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I. A szabályról
Az emberek magatartása és cselekvése rendszerint valamilyen szabályszerűségnek
engedelmeskedik. A szabályok, amelyek az emberi magatartást kormányozzák, mindig
preskriptívek, az emberi viselkedésre vonatkozó előírások, és nem egyszerűen a
valóságnak valamilyen leírásai, vagyis jellegüket tekintve nem deskriptívek. A szabályok
nem arra vonatkoznak, amit az emberek megtettek, vagy amit bizonyos körülmények
között mondtak, hanem arra, amit meg kellett volna - vagy meg kell tenni -, vagy amit
mondani kellett volna - vagy mondani kell. (B.Waldenfels, 1989). A szabályok
intézményeket konstituálnak (J. Rawls, 1981), amelyek megszabják azt, hogy azokon
belül mit lehet, és mit nem lehet, és hogy mit és hogyan kell cselekedni: a
szabálykonform magatartást jutalmazzák, a szabálysértőt büntetik. A szabályok egy
következő lényeges meghatározottsága az, hogy strukturálják az emberek magatartását,
csökkentik az interakciókban a bizonytalanságot, kiszámíthatóvá teszik az emberek
magatartását. A szabályok sohasem teljesen zártak, mindig hagynak egy bizonyos
játékteret és szabadságfokot a cselekvő és a cselekvés számára. A szabályok nyitottságán
azt kell értenünk, hogy alkalmazásuk területe csak többé-kevésbé és nem abszolút
értelemben körvonalazott. Amikor például a teniszben szerválunk, nincs szabály arra,
amely azt is előírná, hogy milyen erővel és milyen magasan kell a labdát a háló fölött
elütni, és arra sincsen előírás, hogy a játékban az ellenféllel szemben milyen taktikát
illetve stratégiát kell követni.(L. Wittgenstein, 1992) Ha a szabályok minden cselekvési
szituációt lefednének, akkor egy szabadságnélküli, zárt, determinisztikus világban élnénk.
A szabály megszabta cselekvési korlát, vagy pozitíven fogalmazva, a szabály által
meghatározott lehetőségszféra a cselekvő és a cselekvés szempontjából Waldenfels
szerint négyféle lehet.
(1) Extrém esetben a szabály lehet túlságosan rigorózus, amely semmilyen
szabadságfokot nem biztosít a cselekvő számára. A cselekvés ez esetben ritualizált,
mimetikus, ceremoniális lesz, a szabály által a priori predeterminált. Ilyen társadalmi
cselekvés az, amit Weber (M. Weber, 1967) tradicionálisnak nevezett, de ebbe a
kategóriába sorolhatjuk a rutinizált bürokratikus cselekvéseket is, ahol a szabályok és
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procedúrák "cselekszenek" az ember helyett. Ha a szabály nem eléggé flexibilis, vagy ha
az azt alkalmazó mereven ragaszkodik a szabály betűjéhez, az olyan anómiás, probléma
megoldásra képtelen viselkedéshez vezet, amit Merton a begyakorlott tehetetlenség
(trained incapability) fogalmával jellemez.(R.K. Merton, 1963).
(2) Az ellentétes véglet az olyan helyzet lenne, amely nagyfokú cselekvési szabadságot és
spontaneitást biztosítana a cselekvők számára. Itt a szabályok nem lennének a priori
rögzítve, hanem a cselekvésben résztvevők egymás közötti kooperációiban alakulnának
ki többé-kevésbé konszenzuálisan. De ezek mégsem "közösségi szabályok" lennének
abban az értelemben, hogy mindenkire ugyanazokat az elveket alkalmazzák. Ezek sokkal
inkább olyan szabályok lennének, amelyek az individualitás megismételhetetlenségének
és különösségének az elvét emelnék normává.
(3) A szabály és az egyén kapcsolatának harmadik formája az, amelyben többé-kevésbé
kulturálisan meghatározott "egyensúlyi állapot" alakul ki a két oldal között: azaz létrejön
egy olyan játéktér vagy közbülső zóna, amelyben a cselekvés sem nem tiltott, sem nem
megparancsolt, hanem egyszerűen megengedett.
(4) A szabály és a cselekvő viszonyának negyedik esete az anarchizmus lenne, amely
mindenfajta szabály és intézményes kényszer elleni lázadásnak tekinthető.
Az anarchizmus kivételével a másik háromra egyaránt igaz, hogy bármilyen legyen is a
cselekvőnek a szabályhoz való "objektív" viszonya, a szabály csak akkor létezik, és csak
annyiban van érvényessége, amennyiben a szabálynak alávetett emberek valamilyen
formában szubjektíve beleegyezésüket adják, illetve elfogadják azt, hogy ilyen vagy
olyan

okból

engedelmeskedni

fognak

annak.

