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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

KÖZGAZDASÁGTAN I.

6. hét

A csere és a tranzakciós költségek

Bíró Anikó, K®hegyi Gergely, Major Klára

Ismétlés

1. Következmény
Az önkéntes csere kölcsönösen el®nyös

1. mindegyik résztvev® olyan fogyasztói kosárhoz jut, amelyet az indulókészleténél többre értékel

2. lehet®vé teszi a specializálódást a termelésben, ezzel növeli a rendelkezésre álló javak mennyiségét

Tiszta csere � az Edgeworth doboz

Az Edgeworth doboz

A KERESKEDELEM KÍVÁNATOS IRÁNYA Az ábra a) részén az amerikai Ida indulókészletében
viszonylag sok búza (Y) szerepel, a b) részén, a brit Jakabéban pedig viszonylag sok iparcikk (X).
Mindketten a fogyasztásuk diverzi�kálását részesítik el®nyben (ezt jelzi a közömbösségi görbéik alakja),
ezért kölcsönösen nyerhetnek a kereskedelemmel.
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Az Edgeworth doboz

• Ida készletei és preferenciái az Oi origótól jobbra

• Jakab készletei és preferenciái az Oj origótól balra

• a doboz szélessége a társadalom számára elérhet® összes X mennyisége

• a doboz magassága a társadalom számára elérhet® összes Y mennyisége

• a kiinduló E helyzethez képest összes, kölcsönösen el®nyös helyzeteket jelöli a szürke tartomány

2. Következmény (A szerz®dési görbe)
A szerz®dési görbe (CC) minden pontja egy-egy lehetséges egyensúlyt jelöl. Ha az egymással keresked®
felel elérkeznek valamelyikbe, nem nyílik lehet®ségük további önkéntes (kölcsönösen el®nyös) cserére. A
szerz®dési görbének GH szakasza tartozik az E ponthoz tartozó kölcsönösen el®nyös elmozdulások tar-
tományához. Ezen a szakaszon találhatóak az E indulókészletb®l elérhet® egyensúlyok.
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Költségvetési egyenesek és a versenyz®i egyensúly

Költségvetési egyenesek
Minden áraránynak megfeleltethet® egy költségvetési egyenes, amely az E indulókészleten halad át és
az áraránnyal egyenl® meredekség¶. A szaggatott KL költségvetési egyenes mentén nem alakul ki a
versenyz®i egyensúly a két keresked® fél között, mivel Ida optimuma (Qi) nem esik egybe Jakabéval
(Qj).

1. Állítás
Az Edgeworth dobozban a két ábrázolt áru egyensúlyi elosztása a kölcsönös el®nyszerzés tartományába
esik. Az egyensúlyi árarány mellett a keresked® felek közömbösségi görbéi érintik egymást és a közös
költségvetési egyenest.
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Kereslet és kínálat tiszta csere esetén

Kereslet és kínálat

ÁR�FOGYASZTÁS GÖRBÉK Ha az árarány megváltozik, a költségvetési egyenes elfordul � az ábra a) részén Ei, a b) részén Ej körül. Az
ár�fogyasztás görbe Ei-t®l jobbra lév® pontjaihoz tartozó árarányok mellett Ida nettó keresletet támaszt az X jószág iránt. Az önellátásra ösztönz®

árarány (K0L0 költségvetési egyenes) mellett Ida nem kíván az indulókészletén változtatni, ezért nem kereskedik. Ha az árarány ennél magasabb, Ida
X eladójaként lép fel (a PEPi görbe egy része Ei-t®l balra húzódik, ezt azonban nem ábrázoltuk). Hasonló módon elemezhetjük Jakob döntéseit az
ábra b) részének segítségével.

Teljes kereslet egy jószág iránt az a mennyiség, amellyel a jószág egy tetsz®leges ár mellett az
általunk preferált fogyasztói kosárban megjelenik.

Tranzakciós kereslet az a mennyiség, amelyet a jószágból az ára függvényében a piacon megveszünk.
Ez egyenl® teljes keresletünk és az indulókészletünkben szerepl® mennyiségek különbségével.

Teljes kínálat a tiszta csere világában egyenl® a jószágnak az indulókészletünkben szerepl® menny-
iségével.

Tranzakciós kínálat azzal a mennyiséggel egyenl® egy termékb®l, amelyet a különböz® árak mellett
eladásra kínálunk. Ez egyenl® az indulókészletünkben szerepl® és a saját fogyasztásunkra szánt
mennyiség különbségével.

