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A tanulm¶anyban egy olyan cseremodellt vizsg¶
alunk, amelyben az egy¶en cserelehet}os¶egeit korl¶atozza az }ot integr¶
al¶
o t¶
arsadalmi h¶
al¶
ozat. A szimul¶
aci¶
ok
sor¶
an a h¶al¶ozati szerkezetet a teljes ¶es a csillagszer}
u h¶
al¶
ok kÄ
ozÄ
otti folytonos
sk¶
al¶an ¶ertelmezzÄ
uk, kit¶erÄ
unk a kezdeti k¶eszletek eloszl¶
as¶
anak ¶es a h¶
al¶
ozati
szerkezettel val¶o ÄosszefÄ
ugg¶es¶enek k¶erd¶es¶ere, illetve be¶ep¶³tjÄ
uk az endog¶en preferenci¶ak lehet}os¶eg¶et is. Vizsg¶alatunk t¶
argya els}
odlegesen az, hogy a csereh¶
al¶ozat topol¶ogi¶aja mennyiben befoly¶
asolja a cserefolyamat hat¶ekonys¶
ag¶
at ¶es
az egyenl}otlens¶egi viszonyokat. Az eredm¶enyek alapj¶
an azt mondhatjuk, hogy
a h¶al¶ozati szerkezetnek ¶es a preferenci¶
ak endogenit¶
as¶
anak l¶enyeges szerepe
van mindkett}o alakul¶as¶aban. A sk¶
alafÄ
uggetlen h¶
al¶
ozatok alapvet}
oen alacsonyabb hat¶ekonys¶ag¶
uak, mint a centr¶
alis vagy teljes h¶
al¶
ok, ugyanakkor adott
felt¶etelek mellett egyenl}obb egyens¶
ulyi eloszl¶
ast eredm¶enyeznek. A preferenci¶
ak endogenit¶asa a k¶eszletek kezdeti eloszl¶
as¶
at¶
ol fÄ
ugg}
oen feler}
os¶³theti, de
meg is ford¶³thatja a m¶ert hat¶asokat.
Kulcsszavak : h¶al¶ozati szerkezet, endog¶en preferenci¶
ak, korl¶
atozott csere,
hat¶ekonys¶ag, egyenl}otlens¶eg. JEL-k¶
od: C63, D51, L14

1

Bevezet¶
es

A h¶al¶ozatok tudom¶anya az ut¶obbi ¶evtizedekben jelent}
os fejl}
od¶esen ment keresztÄ
ul. Egyr¶eszt kiderÄ
ult, hogy a meg¯gyelt h¶
al¶
ozati rendszerek nagyon
hasonl¶o szerkezetekkel jellemezhet}
oek (Barab¶
asi, 2016; Barab¶
asi ¶es Albert,
1999). Ugyanakkor az is kiderÄ
ult, hogy egy komplex rendszer teljes¶³tm¶eny¶et
nagy m¶ert¶ekben befoly¶asolja az, hogy az elemei milyen m¶
odon kapcsol¶
odnak
egym¶ashoz (Bala ¶es Goyal, 2000; Barab¶
asi, 2016; Jackson ¶es Wolinsky, 1996).
KÄ
ulÄonÄosen fontos annak felismer¶ese, hogy a kapcsol¶
od¶
asi szerkezet szorosan
osszefÄ
Ä
ugg a vizsg¶alt h¶al¶ozati rendszer hat¶ekonys¶
ag¶
aval ¶es stabilit¶
as¶
aval.
TÄobb tanulm¶any is foglalkozik azzal, hogy a h¶
al¶
ozati rendszerekben megtal¶
alhat¶o er}os ¶es gyenge kapcsolatoknak elt¶er}
o, de fontos szerepe van a rendszer hat¶ekonys¶ag¶anak ¶es stabilit¶as¶
anak kialak¶³t¶
as¶
aban (Barab¶
asi, 2003; Csermely, 2005; Granovetter, 1973, 1985). A kÄ
ozgazdas¶
agi szakirodalomban is tal¶
alhat¶o n¶eh¶any megkÄozel¶³t¶es, amelyek a h¶
al¶
ozati szerkezet sokk-terjed¶esben ¶es
1 Be¶
erkezett: 2018. szeptember 12. Longauer D¶
ora: P¶
ecsi Tudom¶
anyegyetem KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Kar, Region¶
alis Politika ¶
es Gazdas¶
agtan Doktori Iskola, e-mail:
longauerd@ktk.pte.hu. Sebesty¶
en Tam¶
as: P¶
ecsi Tudom¶
anyegyetem KÄ
ozgazdas¶
agtudom¶
anyi Kar, ¶
es MTA-PTE Innov¶
aci¶
o ¶
es Gazdas¶
agi NÄ
oveked¶
es Kutat¶
ocsoport, e-mail:
sebestyent@ktk.pte.hu.
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a rendszerszint}
u kock¶azatok kialakul¶
as¶
aban j¶
atszott szerep¶et vizsg¶
alj¶
ak (Acemoglu et al., 2012, 2015; Allen ¶es Babus, 2010; Allen ¶es Gale 2000; Bougheas
¶es Kirman, 2014).
A f}o¶aram¶
u kÄozgazdas¶agtani modellek a gazdas¶
agi aktorokat elszigetelt,
fÄ
uggetlen, tÄok¶eletesen inform¶alt dÄ
ont¶eshoz¶
okk¶ent mutatj¶
ak be exog¶en preferenci¶aval ¶es teljes kapcsolatrendszerrel (Persky, 1995). Ezek a modellek teh¶
at
nem ¶ep¶³tik be annak lehet}os¶eg¶et, hogy az egy¶en dÄ
ont¶eseit t¶
arsadalmilag beagyazottan hozza meg ¶es ebben kÄ
¶
ulÄ
onbÄ
oz}
o t¶
arsadalmi hat¶
asok is befoly¶
asolj¶
ak, nemcsak a piac ¶altal kÄozvet¶³tett ¶
ar-inform¶
aci¶
ok. Az egy¶en lehet}
os¶egeit,
v¶
alaszt¶as¶at, ¶³zl¶esvil¶ag¶at a t¶arsadalom tagjak¶ent befoly¶
asolj¶
ak a vele kapcsolatban ¶all¶o szem¶elyek (Brock ¶es Durlauf, 2001), aminek azt¶
an fontos hat¶
asa
lehet a gazdas¶agi folyamatok kimenetel¶ere.
Ezen a ponton v¶alik kifejezetten hasznoss¶
a a h¶
al¶
ozatelm¶elet ¶es annak m¶
odszertana. A t¶arsadalom tagjait ÄosszekÄ
ot}
o t¶
arsadalmi h¶
al¶
ozat kÄ
ozvet¶³ti a dÄ
ont¶esekhez felhaszn¶alt inform¶aci¶ok jelent}
os r¶esz¶et, ugyanakkor meghat¶
arozza
azt is, hogy a gazdas¶agi szerepl}ok tipikusan kikkel l¶epnek cserekapcsolatba.
A h¶al¶ozatelm¶eleti kutat¶asok pedig ¶eppen arra h¶³vj¶
ak fel a ¯gyelmet, hogy
ezeknek a kapcsolatrendszereknek a szerkezete l¶enyegesen befoly¶
asolhatja a
rendszer eg¶esz¶enek m}
ukÄod¶es¶et.
A k¶erd¶es fontos kapcsol¶od¶assal rendelkezik a nem teljes inform¶
alts¶
ag piaci
m}
ukÄod¶esre gyakorolt hat¶asaival foglalkoz¶
o modellek ir¶
any¶
aba is. A h¶
al¶
ozati
szerkezetek szerepe ¶eppen akkor v¶
alik fontoss¶
a, amikor a kapcsolts¶
ag nem
teljes, teh¶at nem tehetjÄ
uk fel, hogy a piaci szerepl}
ok egyform¶
an j¶
ol ¶ertesÄ
ultek
a rendszer minden elem¶enek m}
ukÄ
od¶es¶et illet}
oen (pl.: Barro, 1976; De Grauwe,
2012; Mankiw ¶es Reis, 2010; Stigler, 1961). N¶eh¶
any tanulm¶
any azt is vizsg¶
alja, hogy a piaci kapcsolatok lokalit¶
asa, szelektivit¶
asa mennyiben befoly¶
asolja
az aggreg¶alt szint}
u piaci m}
ukÄod¶est (Hau et al., 2013; V¶
ary, 2015).
A tanulm¶anyban egy olyan modellt vizsg¶
alunk, amely a csere folyamat¶
at
h¶
al¶ozati kontextusban ragadja meg, vagyis explicit m¶
odon megjelen¶³tjÄ
uk,
hogy az egy¶en cserelehet}os¶egeit illetve preferenci¶
ait korl¶
atozza az }
ot integr¶
al¶
o
t¶
arsadalmi h¶al¶ozat. Vizsg¶alatunk t¶
argya els}
odlegesen az, hogy ennek a h¶
al¶
ozatnak a topol¶ogi¶aja mennyiben befoly¶
asolja a cserefolyamat hat¶ekonys¶
ag¶
at
¶es a t¶arsadalomban be¶all¶o egyenl}
otlens¶egi viszonyokat. A vizsg¶
alt modell
tekinthet}o Wilhite (2006) modellje tov¶
abbfejleszt¶esek¶ent, amelyet h¶
arom ¶erdemi ponton eg¶esz¶³tÄ
unk ki: (1) a h¶
al¶
ozati szerkezetet folytonos sk¶
alak¶ent
¶ertelmezzÄ
uk ¶es kÄ
ulÄonbÄoz}o topol¶ogi¶
ak egy kontinuum¶
an vizsg¶
aljuk a cserefolyamat jellemz}oit; (2) kit¶erÄ
unk a kezdeti k¶eszletek eloszl¶
as¶
anak ¶es a h¶
al¶
ozati
szerkezettel val¶o ÄosszefÄ
ugg¶es¶enek k¶erd¶es¶ere; (3) be¶ep¶³tjÄ
uk az endog¶en preferenci¶ak lehet}os¶eg¶et is, vagyis, hogy a cserefolyamat szerepl}
oi egym¶
as preferenci¶ait befoly¶asolhatj¶ak.
Fontos kiemelni, hogy a tanulm¶
anyban mindv¶egig exog¶en, ¯x h¶
al¶
ozati
szerkezetekkel dolgozunk, amelyek a cserefolyamat sor¶
an nem v¶
altoznak. B¶
ar
a gazdas¶agi, t¶arsadalmi h¶al¶ozatok fontos jellemz}
oje a v¶
altoz¶
as, ha felt¶etelezhetjÄ
uk, hogy ez a h¶al¶ozati ¶atalakul¶
as lassabban megy v¶egbe, mint ahogy a
vizsg¶alt gazdas¶agi folyamat zajlik, akkor kor¶
antsem irrelev¶
ans ¯x h¶
al¶
ozatokon
vizsg¶alni a modellek m}
ukÄod¶es¶et (Wilhite, 2006).
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2
2.1
2.1.1

A modell
A cseremodell
Hasznoss¶
ag ¶
es cserear¶
anyok

A modellben N sz¶am¶
u ¶agens l¶ephet potenci¶
alis cserekapcsolatba egym¶
assal.
Az ¶agensek k¶etf¶ele, X ¶es Y term¶ek adott indul¶
o k¶eszlet¶evel rendelkeznek.2
JelÄolje az i ¶agens k¶eszlet¶et az egyes term¶ekekb}
ol a t id}
oszakban Xi;t ¶es Yi;t ,
ahol i 2 f1; 2; . . . ; N g valamint t 2 f1; 2; . . . ; 1g. A k¶es}
obbi referencia kedv¶e¶ert az i ¶agens k¶eszletar¶any¶at a t id}
oszakban jelÄ
olje zi;t = Xi;t =(Xi;t + Yi;t ).
Az ¶agensek preferenci¶ait a k¶et term¶ek vonatkoz¶
as¶
aban egy standard, CobbDouglas t¶³pus¶
u hasznoss¶agi fÄ
uggv¶eny ¶³rja le:3
Ui;t (Xi;t ; Yi;t ) = Xi;t ®i;t Yi;t 1¡®i;t

(1)

ahol teh¶at mind a k¶eszletek, mind pedig a preferenci¶
akat le¶³r¶
o ®i;t param¶eterek ¶agensenk¶ent ¶es id}oszakonk¶ent kÄ
ulÄ
onbÄ
ozhetnek. A fenti hasznoss¶
agi
fÄ
uggv¶enyb}ol sz¶armaztathat¶o az i ¶
agens helyettes¶³t¶esi hat¶
arr¶
at¶
aja a k¶et term¶ek
vonatkoz¶as¶aban a t id}oszakban:
M RS i;t =

®i;t Yi;t
(1 ¡ ®i;t )Xi;t

(2)