A

szabályok

betartásába

való

beleegyezésnek vagy azok elvetésének alapja lehet a szokás, a hatalmi kényszer, az
egyéni érdek, a félelem, az erkölcsi vagy egyéb más értékelkötelezettség. Ezek az
indokok mindig összefüggésben állnak azzal, hogy az illető vagy az adott társadalmi
csoport, vagy akár maga a társadalom egésze mivel magyarázza a szabályok létrejöttének
okát, és hogy mennyiben áll ez az ok összhangban azokkal az érdekekkel és célokkal,
amelyeket az adott egyén, vagy társadalmi csoport a magáénak vall. Ha a szabály
követelményei alapjaiban tér el az egyén vagy a csoport értékeitől és törekvéseitől, akkor
először csak kijátsszák, később megreformálják, vagy esetleg érvénytelenítik is azt. A
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modern társadalmakban a szabályt az utilitarizmus hasznossági (funkcionális) elve, vagy
pedig az igazságosság elve alapján igazoljuk és indokoljuk. Egy konkrét cselekvést vagy
magatartást pedig mindig az adott gyakorlati eljárás szabályaira való hivatkozással
igazolunk, vagy vonunk kétségbe. A magatartás megítélésének a mércéje, illetve
vonatkoztatási kerete itt maga a szabály. Magának a szabálynak az igazolása azonban
nehézségekkel jár, mert akár az utilitarizmus, akár az igazságosság elve alapján próbáljuk
meg igazolni, ellentmondásokba bonyolódunk.
Mindezt egy konkrét példa segítségével világíthatjuk meg. A versenysportok szabályait,
ha igazolásuk felmerülne, a fentiek alapján igazságosságuk és/vagy hasznosságuk alapján
tennénk meg. Azt mondanánk, hogy igazságosságuk elsősorban abban áll, hogy egyenlő
esélyeket biztosítanak a felek számára és ugyanazzal a mértékkel értékelik azok játékbeli
akcióit. Egy adott játék szabályai általánosak a szóban forgó játék keretein belül, azaz
valamennyi résztvevőre általánosan kötelezőek, függetlenül a játékos személyes
vonásaitól, képességeitől, játéktudásától, ambíciója fokától stb. A játékban résztvevő
pusztán