1. Példa
Az adók lehetnek

• fogyasztásra illetve használatra kivetett adók (gépjárm¶ teljesítményadója, ingatlanadó)

• forgalmi adók, amelyeket csak a megvásárolt mennyiség, azaz a tranzakciós mennyiség után kell
meg�zetni (ÁFA, fogyasztási adó)

⇒ Ha a tranzakciós adók emelkednek, fellendül a �csináld magad� mozgalom⇒ A vámok a nemzetközi
kereskedelemre kivetett forgalmi adók, ezért nemzeti szinten ösztönzik az önellátást

5



A TELJES ÉS TRANZAKCIÓS EGYÉNI KERESLETI ÉS KÍNÁLATI GÖRBÉK (TISZTA CSERE ESETÉN) A teljes keresleti görbe, di az Ida
számára optimális fogyasztási mennyiséget mutatja különböz® Px árak mellett; a teljes kínálati görbe, s̄i pedig X jószág rögzített mennyiségét Ida

indulókészletében. A tranzakciós keresleti görbe dti azt jelzi, mekkora piaci keresletet támaszt Ida különböz® Px árak mellett (dti egyenl® di és s̄i

horizontális különbségével). Azon a szakaszon, ahol a dti tranzakciós keresleti görbe negatív értéket vesz fel, általában kényelmesebb tranzakciós

kínálati görbér®l sti beszélni, amelynek az értéke pozitív. A P0
x ár mellett a tranzakciós kereslet és a tranzakciós kínálat is nulla. Ekkor Ida önellátó.

PIACI KERESLET ÉS KÍNÁLAT (TISZTA CSERE ESETÉN) Az aggregált S̄ teljes kínálati és D keresleti görbék az el®z® ábrából ismert egyéni

görbék horizontális összegei. Az St aggregált tranzakciós kínálati és a Dt aggregált tranzakciós keresleti görbéket hasonló módon kapjuk. A P∗
x

egyensúlyi árat az aggregált görbék (egy magasságban lév®) metszéspontjai jelölik ki. Egyensúlyban az aggregált teljes elfogyasztott mennyiség X∗, az
aggregált tranzakciós mennyiség pedig Xt∗. (A kett® különbsége az az aggregált mennyiség, amelyet az egyének a saját indulókészletükb®l fogyasztanak
el.)

3. Következmény
Az aggregált teljes kínálati görbe és az aggregált teljes keresleti görbe metszéspontja adja meg a jószágból
elfogyasztott teljes mennyiséget a gazdaságban, amelynek egyenl®nek kell lennie a jószág teljes kínálatával.
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Az aggregált tranzakciós kínálati görbe és az aggregált tranzakciós keresleti görbe metszéspontja pedig azt
a mennyiséget jelöli ki, amelyet a jószágból az eladók és a vev®k ténylegesen elcserélnek. A két görbepár
metszéspontja ugyanannál az egyensúlyi árnál van.

Alkalmazás

2. Példa
Piaci kísérlet a keresleti-kínálati folyamat számítógépesítésével

Árak és értékesített mennyiségek egy kísérleti piacon
Periódus Magas Alacsony Értékesített Pontosan az egyensúlyi áron

mennyiség elcserélt egységek száma
1. +0, 10 −0, 20 6 1
2. +0, 30 0 6 3
3. +0, 15 −0, 15 7 2
4. +0, 05 −0, 10 7 3
5. +0, 05 −0, 10 6 4
6. +0, 05 0 7 5
7. +0, 10 0 7 6
8. +0, 05 0 7 5

Csere és termelés

ROBINSON CRUSOE TERMELÉSI ÉS FOGYASZTÁSI OPTIMUMA Crusoe lehet®séghalmazát (a
besötétített területet) azok a kombinációk alkotják, amelyeket egymagában el® tud állítani. A halmazt
felülr®l a termelési lehet®ségek görbéje (QQ) zárja le, amelynek alakja jelzi, hogy a szakosodás hozadéka
mindkét jószág esetében csökken®. Mivel a magányosan él® Robinson Crusoe-nak magának kell megter-
melnie, amit elfogyaszt, a legjobb helyzetbe akkor kerül, ha QQ és az U0 közömbösségi görbe érintési
pontját, R∗-ot választja.