Ismert, hogy k¶et cser¶el}o eset¶en akkor val¶
osulhat meg csere a felek kÄ
ozÄ
ott,
ha a cser¶ehez haszn¶alt cserear¶any a k¶et f¶el helyettes¶³t¶esi hat¶
arr¶
at¶
ai kÄ
ozÄ
ott
tal¶
alhat¶o. A modell m}
ukÄod¶ese szempontj¶
ab¶
ol nem kÄ
ulÄ
onÄ
osebben l¶enyeges,
hogy ezen a tartom¶anyon belÄ
ul mik¶eppen hat¶
aroz¶
odik meg a cserar¶
any. A
tov¶
abbiakban feltesszÄ
uk, hogy i ¶es j ¶
agens cser¶eje eset¶en a cserear¶
any:
p
Ri;j;t = MRS i;t M RS j;t
(3)

vagyis a k¶et ¶agens helyettes¶³t¶esi hat¶
arr¶
at¶
ainak m¶ertani ¶
atlaga. Ennek a formul¶anak megvan az a j¶o tulajdons¶
aga, hogy a cserear¶
any biztosan a k¶et
f¶el helyettes¶³t¶esi hat¶arr¶at¶aja kÄoz¶e esik, m¶eghozz¶
a oly m¶
odon, hogy a k¶et f¶el
azonos m¶ert¶ekben r¶eszesedjen a cser¶eb}
ol sz¶
armaz¶
o el}
onyÄ
okb}
ol. Vagyis semmik¶eppen sem fordulhat el}o az a helyzet, hogy a cser¶eb}
ol sz¶
armaz¶
o el}
onyÄ
oket
egy az egyben az egyik f¶el fÄolÄozi le, azaz Ri;j;t = M RS i;t vagy Ri;j;t = MRS j;t
legyen ¶erv¶enyben.4 Fontos megjegyezni, hogy a cserear¶
any ¶
agens-p¶
aronk¶ent

2 A tanulm¶
anyban h}
uen az eredeti modellhez (Wilhite, 2006) k¶
etf¶
ele term¶
eket felt¶
etelezÄ
unk. A kutat¶
as egy tov¶
abbfejleszt¶
esi ir¶
anya lehetne kett}
on¶
el tÄ
obb fajta term¶
ek
felt¶
etelez¶
ese.
3 A hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶
enyt Wilhite (2006)-nak megfelel}
oen v¶
alasztottuk, ¶³gy a k¶
et cikk
¶
eredm¶
enyei kÄ
onnyen Ä
osszevethet}
ok. Altal¶
anosabb fÄ
uggv¶
enyforma (pl. CES) v¶
alaszt¶
asa a
tanulm¶
anyban bemutatott kutat¶
as egy lehets¶
eges tov¶
abbfejleszt¶
esi ir¶
any¶
at adja.
4 Wilhite (2006) egy m¶
asik formul¶
at haszn¶
al, amiben a cserear¶
anyt az hat¶
arozza meg,
mennyi a k¶
et term¶
ek ¶
agensek tulajdon¶
aban lev}
o egyÄ
uttes mennyis¶
eg¶
enek ar¶
anya: Ri;j;t =
(Yi;t + Yj;t )=(Xi;t + Xj;t ). Ez az ar¶
any gyakorlatilag az Edgeworth-doboz jobb als¶
o¶
es bal
fels}
o sarka kÄ
ozÄ
ott h¶
uzott ¶
atl¶
o meredeks¶
ege. Ennek a cserear¶
anynak az a probl¶
em¶
aja, hogy
nem veszi ¯gyelembe a szerepl}
ok preferenci¶
ait, aminek ebben a dolgozatban k¶
es}
obb m¶
eg
fontos jelent}
os¶
ege lesz.
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¶es id}oszakonk¶ent kÄ
ulÄonbÄozik, a k¶et f¶el k¶eszletei ¶es preferenci¶
ai hat¶
arozz¶
ak
meg.
2.1.2

A csere

A (3) cserear¶any mellett k¶et ¶agens akkor cser¶el, ha a csere Pareto-javul¶
ast
eredm¶enyez, vagyis legal¶abb az egyik f¶el hasznoss¶
aga nÄ
ovekszik a csere kÄ
ovetkezt¶eben ¶es egyik¶e sem csÄokken. Logikus, hogy amennyiben MRS i;t >
M RS j;t ¶all fenn, u
¶gy M RS i;t > Ri;j;t ¶es M RSj;t < Ri;j;t miatt i ¶
agens
v¶
as¶
arol X term¶eket j ¶agenst}ol ¶es ad cser¶ebe a cserear¶
anynak megfelel}
o Y
term¶eket. A csere ,,egys¶ege" az X term¶ek, vagyis minden egyes csereaktusn¶
al
egy egys¶eg X term¶ek cser¶el gazd¶
at a cserear¶
anynak megfelel}
o Y term¶ek¶ert.
JelÄolje Ei;j;t = 1, ha i ¶es j ¶agensek kÄ
ozÄ
ott a csere megval¶
os¶³that¶
o, vagyis
Pareto-javul¶ast gener¶al, illetve Ei;j;t = 0 az ellenkez}
o esetet. A csere egyszer}
u
dinamik¶aja a fentieknek megfelel}oen a kÄ
ovetkez}
o, tetsz}
oleges i ¶es j ¶
agens-p¶
ar
eset¶en:5
8
ha Ei;j;t = 0
< Xi;t ;
Xi;t+1 = Xi;t + 1; ha Ei;j;t = 1 ¶es M RS i;t > M RS j;t
(4)
: X ¡ 1; ha E
es M RS i;t < M RS j;t
i;t
i;j;t = 1 ¶
Yi;t+1

8
ha Ei;j;t = 0
< Yi;t ;
= Yi;t ¡ Ri;j;t ; ha Ei;j;t = 1 ¶es M RS i;t > M RS j;t
: Y + R ; ha E
es M RS i;t < M RS j;t
i;t
i;j;t
i;j;t = 1 ¶

(5)

A k¶eszletek fenti v¶altoz¶asa alapj¶
an form¶
alisan fel¶³rhatjuk azt is, hogy mely
esetekben megval¶os¶³that¶o a csere ¶es mely esetekben nem:
Ei;j;t =

(

1; ha Ui;t+1 > Ui;t ¶es Uj;t+1 ¸ Uj;t
1; ha Uj;t+1 > Uj;t ¶es Ui;t+1 ¸ Ui;t
0; m¶askÄ
ulÄ
onben.

(6)

ahol az U -val jelÄolt hasznoss¶agi szintek az (1) hasznoss¶
agi fÄ
uggv¶enyb}
ol ad¶
odnak a megfelel}o k¶eszletszintek behelyettes¶³t¶ese ut¶
an.
2.1.3

H¶
al¶
ozati kapcsolatok

A tanulm¶any l¶enyegi k¶erd¶ese, hogy a cserekapcsolatok ¶es a preferenci¶
ak kÄ
olcsÄ
onÄos meghat¶arozotts¶aga mÄogÄott fellelhet}
o h¶
al¶
ozatok strukt¶
ur¶
aja mik¶ent befoly¶asolja a cserefolyamatok jellemz}
oit. Annak ¶erdek¶eben, hogy ez vizsg¶
alhat¶
o
legyen, az ¶agensek kÄozÄotti kapcsolatokat reprezent¶
al¶
o gr¶
afot de¯ni¶
alunk, mely
a modellben exog¶en adotts¶agk¶ent jelenik meg, a cserefolyamatok sor¶
an nem
v¶
altozik. Az ¶agensek kapcsol¶od¶
as¶
at le¶³r¶
o gr¶
afot az S m¶
atrixszal jelÄ
oljÄ
uk,
melynek si;j 2 f0; 1g ¶altal¶anos eleme azt mutatja meg, hogy az i ¶es j ¶
agensek
kÄ
ozÄott l¶etezik-e kapcsolat (si;j = 1) vagy sem (si;j = 0). FeltesszÄ
uk, hogy az
5 Csak az i ¶
agens k¶
eszletv¶
altoz¶
as¶
at tÄ
untettÄ
uk fel, a j ¶
agens k¶
eszletv¶
altoz¶
asa ¶
ertelemszer}
uen szimmetrikus.
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S gr¶af (h¶al¶ozat) ¶elei ir¶any¶³tatlanok (si;j = sj;i ), tov¶
abb¶
a az Ä
onre°ex¶³v ¶eleket
kiz¶arjuk
(s
=
0).
Az
S
m¶
a
trix
alapj¶
a
n
de¯ni¶
a
ljuk
az
a
¶
gensek
foksz¶
am¶
at:
i;i
P
di = j si;j .
Az S h¶al¶ozat k¶et ponton l¶ep be a modell m}
ukÄ
od¶es¶ebe. Egyfel}
ol meghat¶
arozza az ¶agensek kÄozÄotti lehets¶eges cserekapcsolatokat, azaz csak azon i ¶es
j¶
agens-p¶arok kÄozÄott jÄohet l¶etre csere, amelyekre si;j = 1. Form¶
alisan ez azt
jelenti, hogy a cserear¶anyra fel¶³rt (3) kifejez¶es az al¶
abbi form¶
ara m¶
odosul:
(p
M RSi;t MRS j;t ; ha si;j = 1
Ri;j;t =
(7)
0;
ha si;j = 0 .
Az ¶agensek kÄozÄotti kapcsolatok m¶
asik szerepe a preferenci¶
ak endogenit¶
as¶
anak alak¶³t¶asa, melyre a kÄovetkez}
o pontban t¶erÄ
unk ki.
2.1.4

Endog¶
en preferenci¶
ak

A modell egyik kulcsponti eleme, hogy az ¶
agensek preferenci¶
ai id}
oben v¶
altozhatnak ¶es a modell m¶as ¶agenseinek jellemz}
oit}
ol fÄ
uggenek. A preferenci¶
ak
ilyen endogenit¶asa a hasznoss¶agi fÄ
uggv¶eny ®i;t param¶etereibe ¶epÄ
ul be, az
al¶
abbi m¶odon:
®i;t = (1 ¡ ±)ai;t +

± X
si;j zj;t
di j

(8)

ahol ai;t az ¶agensek auton¶om preferenci¶
aj¶
at jelÄ
oli, si;j a kapcsolts¶
agot le¶³r¶
o
param¶eter, di a foksz¶am, zi;t pedig a k¶eszletar¶
any (l¶
asd az el}
oz}
o pontokat).
A ± 2 [0; 1] param¶eter a preferenci¶
ak endogenit¶
as¶
anak szintj¶et szab¶
alyozza.
Ha ± = 0, akkor az ¶agensek saj¶
at auton¶
om preferenci¶
ajukra t¶
amaszkodnak,
dÄ
ont¶esÄ
ukben m¶as ¶agensek nem befoly¶
asolj¶
ak }
oket. Ha ± = 1, u
¶gy az auton¶
om preferencia szerepe elv¶esz ¶es az ¶
agensek kiz¶
ar¶
olag m¶
as ¶
agensek k¶eszletei
alapj¶an dÄontenek.
A (8) ÄosszefÄ
ugg¶es a preferenci¶
ak endogenit¶
as¶
at m¶
as ¶
agensek k¶eszleteihez
(zi;t ) kÄoti, vagyis feltesszÄ
uk, hogy amennyiben egy ¶
agens m¶
asokat is ¯gyelembe vesz dÄont¶esei sor¶an, u
¶gy a partnereinek k¶eszletszintj¶et ¯gyeli ¶es v¶egs}
o
soron ahhoz igyekszik igaz¶³tani saj¶
at relat¶³v k¶eszletszintj¶et.
Ugyancsak megjelenik a (8) kifejez¶esben az ¶
agenseket Ä
osszekÄ
ot}
o S gr¶
af
szerepe: egy adott i ¶agens preferenci¶
ait csak azon ¶
agensek k¶eszletei befoly¶
asolj¶ak, amelyekkel kÄozvetlenÄ
ul kapcsolatban ¶
all. Ez term¶eszetesen azt is
jelenti, hogy kÄozvetett m¶odon (amennyiben a gr¶
af Ä
osszefÄ
ugg}
o) valamennyi
agens k¶eszlete befoly¶asolja minden m¶
¶
as ¶
agens preferenci¶
aj¶
at.
2.1.5