"játékos",

ennek

a

szerepnek

betöltője,

minden

további

személyes

meghatározottság nélkül. A"játékos" szerep ugyanolyan absztrakciója az embernek, mint
amilyen absztrakció maga a szabály. A kettő összefügg egymással, mert a játékszabály
csak abban az esetben lehetne nem-általános (nem absztrakció), csak akkor eshetne szét
partikuláris játékszabályok halmazává, ha a játékban résztvevőket személyes, illetve
státusszempontok alapján klasszifikálnánk, például a képesség, a játéktudás, a játékban
megszerzett gyakorlat, az ambíció stb. alapján, és az így létrejövő kategóriákat egymástól
eltérő "elvek"és mércék alapján értékelnénk és ítélnénk meg. És ezt is igazságosnak
tarthatnánk, mert a tehetséges és a kevésbé tehetséges, a gyakorlott és a gyakorlattal nem
rendelkező játékosok közötti küzdelem nem egyenlő felek közötti küzdelem, még akkor
sem, ha ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk rájuk. Ha minden szereplőre különböző
(az egyén státusát tekintetbevevő) szabályokat alkalmaznánk, ha például a pontozásnál
előnyben részesítenénk a gyengébb képességűt, az lerontaná a játék minőségét és
hatékonyságát, mert a jobb és a gyengébb képességű játékost is megfosztaná az
ösztönzőktől, attól, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyen a siker érdekében. A
prioritásnyújtás demoralizáló hatású lenne az erőfeszítés, a teljesítmény és a minőség
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szempontjából egyaránt.
Ugyanez érvényes a szabályalkotó bürokrácia tevékenységét irányító szabályokra is. Ha
ezek nem lennének általános érvényűek, ha a szabályozó és a szabályozott, a
köztisztviselő és a kliens kapcsolatában ezt minden esetben személyre szabottan kellene
újra tárgyalni, illetve minden egyes ügyfélcsoport számára specifikus szabályokat kellene
megállapítani, akkor a bürokrácia működése nem csak hogy hatékony nem lenne, hanem
a bürokrácia egyszerűen feleslegessé válna, miután a bürokrácia társadalmi funkciója
éppen az, hogy az általános szabályokat pártatlanul, a kliens státusára és egyéb más
személyes karakterisztikumaira való tekintet nélkül alkalmazza: minden azonos esetre és
minden személyre ugyanazt a szabályt. (B.G. Peters, 1989)
A szabályok lehetnek egyszerű rutinok, technikák, konvenciók, procedúrák, szerepek,
stratégiák, de a szabály fogalmához társítjuk a különböző hiteket és meggyőződéseket, a
viselkedési kódexeket, a paradigmákat és kultúrákat is. (J. G. March és J. P.Olsen, 1989)
A szabályok többféleképpen klasszifikálhatóak.
(a) Lehetnek döntési szabályok, melyek azt specifikálják, hogyan kell inputokat
outputokba konvertálni, hogyan kell a rendelkezésre álló erőforrásokat egy cél érdekében
felhasználni. A döntési szabály lehet egyszerű többségi szabály, megkövetelheti a 2/3-os
többséget, vagy a teljes konszenzust.
(b) Kiértékelési szabályok azok a szabályok, amelyek valamely politikai cselekvés
végeredményének a kritériumait határozzák meg.
(c) Szabályok irányítják, vagy szabhatják meg az autoritás és felelősség elosztását az
intézményekben.
(d) Szabályok határozhatják meg, hogy kinek milyen politikai intézményhez vagy
közpolitikai "arénához" van hozzáférhetősége, és hogy milyen feltételeket kell ehhez
teljesítenie.
(e) Szabályok definiálhatják, hogy mit, mikor és hol lehet mondani vagy cselekedni.
(f) Szabályok szabályozhatják a szabályok módosításának és megváltoztatásának a
feltételeit.
Az emberek magatartását vezérlő szabályok lehetnek formális, írott előírások, mint a
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játékszabályok és az alkotmány, és informálisak, mint a szakmai életvezetés kódexei, a
szokások és az erkölcs. Az informális szabályok a formális szabályok mögött állnak vagy
állhatnak, és azok társadalmi elfogadottságának (legitimitásának) a kifejeződései. Ha a
politikai intézmények mögött (a formális szabályok mögött) nem állnak azokat támogató
és elismerő hitek és meggyőződések, az a szóban forgó intézmény díszfunkcionálásához
vezet. A Nobel-díjas közgazdász North (D. C. North, 1993) a formális és informális
szabályok egységét intézménynek nevezi, amit (szemben a mindennapi szóhasználat
pongyolaságával) megkülönböztet a szervezet fogalmától. A szervezetet olyan
társulásként definiálja, amelyet közös célok elérésére hoztak létre az emberek, s amely
egy adott formális és informális szabálykészletre (egy intézményre) épülve úgy működik,
hogy a szabály adta játéktéren belül kombinálja egymással a társulásra lépett egyének
képességeit, stratégiákat és taktikákat dolgoz ki a célok elérésére, és megszervezi a tagok
közötti kooperációt. A közös célokra szövetkezett csoportok sikerességének titka és az
intézményes-szervezeti változások evolúciójának eredője az intézmény és szervezet
egymáshoz való viszonyának alakulásában keresendő. A gazdasági, politikai és egyéb
más szervezetek működésének hatékonysága valamint változásának iránya és tempója
attól függ, hogy milyen mértékben érvényesülnek a formális és informális szabályok a
szervezetekben, ez pedig azonos a normák kikényszerítésének hatékonyságával.
Formájukat tekintve az intézményes-szervezeti változások mindig inkrementálisak,
aminek az oka, hogy a formális és informális szabályoknak eltérő a társadalmi és
kulturális beágyazottsága. A formális szabályok társadalmi beágyazottsága gyenge,
ennélfogva a jog és a politika útján meg lehet azokat változtatni, az informális szabályok
(a kultúrához kötött szokások, konvenciók, hagyományok és erkölcsi meggyőződések)
azonban erős társadalmi beágyazottságuk következtében ellenállnak a mesterséges típusú
változtatásoknak. A kulturális hagyomány erkölcsi tartalmának ez a tehetetlensége
azonban nem csak annak magyarázó elve, hogy az intézményes-szervezeti változások
miért evolutívak és sohasem radikálisan forradalmiak, hanem annak is, hogy az egyes
szervezetek miért sikeresek vagy sikertelenek, illetve azt is megvilágítják, hogy a
történelmi múlt és jövő miért függ össze folyamatosan az intézményeken keresztül.
A northi értelemben felfogott intézmény fogalom azért tarthat igényt különös fontosságra
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és érdeklődésre a közpolitika világában, (R.D. Putnam, 1993) mert a politikai
intézmények formális és informális szabályai (a) alakítják a politikus és bürokrata
szerepeit, (b) legitimálják a politikai élet szereplőit, (c) konzisztens magatartási
szabályokat, értékelési sémákat és normákat közvetítenek a politikai szereplők számára,
(d) a közpolitika-csinálásnak ezek a játékszabályai alkotják azt a normatív keretfeltételt,
amelyen belül a politikai szervezetek kidolgozzák a politikai stratégiákat és az
együttműködés különböző formáit. A szervezeteket a történelem és a kulturális tradíció
formálja és alakítja, és ebben a folyamatban döntő szerepe van az informális
szabályoknak. A formális szabályok és a rájuk épülő szervezetek a kulturális
hagyományba

vannak

lehorgonyozva:

ez

a

tradíció

mintegy preformálja

és

predeterminálja az állampolgárok morális karakterét és az állampolgári közösség
erkölcsét is, azt, hogy az emberek milyen módon viszonyulnak a köz világához, s ezen
keresztül önmagukhoz, mint közösségi-politikai lényekhez.
A szabálynak azok az általános meghatározottságai, melyeket itt felvázoltunk, mutatis
mutandis érvényesek azokra a szabályokra is, amelyeket a kormányhivatalok vagy
általánosabban fogalmazva, a szabályalkotók fogalmaznak meg különböző közpolitikai
célok megvalósítása eszközeiként. A következőkben ezek vizsgálatára térünk át.
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II. A kormány szabályozói tevékenysége
A szabályozásról általában
A szabályozás a modern társadalom egészét átható jelenség, amely láthatóvá válik a helyi
és a központi szabályozási hivatalokban éppúgy, mint a szabályalkotók "hadseregében",
akik a szabályalkotás mellett a szabálysértések ügyében nyomoznak (vizsgálódnak), és
akik kikényszerítik a szabályok betartását. A szabályozás behozza a kormányt
otthonunkba, az üzemekbe, az üzletekbe, az iskolákba és a hivatalokba. Valójában
életünk valamennyi aspektusát érinti a szabályozás. Az élelmiszerek minősége, melyet
elfogyasztunk, a levegő tisztasága, melyet belélegzünk, a televízió programok tartalma,
melyet nézünk, a munkahely biztonsága, ahol dolgozunk, az autó típusa, melyet
megvásárolunk valamennyien szabályalkotás tárgyai. A szabályozás széles hatókörét jól
érzékelteti, hogy miként hat az üzleti életre. Valójában valamennyi üzleti döntést,
függetlenül annak tartalmától, befolyásolnak a kormányhivatalokban megfogalmazott
szabályok. A szabályoknak meghatározó szerepük lehet abban, hogy az üzlet beindítása
mellett döntünk-e, vagy sem. Mielőtt valaki egy vállalkozásba kezd, előbb be kell
szereznie az üzlet elindításához szükséges engedélyeket. Az engedély megítélése
előfeltételezi a szükséges kvalifikáció birtoklását, a kvalifikáció kritériumait, pedig
szabályok határozzák meg. A vállalkozások többségének elindításához pénz szükséges,
amit bankoktól lehet kölcsönözni és nagymértékben a bankok működésére vonatkozó
szabályok határozzák meg a kölcsönhöz jutás feltételeit. Hogy hová telepítem a
vállalkozást, azt sem lehet a szabályok figyelembevétele nélkül megtenni. Például a
környezetvédelmi szabályok komolyan befolyásolják azt, hogy hová telepíthetem a
vállalkozást. Ha megtörtént a döntés az üzleti vállalkozás beindítása mellett, és ha
sikerült a megfelelő helyet is kiválasztani, szabályok határozhatják meg, hogy kiket
alkalmazhatok, és hogy hogyan kell az alkalmazottakat kezelni. Hogy mit állít elő az új
vállalkozás, és hogy miként teszi ezt, azt is szabályok sokasága határolja be, amelyek
közül némelyek a dolgozók védelmét szolgálják, mások a fogyasztói érdekeket védik,
ismét mások a környezetvédelem eszközei. A szabályok gyakran azt is meghatározzák,
hogy milyen eszközöket szabad illetve nem szabad használni, hogy hogyan kell a
különböző termelési eszközöket megtervezni és működtetni. A vállalkozói szférához
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hasonlóan a szolgáltatói szektor tevékenységét is befolyásolják a szabályok, ennek is
szabályok határozzák meg a működését. Az energia, a pénzkölcsönzés, a biztosítás, a
biztonság, a szállítás, az oktatás szektorait ipar-specifikus szabályok irányítják, amelyek
megszabják a financiális feltételeket, az alkalmazottak minősítését, a szolgáltatás
minőségét, sőt a belső igazgatást is. Ha a termék vagy szolgáltatás készen áll a piacra,
kerülésre, szabályok határozhatják meg az értékesítés hogyanját, a jószág vagy
szolgáltatás árát és azt is, hogy az hogyan jut el a fogyasztóhoz. Szabályok határozzák
meg azt is, hogy egy vállalat milyen feltételek mellett számolhatja fel működését. Amikor
az emberek a szabályozás kifejezést használják, rendszerint az üzleti élet szabályozását
értik alatta. Noha a szabályozások többsége érinti az üzleti szférát, a kormányzati
szabályozást más típusú tevékenységek ellenőrzésére is alkalmazzák, az egyének
magatartása, sőt maga a kormányzati tevékenység is szabályozás tárgya. Az üzlet
kifejezés kapcsán jobbára a nagy businessre asszociálunk, fontos azonban észben
tartanunk, hogy az üzleti vállalkozások többsége kisvállalkozás, melyet gyakran egy vagy
két egyén működtet. Noha a kisvállalkozások gyakran mentességet élveznek a központi
szabályozás követelményei alól, a helyi önkormányzatok kapcsán azonban mégis a
szabályozás tömegével találkoznak. A helyi szabályozás megtalálható az építési
szabályzatokban, az éttermek szabályozásában, a víz-és gázvezeték szabályozásában,
hogy csak néhányat említsünk.
A szabályozás egyik lényeges formája a foglalkoztatási engedély, amely a
legkülönbözőbb foglalkozási ágakban érinti az egyéneket: napjainkban foglalkozások
tucatjai kötöttek engedélyezéshez. Annak, hogy a különböző tevékenységi területek
engedélyekhez vannak kötve, számos oka van. Engedély követelhető meg azért, hogy
bizonyos tevékenységek gyakorlásában érvényesülhessen a kvalifikáció minimuma.
Például a gépjármű működtetéséhez az állam megköveteli, hogy annak vezetője jól
lásson, hogy ismerje a közlekedési szabályokat, és hogy a vezető megfelelő gyakorlattal
rendelkezzen a vezetésben. Ennek következtében az állam megköveteli a jogosítvány
megszerzéséhez szükséges vizsga letételét. A kvalifikáció indoka a károkozás
kockázatával áll kapcsolatban, amely létrejöhetne, ha kvalifikálatlan emberek
foglalkoznának potenciálisan veszélyes tevékenységekkel. Azonban nem minden
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engedélyhez kötött tevékenység kapcsolatos a biztonsággal. Némely esetben az engedély
megkövetelésének célja a verseny szabályozása annak ellenőrzése által, hogy hány egyén
nyert lehetőséget bizonyos területen való tevékenységre. Ezeket az engedélyeket a
gazdasági logika elveinek megfelelően bocsátják ki, a piacok és árak stabilizálásának
kísérleteként. Az engedélyek egy másik célja az, hogy bevételt biztosítsanak annak a
kormányzati egységnek a számára, amely az engedélyt kibocsátotta. Némely esetben az
engedélyek díja olyan szinten van megállapítva, ami kompenzálja a szabályozási program
költségeit. Más esetekben az engedélyek díja valójában az adózás egy formája, olyan
eszköz, amely a bevételeket a szabályozási program végrehajtásának költségei fölé emeli.
A foglalkoztatási engedélyek egy másik funkciója a szakma jog által való megalapozása.
A