4. Következmény
Egy elszigetelt egyén csak termelni tud, kereskedni nem. A termelési és egyben fogyasztási optimuma a ter-
melési lehet®ségek görbéjének az a pontja, ahol a közömbösségi görbe éppen érinti a termelési lehet®ségek
határa görbét.

Termelési és fogyasztási optimum
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TERMELÉSI OPTIMUM ÉS FOGYASZTÁSI OPTIMUM Ha a javaknak létezik piacuk, az egyén
nemcsak megtermelni tudja X-et és Y -t, de a Px/Py piaci árarány mellett el is tudja cserélni ®ket
egymásra. A termelési optimum a legmagasabb elérhet® költségvetési egyenes (MM) Q∗ érintési pontja.
Ugyanezen az egyenesen a legmagasabb elérhet® közömbösségi görbe (U ′) érintési pontja lesz a C∗

fogyasztási optimum, amely az önellátás melletti R∗ optimumnál nagyobb hasznosságot biztosít (U ′ >
U0).

Egyéni kereslet és egyéni kínálat � újra
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EGYÉNI KERESLET ÉS KÍNÁLAT TERMELÉS ESETÉN Magasabb Px mellett Ida többet termel X-b®l,
a teljes kínálati görbéje, sqi tehát növekv®. A teljes keresleti görbéje, di a szokásos módon csökken®. Az X
jószágra vonatkozó tranzakciós kínálata és kereslete az önellátásra ösztönz® P 0

x ár mellett nulla. A teljes keresleti
és kínálati görbéje szintén ennél az árszintnél metszi egymást. E fölött az ár fölött a teljes kínálata meghaladja
a teljes keresletét, így a piacon sti pozitív tranzakciós kínálattal jelenik meg � amely Px-szel együtt n®. P 0

x -nál
kisebb árak mellett Ida teljes kínálata elmarad a teljes keresletét®l, így dti pozitív tranzakciós keresletet támaszt
� amely csökken, ha Px n®.

Piaci kereslet és piaci kínálat � újra

PIACI KERESLET ÉS KÍNÁLAT TERMELÉS ESETÉN Az aggregált Sq teljes kínálati és D teljes
keresleti görbét az el®z® ábrán bemutatott egyéni görbék korizontális összegeként kapjuk meg. Az St

aggregált tranzakciós kínálati és a Dt tranzakciós keresleti görbéket ugyanígy állíthatjuk el®. A P ∗x
egyensúlyi árat a görbepárok metszéspontjai jelölik ki. Egyensúlyban a teljes megtermelt és elfogyasztott
mennyiség a gazdaságban X∗. Az aggregált tranzakciós mennyiség Xt∗ lesz. (A kett® különbsége a
fogyasztásnak az önellátásból fedezett része.)

Szakosodás a termelésben
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SZAKOSODÁS A TERMELÉSBEN Csere hiányában Ida, a tipikus amerikai és Jakab, a tipikus brit az R∗i
és R∗j pontban termelne és fogyasztana. A kereskedelem jóvoltából mindketten annak a terméknek a gyártására
szakosodhatnak, amely esetében kedvez®bbek a termelési lehet®ségeik. A megtermelt többleteket elcserélhetik,
és ezzel diverzi�kálhatják a fogyasztásukat.

Alkalmazás

3. Példa
Regionális szakosodás az Egyesült Államokban

Év Koncentrációs index
1860 0, 273
1914 0, 311
1947 0, 259
1987 0, 197

Az amerikai ipar telephely-választási
döntései, 1860�1987

Nem tökéletes piacok � a csere költségei

Mennyire tökéletesek a piacok?

Nem tökéletes kommunikáció

Több ár

Költséges tranzakciók

4. Példa
A kereskedés költségei: A New York-i értékt®zsde versus a NASDAQ

A részvény- Tényleges különbség
tranzakció mérete NYSE NASDAQ
Kicsi 15, 4 39, 8
Közepes 17, 0 31, 2
Nagy 17, 0 27, 0

A vételi és eladási árajánlatok különb-
ségei az NYSE-n és a NASDAQ-on

10



Arányos tranzakciós költségek

A kereskedelem egyéni lehet®ségei

A KERESKEDELEM EGYÉNI LEHET�SÉGEI � ARÁNYOS TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK Költség-
mentes csere esetén a költségvetési egyenes KL. Arányos tranzakciós díj mellett egy E indulókészlet¶ vev®nek
az EL′ szakasz meredekségének megfelel® magasabb (bruttó) árat kell meg�zetnie. Egy E indul®készlet¶ eladó
ellenben az EK′ szakasz meredekségének megfelel® alacsonyabb (nettó) árral szembesül. A fogyasztási optimum
vagy az EL′, vagy az EK′ szakaszon, vagy pedig az önellátásnak megfelel® E pontban lesz.