Indul¶
o k¶
eszletek

Egy fontos szabads¶agi fok a modellben a k¶eszletek kezd}
o szintje az ¶
agensekn¶el,
vagyis az Xi;0 ¶es Yi;0 ¶ert¶ekek. Erre vonatkoz¶
oan feltesszÄ
uk, hogy az X term¶earozza meg.
kek k¶eszlete azonos minden szerepl}
on¶el ¶es ezt az X param¶eter hat¶
A heterogenit¶ast a modellbe ¶³gy az Y term¶ekek viszik. Az Y term¶ekek kezdeti
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¶ert¶ek¶et v¶eletlen v¶altoz¶onak tekintjÄ
uk, melynek eloszl¶
as¶
at de¯ni¶
alnunk szÄ
ukÄ
s¶eges. Osszhangban
Acemoglu et al. (2015) munk¶
aj¶
aval a k¶eszletek kezdeti
eloszl¶as¶anak k¶et kitÄ
untetett t¶³pus¶
at vizsg¶
aljuk. Az egyik esetben azt felt¶etelezzÄ
uk, hogy az Y term¶ek k¶eszlet-¶ert¶ekei norm¶
alis eloszl¶
asb¶
ol sz¶
armaznak,
amely esetben az ¶agensek viszonylag homog¶ennek tekinthet}
oek a k¶eszleteket
tekintve.6 A m¶asik esetben azt tesszÄ
uk fel, hogy a k¶eszletek exponenci¶
alis eloszl¶ast kÄovetnek. Ez az eloszl¶as aszimmetrikus strukt¶
ur¶
at felt¶etelez, amelyn¶el
az ¶agensek tÄobbs¶ege relat¶³ve alacsony k¶eszletszinttel rendelkezik, mikÄ
ozben
n¶eh¶any ¶agens extr¶em nagy k¶eszletszintet kaphat. A norm¶
alis eloszl¶
as eset¶eben
or¶
asa pedig X=3.7
az Y term¶ekek mennyis¶eg¶enek v¶
arhat¶
o ¶ert¶eke X, sz¶
A kezdeti k¶eszletek eloszl¶as¶
an felÄ
ul egy tov¶
abbi fontos k¶erd¶es, hogy a
fenti eloszl¶asokb¶ol gener¶alt indul¶
o k¶eszletszintek mik¶eppen kapcsol¶
odnak az
egyes ¶agensek S h¶al¶ozatban betÄ
oltÄ
ott poz¶³ci¶
oj¶
ahoz. Ennek rÄ
ogz¶³t¶es¶ehez egy
¯ param¶etert de¯ni¶alunk, amely az Yi;0 indul¶
o k¶eszletek ¶es a di foksz¶
amok
kÄ
ozÄotti korrel¶aci¶ot fogja szab¶alyozni.
RendezzÄ
uk csÄokken}o sorba a kapott Yi;0 ¶es di ¶ert¶eket, majd v¶
alasszunk egy
tetsz}oleges k ranghelyen l¶ev}o Yi;0 indul¶
o k¶eszletszintet. Ezt 1=N +¯(N ¡1)=N
val¶
osz¶³n}
us¶eggel rendeljÄ
uk a k-adik ranghelyen l¶ev}
o foksz¶
ammal rendelkez}
o
agenshez ¶es (1 ¡ ¯)=N val¶osz¶³n}
¶
us¶eggel valamelyik m¶
asik ¶
agenshez. Hajtsuk
v¶egre ezt minden gener¶alt indul¶
o k¶eszletszintre, ¶³gy minden ¶
agens rendelkezni fog indul¶o k¶eszlettel, az indul¶
o k¶eszletszintek ¶es a foksz¶
amok kÄ
ozÄ
otti
korrel¶aci¶o v¶arhat¶oan ¯ lesz.

2.2

A h¶
al¶
ozati modell

Az el}oz}o pontban bemutattuk a vizsg¶
alat alapj¶
at k¶epz}
o cseremodellt. A
modell fontos eleme, hogy a szerepl}
oket egy exog¶en m¶
odon adott ¶es a cserelehet}os¶egeket valamint a preferenci¶
ak kÄ
olcsÄ
onÄ
os fÄ
ugg}
os¶eg¶et (endogenit¶
as¶
at)
meghat¶aroz¶o gr¶af kÄoti Äossze. A vizsg¶
alatunk l¶enyegi pontja, hogy ennek a
gr¶
afnak a strukt¶
ur¶aja mik¶eppen befoly¶
asolja a cserefolyamatnak a modellel
¶
m¶erhet}o kÄ
ulÄonbÄoz}o jellemz}oit. Eppen
ez¶ert fontos de¯ni¶
alnunk, hogy milyen
h¶
al¶ozati szerkezeteket vizsg¶alunk. Szok¶
asos az ilyen t¶³pus¶
u vizsg¶
alatok eset¶en,
hogy a szerz}ok n¶eh¶any tipikus h¶al¶
ozati szerkezetet hasonl¶³tanak Ä
ossze, mint
p¶eld¶aul a teljes h¶al¶ozat, a csillag-h¶
al¶
ozat vagy ¶eppen az Erd}
os{R¶enyi-f¶ele
v¶eletlen h¶al¶ozat (l¶asd pl. Acemoglu et al., 2015; Cowan ¶es Jonard, 2007;
Wilhite, 2006). N¶eh¶any esetben a kÄ
ulÄ
onf¶ele h¶
al¶
ozati strukt¶
ur¶
ak egy teljes
sk¶
al¶aj¶at vizsg¶alj¶ak, ahol a sk¶ala v¶egein valamilyen standard eset tal¶
alhat¶
o
(l¶
asd pl. Sebesty¶en, 2010; Watts ¶es Strogatz, 1998).
Ebben a tanulm¶anyban az ut¶obbi megold¶
ast v¶
alasztjuk: egy olyan h¶
al¶
ozati modellt alkalmazunk a h¶al¶ozati szerkezet exog¶en meghat¶
aroz¶
as¶
ara, amely
kÄ
ulÄ
onbÄoz}o szerkezetek egy sk¶al¶aj¶at k¶epes ¶
atfogni. A sk¶
ala egyik v¶eg¶en a teljes
h¶
al¶ozat ¶all, melyben minden szerepl}
o kapcsolatban ¶
all minden m¶
asik szerep6 A norm¶
alis eloszl¶
as ismert jellemz}
oje, hogy a v¶
arhat¶
o¶
ert¶
ekt}
ol jelent}
osen elt¶
er}
o¶
ert¶
ekek
el}
ofordul¶
asi val¶
osz¶³n}
us¶
ege gyakorlati szempontb¶
ol elhanyagolhat¶
o.
7 Ezzel a speci¯kus be¶
all¶³t¶
assal azt ¶
erjÄ
uk el, hogy a v¶
eletlenszer}
uen gener¶
alt k¶
eszlet¶
ert¶
ekek elhanyagolhat¶
o mennyis¶
ege esik a negat¶³v tartom¶
anyba.
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l}
ovel, m¶³g a sk¶ala m¶asik v¶eg¶en az extr¶em centraliz¶
alt csillagh¶
al¶
o szerkezet
tal¶
alhat¶o. A sk¶ala kÄozep¶en ugyanakkor ¶eppen azok a sk¶
alafÄ
uggetlennek nevezett strukt¶
ur¶ak alakulnak ki, amelyekr}
ol a h¶
al¶
ozatelm¶elet megmutatta,
hogy a val¶os h¶al¶ozatok sz¶amos esetben e szerkezeti fel¶ep¶³t¶est kÄ
ovetik (l¶
asd
pl. Barab¶asi, 2016). A modell alapja a Barab¶
asi{Albert-f¶ele preferenci¶
alis
kapcsol¶od¶as modellj¶enek egy speci¶
alisan kiterjesztett v¶
altozata, amit form¶
alisan mutatunk be a kÄovetkez}o szakaszban.
Barab¶asi ¶es Albert (1999) nev¶ehez f}
uz}
odik a sk¶
alafÄ
uggetlen h¶
al¶
ozatok le¶³r¶
asa. Kutat¶asaikban r¶amutattak arra, hogy a t¶
arsadalmi ¶eletben fellelhet}
o
h¶
al¶ozatok legtÄobbje sk¶alafÄ
uggetlen eloszl¶
ast kÄ
ovet. A sk¶
alafÄ
uggetlen h¶
al¶
ozatok foksz¶am-eloszl¶as¶ara jellemz}o a sz¶elesfark¶
us¶
ag, vagyis a h¶
al¶
ozatban pozit¶³v
val¶
osz¶³n}
us¶eggel el}ofordulnak kiugr¶
oan sok kapcsolattal rendelkez}
o csom¶
opontok. A h¶al¶ozatokban a sk¶alafÄ
uggetlens¶eg kialakul¶
as¶
at Barab¶
asi (2016) szerint
k¶et mechanizmus, a h¶al¶ozat nÄoveked¶ese, illetve a preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
as
(a foksz¶ammal ar¶anyos kapcsolatgy}
ujt}
o k¶epess¶eg) t¶
amogatja.
2.2.1

A m¶
odos¶³tott preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
asi algoritmus

A h¶al¶ozati modell alapja egyfel}ol a nÄ
oveked¶es, ami a cs¶
ucsok sz¶
am¶
anak folyamatos b}ovÄ
ul¶es¶et jelenti, m¶asr¶eszt a preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
as elve. Barab¶
asi
(2016), illetve Barab¶asi ¶es Albert (1999) megmutatj¶
ak, hogy ez a k¶et tulajdons¶ag szÄ
uks¶eges ¶es el¶egs¶eges felt¶etele annak, hogy a kialakul¶
o h¶
al¶
ozatok
foksz¶am-eloszl¶asa a val¶os¶agban gyakran meg¯gyelt hatv¶
anyfÄ
uggv¶eny-eloszl¶
ast
kÄ
ovesse. A modell alapja a kÄovetkez}
o algoritmus:
1. Hat¶arozzuk meg a l¶etrehozand¶
o h¶
al¶
ozat v¶
arhat¶
o ¶
atlagos foksz¶
am¶
at,
¹
melyet jelÄoljÄ
unk d-vel.
2. Hozzunk l¶etre egy M elem}
u v¶eletlen h¶
al¶
ozatot d¹ v¶
arhat¶
o¶
atlagos fok¹
sz¶ammal, vagy ezzel ekvivalens m¶
odon ¢ = d=(M
¡ 1) v¶
arhat¶
o s}
ur}
us¶eggel. Ehhez Erd}os ¶es R¶enyi (1959) modellje alapj¶
an egy M elem}
u h¶
al¶ozatban ¢ val¶osz¶³n}
us¶eggel ¶
all¶³tsunk egy kapcsolatot l¶etez}
ore ¶es (1 ¡ ¢)
val¶osz¶³n}
us¶eggel nem l¶etez}ore.
3. KezdjÄ
uk el nÄovelni a h¶al¶ozat m¶eret¶et u
¶gy, hogy minden l¶ep¶esben 1 u
¶j
cs¶
ucsot adunk a h¶al¶ozathoz.
(a) Az u
¶j cs¶
ucs d¹ sz¶am¶
u kapcsolatot hoz l¶etre a m¶
ar megl¶ev}
o cs¶
ucsokkal.
(b) Az u
¶j kapcsolatok kialakul¶
as¶
anak alapja a preferenci¶
alis kapcsol¶od¶as egy ¶altal¶anos¶³tott v¶
altozata: e szerint annak val¶
osz¶³n}
us¶ege,
hogy az i u
¶j cs¶
ucs a j megl¶ev}
o cs¶
uccsal alak¶³t ki kapcsolatot (az
el}oz}o pontban le¶³rtak alapj¶
an a kapcsolat l¶etezik, ha si;j = 1 ¶es
nem l¶etezik, ha si;j = 0):
d½j
P (si;j = 1) = P ½
k dk

(9)

ahol ½ ¸ 0 a preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
as er}
oss¶eg¶et meghat¶
aroz¶
o param¶eter.
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4. Ism¶eteljÄ
uk a 3. l¶ep¶est, am¶³g a h¶
al¶
ozat m¶erete (cs¶
ucsok sz¶
ama) el nem
¶eri N -et.