szakmai

engedélyek

az

egyénekre

vonatkoznak

ugyan,

de

csak

üzleti

tevékenységükhöz való viszonyukban.
A szabályok egy másik csoportja kizárólag az egyéneket célozza meg. Például a
gépjármű-szabályozás egyének sokaságát hozza kapcsolatba a szabályozással. Végezetül
a különböző kormányzati juttatások elnyeréséhez (mint amilyenek a gazdálkodóknak
juttatott támogatások, a diákhitelek, az élelmiszerjegyek, a munkanélküli segélyek, a kis
üzleti vállalkozásoknak juttatott támogatások), a recipienseknek teljesíteniük kell
bizonyos kritériumokat, és követniük kell azokat a szabályokat, amelyeket, a támogatást
nyújtó hivatal számukra előír. Az, hogy ezeket a hivatalokat joggal nevezik-e szabályozó
hivataloknak, vita tárgya. Noha az ellenőrzés nem alapvető és talán nem is szándékolt
funkciója azoknak a hivataloknak, amelyek a kormányzati támogatások elosztásával
foglalkoznak, nem vonható kétségbe, hogy a gyakorlatban ezek a hivatalok szabályozzák
azoknak az embereknek a magatartását, akik a fenti juttatásokat élvezik. A szabályozási
hivatalok felelősek azoknak a díjtételeknek a megállapításáért, amelyek kivethetők az
autópályákra, a teherfuvarozó cégekre, a légitársaságokra, az olajtársaságokra, a
bankokra, a közművekre stb. A szabályozási hivatalok állapítják meg azokat a
kritériumokat, hogy mely vállalatok léphetnek be egy adott vállalkozói szférába.
Ugyancsak e hivatalok tesznek kísérletet a fogyasztók védelmére azáltal, hogy
megkövetelik az üzleti élettől bizonyos információk közzétételét, és hogy a hirdetések
valósághűek, méltányosak és ne félrevezetők legyenek. A társaságoktól megkövetelhető,
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hogy adott tevékenységek végzéséhez engedélyeket szerezzenek be. Például engedélyek
követelhetőek meg az éttermek működtetéséhez, a tej termeléséhez és árusításához, a
gyógyszerek előállításához, vagy a nukleáris energia felhasználásához.
Az egyéni magatartás és az üzleti élet szabályozásához hasonlóan azok a vállalkozások is
tárgyai a kormányzati szabályozásnak, amelyek közbeszerzési pályázatok nyerteseiként
"kormányzati előnyökhöz" jutnak. Ilyenkor a kormánnyal szerződő fél köteles teljesíteni
azokat a szabályokat, amelyek főként az alkalmaztatás gyakorlatára vonatkoznak. Például
ezekben a szerződésekben előírhatják a minimális bér nagyságát, a munkaidő tartamát
csakúgy, mint a munkafeltételeket.
Más szabályozási hivatalok arra tesznek kísérletet, hogy megakadályozzák az ipari
termelés társadalmilag káros mellékhatásait. A higiénia az élelmiszertermelésben, a
gyógyszerek