Piaci egyensúly
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KERESLET ÉS KÍNÁLAT � ARÁNYOS TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK Az ábra a) részén a bels® görbék P−x nettó

(eladási) ár függvényében jelzik az egyén tranzakciós kínálatát (ahol P−x nagyobb, mint az önellátásra ösztönz® P 0
x ár),

és a P+
x bruttó (vétel)ár függvényében a tranzakciós keresletét (ahol P+

x kisebb, mint P 0
x ). A küls® görbék közül a fels®

folytonos görbe a bruttó ár függvényében mutatja a kínálatot, az alsó szaggatott görbe pedig a nettó ár függvényében a
keresletet. Az ábra b) részén a négy görbe aggregált piaci változatát látjuk. Az Xi egyensúlyi tranzakciós mennyiséget
a két folytonos (bruttó árakhoz tartozó) görbe, illetve a két szaggatott (nettó árakhoz tartozó) görbe metszéspontja adja
meg. Az egyensúlyi mennyiséghez tartozó nettó és bruttó egyensúlyi árakat szintén a metszéspontok jelölik ki.

Összegzés

5. Következmény
Az arányos tranzakciós költségek hatására elválik egymástól a vételi és az eladási ár. Minél nagyobb az
árkülönbözet, annál nagyobb valószín¶séggel választják az egyének az önellátást és annál kisebb a piaci
kereskedelem teljes volumene.

Egyösszeg¶ tranzakciós költségek
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EGY FOGYASZTÓKÉSZLETEINEK ALAKULÁSA A fogyasztónak egy folyamatos x̄ �indulókészlet-
folyam� áll a rendelkezésére, és folyamatosan x mennyiséget szeretne fogyasztani. Az x és x̄ közötti
különbséget T id®közönként lebonyolított vásárlásokkal pótolja: a T hosszúságú periódusok végére
kimerül a készlete, amelyet ekkor L mennyiséggel tölt fel.

A kereskedelem egyéni lehet®ségei � újra

EGYÉNI KERESKEDELMI LEHET�SÉGEK � EGYÖSSZEG� TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK Költségmentes csere
esetén a költségvetési egyenes most is KL. Egy egyösszeg¶ tranzakciós díj nem távolítja el egymástól a vételi és az
eladói árat. Így az MN tényleges költségvetési korlát párhuzmaos lesz KL-lel, csak alacsonyabban halad � jelezve a
kereskedési lehet®ségek sz¶külését. A KL és MN közötti függ®leges távolság a tranzakciós díj és a kereskedési id®pontok
közötti készlettartás költségeit tükrözi. A fogyasztó optimuma bárhol lehet az MN egyenesen, ezenkívül a KL-en fekv® E
indulókészlet is elérhet® marad számára, ha az önellátást választja.
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Egyéni nettó kereslet és kínálat

EGYÉNI NETTÓ KERESLET ÉS KÍNÁLAT � EGYÖSSZEG� TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK Ha minden tranzak-
ció után egyösszeg¶ költség merül fel, az egyén csak akkor lép be vev®ként vagy eladóként a piacra, ha a piaci ár egy adott
diszkrét távolságnál messzebb fekszik az önellátásra ösztönz® P 0

x ártól. Ha a piaci ár éppen eléri a belépéshez szükséges
távolságot, az egyén a jószágból egy minimális diszkrét mennyiséget kínál fel eladásra, illetve vesz meg. Ezt a mennyiségi
minimumot jelzi a kínálati görbe J és a keresleti görbe H kezd®pontja.

Összegzés

6. Következmény
Az egyösszeg¶ tranzakciós költségek nem hoznak létre árrést a vételi és az eladási ár között. Másfel®l
viszont a fogyasztókat arra késztetik, hogy csak diszkrét id®közönként kereskedjenek. Emiatt a vev®k
és az eladók is arra kényszerülnek, hogy készleteket tartsanak. Magasabb tranzakciós díjak és a velük
járó magasabb készlettartási költségek növelik az egyéni önellátás valószín¶ségét és csökkentik a piaci
kereskedelem teljes volumenét. Széls®séges esetben a piac m¶ködése is ellehetetlenül.
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