A fenti modell n¶egy param¶etert tartalmaz: az indul¶
o h¶
al¶
ozat m¶eret¶et (M ),
¹ ¶es a preferena v¶egs}o h¶al¶ozat m¶eret¶et (N), a v¶
arhat¶
o¶
atlagos foksz¶
amot (d)
ci¶
alis kapcsol¶od¶as er}oss¶eg¶et (½). KÄ
onny}
u l¶
atni, hogy az indul¶
o ¶es v¶egs}
o m¶eret
eset¶eben azok ar¶anya lesz a dÄont}
o, melyet m = M=N jelÄ
ol. Ha m = 1, vagy
nagyon nagy, u
¶gy a kapott h¶al¶ozatunk teljes eg¶esz¶eben a v¶eletlen h¶
al¶
ozatok
strukt¶
ur¶aj¶at ÄorÄokli, hiszen nincsen lehet}
os¶eg a preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
as ¶es
az abb¶ol kÄovetkez}o sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek fel¶epÄ
ul¶es¶ere. Ha m = 0, vagy
nagyon kicsi, akkor a kapott h¶
al¶
ozat szerkezet¶et csak a preferenci¶
alis kapcsol¶od¶as (9) formul¶aja hat¶arozza meg ¶es a kialakul¶
o szerkezet a ½ param¶eter
altal adott.
¶
Azt is kÄonny}
u ¶eszrevenni, hogy amennyiben ½ = 0, akkor az u
¶j cs¶
ucsok
azonos val¶osz¶³n}
us¶eggel kapcsol¶odnak b¶
armelyik megl¶ev}
o cs¶
ucshoz, teh¶
at a
preferenci¶alis kapcsol¶od¶as nem m}
ukÄ
odik ebben az esetben.8 Ellenkez}
oleg, ha
½ ! 1 akkor a legnagyobb cs¶
ucs (cs¶
ucsok) fogja (fogj¶
ak) kapni az Ä
osszes u
¶j
kapcsolatot, ez¶altal egy sz¶els}os¶egesen centraliz¶
alt h¶
al¶
ozatot hozva l¶etre. Ha
pedig ½ = 1, akkor a standard preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
asi modellt kapjuk viszsza. VezessÄ
uk be az r = ½=(1 + ½) jelÄ
ol¶est. Ekkor az r param¶eter seg¶³ts¶eg¶evel
egy 0-t¶ol 1-ig terjed}o sk¶al¶an tudjuk szab¶
alyozni a preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
as
er}
oss¶eg¶et. Ha r = 0, akkor ½ = 0, ha r ! 1, akkor ½ ! 1 ¶es ha r = 1=2, akkor
½ = 1. Ezzel a megold¶assal teh¶
at r egy olyan z¶
art sk¶
al¶
at biztos¶³t, amelyen
a k¶et v¶egpont exponenci¶alis ¶es extr¶em m¶
odon centraliz¶
alt h¶
al¶
ozatokat hoz
l¶etre, illetve a sk¶ala kÄozepe a standard preferenci¶
alis kapcsol¶
od¶
as alapj¶
an
sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezeteket gener¶
al.
2.2.2

Egydimenzi¶
os sk¶
ala kialak¶³t¶
asa

A c¶elunk a fenti modellel, hogy a teljes ¶es a csillagh¶
al¶
o kÄ
ozÄ
otti kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o
h¶
al¶ozati szerkezeteket, illetve ezek kÄ
ozÄ
ott a sk¶
alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
akat egy
sk¶
al¶an tudjuk kezelni. Azt m¶ar l¶
attuk, hogy az r param¶eter seg¶³ts¶eg¶evel a
preferenci¶alis kapcsol¶od¶as er}oss¶ege ¶
all¶³that¶
o ¶es a sk¶
ala egyik oldal¶
an v¶eletlenszer}
u kapcsol¶od¶as¶
u, a m¶asik v¶eg¶en pedig er}
osen centraliz¶
alt h¶
al¶
ozatok jÄ
onnek
l¶etre, m¶³g kÄoz¶epen a standard sk¶
alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
akat tal¶
aljuk. Ahhoz
azonban, hogy a k¶et v¶egponton a teljes ¶es a csillagh¶
al¶
o szerkezeteket tal¶
aljuk,
a modell tov¶abbi param¶etereit szÄ
uks¶eges az r param¶eterhez kÄ
otnÄ
unk.
Egyr¶eszt de¯ni¶aljuk az indul¶o h¶
al¶
ozat nagys¶
ag¶
at r fÄ
uggv¶eny¶eben: M =
1=(r + 1=N ). KÄonnyen l¶athat¶o, hogy amennyiben r = 0, akkor M = N ,
vagyis a preferenci¶alis kapcsol¶od¶
as nem j¶
atszik szerepet, a v¶egs}
o h¶
al¶
ozat a
kezdeti h¶al¶ozattal egyezik meg, ami de¯n¶³ci¶
o szerint v¶eletlenszer}
u. Ha r = 1,
akkor elegend}oen nagy N eset¶en M ! 1, vagyis a kezdeti h¶
al¶
ozat m¶erete minim¶alis. Ekkor a preferenci¶alis kapcsol¶
od¶
as teljes m¶ert¶ekben kibontakozik, ¶es
mivel r = 1, ez¶ert extr¶em m¶ert¶ekben, vagyis egy olyan centraliz¶
alt h¶
al¶
ozati
8 Ett}
ol

fÄ
uggetlenÄ
ul a nÄ
oveked¶
es puszta t¶
enye gener¶
al heterogenit¶
ast a foksz¶
amokban.
Barab¶
asi (2016) megmutatja, hogy ebben az esetben a foksz¶
amok eloszl¶
asa exponenci¶
alis
¶
es nem hatv¶
anyfÄ
uggv¶
eny szerinti.
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szerkezetet kapunk, amelyben d¹ sz¶
am¶
u cs¶
ucsnak minden m¶
as cs¶
uccsal van
kapcsolata, a tÄobbi cs¶
ucs viszont pontosan ugyanazon kÄ
ozponti cs¶
ucsokkal van
osszekÄotve. Ha r = 1=2, akkor M ! 2 ahogy N ! 1, vagyis a preferenci¶
Ä
alis
kapcsol¶od¶asnak ebben az esetben is van tere kibontakozni, hiszen nagyon
kicsi az indul¶o h¶al¶ozat ¶es ¶³gy a v¶egs}
o h¶
al¶
ozatot nem torz¶³tja az indul¶
o h¶
al¶
ozat
v¶eletlenszer}
us¶ege.
L¶athat¶o, hogy ekkor az r param¶eter 0-t¶
ol 1-ig terjed}
o sk¶
al¶
aja a v¶eletlen
¶es a csillagszer}
u strukt¶
ur¶ak kÄozÄott tud ¶
atmenetet biztos¶³tani, ,,f¶el¶
uton" a
sk¶
alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶akkal, megv¶
alaszthat¶
o azonban, hogy milyen s}
ur}
us¶eg}
u
h¶
al¶ozatot szeretn¶enk gener¶alni. A tov¶
abbiakban azonban a v¶
arhat¶
o¶
atlagos
¹ szint¶en r fÄ
foksz¶amot (d)
uggv¶eny¶eben de¯ni¶
aljuk. Legyen d¹ = 1=(r + 1=(N ¡
2)) + 1. KÄonny}
u megmutatni, hogy ha r = 0 akkor akkor d¹ = N ¡ 1, vagyis
a h¶
al¶ozat cs¶
ucsainak foksz¶ama maxim¶
alis lesz, azaz teljes h¶
al¶
ozatot kapunk.
Amennyiben r = 1, akkor d¹ ! 2 ha N ! 1, vagyis val¶
oban csillagh¶
al¶
ot kapunk, ahol egy kiv¶etel¶evel minden szerepl}
onek egy kapcsolata van, ¶es ezzel az
egy kapcsolattal a csillagh¶al¶o kÄozponti cs¶
ucs¶
ahoz kapcsol¶
odik.9 Ha r = 1=2,
¹
akkor d ! 3 ha N ! 1, vagyis a sk¶
alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
ak ritk¶
ak maradnak,
ahogyan az a val¶os h¶al¶ozatokn¶al is jellemz}
o.
Ä
Osszefoglalva
teh¶at egy olyan h¶
al¶
ozati modellt kaptunk, amely egyetlen
korl¶atos param¶eter (r 2 [0; 1]) seg¶³ts¶eg¶evel a teljes h¶
al¶
ozatt¶
ol a csillagh¶
al¶
o
szerkezetig ¶³r le h¶al¶ozati strukt¶
ur¶
akat, mikÄ
ozben a sk¶
ala kÄ
ozep¶en (r = 1=2) a
standard sk¶alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
at tal¶
aljuk, relat¶³ve kis s}
ur}
us¶eg mellett.

3

Szimul¶
aci¶
os keret

Az el}oz}o r¶eszben kifejtettÄ
uk a vizsg¶
alt cseremodell jellemz}
oit, valamint a h¶
al¶
ozati szerkezetek megjelen¶³t¶es¶ehez haszn¶
alt h¶
al¶
ozati modellt. Ebben a r¶eszben
rÄ
ogz¶³tjÄ
uk a modellel v¶egzett szimul¶
aci¶
ok kereteit: egyr¶eszt a szimul¶
aci¶
ok menet¶et, m¶asr¶eszt pedig azt a param¶eter-teret, amellyel a modellt vizsg¶
aljuk.

3.1

A modell dinamik¶
aja

A szimul¶aci¶ok sor¶an a fenti kifejtett modell numerikus megold¶
as¶
ara kerÄ
ul sor.
A szimul¶aci¶o a param¶eterek be¶all¶³t¶
asa ut¶
an abb¶
ol ¶
all, hogy a kor¶
abban de¯nialt cserefolyamatot j¶atsszuk le az ¶
¶
agensek kÄ
ozÄ
ott mindaddig, am¶³g lehet}
os¶eg
van Pareto-javul¶ast eredm¶enyez}o cser¶ek v¶egrehajt¶
as¶
ara. A szimul¶
aci¶
o meg¶
all,
amint ezek a lehet}os¶egek kimerÄ
ultek, teh¶
at Pareto-hat¶ekony ¶
allapotot ¶ert el
a modell. A r¶eszletes l¶ep¶eseket az al¶
abbiakban foglaljuk Ä
ossze.
1. A modell param¶etereinek meghat¶
aroz¶
asa (a param¶eterek list¶
aj¶
ahoz l¶
asd
az 1. t¶abl¶azatot).
2. A h¶al¶ozati szerkezetet de¯ni¶
al¶
o r param¶eter alapj¶
an l¶etrehozzuk az S
gr¶afot a 2.2.1 szakaszban le¶³rtak szerint, amely de¯ni¶
alja az ¶
agensek
9 Egy

csillagh¶
al¶
ozat eset¶
en a kÄ
ozponti cs¶
ucs foksz¶
ama N ¡ 1, m¶³g a tÄ
obbi N ¡ 1 sz¶
am¶
u
cs¶
ucs foksz¶
ama 1. Ebb}
ol az kÄ
ovetkezik, hogy az ¶
atlagos foksz¶
am ekkor d¹ = (2N ¡ 2)=N,
amir}
ol kÄ
onny}
u bel¶
atni, hogy d¹ ! 2, ha N ! 1.
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kÄozÄotti si;j kapcsolatokat. (A 2.2.2 szakaszban le¶³rtak alapj¶
an az r
param¶eter a h¶al¶ozat-gener¶
al¶
o algoritmus minden tov¶
abbi param¶eter¶et
meghat¶arozza.)
3. A 2.1.5 szakaszban le¶³rtak alapj¶
an gener¶
aljuk a kezdeti k¶eszletszinteket
¶es hozz¶arendeljÄ
uk azokat az ¶
agensekhez a di foksz¶
amok alapj¶
an, a ¯
korrel¶aci¶os param¶eternek megfelel}
oen.
4. V¶egrehajtjuk a cserefolyamatot.
(a) A (8) formula alapj¶an kisz¶
am¶³tjuk a preferenci¶
akat meghat¶
aroz¶
o
®i;t ¶ert¶ekeket minden ¶
agensre.
(b) VesszÄ
uk a lehets¶eges cser¶eket ¶es fel¶
all¶³tjuk ezek egy v¶eletlen sorrendj¶et. Ennek a v¶eletlen sorrendnek megfelel}
oen elkezdjÄ
uk v¶egrehajtani a cser¶eket a (4) ¶es (5) kifejez¶esek alapj¶
an. Ennek eredm¶enyek¶ent frissÄ
ulnek a k¶eszletszintek.
(c) Ism¶eteljÄ
uk a fenti k¶et l¶ep¶est mindaddig, am¶³g vannak kihaszn¶
alhat¶o cserelehet}os¶egek. Ha ezek elfogytak, a szimul¶
aci¶
o le¶
all.
5. Elt¶aroljuk az adott szimul¶
aci¶
o eredm¶enyeit (l¶
asd az output-v¶
altoz¶
okat
felsorol¶o 2. t¶abl¶azatban).