és

élelmiszerek

adalékanyagainak

a

biztonsága,

a

gyógyszerek

hatékonysága, az autók és utasszállító járművek biztonsága, az egészséges és biztonságos
munkahely, a fogyasztási cikkek rejtett veszélyei és a környezetvédelem valamennyien
kormányzati szabályozás tárgyai. Mindezek a szabályozások korlátokat jelentenek az
üzleti vállalkozások számára, bizonyos tevékenységeket teljesen megakadályoznak, és
megkövetelik más, sajátos tevékenységek teljesítését.
Végezetül, amint azt számos példa mutatja, magát az ipar szerkezetét is szabályozzák. Az
USA-ban bevezetett trösztellenes törvények arra szolgáltak, hogy elejét vegyék annak,
hogy az egyes vállalatok túl nagy részét hasítsák ki a piacnak az adott iparágon belül.
Ezek a törvények és szabályozások a monopóliumok létrejöttének megakadályozását
célozták, azért hozták őket létre, hogy kontrollálják a nagy korporációk fogyasztók feletti
hatalmát. A szabályozó hivatalok autoritással rendelkeztek specifikus szabályok
megfogalmazására, és hatalmuk is volt ezek kikényszerítésére. A '30-as évek válságának
időszakában a szabályozási tevékenység új hulláma a gazdasági intézményekre
összpontosította figyelmét. Magát a depressziót egészen tág értelemben úgy fogták fel,
mint aminek oka a felelőtlen és nemtörődöm banki gyakorlatokban és a spekulációra
építő tőzsdei tranzakciókban található. Ennek következtében szigorú szabályozási
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kontrollnak vetették alá a bankokat és biztosítási társaságokat, amit az ez időben
létrehívott "Federal Deposit Insurance Corporation" és a "Securities and Exchange
Commission" hivatalai voltak hivatottak megvalósítani. Az ellenőrzés biztosításán túl,
ezek a hivatalok szolgáltatásokat is nyújtottak azáltal, hogy stabilizálták és legitimálták
azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek a válság következtében elvesztették a
közönség bizalmát.
A szabályozási tevékenység újabb hulláma a '60-as és '70-es évek "Great Society"
időszakához köthető. Ebben a történelmi periódusban az ipari tevékenységnek azok a
mozzanatai váltak probléma tárgyává, amelyek ilyen vagy olyan módon hatással vannak
az egészségre, a biztonságra és a környezetre. A korabeli reformerek úgy gondolkodtak,
hogy az egészségre, a biztonságra és a természeti környezetre károsan ható ipari
tevékenységek állami szabályozás útján megszüntethetőek vagy legalább mérsékelhetőek.
A dolgozók egészsége és biztonsága valamint a környezet és a fogyasztási termékek
biztonsága védelmére föderális szintű szabályozási hivatalokat hoztak létre. A
szabályozásnak a fenti életterületekre való kiterjesztése azonban nem csak azt
eredményezte, hogy az állami szabályozás átható tevékenységgé vált a társadalmi
reprodukció összfolyamatain belül, hanem együtt járt e közpolitikai tevékenység erőteljes
bírálatával is, mert az emberek úgy érezték, hogy a szabályozói tevékenység olyan
eldologiasodott folyamattá vált, amely kicsúszott a társadalom ellenőrzése alól. Meg kell
azonban jegyezni, hogy az állami szabályozás bírálói között nincs egyetértés abban, hogy
valójában mi is a rossz a szabályozásban. A szabályozási hivatalokat egyesek azért
bírálták, mert a szabályozás nem hatékony, nem éri el a kitűzött célokat, és mert
költséges kerékkötője a gazdaságnak. A jogászok azt állították, hogy a jog nem teljesen
megbízható eszköz a korporációk tevékenységének ellenőrzésében, és nem igazán
alkalmas arra, hogy a korporációkat felelősségteljes viselkedésre sarkallja. (A. Stone,
1975) A politológusok arra hívták fel a figyelmet, hogy a szabályozás gyakran a
kormányzati szándékkal ellentétes eredményekhez vezet. (J.Q.Wilson, 1980) A
szabályozással foglalkozó közgazdászok amellett érveltek, hogy a szabályozásra fordított
költségek meghaladják a szabályozásból fakadó előnyöket. Az üzleti élet képviselői
pedig a miatt emeltek panaszt, hogy a szabályozás egyre nagyobb papírmunkával jár, és
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hogy a szabályozás gyakran szükségtelenül avatkozik be a gazdasági életfolyamatokba.
Mások azért kritizálták a szabályozó hivatalokat, mert azok valóságos szabályozási
labirintusokat építettek ki, amelyek azonban nem jártak eredménnyel, ismét mások azt
kifogásolták, hogy túl kevés a szabály, hogy komoly problémákat, melyek szabályozást
követelnének meg nem vettek számításba, és hogy a szabályozó hivatalok túlzottan
türelmesek szabályozási erőfeszítéseikben.
Herbert Kaufman (H. Kaufman, 1977) arról panaszkodik, hogy a kormányok olyan célok
nevében vetnek ki megszorító intézkedéseket és terheléseket az állampolgárokra,
amelyeket soha nem valósítanak meg. Legjobb példája ennek a vállalkozások olyan
kormányzati szabályozása, amely a fogyasztók érdekeit lenne hivatott szolgálni, de
amelyből, a fogyasztók rovására, szinte kizárólagosan a szabályozottak profitálnak. A
szabályozó programok a decentralizált kormányzati folyamatokban számos inkonzisztens
megszorítást,

megduplázott

procedúrákat,

egymással

kapcsolatban

nem

álló

rendelkezéseket és szabályokat hívnak életre, amelyeket nehéz, ha nem lehetetlen
egymással összebékíteni. Mindez arra utal, hogy a kormányzati szabályozás
vonatkoztatási kerete korántsem a racionalitás.
Hasonló ellenvetéseket fogalmaz meg az állami szabályozással szemben a liberális M.
Friedmann is (Friedmann, 1996), aki szerint a vámok, a behozatali és termelési kvóták, a
szakszervezetek munkavállalási korlátozásai, a foglalkozási engedélyek stb. (az állami
szabályozás általában) a 19. századi liberális piacgazdasághoz képest a középkori céhek
és az indiai kasztrendszer irányában való visszalépésnek tekinthetők. Ha az állam
határozza meg, hogy az egyes emberek milyen feltételek mellett űzhetnek bizonyos
tevékenységeket,

