
1 Tiesiniai modeliai ekonomikojeEkonomikoje gausu i�vairiu� matematiniu� modeliu�. Vieni ju� taikomi mikroekonomikoje,kiti � makroekonomikoje. Pamin
esime kelet¡ populiariausiu� modeliu� ir pereisime priepapras£iausiu� modeliu� sudarymo ir analiz
es klausimu�.Valraso modelis (²veicaru� ekonomistas L. Walras XIX a. � XX a.).Laikoma, kad visa rinkos ekonomika turi b	uti sureguliuota, o visos su pusiausvyra susiju-sios s¡lygos yra i²rei²kiamos tiesin
emis lygtimis. Gamintojai ir vartotojai ²iame modelyjeyra atskirti, o prek
es yra dvieju� tipu�: gamybiniai resursai ir galutiniai produktai. Varto-tojo elgsen¡ lemia prekiu� atsargos, paklausa ir pelnas. Gamintojas apib	udinamas ºaliavu�paklausos ir pasi	ulos funkcijomis, kurias sujungia gamybin
e funkcija. Nagrin
ejami tikoptimal	us gamybos planai. Modelio kainos kinta priklausomai nuo pasi	ulos ir paklausos.Valraso modelyje visas gamybinio sektoriaus pelnas pasiskirsto tarp vartotoju�, kuriu� peln¡sudaro pajamos, gautos pardavus ºaliavas, ir pajamos, gaunamos i² gamybos sektoriaus(pvz., perkant vertybinius popierius).Erou� Debre modelis (amerikietis K. Arrow ir pranc	uzas G. Debreu XXa.).Savo strukt	ura ju� sudarytas modelis primena Valraso modeli�. Ta£iau svarbiausias skirtu-mas � nagrin
ejami ne vien tik optimal	us gamybos planai.1.1 Pasi	ulos � paklausos modelis1.1 Apibr
eºimas. Paklausos funkcija Q(P ) yra kainos funkcija:
Q = a+ bP, a > 0, b < 0.1.2 Apibr
eºimas. Pasi	ulos funkcija S(P ) yra kainos funkcija:
S = c+ dP, c < 0, d > 0.Paklausa yra maº
ejanti, o pasi	ula � did
ejanti kainos funkcija. Atkreiptinas d
emesys i�tai, kad pasi	ula negalima, jei kaina dar n
era pasiekusi tam tikro minimalaus lygio.Nagrin
ejant dalin
es pusiausvyros modeli� (nagrin
ejama tik viena produkcijos r	u²is)domimasi, kiek produkcijos reikia gaminti ir kokia tur
etu� b	uti produkcijos vieneto kaina,kad produkcijos pasi	ula atitiktu� jos paklaus¡. Bandant atsakyti i� ²iuos klausimus na-grin
ejamos kelios situacijos:

• rinkos spaudimas,
• rinkos de�citas,
• ekonomin
e pusiausvyra.Esant ekonomin
es pusiausvyros s¡lygoms produkcijos pasi	ula yra lygi jos paklausai, t. y.

Q(P ) = S(P ).1.2 Pasi	ulos � paklausos modelis su akcizo mokes£iu�iuo atveju modelis kiek skiriasi nuo paties papras£iausio pasi	ulos � paklausos modelio,nes akcizo mokestis i�takoja rinkos sprendimus, t. y. pasi	ulos funkcij¡. Akcizo mokesti�



moka pardav
ejas. Tai rei²kia, kad pardav
ejas parduodamas prek¦, kurios rinkos kaina yra
P valstybei sumoka tai prekiu� grupei nustatyto dydºio t mokesti�, o tai i�takoja produktopasirodymo rinkoje kain¡, t. y. produktas pasirodo rinkoje esant auk²tesnei kainai. Tokiub	udu dalis akcizo mokes£io yra perkeliama vartotojams. Taip pat ²iuo atveju ekonomin
epusiausvyra yra pasiekiama esant auk²tesnei produkcijos vieneto kainai ir atitinkamaiproduktu� kiekis rinkoje jau yra maºesnis.1.3 Apibr
eºimas. Pasi	ulos funkcija esant nustatyto dydºio t akcizui St(P ) yra kainosfunkcija:

St = c+ d(P − t), c < 0, d > 0, t > 0.1.3 Paprastojo l	uºio ta²ko modelis�is modelis nustato gamybos apimtis tuo atveju, kai gamybos ka²tai susilygina su pa-jamomis, gautomis pardavus pagamint¡ produkcij¡. Modelyje nagrin
ejamos dvi funkcijos:gamybos ka²tu� ir pajamu�.1.4 Apibr
eºimas. Gamybos ka²tu� funkcija TC(Q) yra funkcija priklausanti nuo gamy-bos apim£iu�:
TC = a + bQ, a > 0, b > 0.�i funkcija turi dvi dalis: �ksuotuosius ka²tus ir kintamuosius ka²tus.1.5 Apibr
eºimas. Pajamu�, gautu� pardavus produkcij¡ (produkcijos kaina P yra �k-suota), funkcija TR(Q) yra gamybos apim£iu� funkcija:

TR = QP.Paprastojo l	uºio ta²as yra, kai gamybos ka²tai susilygina su pajamomis, gautomispardavus pagamint¡ produkcij¡, t. y., kai
TC = TR.