3.2

A param¶
eter-t¶
er ¶
es az output v¶
altoz¶
ok

Az el}oz}o szakaszokban bemutattuk a h¶
al¶
ozati h¶
att¶erre ¶epÄ
ul}
o cseremodell r¶eszleteit ¶es a szimul¶aci¶ok logik¶aj¶at. Most Ä
osszefoglaljuk a modell param¶etereit, a
kÄ
ozÄottÄ
uk l¶ev}o kapcsolatokat ¶es meghat¶
arozzuk azokat az output-v¶
altoz¶
okat,
amelyeket vizsg¶alunk.
A modell param¶etereit az 1. t¶
abl¶
azat sorolja fel. A modell ¶
altalunk haszn¶
alt v¶altozata mindÄossze hat szabad param¶eterrel dolgozik: az ¶
agensek sz¶
ama (N ), a h¶al¶ozati szerkezet (r), a preferenci¶
ak endogenit¶
asa (±), a k¶eszletek
¹ az indul¶o k¶eszletek eloszl¶
nagys¶aga (X),
asa (°) ¶es korrel¶
aci¶
oja a foksz¶
ammal
(¯) azok a param¶eterek, amelyek szerep¶et a cserefolyamat jellemz}
oiben a tov¶
abbiakban vizsg¶aljuk. A h¶al¶ozat tov¶
abbi param¶etereit r ¶ert¶eke hat¶
arozza
¹ a magh¶
meg. A v¶arhat¶o ¶atlagos foksz¶amot (d),
al¶
ozat m¶eret¶et (M ), a s}
ur}
us¶eget
(¢) a 2.2.2 szakaszban le¶³rt m¶odon r-hez kÄ
otjÄ
uk, majd az ¶³gy adott param¶eterez¶essel l¶etrehozott h¶al¶ozat determin¶
alja az si;j kapcsolati indik¶
atorokat,
tov¶
abb¶a a di foksz¶amokat, amelyek a cserefolyamat sor¶
an nem v¶
altoznak,
adotts¶agk¶ent jelennek meg. Fontos azonban hangs¶
ulyozni, hogy a h¶
al¶
ozati
modell sztochasztikus jellege miatt egy adott r ¶ert¶ek sz¶
amos kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o S h¶
al¶
ozatot gener¶alhat, amelyek azonban strukt¶
ur¶
ajukban rendk¶³vÄ
ul hasonl¶
oak.
Tov¶abbi szabads¶agi fokot jelent az auton¶
om preferenci¶
ak (ai ) meghat¶
aroz¶
asa. E tekintetben azzal az egyszer}
us¶³t¶essel ¶elÄ
unk, hogy ez minden ¶
agensn¶el
egys¶egesen ai = 0;5.
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JelÄ
ol¶
es
N
r
M
d¹
¢
si;j
ai
±
¹
X
°
¯

Elnevez¶
es
¶
Agensek
sz¶
ama
H¶
al¶
ozati szerkezet
Mag-h¶
al¶
ozat m¶
erete
¶
Atlagos
foksz¶
am (v¶
arhat¶
o)
H¶
al¶
ozati s}
ur}
us¶
eg (v¶
arhat¶
o)
H¶
al¶
ozati kapcsolatok indik¶
atora
Auton¶
om preferenci¶
ak
Preferenci¶
ak endogenit¶
asa
K¶
eszletszint abszol¶
ut nagys¶
aga
Indul¶
o k¶
eszletek eloszl¶
asa
Indul¶
o k¶
eszletek ¶
es a foksz¶
amok korrel¶
aci¶
oja

Tartom¶
any
2 IN
[0; 1]
1=(r + 1=N)
1=(r + 1=(N ¡ 2)) + 1
¹
d=(M
¡ 1)
f0; 1g, r-t}
ol fÄ
ugg}
oen
0;5
[0; 1]
2 IR+
fNorm, Expg
[0; 1]

1. t¶
abl¶
azat. A modell param¶
eterei

V¶egÄ
ul meghat¶arozzuk azokat a kulcsv¶
altoz¶
okat, amelyeken keresztÄ
ul a cserefolyamat jellemz}oit vizsg¶aljuk a kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o param¶eterez¶esek mellett. Az
output-v¶altoz¶okat foglalja Äossze a 2. t¶
abl¶
azat.10
1. Hat¶ekonys¶
ag. Hat¶ekonys¶ag alatt a cser¶ek sz¶
am¶
at ¶ertjÄ
uk, amely az indul¶o ¶allapotb¶ol a Pareto-hat¶ekony ¶
allapotba vezeti a cseregazdas¶
agot.
2. Egyenl}
otlens¶eg. Egyenl}otlens¶eg alatt a v¶egs}
o k¶eszletszintek sz¶
or¶
as¶
at
¶ertjÄ
uk.
3. Egyenl}
otlens¶eg v¶
altoz¶
asa. Az egyenl}
otlens¶eg v¶
altoz¶
as¶
at a k¶eszletszintek
sz¶or¶as¶anak v¶egs}o ¶es kezdeti ¶erteke kÄ
ozÄ
otti kÄ
ulÄ
onbs¶egek¶ent hat¶
arozzuk
meg.

Elnevez¶
es
Hat¶
ekonys¶
ag
Egyenl}
otlens¶
eg
Egyenl}
otlens¶
eg v¶
altoz¶
asa

P P De¯n¶
P ³ci¶o

E
s
i
j
t i;j;t i;j
¾ Xi;T +Yi;T
¾ Xi;T +Yi;T ¡ ¾Xi;0 +Yi;0

2. t¶
abl¶
azat. A vizsg¶
alt output v¶
altoz¶
ok

4

Eredm¶
enyek

Az el}oz}oekben kifejtettÄ
uk az elemz¶eshez haszn¶
alt modellt ¶es a szimul¶
aci¶
ok
kereteit. A tov¶abbiakban a szimul¶
aci¶
ok sor¶
an kapott eredm¶enyeket kÄ
ozÄ
oljÄ
uk.
Az eredm¶enyeket k¶et blokkban ismertetjÄ
uk. Els}
ok¶ent endog¶en preferenci¶
ak
hi¶
any¶aban, csup¶an a h¶al¶ozati szerkezet ¶es a kezdeti k¶eszleteloszl¶
asok szerep¶et
vizsg¶aljuk az output-v¶altoz¶okban. Vagyis ebben az esetben ± = 0, ¶es r, °
¶es ¯ param¶eterek hat¶as¶at n¶ezzÄ
uk. Ezt kÄ
ovet}
oen az endog¶en preferenci¶
akat is
,,bekapcsoljuk", ¶es megn¶ezzÄ
uk, mik¶ent befoly¶
asolja a kor¶
abban kapott eredm¶enyeket.
10 A

t¶
abl¶
azatban T jelÄ
oli a z¶
ar¶
o id}
oszakot, ¾Xi;t +Yi;t pedig az egyÄ
uttes k¶
eszletekb}
ol
sz¶
amolt sz¶
or¶
as a t id}
oszakban.
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H¶
al¶
ozati szerkezet ¶
es indul¶
o k¶
eszletek

Ebben a szakaszban azt vizsg¶
aljuk, hogy a h¶
al¶
ozati szerkezet ¶es az indul¶
o
k¶eszletek eloszl¶
asa illetve foksz¶
amokkal val¶
o korrel¶
aci¶
oja mik¶ent befoly¶
asolja a
cserefolyamatok jellemz}
oit. Ehhez az 1. t¶
abl¶
azatban jelÄ
olt param¶eterek kÄ
ozÄ
ul
h¶
arom v¶
altoz¶
as¶
at vizsg¶
aljuk: r, ¯ ¶es °, mikÄ
ozben ± ¶ert¶ek¶et 0-ra ¶
all¶³tjuk. A
k¶eszletek kezdeti eloszl¶
as¶
at meghat¶
aroz¶
o ° param¶eter k¶et¶ert¶ek}
u, a m¶
asik k¶et
,,mozg¶
o" param¶eter a [0; 1] tartom¶
anyon ¶ertelmezett. Ezen a tartom¶
anyon
0,1-es l¶ep¶eskÄ
ozÄ
okkel minden param¶eterkombin¶
aci¶
ora elv¶egzÄ
unk 1000 fÄ
uggetlen
szimul¶
aci¶
ot, majd ezek ¶
atlag¶
at vizsg¶
aljuk, hogy a k¶eszletek ¶es a h¶
al¶
ozatok
gener¶
al¶
asa sor¶
an megjelen}
o sztochasztikus hat¶
asokat elimin¶
aljuk. Az egyes
output v¶
altoz¶
ok tekintet¶eben a legnagyobb ¶es legkisebb 5%-ot elhagyjuk annak ¶erdek¶eben, hogy a kiugr¶
o ¶ert¶ekek ne torz¶³ts¶
ak az eredm¶enyeket.
Az 1. ¶
abra h¶
arom diagramja a h¶
arom output v¶
altoz¶
o alakul¶
as¶
at mutatja
a h¶
al¶
ozati szerkezet fÄ
uggv¶eny¶eben. A v¶³zszintes tengelyen az r param¶eter
v¶
altozik, a fÄ
ugg}
oleges tengelyen pedig a teljes h¶
al¶
ozatn¶
al (r = 0) kapott eredm¶enyhez k¶epest m¶ert relat¶³v elt¶er¶es l¶
athat¶
o az adott v¶
altoz¶
o eset¶eben. A
fekete vonalak a norm¶
alis (° = Norm), a szÄ
urke vonalak pedig az exponenci¶
alis kezdeti k¶eszleteloszl¶
as (° = Exp) mellett kapott eredm¶enyeket jelÄ
olik.
Mindk¶et esetben a folytonos vonalak a k¶eszletek ¶es a foksz¶
am alacsony korrel¶
alts¶
ag¶
at (¯ = 0; 1), a szaggatott vonalak a magas korrel¶
alts¶
agot (¯ = 0; 9)
mutatj¶
ak.
1.8

γ = Norm; β = 0,1

γ = Norm; β = 0,9

Hatékonyság (inverz)

1.6

1.4

γ = Exp; β = 0,1

γ = Exp; β = 0,9

1.2

1
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1.4
1.3

15
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1.2

5
1.1
1
0.9
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0

-5
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1. ¶
abra. Output v¶
altoz¶
ok alakul¶
asa r fÄ
uggv¶
eny¶
eben, kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o be¶
all¶³t¶
asok mellett (az output
v¶
altoz¶
ok ¶
ert¶
eke mindig az r = 0 esetre van norm¶
alva).
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A v¶eg¶allapotban tapasztalhat¶
o egyenl}
otlens¶eg eset¶eben (bal als¶
o panel)
azt l¶atjuk, hogy a h¶al¶ozati szerkezetnek l¶enyeges szerepe van. Az ¶
abr¶
an j¶
ol
l¶
athat¶o, hogy a centr¶alis strukt¶
ur¶ak (magas r ¶ert¶ekek) er}
osen elv¶
alnak a tÄ
obbi
topol¶ogi¶at¶ol: amikor a h¶al¶ozati szerkezet centr¶
aliss¶
a v¶
alik, vagyis a foksz¶
amok
eloszl¶asa extr¶em aszimmetri¶at mutat, az egyenl}
otlens¶eg m¶ert¶eke l¶enyegesen
nagyobb ¶ert¶eket vesz fel a v¶eg¶allapotban, mint m¶
as szerkezetek mellett. Az
is j¶ol l¶athat¶o, hogy az indul¶o k¶eszletek norm¶
alis, teh¶
at kis heterogenit¶
ast
mutat¶o eloszl¶as¶an¶al ez az elt¶er¶es nem nagy, azonban ha a k¶eszletek indul¶
o
allom¶any¶aban er}os heterogenit¶ast t¶etelezÄ
¶
unk fel (exponenci¶
alis eloszl¶
as), a
v¶eg¶allapotban 30-40%-kal nagyobb egyenl}
otlens¶eget l¶
atunk a centr¶
alis szerkezetek mellett m¶as szerkezetekhez k¶epest. A k¶eszletek indul¶
o eloszl¶
as¶
an¶
al
kisebb, de j¶ol ¶erz¶ekelhet}o jelent}os¶ege van az indul¶
o k¶eszletek ¶es a foksz¶
amok
korrel¶alts¶ag¶anak: magas korrel¶alts¶
ag eset¶en az egyenl}
otlens¶eg nagyobb.
B¶ar a centr¶alis h¶al¶ok eset¶en tapasztalhat¶
o pozit¶³v ir¶
any¶
u kiugr¶
ashoz k¶epest
j¶
oval kisebb hat¶asa van, fontos megeml¶³teni, hogy r alacsonyabb tartom¶
anyaiban, teh¶at a teljes h¶al¶ot¶ol t¶
avolodva a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetek fel¶e
az egyenl}otlens¶eg csÄokken, vagyis a legkev¶esb¶e egyenl}
otlen h¶
al¶
ozati szerkezeteket a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezeti tartom¶
anyban kapjuk. Az egyenl}
otlens¶eg
minimuma 0,2-es ¶es 0,4-es r ¶ert¶ek kÄ
oz¶e esik, azonban a centr¶
alis szerkezetek jelent}os kiugr¶as¶ahoz k¶epest csak 1-5%-os elt¶er¶est jelent a teljes h¶
al¶
on¶
al tapasztalt egyenl}otlens¶eghez k¶epest. Hasonl¶
oan a centr¶
alis szerkezetekhez, a sk¶
alafÄ
uggetlen topol¶ogia egyenl}otlens¶eget csÄ
okkent}
o hat¶
asa is nagyobb exponenci¶alis kezdeti k¶eszleteloszl¶as eset¶en.
¶
Erdemes
ÄosszevetnÄ
unk ezt a k¶epet az egyenl}
otlens¶eg v¶
altoz¶
as¶
ara kapott
meg¯gyel¶essel (jobb als¶o panel), amely esetben ezzel egybev¶
ag¶
o eredm¶enyeket
l¶
atunk: a centr¶alis strukt¶
ur¶akn¶al nagyobb m¶ert¶ekben nÄ
ovekszik az egyenl}
otlens¶eg, mint m¶as szerkezetekn¶el, a kezdeti k¶eszletek heterogenit¶
asa ¶es a
kezdeti k¶eszletek korrel¶alts¶aga a foksz¶
amokkal pedig er}
os¶³ti ezt a hat¶
ast. Igen
jelent}os hat¶asr¶ol besz¶elÄ
unk, a foksz¶
amokkal korrel¶
alt ¶es heterog¶en kezdeti
k¶eszletek mellett a centr¶alis szerkezetekn¶el m¶ert nÄ
oveked¶es az egyenl}
otlens¶egben csaknem 15-szÄor akkora, mint a teljes h¶
al¶
ozat eset¶en. Ugyanakkor
itt is azt l¶atjuk, hogy a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek mellett a teljes h¶
al¶
ohoz
k¶epest kisebb m¶ert¶ekben nÄovekszik az egyenl}
otlens¶eg (s}
ot, itt el}
ofordul az
egyenl}otlens¶eg csÄokken¶ese is).
¶llap¶³ta
¶s. A h¶al¶ozati szerkezet befoly¶
1. Mega
asolja a cserefolyamat sor¶
an
kialakul¶o egyenl}otlens¶egi viszonyokat. A teljes h¶
al¶
ohoz k¶epest a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetek kis m¶ert¶ekben kisebb, a centr¶
alis h¶
al¶
ozati szerkezetek pedig
nagy m¶ert¶ekben nagyobb egyenl}
otlens¶eghez vezetnek. Hasonl¶
oan, a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezet mellett a cserefolyamat az egyenl}
otlens¶egeket csak kis
m¶ert¶ekben nÄoveli, vagy csÄokkenti, m¶³g a centr¶
alis szerkezetek az egyenl}
otlens¶eget nagy m¶ert¶ekben nÄovelik. Ezt a k¶et hat¶
ast er}
os¶³ti (i) az indul¶
o k¶eszletek
eloszl¶as¶anak heterogenit¶asa ¶es (ii) az indul¶
o k¶eszletek ¶es a foksz¶
amok korrel¶
alts¶aga.
Amennyiben a cserefolyamat hat¶ekonys¶
ag¶
at vizsg¶
aljuk, vagyis, hogy menynyi csereaktus r¶ev¶en ¶erjÄ
uk el a Pareto-hat¶ekony ¶
allapotot, azt l¶
atjuk, hogy a