az

sérti

az

egyének

szabadságát

gazdasági

tevékenységük

megválasztásában, amit azért is nehéz megindokolni, mert ez az önkéntes szerződéskötés
szabadságába való beavatkozás is. Friedmann szerint az állami beavatkozásnak emellett
egy sor egyéb negatívuma is van.
(a) A szabályozások és engedélyezések mindig egy termelői csoport érdekében történnek,
noha a szabályozók is és a szabályozott iparág vagy szakma is a közérdekre hivatkozik.
Mindezt alátámasztja az is, hogy a szakmai minősítő bizottságok több mint 75%-a az
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adott foglalkozást űző személyekből áll, akik általában vezető szerepet játszanak a
foglalkozáson belüli érdekcsoportokban is.
(b) Az engedélyezések nem ritkán irracionális kritériumokat tartalmaznak, mint amilyen
az 1952-es texasi törvény, amely minden gyógyszerésznek jelentkező hallgatótól
megkövetelte, hogy esküdjön meg arra, hogy nem tagja a kommunista pártnak, vagy mint
az a Washington állambeli törvény, amely csak akkor engedte meg az állatorvosoknak,
hogy egy tehenet vagy macskát gyógyítsanak, ha esküvel vallották, hogy nem tagjai a
kommunista pártnak.
(c)A szabályozások mindig társadalmi költségekkel járnak, ami azt jelenti, hogy egy
bizonyos termelői csoport a lakosság fennmaradó részének a terhére monopolisztikus
pozíciót alakít ki, aminek költségeit a társadalom többi tagjának kell megfizetni.
(d) A szabályozások nemcsak igazságtalansághoz vezetnek, hanem csökkentik a
hatékonyságot és a minőséget is, mert például a belépési korlátok az orvosi szakma
esetében azzal a következménnyel járnak, hogy kevesebb orvos fog praktizálni (a
gyógyítás iránti szükséglet nem lesz kielégítve), ami maga után vonja, hogy képzetlen
emberek vagy sarlatánok is praktizálási lehetőséghez jutnak.
(e) A szakmai monopólium további negatív hatása az, hogy csökken a szakmán belüli
kísérletező kedv és innováció. Friedmann végső következtetése az, hogy a kormányzati
szabályozást a piaci mechanizmusokkal kell felváltani, mert ez utóbbi jutalmazza az
innovatív, a társadalom nettó anyagi jólétét növelő tevékenységeket, megakadályozza,
hogy bizonyos csoportok a kísérletezés útjába álljanak, és lehetővé teszi, hogy a
fogyasztó határozza meg, hogy mi a legjobb a számára, ne pedig a termelő.
A kormányzati szabályozás elleni támadásokra a szabályozási politika evolúciójának
stilizált magyarázata is alkalmat szolgáltatott, amely szerint a szabályozási hivatal a
társadalmi

vagy nemzeti

érdek

maximálását

tekinti

szabályozó

tevékenysége

vonatkoztatási keretének, ahol a hivatalt a törvényhozás hatalmazza fel ennek az
érdeknek a konkretizálására. Ez a stilizált, tartalmi értelemben apologetikus megközelítés
azt is felteszi, hogy a szabályozást végző hivatalnokok tevékenységében is a közérdek
szolgálata a cselekvés vezérfonala. A szabályozási politika gyakorlata azonban
erőteljesen különbözik ettől az idealizált képtől. A szabályozási folyamat tökéletlen, amit
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az elemzők a kormányzati kudarcok címszó alatt emlegetnek. Az ideális modelltől való
lényeges eltérés az, hogy érvényességében nem minden szabályozás nemzeti szintű,
szabályozások léteznek a helyi önkormányzatok szintjén is, föderális államokban pedig
állami vagy tartományi szinteken is.
Érdemes megjegyezni, hogy történeti szempontból tekintve a szabályozások többsége,
mint például a közutak használati díjának a szabályozása az Amerikai Egyesült
Államokban, először állami szinten kezdődött el és csak folyamatosan vált országos
méretűvé. Azonban még azokban az esetekben sem érvényesül a társadalmi érdek,
amikor egyetlen országos méretű szabályozó testület végzi a szabályozást, mert a
különböző érdekcsoportok szintén befolyásolják a szabályozási politikát. Emellett a
szabályozási hivatalok felhatalmazása sokkal szűkebben van annál specifikálva,
minthogy egyszerűen a nemzeti érdek előmozdítására ösztönözné a hivatalt. Egy másik
eltérés a stilizált modelltől az, hogy a szabályozási hivatal nem az egyetlen és kizárólagos
szereplő a szabályozásban, mert a már említett érdekcsoportok mellett a parlament, a
kormány és a bíróságok is konstitutív elemei a szabályozási folyamatnak. Ezen túl a
szabályozási hivatal számára nem egyszerű a szabályozási politika kidolgozása és életbe
léptetése, mert a hivatalnak be kell tartania bizonyos procedurális szabályokat, mielőtt
intézményesítené a szabályozást. A szabályozást végző bürokraták cselekvési
motivációját is naivitás volna a közérdek szolgálatára redukálni, sokkal közelebb jár az
igazsághoz a politikatudós J. Q. Wilson (Wilson, 1980), aki a szabályozó hivatalon belül
három alkalmazott típust különböztet meg.
(a) A "karrierista" az az alkalmazott, aki hosszú távú kapcsolatot szeretne a hivatallal, és
akinek legfőbb ténykedése arra irányul, hogy a szabályozó hivatal tovább működjék és
növekedjék. Nem meglepő, hogy a karrieristák helytelenítik a deregulációt.
(b) A második típus, a "politikus", aki lelki szemeivel már előre látja hivatalból való
távozását egy olyan választott vagy kinevezett tisztségre, amely magasabb és jobb is a
jelenleginél, jelenlegi státusát csak ugródeszkának tekinti az utóbbihoz. Wilson szerint a
bizottsági tagok többségét "politikusként" lehet klasszifikálni.
(c) Végezetül a "szakértő" inkább bizonyos szakmai képességekkel és nem a hivatallal
azonosul, szakmai kvalitásai megőrzésére és emelésére törekszik.
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A szabályozó hivatal alkalmazottainak ösztönzése részben nagyon is azon múlik, hogy
milyen típusú alkalmazottról van szó. Annak a megértése, hogy a szabályozó hivatal
tagjai miként motiváltak, lényegbevágó annak a közpolitikának az értelmezésében és
magyarázatában, amelyet végrehajtanak. Például vegyük az árszabályozás végrehajtását.
A szakértő arra szeretné használni a pozíciójából adódó lehetőséget, hogy megmutassa
szakmai kvalitásait, a szóban forgó kérdés kapcsán előnyben részesítené a komplex
árstruktúrát. Ezzel szemben a karrierista az egyszerű árstruktúrát támogatná, mert ezzel
elkerülhetőek azok a problémák, melyek a törvényhozás eredményeként állhatnak elő.
Végül,

