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CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CẦU

ThS. Phạm Phương Thảo 
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LÝ THUYẾT CẦU

• Lý thuyết lợi ích 
• Lý thuyết bàng quan
• Lý thuyết sở thích bộc lộ
• Lý thuyết cầu đặc tính sản phẩm
• Lý thuyết thông tin hạn chế
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LÝ THUYẾT ÍCH LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lý thuyết ích lợi người tiêu dùng dựa trên giả định người tiêu dùng tối đa hoá ích lợi  đo được 
(ích lợi định lượng) với ràng buộc ngân sách. 

Lý thuyết truyền thống về hành vi người tiêu dùng giả định người tiêu dùng tối đa hoá ích 
lợi định tính với ràng buộc ngân sách
• Đối tượng lựa chọn: X & Y

• Ràng buộc lựa chọn: Đường ngân sách biểu thị ràng buộc ngân sách của người tiêu dùng. Đường chia không gian thành hai phần: (i) 

Tập hợp rổ hàng hoá mà người tiêu dùng có thể đạt được (Khu vực I), (ii) Tập hợp rổ hàng hoá vượt khả năng của người tiêu dùng 
(Khu vực II)

• Thị hiếu của ngừoi tiêu dùng

• Hoàn chỉnh

• Không có hiện tượng bão hoà

• Có tính chất bắc cầu 
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BÀI  TẬP  1  – VẼ  ĐƯỜNG 
NGÂN  SÁCH  

• Vẽ đường ngân sách?
• Xác định Khu vực I và II?
• Tính độ dốc của đường ngân sách?
• Viết phương trình tổng quát của đường 

ngân sách với thu nhập (M) và giá của 
bó hàng hoá X và Y?
• Nếu ngừoi tiêu dùng không chi hết số tiền của 

mình, viết phương trình thể hiện tình trạng 
này?

M = 500 (nghìn đồng)

Px = 20 (nghìn đồng)

Py = 50 (nghìn đồng)
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BÀI TẬP 2 - A HAY B?

A 02 X 10 Y

B 01 X 11 Y

Giả sử người Mai thích X hơn Y 
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BÀI TẬP 2 - A HAY C?

A 02 X 10 Y

C 05 X 20 Y
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BÀI TẬP 2 - A HAY B HAY C?

A 02 X 10 Y

B 01 X 11 Y
C 05 X 20 Y
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TỔNG KẾT

Y

X0

A
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ĐƯỜNG BÀNG QUAN

• Tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai hàng hóa (Marginal Rate of Substition – MRSXY) Sự đánh đổi giữa hai 
hàng hoá được đo lường bằng một đại lượng. Tỷ lệ thay thế cận biên còn được hiểu là độ dốc của đường 
bàng quan với: 

• Các đặc điểm của đàng bàng quan: 
• Đường bàng quan không bao giờ cắt nhau 

• Ở dạng tổng quát, đường bàng quan cong lồi về phía gốc toạ độ.
• Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì càng đem lại sự thỏa mãn lớn hơn

XY
YMRS
X
D

=
D
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BÀI TẬP 3

• Chứng minh 3 luận điểm:
• Đường bàng quan không bao giờ cắt nhau 
• Ở dạng tổng quát, đường bàng quan cong lồi về phía gốc toạ độ.
• Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì càng đem lại sự thỏa mãn lớn hơn
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LỰA CHỌN TỐI ƯU

Giả sử I là thu nhập bằng tiền của người tiêu dùng, X và Y là hai hàng hoá được bán với mức giá Px và Py, bất kỳ tiêu dùng nào cần thoả mãn: 

I = PxX + PyY (1)

U = u(X,Y) (2)

Để tìm lựa chọn tiêu dùng làm tối ưu hoá ích lợi, ta tìm:

Umax = u(X,Y) với ràng buộc I = PxX + PyY (3)

Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange bằng việc tạo ra hàm số, ta có: 

V = U + 𝜆 (I - PxX - PyY) (4)

Trong đó, 𝜆 là nhân thử Lagrange. Các điều kiện cần để (4) cực đại là: 

V’(x) = ∆"
∆ #

– 𝜆Px = 0 (5)

V’(y) = ∆"
∆ $

– 𝜆Py = 0 (6)

V’(𝜆 ) = I - PxX – PyY = 0 (7)

Từ (5) và (6), điều kiện cần để (4) cực đại là: 

∆" /∆ #

∆" /∆ $
= &'

&(
(*)
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BÀI TẬP 4

Bài tập 1: Lan tiêu dùng có hàm lợi ích U = X0,8 Y0,2

a) Sử dụng phương pháp Lagrange, viết phương trình hàm cầu hàng hoá X và Y

b) Hàng hoá X và Y là hàng hoá thông thường hay thứ cấp?

c) Nếu giá của hàng hoá PX = 2 nghìn đồng/sản phẩm, PY = 4 nghìn đồng/sản phẩm. Thu nhập của 

Lan là 200 nghìn đồng/sản phẩm. Tìm lựa chọn tiêu dùng tối đa của Lan?
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ĐƯỜNG THU NHẬP TIÊU DÙNG

• Trường hợp 1: Hai hàng hóa X là
hàng hoá thông thường

• Trường hợp 2: X (hoặc Y) là hàng hoá 
thứ cấp

Có trường hợp nào X và Y đều là hàng hoá thứ cấp không?
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BÀI TẬP 5 

• Kết hợp kiến thức đã học về Đường thu nhập – tiêu dùng khi hàng hoá từ thông 
thường thành thứ cấp?