48

Longauer D¶
ora { Sebesty¶en Tam¶
as

teljes h¶al¶ozat bizonyul a leghat¶ekonyabbnak. Ez logikus, hiszen itt minden
cserelehet}os¶eg megengedett, m¶³g a centr¶
alis h¶
al¶
ok fel¶e haladva egyre korl¶
atozottabbak a cserelehet}os¶egek, ¶³gy a cserefolyamat hat¶ekonys¶
aga csÄ
okken.
¶
Erdemes
ugyanakkor meg¯gyelni, hogy e tekintetben nem a kezdeti k¶eszletszintek eloszl¶asa, hanem azok foksz¶
ammal val¶
o korrel¶
alts¶
aga di®erenci¶
alja a
kapott eredm¶enyeket. FÄ
uggetlenÄ
ul az indul¶
o eloszl¶
ast¶
ol, ha a k¶eszletek ¶es a
foksz¶amok nem korrel¶altak, egy¶ertelm}
uen kirajzol¶
odik a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetek hat¶ekonys¶agot ront¶o szerepe: ezekben az esetekben van szÄ
uks¶eg a legtÄ
obb csereaktusra a Pareto-hat¶ekony ¶
allapot el¶er¶es¶ehez. Ha azonban a kezdeti
k¶eszletek ¶es a foksz¶amok er}osen korrel¶
altak, a centr¶
alis szerkezetek lesznek a
legkev¶esb¶e hat¶ekonyak.
¶ llap¶³ta
¶s. Mindebb}ol az l¶
2. Mega
atszik, hogy az er}
osen centraliz¶
alt eloszt¶
asi
rendszerek akkor tudnak hat¶ekonyabbak lenni a sk¶
alafÄ
uggetlen rendszerekn¶el,
ha az ¶agensek k¶eszletei ¶es h¶al¶ozatban betÄ
oltÄ
ott poz¶³ci¶
oja kÄ
ozÄ
ott nincsen ¶erdemi korrel¶aci¶o. Ha van, teh¶at a k¶eszletekben megjelen}
o heterogenit¶
as egyÄ
utt
j¶
ar a h¶al¶ozati poz¶³ci¶oval, akkor a centr¶
alis szerkezetek h¶
atr¶
anyba kerÄ
ulnek a
sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetekkel szemben.
A 3. t¶
abl¶
azat Äosszefoglalja az ebben a szakaszban (exog¶en preferenci¶
ak
mellett) kapott eredm¶enyeket. A t¶
abl¶
azat a k¶eszletek kezdeti eloszt¶
as¶
at¶
ol fÄ
ugg}
oen (norm¶alis ¶es exponenci¶alis eloszl¶
as, illetve alacsony ¶es magas korrel¶
aci¶
o)
mutatja meg a hat¶asok ir¶any¶at a hat¶ekonys¶
ag inverz¶ere ¶es az egyenl}
otlens¶egre
a sk¶alafÄ
uggetlen ¶es a centr¶alis h¶
al¶
okban a teljes h¶
al¶
ohoz k¶epest. Am¶³g a hat¶ekonys¶ag jellemz}oen csÄokken a nem teljes strukt¶
ur¶
akban, addig az egyenl}
otlens¶eg tekintet¶eben azt l¶atjuk, hogy a sk¶
alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
ak egyenl}
obb, a
centr¶alis strukt¶
ur¶ak pedig egyenl}otlenebb egyens¶
ulyi eloszl¶
ast eredm¶enyeznek.

Norm.
Exp.

Sk¶
alafu
Ä ggetlen
¯ = 0;1
¯ = 0;9
+=¡
+=¡
+=¡
+=¡

Centra
¶lis
¯ = 0;1
¯ = 0;9
+=+
+=+
+=+
+=+

3. t¶
abl¶
azat. K¶
eszleteloszl¶
ast¶
ol fÄ
ugg}
o hat¶
asok az inverz hat¶
ekonys¶
agra/
egyenl}
otlens¶
egre a sk¶
alafÄ
uggetlen ¶
es centr¶
alis strukt¶
ur¶
akn¶
al a teljes h¶
al¶
ohoz k¶
epest. +: nÄ
oveked¶
es, ¡: csÄ
okken¶
es

4.2

H¶
al¶
ozati szerkezet ¶
es endog¶
en preferenci¶
ak

Az el}oz}o szakaszban a h¶al¶ozat szerkezet¶enek ¶es az indul¶
o k¶eszletek eloszl¶
as¶
anak kapcsolat¶at vizsg¶altuk. Ebben a szakaszban bekapcsoljuk a preferenci¶
ak
endogenit¶as¶at, ahogyan azt a (8) formula de¯ni¶
alja. Ennek alapj¶
an a ± param¶eter r¶ev¶en a preferenci¶ak endogenit¶
as¶
anak m¶ert¶ek¶et tudjuk ¶
all¶³tani: min¶el
nagyobb ±, ann¶al nagyobb s¶
ullyal esnek sz¶
am¶³t¶
asba az adott ¶
agens kÄ
ozvetlen
cserepartnerein¶el l¶ev}o k¶eszletek a saj¶
at preferencia kialak¶³t¶
as¶
aban (az extr¶em
± = 1 esetben a preferenci¶ak teljesen endog¶enek, a saj¶
at auton¶
om preferencia
szerepe elt}
unik { az eddigi elemz¶esek ± = 0 be¶
all¶³t¶
assal k¶eszÄ
ultek).
A modell dinamik¶aj¶at tov¶abbra is a 2. t¶
abl¶
azatban bemutatott output
v¶
altoz¶ok ment¶en vizsg¶aljuk, azonban most a h¶
al¶
ozati strukt¶
ur¶
at le¶³r¶
o r param¶eter mellett a preferenci¶ak endogenit¶
as¶
at vez¶erl}
o ± param¶eter fÄ
uggv¶eny¶eben
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is vizsg¶aljuk az eredm¶enyeket. ± ¶ert¶ek¶et 0 ¶es 1 kÄ
ozÄ
ott, 0,1-es l¶ep¶eskÄ
ozÄ
okkel
v¶
altoztatjuk. A kezd}o k¶eszletek eloszl¶
as¶
ara tov¶
abbra is k¶et esetet, a norm¶
alis ¶es exponenci¶alis eloszl¶ast vizsg¶
aljuk, valamint a kezd}
o k¶eszletek ¶es a
foksz¶amok korrel¶aci¶oja tekintet¶eben az el}
oz}
oekhez hasonl¶
oan a ¯ = 0; 1 ¶es
¯ = 0; 9 esetekre v¶egzett szimul¶aci¶
ok eredm¶enyeit mutatjuk be. Valamennyi
param¶eter-kombin¶aci¶ora 1000 fÄ
uggetlen szimul¶
aci¶
ot v¶egeztÄ
unk el, majd a h¶
arom output v¶altoz¶o tekintet¶eben a fels}
o ¶es als¶
o 5-5%-ot kihagyva az ¶
atlagos
¶ert¶ekeket elemezzÄ
uk.
A 2. a
¶br¶
an az inverz hat¶ekonys¶
agra kapott eredm¶enyek l¶
athat¶
oak kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}o param¶eterez¶esek mellett. Az ¶
abra n¶egy panelj¶en minden esetben a v¶³zszintes tengely mutatja r v¶altoz¶as¶
at (teljes h¶
al¶
ot¶
ol a centr¶
alis strukt¶
ur¶
akig), a
fÄ
ugg}oleges tengely pedig a preferenci¶
ak endogenit¶
as¶
anak m¶ert¶ek¶et (auton¶
om
preferenci¶akt¶ol teljes m¶ert¶ekben endog¶en preferenci¶
akig). A fels}
o k¶et panel
a kezdeti k¶eszletek norm¶alis (szimmetrikus) eloszl¶
asa, az als¶
o panel a k¶eszletek exponenci¶alis (heterog¶en) eloszl¶
asa melletti eredm¶enyeket mutat. A bal
oldalon a kezdeti k¶eszletek ¶es a foksz¶
amok alacsony korrel¶
alts¶
aga mellett kapott eredm¶enyek l¶athat¶oak, m¶³g a jobb oldalon az er}
os korrel¶
alts¶
ag feltev¶ese
mellett kapott eredm¶enyt l¶atjuk. Mind a n¶egy panelen a sz¶³nsk¶
ala relat¶³v
¶ert¶ekeket mutat. Az adott h¶al¶ozati strukt¶
ura mellett a ± = 0, teh¶
at teljesen
auton¶om (exog¶en) preferenci¶ak mellett ad¶
od¶
o csere-sz¶
amhoz viszony¶³tva l¶
athat¶o az adott endogenit¶asi szint (±) mellett ad¶
od¶
o cseresz¶
am, teh¶
at inverz hat¶ekonys¶ag (vagyis a v¶³zszintes tengely ment¶en 1-es ¶ert¶ekeket l¶
atunk). A sÄ
ot¶et
arnyalatok alacsonyabb, a vil¶agos ¶
¶
arnyalatok magasabb ¶ert¶ekeket jelÄ
olnek.
Hatékonyság (inverz)
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2. ¶
abra. A hat¶
ekonys¶
ag alakul¶
asa r ¶
es ± fÄ
uggv¶
eny¶
eben, kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o be¶
all¶³t¶
asok mellett (az output
v¶
altoz¶
ok ¶
ert¶
eke mindig az r = 0 esetre van norm¶
alva).
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A cserefolyamat hat¶ekonys¶aga eset¶en a n¶egy panel min}
os¶egileg hasonl¶
o
k¶epet mutat: a preferenci¶ak endogenit¶
as¶
anak nÄ
oveked¶es¶evel (teh¶
at ± nÄ
oveked¶es¶evel) a sk¶alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
ak kisebb hat¶ekonys¶
aga (magasabb cse¶
resz¶am) l¶athat¶o (vil¶agosabb terÄ
ulet). Erdemes
ezt Ä
osszevetni az 1. ¶
abr¶
an a
hat¶ekonys¶agra kapott k¶eppel. Ott azt l¶
attuk, hogy (legal¶
abbis a k¶eszletek ¶es
a foksz¶amok alacsony korrel¶alts¶aga eset¶en) a kÄ
oztes, sk¶
alafÄ
uggetlen h¶
al¶
ozati
szerkezet mutatkozik a legkev¶esb¶e hat¶ekonynak, teh¶
at e mellett a strukt¶
ura
mellett szÄ
uks¶eges a legtÄobb csere a Pareto-hat¶ekony ¶
allapot el¶er¶es¶ehez. Az
endog¶en preferenci¶ak bekapcsol¶asa azt mutatja, hogy ez a tendencia feler}
osÄ
odik, amennyiben a preferenci¶ak endog¶enn¶e v¶
alnak: a legtÄ
obb cser¶ere endog¶en
preferenci¶ak ¶es sk¶alafÄ
uggetlen szerkezet mellett van szÄ
uks¶eg a v¶eg¶
allapot el¶
¶er¶es¶ehez.11 Erdemes
azt is meg¯gyelni, hogy a k¶et sz¶els}
os¶eges h¶
al¶
ozati szerkezet mellett (r = 0 ¶es r = 1 mellett) a preferenci¶
ak endogenit¶
as¶
anak margin¶
alis
szerepe van a hat¶ekonys¶ag alakul¶
as¶
aban: er}
os endogenit¶
as mellett is nagyj¶
ab¶ol azonos cseresz¶am szÄ
uks¶eges a Pareto-hat¶ekony ¶
allapot el¶er¶es¶ehez, mint
alacsony szint}
u endogenit¶as mellett.
A fent le¶³rt tendenci¶ak a legmark¶
ansabban akkor rajzol¶
odnak ki, amikor
¶
a k¶eszletek kezdeti ¶allom¶anya norm¶
alis eloszl¶
ast kÄ
ovet. Erdemes
ugyanakkor
meg¯gyelni, hogy a magas ± ¶es kÄoztes r ¶ert¶ekek melletti maximum ¶ert¶ek l¶enyegesen nagyobb a jobb oldali panelen (1,2 az 1,1-del szemben), vagyis amikor a
kezdeti k¶eszletek er}osen korrel¶alnak az ¶
agensek foksz¶
amaival. Ezek szerint a
korrel¶aci¶o m¶eg ink¶abb feler}os¶³ti az endog¶en preferenci¶
ak hat¶ekonys¶
agot csÄ
okkent}o hat¶as¶at a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek eset¶en, ugyanakkor a sz¶els}
os¶eges
strukt¶
ur¶ak (teljes ¶es centr¶alis szerkezetek) mellett tov¶
abbra sincsen ¶erdemi
hat¶asa a preferenci¶ak endogenit¶
as¶
anak.
¶
Erdemes
meg¯gyelni azt is, hogy az indul¶
o k¶eszletek exponenci¶
alis eloszl¶
asa mellett tov¶abbra is hasonl¶o k¶epet l¶
atunk, azonban a k¶eszletek ¶es a foksz¶
amok korrel¶alts¶aga er}osebb hat¶
assal van a kapott eredm¶enyekre. Alacsony
korrel¶alts¶ag mellett (bal als¶o panel) azt l¶
atjuk, hogy a kÄ
oztes sk¶
alafÄ
uggetlen
szerkezetek eset¶eben a preferenci¶
ak endogenit¶
asa csak minim¶
alisan rontja a
hat¶ekonys¶agot, azonban a k¶et sz¶els}
o strukt¶
ur¶
an¶
al ¶erdemi pozit¶³v hat¶
ast l¶
atunk: a teljes ¶es centr¶alis h¶al¶ozati szerkezetekn¶el az endogenit¶
as nÄ
oveked¶ese
alacsonyabb cseresz¶amhoz, teh¶at hat¶ekonyabb cserefolyamathoz vezet. Ha
azonban a korrel¶alts¶ag er}os a k¶eszletek ¶es a foksz¶
amok kÄ
ozÄ
ott (jobb als¶
o
panel), u
¶gy a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek eset¶en az endogenit¶
as hat¶ekonys¶
agot
ront¶o szerepe ism¶et er}oteljes, ugyanakkor a sz¶els}
o szerkezetekn¶el tov¶
abbra is
megmarad az ¶erdemi hat¶ekonys¶agot jav¶³t¶
o hat¶
as.
¶llap¶³ta
¶ s. A preferenci¶ak endogenit¶
3. Mega
asa ¶
altal¶
anosan feler}
os¶³ti a kÄ
oztes, sk¶alafÄ
uggetlen h¶al¶ozati szerkezetek h¶
atr¶
any¶
at a cserefolyamat hat¶ekonys¶
aga tekintet¶eben, mikÄozben a teljes h¶
al¶
ozat ¶es az er}
osen centr¶
alis szerkezetek
egyar¶ant hat¶ekonyabbnak bizonyulnak. A kezdeti k¶eszletek ¶es a foksz¶
amok
er}
osebb korrel¶alts¶aga mellett az endog¶en preferenci¶
ak nagyobb m¶ert¶ekben
11 Fontos megjegyezni, hogy a preferenci¶
ak endogenit¶
asa nem csup¶
an ugyanazt a tendenci¶
at hozza a szerkezet szerep¶
et tekintve, amit ± = 0 eset¶
en l¶
atunk, hanem feler}
os¶³ti azt:
a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetek h¶
atr¶
anya a hat¶
ekonys¶
agot tekintve nÄ
ovekszik a preferenci¶
ak
endogenit¶
as¶
at nÄ
ovelve.
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rontanak a hat¶ekonys¶agon sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek, mint sz¶els}
os¶eges szerkezetek mellett, ugyanakkor a kezdeti k¶eszletek exponenci¶
alis (aszimmetrikus) eloszl¶asa eset¶en a sz¶els}os¶eges strukt¶
ur¶
akn¶
al (teljes ¶es centr¶
alis h¶
al¶
ozatok)
a preferenci¶ak endogenit¶asa jav¶³tja a hat¶ekonys¶
agot.
A 3. a
¶bra az el}oz}ovel megegyez}
o form¶
aban mutatja be az egyenl}
otlens¶eg,
teh¶
at a k¶eszletek v¶eg¶allapotban m¶ert sz¶
or¶
as¶
anak alakul¶
as¶
at kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o param¶eterez¶esek mellett. Az 1. ¶abra bal als¶
o panelj¶en l¶
attuk, hogy exog¶en preferenci¶ak mellett a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek minim¶
alis el}
onye (egyenl}
obb eloszl¶as), m¶³g a centr¶alis szerkezetek er}
os h¶
atr¶
anya (egyenl}
otlenebb eloszl¶
as) ¯gyelhet}o meg. Az endog¶en preferenci¶
ak hat¶
as¶
ara ehhez k¶epest m¶ert elt¶er¶eseket
Ä
tÄ
ukrÄozi az ¶abra. Osszess¶
eg¶eben azt ¶
allap¶³thatjuk meg, hogy nincsen nagyon
jelent}os elmozdul¶as az egyenl}otlens¶egben, az endog¶en preferenci¶
ak hat¶
asa a
§2%-os s¶avban mozog, ami a hat¶ekonys¶
ag eset¶en l¶
atott 10-20%-os hat¶
asokhoz
k¶epest kicsi. Ugyanakkor ebben az esetben mark¶
ans kÄ
ulÄ
onbs¶egek ¯gyelhet}
oek
meg az egyes panelek kÄozÄott.
Amennyiben az indul¶o k¶eszletek eloszl¶
asa norm¶
alis (szimmetrikus), akkor
jelent}os szerepe van az indul¶o k¶eszletek ¶es a foksz¶
amok korrel¶
aci¶
oj¶
anak. Alacsony korrel¶alts¶ag mellett az endog¶en preferenci¶
ak egyenl}
obb eloszl¶
ashoz vezetnek, de tipikusan alacsony r ¶ert¶ek mellett, teh¶
at a teljes vagy sk¶
alafÄ
uggetlen h¶al¶ozati szerkezet eset¶en. Ha a korrel¶
alts¶
ag magas, akkor a kÄ
oztes,
sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetek mellett az endog¶en preferenci¶
ak nÄ
ovelik az egyenl}
otlens¶eget, a teljes h¶al¶ozat eset¶en azonban tov¶
abbra is csÄ
okkentik.
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Ha az indul¶o k¶eszletek eloszl¶asa exponenci¶
alis (aszimmetrikus), akkor az
alacsony korrel¶alts¶ag mellett azt l¶
atjuk, hogy a preferenci¶
ak endogenit¶
asa
csÄ
okkenti az egyenl}otlens¶egeket (vagyis egyenl}
obb eloszl¶
ashoz vezet) b¶
armilyen h¶al¶ozati szerkezet mellett, ugyanakkor magas korrel¶
alts¶
ag mellett a
kÄ
oztes sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek eset¶en m¶
ar nÄ
ovekv}
o egyenl}
otlens¶eget l¶
atunk
endog¶enebb preferenci¶ak mellett.
¶llap¶³ta
¶ s. A kezdeti k¶eszletek ¶es a foksz¶
4. Mega
amok er}
os korrel¶
alts¶
aga
eset¶en az endog¶en preferenci¶ak nÄ
ovelik az egyenl}
otlens¶eget sk¶
alafÄ
uggetlen
h¶
al¶
ozati szerkezet mellett, de csÄ
okkentik teljes vagy ahhoz kÄ
ozeli h¶
al¶
ozat
eset¶en. Ha a korrel¶alts¶ag alacsony, az egyenl}
otlens¶eg tipikusan csÄ
okken az
endogenit¶as nÄoveked¶es¶evel. Ezek a hat¶
asok l¶enyegesen er}
osebbek a k¶eszletek
exponenci¶alis kezdeti eloszl¶asa eset¶en.
V¶egÄ
ul a 4. a
¶bra mutatja, hogy kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o param¶eterek mellett milyen m¶
odon v¶altozik az egyenl}otlens¶eg a cserefolyamat sor¶
an. Amennyiben a k¶eszletek kezdeti eloszl¶asa norm¶alis, u
¶gy nagyj¶
ab¶
ol a v¶egs}
o¶
allapotban meg¯gyelt
egyenl}otlens¶eg tÄ
ukrÄoz}odik ezeken az ¶
abr¶
akon. Alacsony korrel¶
alts¶
ag mellett
az endog¶en preferenci¶ak mellett a cserefolyamat jobban csÄ
okkenti/kev¶esb¶e
nÄ
oveli az egyenl}otlens¶eget, mint exog¶en preferenci¶
ak mellett, ¶es ez a hat¶
as
mark¶ansabb a teljes ¶es sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek est¶en. Ha azonban a korrel¶
alts¶ag magas, u
¶gy a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek mellett a preferenci¶
ak endogenit¶asa jobban nÄoveli/kev¶esb¶e csÄ
okkenti az egyenl}
otlens¶eget, mint azok
exog¶en volta.
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Hasonl¶ok¶eppen mark¶ans elt¶er¶est l¶
atunk a korrel¶
alts¶
ag ment¶en exponenci¶
alis kezdeti k¶eszleteloszl¶as eset¶en. Ha alacsony a korrel¶
alts¶
ag, u
¶gy a kÄ
oztes
sk¶
alafÄ
uggetlen (b¶ar teljes h¶al¶ohoz kÄ
ozelebbi) szerkezetek eset¶en a preferenci¶
ak
endogenit¶asa kedvez}obb az egyenl}
otlens¶eg v¶
altoz¶
asa szempontj¶
ab¶
ol (kev¶esb¶e
nÄ
oveli/jobban csÄokkenti azt), m¶³g er}
os korrel¶
alts¶
ag mellett ezek a szerkezetek
¶eppen ellent¶etesen viselkednek: er}
osebb endogenit¶
as mellett az egyenl}
otlens¶eg
¶
v¶
altoz¶asa kedvez}otlenebb. Erdemes
m¶eg meg¯gyelni azt is, hogy a norm¶
alis ¶es
exponenci¶alis eloszl¶asok mellett kapott eredm¶enyek nagys¶
agrendje l¶enyegesen
elt¶er. Norm¶alis, teh¶at szimmetrikus kezdeti k¶eszleteloszl¶
as mellett a preferenci¶
ak endogenit¶asa jelent}os, de m¶eg mindig relat¶³ve m¶ers¶ekelt hat¶
ast gyakorol
az egyenl}otlens¶eg v¶altoz¶as¶ara (20-30% kÄ
orÄ
ul), m¶³g exponenci¶
alis eloszl¶
as eset¶en ez a hat¶as l¶enyegesen nagyobb, ak¶
ar tÄ
obbszÄ
orÄ
os is lehet.
¶llap¶³ta
¶s. Az egyenl}
5. Mega
otlens¶eg v¶
altoz¶
asa szempontj¶
ab¶
ol a h¶
al¶
ozati
szerkezet ¶es az endog¶en preferenci¶
ak szerepe ellentmond¶
asos. A kezdeti k¶eszletek eloszl¶as¶at¶ol fÄ
uggetlenÄ
ul a k¶eszletek ¶es foksz¶
amok alacsony korrel¶
alts¶
aga
mellett az endogenit¶as nagyobb m¶ert¶eke kedvez}
oen hat az egyenl}
otlens¶eg v¶
altoz¶
as¶ara (kisebb m¶ert¶ek}
u nÄoveked¶es vagy nagyobb m¶ert¶ek}
u csÄ
okken¶es), ha a
h¶
al¶ozati szerkezet sk¶alafÄ
uggetlen, vagy ahhoz kÄ
ozeli. Ha azonban az indul¶
o
k¶eszletek ¶es a foksz¶amok er}osen korrel¶
altak, akkor ugyanezen sk¶
alafÄ
uggetlen
h¶
al¶ozati szerkezetek eset¶en a preferenci¶
ak endogenit¶
asa tipikusan ront a cserefolyamat egyenl}otlens¶egre gyakorolt hat¶
as¶
an (kisebb m¶ert¶ek}
u csÄ
okken¶es vagy
nagyobb m¶ert¶ek}
u nÄoveked¶es). Az endog¶en preferenci¶
ak jelent}
os¶ege sokkal
nagyobb ugyanakkor az exponenci¶
alis kezdeti k¶eszleteloszl¶
as mellett.
A 4. t¶
abl¶
azat Äosszefoglalja az ebben a szakaszban (endog¶en preferenci¶
ak
mellett) kapott eredm¶enyeket. A t¶
abl¶
azatban a preferenci¶
ak endogeniz¶
al¶
as¶
anak hat¶as¶at l¶atjuk az inverz hat¶ekonys¶
agra illetve egyenl}
otlens¶egre, kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o
k¶eszleteloszt¶asok ¶es h¶al¶ozati strukt¶
ur¶
ak eset¶eben. A preferenci¶
ak endogenit¶
asa jellemz}oen hat¶ekonyabb ¶es egyenl}
obb egyens¶
ulyi eloszl¶
ast eredm¶enyez a
teljes ¶es a centr¶alis strukt¶
ur¶akban, a sk¶
alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
ak eset¶en azonban a hat¶ekonys¶ag ¶altal¶aban romlik, az egyenl}
otlens¶egre tett hat¶
asok ir¶
anya
pedig er}osen fÄ
ugg a k¶eszletek kezdeti eloszt¶
as¶
at¶
ol.