14

ĐƯỜNG GIÁ – TIÊU DÙNG

Trong thực tế, khi thu nhập không đổi, giá hàng

hoá X tăng luôn làm cho người tiêu dùng có

khả năng mua được ít hàng hoá hơn?
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KHÔNG! TUỲ VÀO TÍNH CHẤT HÀNG 
HOÁ

Theo giả thuyết Slutsky, việc giá cả hàng hoá thay đổi đồng thời gây nên hai tác động: Tác động thay thế

(Substitution effect – SE)  và tác động thu nhập (Income effect – IE). 

• Tác động thu nhập (IE) là tác động thể hiện sự thay đổi trong lượng hàng hoá tiêu dùng do sự thay đổi của giá 
cả tương đối của hai hàng hoá (với điều kiện thu nhập thực tế không đổi)

• Tác động thay thế (SE) là tác động thể hiện sự thay đổi trong lượng hàng hoá tiêu dùng do sự thay đổi của thu 
nhập thực tế (với điều kiện giá tương đối của hai hàng hoá không đổi. 

• Tổng ảnh hưởng thay thế và thu nhập (Total effect - TE): TE = SE + IE
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TH1: HAI HÀNG HOÁ THÔNG THƯỜNG?
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TH2: 1 HÀNG HOÁ THỨ CẤP
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TH3: 1 HÀNG HOÁ GIFFEN

19

TỔNG KẾT 03 TRƯỜNG HỢP ĐƯỜNG 
CẦU

IE SE IE + SE Vị trí giữa A, B, C (từ trái qua 
phải)

Hàng hoá thông 
thường

IE <0 SE < 0

Hàng hoá thứ cấp IE > 0 SE < 0

Hàng hoá Giffen IE > 0 SE > 0
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ĐƯỜNG ENGEL

Đường Engel thể hiện mối quan hệ giữa thu nhập của người tiêu dùng và số lượng hàng hoá X 

được mua. Độ dốc của đường này thể hiện khuynh hướng tiêu dùng cận biên, thể hiện thay đổi 

trong tiêu dùng hàng hoá X trên thay đổi trong thu nhập (hay còn gọi hệ số co giãn của cầu theo 

thu nhập: 

𝐸"# =
$%/$"
%/"

= $%
%
÷ $"

"

trong đó:

'(
(

đo lường tác động thay thế (SE)

')
)

đo lường tác động thu nhập (IE)

21



17/08/2022

8

HÌNH THÀNH CỦA ĐƯỜNG CẦU

22

LÝ THUYẾT SỞ THÍCH BỘC LỘ 

“Nếu một người tiêu dùng lựa chọn rổ hàng hoá này thay vì rổ hàng hoá kia, và nếu rổ hàng hoá được 
chọn đắt hơn rổ hàng hoá được thay thế, thì người tiêu dùng chắc chắn thích rổ hàng hoá được chọn 
hơn.“
Lý thuyết sở thích bộc lộ (P. A. Samuelson, 1938) giả định người tiêu dùng có thu nhập xác định và gặp 
các mức giá xác định của hàng hoá, trên cơ sở: 

• Người tiêu dùng chi hết thu nhập của mình;
• Với mức thu nhập xác định, gặp các mức giá xác định của các hàng hoá, người tiêu dùng chỉ chọn một bó 

hàng hoá;
• Với mỗi bó hàng hoá được chọn chỉ tồn tại một tình huống giá và thu nhập duy nhất;
• Các lựa chọn người tiêu dùng là nhất quán.

23

LÝ THUYẾT SỞ THÍCH BỘC LỘ 
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LÝ THUYẾT CẦU ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

Phương pháp Lancaster nghiên cứu theo “bó đặc tính” trong tiêu dùng 
với giả định: 
• Người tiêu dùng thích đặc tính của hàng hoá chứ không phải bản thân hàng hoá. Bài 

toán tối ưu trở thành bài toán lựa chọn bó hàng hoá đem lại đặc tính được yêu thích 
nhất. 

• Lựa chọn được giới hạn bởi ngân sách của người tiêu dùng và mối quan hệ giữa các 
bó hàng hoá, và các bó đặc tính được gọi là công nghệ tiêu dùng

• Người tiêu dùng chi hết thu nhập của mình
• Người tiêu dùng không bão hoà với lựa chọn tiêu dùng
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TH 1: HÀNG HOÁ THAY THẾ
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TH2: HÀNG HOÁ BỔ SUNG

• Bước 1 - Xác định giới hạn khả năng đặc tính
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TH2: HÀNG HOÁ BỔ SUNG

Bước 1I - Lựa chọn bó hàng hoá tối ưu
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BÀI TẬP VỀ NHÀ

1. Tổng doanh thu hoạt động của Hanoibus là 100 tỷ đồng trong khi tổng chi phí hoạt động là 120 tỷ đồng. Giá một 

lần đi là 3.000 đồng, co giãn theo giá được ước lượng là -0.4. Theo luật, các nhà chức trách của ngành giao thông 

phải từng bước loại bỏ thua lỗ. Hanoibus nên áp dụng chính sách giá nào? Tại sao?

2. Hoà Phát (HPG) dự đoán hệ số co giãn của thép như sau: EP = -3, EI = 2 và EXY = 1,5 (trong đó Y là nhôm X là 

thép).  Trong năm 2022, hãng muốn tăng giá thep lên 5%, dự kiến thu nhập chung tăng 4 % và giá nhôm giảm 2%

a) Nếu năm 2021, HPG bán được 2000 tấn thép, hãng bán được bao nhiêu tấn thép trong năm 2022?

b) Giá thép cần tăng/ giảm bao nhiêu % để giữ doanh thu 2000 tấn thép?
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