Norm.
Exp.

Teljes
¯ = 0;1
¯ = 0;9
»=¡
»=¡
¡=¡
¡=¡

Sk¶
alafu
Ä ggetlen
¯ = 0;1
¯ = 0;9
+=¡
+=+
+=¡
+=+

Centr¶
alis
¯ = 0;1
¯ = 0;9
»=»
»=»
¡=¡
¡=¡

4. t¶
abl¶
azat. Preferenci¶
ak szerepe az inverz hat¶
ekonys¶
agra/egyenl}
otlens¶
egre a k¶
eszletek eloszt¶
as¶
at¶
ol fÄ
ugg}
oen, kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o h¶
al¶
ozati strukt¶
ur¶
akban. +: nÄ
oveked¶
es, ¡: csÄ
okken¶
es, »: nincs hat¶
as

5

Ä
Osszefoglal¶
as

A tanulm¶anyban egy olyan modellt mutattunk be ¶es vizsg¶
altunk, amely egy
egyszer}
u cserefolyamat sor¶an k¶epes ¯gyelembe venni mind a h¶
al¶
ozati szerkezet, mint a folyamatban r¶eszt vev}
o¶
agensek potenci¶
alisan endog¶en preferenci¶ainak szerep¶et. A modell alapja az ¶
agenseket Ä
osszekÄ
ot}
o, a cserefolyamat sor¶an ¯xnek felt¶etelezett h¶
al¶
ozati strukt¶
ura, amely meghat¶
arozza mind
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a cserelehet}os¶egeket, mind pedig azokat a csatorn¶
akat, amelyen keresztÄ
ul az
¶gensek preferenci¶ait m¶as ¶agensek ¶
a
allapota befoly¶
asolja.
A modellt arra haszn¶altuk, hogy n¶egy peremfelt¶etel kÄ
ulÄ
onbÄ
oz}
o¶
allapotai
mellett h¶arom eredm¶enyv¶altoz¶o alakul¶
as¶
at vizsg¶
aljuk ¶es ez¶
altal felt¶
arjuk els}
osorban a h¶al¶ozati szerkezet ¶es az endog¶en preferenci¶
ak kÄ
olcsÄ
onhat¶
as¶
anak szerep¶et a cserefolyamat alakul¶as¶aban. A n¶egy peremfelt¶etel rendre: (i) h¶
al¶
ozati
szerkezet, (ii) preferenci¶ak endogenit¶
as¶
anak m¶ert¶eke, (iii) a k¶eszletek kezdeti eloszl¶as¶anak jellege, valamint (iv) a k¶eszletek ¶es a h¶
al¶
ozati poz¶³ci¶
o korrel¶alts¶aga. A h¶arom eredm¶enyv¶
altoz¶
o: (i) a cserefolyamat hat¶ekonys¶
aga
(cser¶ek sz¶ama), (ii) a v¶eg¶allapotban m¶ert egyenl}
otlens¶eg (k¶eszletek sz¶
or¶
asa)
¶es (iii) az egyenl}otlens¶eg v¶altoz¶asa a cserefolyamat sor¶
an. A tanulm¶
any f}
obb
meg¶allap¶³t¶asait az al¶abbiakban foglaljuk Ä
ossze, kihangs¶
ulyozand¶
o, hogy a kapott ÄosszefÄ
ugg¶esek a cserefolyamat ¶
altalunk de¯ni¶
alt szab¶
alyrendszere mellett
¶erv¶enyesek.
(1) Mindh¶arom vizsg¶alt eredm¶enyv¶
altoz¶
o (hat¶ekonys¶
ag, egyenl}
otlens¶eg ¶es
annak v¶altoz¶asa) tekintet¶eben meg¶
allap¶³that¶
o, hogy a h¶
al¶
ozati szerkezetnek
¶es a preferenci¶ak endogenit¶as¶anak l¶enyeges szerepe van ezek alakul¶
as¶
aban.
(2) A cserefolyamat hat¶ekonys¶
aga (a Pareto-hat¶ekony ¶
allapot el¶er¶es¶ehez
szÄ
uks¶eges tranzakci¶ok sz¶ama) eset¶en azt l¶
atjuk, hogy exog¶en preferenci¶
ak mellett a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezeteknek h¶
atr¶
anya van a teljes kapcsolati h¶
al¶
oval
¶es a centr¶alis szerkezettel jellemezhet}
o sz¶els}
os¶egekkel szemben. Ezt a hat¶
ast
a preferenci¶ak endogenit¶asa feler}
os¶³ti. Ez azt jelenti, hogy min¶el ink¶
abb
m¶
asok tulajdons¶agaira (k¶eszlet-ell¶
atotts¶
ag¶
ara) t¶
amaszkodnak a cserefolyamat szerepl}oi saj¶at ¶³zl¶esÄ
uk kialak¶³t¶
asa sor¶
an, ann¶
al kev¶esb¶e lesz hat¶ekony
a sk¶alafÄ
uggetlen h¶al¶ozati strukt¶
ura a Pareto-hat¶ekony ¶
allapot el¶er¶es¶eben.
Nem kÄ
ulÄonÄosebben meglep}o, hogy egy teljes h¶
al¶
ozat e tekintetben jobban teljes¶³t, ugyanakkor ¶erdekes eredm¶eny, hogy a sz¶els}
os¶egesen centr¶
alis h¶
al¶
ozati
strukt¶
ura (csillag-h¶al¶o) is hat¶ekonyabb a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetekn¶el, ¶es
ann¶al ink¶abb ¶³gy van ez, min¶el er}
osebben endog¶en m¶
odon hat¶
aroz¶
odnak meg
a preferenci¶ak.
(3) A cserefolyamat sor¶an kialakul¶
o Pareto-hat¶ekony v¶eg¶
allapotban m¶ert
egyenl}otlens¶eg szempontj¶ab¶ol, exog¶en preferenci¶
ak mellett a sk¶
alafÄ
uggetlen
szerkezetek minim¶alisan alacsonyabb, a centr¶
alis szerkezetek pedig er}
osen
nagyobb egyenl}otlens¶eget mutatnak. A preferenci¶
ak endogenit¶
asa ezt a hat¶
ast
ism¶et feler}os¶³ti, de csak akkor, ha a k¶eszletek kezdeti ¶ert¶ekei ¶es az ¶
agensek
foksz¶amai kÄozÄott nincsen ¶erdemi korrel¶
aci¶
o. Ha ez a korrel¶
aci¶
o er}
os, akkor
¶erdekes m¶odon a sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek enyh¶en kedvez}
obb (egyenl}
obb)
eloszl¶as¶at a preferenci¶ak endogenit¶
asa rontja, nagyobb egyenl}
otlens¶eg ir¶
any¶aba mozd¶³tja el.
(4) Az egyenl}otlens¶eg v¶altoz¶
asa a cserefolyamat sor¶
an szint¶en ¶erdekes k¶epet mutat. Exog¶en preferenci¶ak mellett a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetek kedvez}
obbek (egyenl}os¶eget jav¶³t¶oak), m¶³g a centr¶
alis szerkezetek rosszabbak (egyenl}
otlens¶eget nÄovel}oek). E tekintetben ism¶et a kezdeti k¶eszletek ¶es a h¶
al¶
ozati
poz¶³ci¶o korrel¶alts¶aga bizonyul dÄont}
onek, ha bekapcsoljuk a preferenci¶
ak endogenit¶as¶at. Amennyiben ez a korrel¶
alts¶
ag alacsony, u
¶gy a preferenci¶
ak endogenit¶
asa feler}os¶³ti a sk¶alafÄ
uggetlen strukt¶
ur¶
ak kedvez}
o hat¶
as¶
at, er}
os korrel¶
alts¶
ag
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eset¶en azonban ¶eppen ford¶³tva: a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezet mellett megjelen}
o
endog¶en preferenci¶ak kedvez}otlen hat¶
assal vannak a cserefolyamatra a tekintetben, hogy az mik¶eppen befoly¶
asolja az egyenl}
otlens¶eget.
(5) A preferenci¶ak endogenti¶asa ¶erdemi hat¶
assal van az egyenl}
otlens¶eg ¶es
a hat¶ekonys¶ag kÄozÄotti ¶atv¶alt¶asra. Am¶³g a preferenci¶
ak exog¶enek, a sk¶
alafÄ
uggetlen szerkezetek bizonyulnak a legkev¶esb¶e hat¶ekonynak, ugyanakkor ezek
mellett l¶athat¶o a legkisebb egyenl}
otlens¶eg. Amennyiben a preferenci¶
ak endog¶enn¶e v¶alnak, ¶erdemi szerepe lesz az indul¶
o ¶
allapotnak, azon belÄ
ul is a
k¶eszletek ¶es a foksz¶amok sz¶or¶as¶anak, vagyis annak, hogy milyen m¶ert¶ekben
koncentr¶al¶odik a nagyobb vagyon (k¶eszlet) a magasabb foksz¶
am¶
u (teh¶
at jobb
cserelehet}os¶egekkel rendelkez}o) szerepl}
okn¶el. Ha ez a korrel¶
alts¶
ag alacsony,
u
¶gy az endog¶en preferenci¶ak mellett hasonl¶
o¶
atv¶
alt¶
ast tal¶
alunk a hat¶ekonys¶
ag
¶es az egyenl}otlens¶eg kÄozÄott, mint exog¶en preferenci¶
ak mellett. Ha azonban
ez a korrel¶alts¶ag er}os, akkor az ¶
atv¶
alt¶
as megv¶
altozik: a tov¶
abbra is kev¶esb¶e
hat¶ekony sk¶alafÄ
uggetlen szerkezetek egyben egyenl}
otlenebb szerkezetet is jelentenek, m¶³g a hat¶ekonys¶ag szempontj¶
ab¶
ol kedvez}
obb teljes vagy centr¶
alis
strukt¶
ur¶ak eset¶en l¶atjuk a kisebb egyenl}
otlens¶eget.
(6) Az eredm¶enyekb}ol az is l¶
atszik, hogy a k¶eszletek kezdeti eloszl¶
asa
¶erdemben befoly¶asolja, hogy a preferenci¶
ak endogenit¶
asa milyen m¶ert¶ekben
hat a vizsg¶alt eredm¶enyv¶altoz¶okra. Amennyiben a kezdeti eloszl¶
as norm¶
alis,
vagyis a cserefolyamat szerepl}oi nagyj¶
ab¶
ol hasonl¶
o k¶eszletekkel indulnak neki
a cser¶enek, a preferenci¶ak endogenit¶
as¶
anak ugyan van hat¶
asa a cserefolyamat
alakul¶as¶ara, ez azonban l¶enyegesen kisebb, mint amikor a k¶eszletek eloszl¶
asa
kezdetben exponenci¶alis, vagyis aszimmetrikus: a tÄ
obbs¶eg kev¶es k¶eszlettel
rendelkezik, m¶³g n¶eh¶any szerepl}
o extr¶em nagy ¶ert¶ekkel az ¶
atlaghoz k¶epest.
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NETWORK STRUCTURE AND ENDOGENOUS PREFERENCES IN A
SIMPLE EXCHANGE MODEL
In this paper we examine an exchange model, in which the exchange opportunities
of individuals are constrained by their social network ties. We set up a model
of network structure from complete networks to star-like hierarchical structures
and we address the role of the distribution of initial endowments and its relation

H¶al¶ozati szerkezet ¶es endog¶en preferenci¶
ak egy egyszer}
u cseremodellben 57
to the network structure while also accounting for the possibility of endogenous
preferences. The primary subject of our study is the in°uence of the exchange
network topology on the e±ciency of the exchange process and the inequality of
the equilibrium distribution. Based on the results, we can say that the network
structure and the endogenity of the preferences have a signi¯cant role in both
respects. Scale-free networks are less e±cient than central or complete networks,
but under certain conditions they generate a more equal equilibrium distribution
than the others. Depending on the initial distribution of the endowments, the
endogenity of preferences may either strengthen, or reverse these e®ects.