miután

a

"politikus"

típusú

hivatalnok

nem

erőforrásokban

gazdag

érdekcsoportokkal foglalkozik, ezért kevésbé hajlik arra, hogy engedélyezze az
árdiszkriminációt, mert ez elidegenítheti a fogyasztók egy részét. A szabályozás
gyakorlatát és ennek naiv magyarázatait ért súlyos kritika és az ezt követő deregulációs
hullám ellenére a kormányzat szabályozói tevékenységének mértéke nem csökkent,
hanem egészében nőtt, mert a dereguláció, a kormány szabályozó tevékenységének
mérséklése csak a gazdasági rendszert érintette, a társadalom különböző életterületeinek a
szabályozása ezzel szemben világszerte nőtt.
A'60-as évek új fejleménye a kormányzati tevékenység szabályozása volt. Ezeknek a
szabályozásoknak a többsége, az USA-ban legalábbis, kapcsolatban állt a föderális
transzfereknek a kormányzat más egységeihez való átutalásával: ilyenek voltak az
oktatásra fordított föderális juttatások, a tömegközlekedés és a városi lakásépítés. A
szabályozások annak garantálását célozták, hogy az átutalt pénzösszeget a tervezett
célokra használják fel, és hogy a föderális támogatást élvező programok álljanak
összhangban a föderális szintű emberi jogokkal és az egyenlő lehetőségek föderális
szabályozásával. Végezetül bizonyos szabályozási hivataloknak az volt a szerepük, hogy
más, hasonló hivatalokat ellenőrizzenek.
Áttekintvén a szabályozás széles hatókörét, nehéz kitérni a következtetés elől, miszerint a
szabályozás valóban mindent átható jelenség, mert ténylegesen mindent érint, amit az
ember tesz. A szabályozás nagymértékben kiterjesztette a kormány ellenőrzési hatókörét,
és ahol egyszer a kontroll reaktív formáját alkalmazták az olyan problémák ellenőrzésére,
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mint például a csalárd tulajdon-átruházás vagy az autóbalesetek, ott a szabályozás a
kontroll több proaktív formáját használja, beleértve a tiltást, az engedélyeztetést és a
rendőri felügyeletet. Ezek a kiszélesített és intenzifikált kontroll funkciók sok embert
aggasztottak, attól tartván, hogy a kormányzati ellenőrzés kicsúszik az emberek
ellenőrzése alól. Többen figyelmeztettek arra, hogy a szabályozás nem más, mint a
kormányzati

represszió

burkolt,

álcázott

formája.

A

kormány

szabályozó

tevékenységéhez ambivalensen viszonyulunk, mert ugyanakkor azt is elvárjuk, hogy
kormányzati intézkedések védjenek meg bennünket a mások által okozott károktól, hogy
a kormányszabályozás formájában gondoskodjon bizonyos szolgáltatásokról, és ahol
szükséges a csoportos cselekvés koordinálásáról. A szabályozással kapcsolatos
közvélemény-kutatások rendre azt mutatják, hogy a közvélemény erőteljesen támogatja
az egészségügy, a biztonság és a természeti környezet szabályozását, a gazdaság
szabályozását illetően azonban megoszlanak a vélemények. Az emberek többsége végső
fokon egyértelműen legitim és szükségszerű kormányzati eszköznek tekinti e
szabályozásokat. A szabályozások átható voltának részben éppen abban van az oka, hogy
a kormányzati tevékenységgel kapcsolatos elvárásaink oly nagyok. Ennek azonban nem
csak az lesz az eredménye, hogy a szabályozás egyre extenzívebbé és intenzívebbé válik,
hanem az is, hogy a szabályozások révén megváltozik az embereknek a kormányhoz és
az egymáshoz való viszonya, megváltozik az egyének és a kormányzat közötti
"társadalmi szerződés" természete.
A szabályozást végző hivatalok típusai
A fenti, különböző funkciók ellátására a szabályozási hivatalokat kétféle módon
szervezik meg: független hivatalokként vagy végrehajtó részlegekként. Az USA-ban az
első, független hivatalokat az '18oo-as években hozták létre, eredetileg azzal a céllal,
hogy a szabályozási döntéshozatal eszközeit elszigeteljék a politikai nyomásgyakorlástól.
A független hivataloktól azt várták el, hogy azok pártatlanul hajtsák végre azokat a
szabályokat, melyeket a "hivatali kormányzótanács" tagjainak specializált szakértelmére
alapoztak. A független szabályozási hivatalok tanácsot vagy bizottságot alkottak,
melyeknek tagjait rendszerint a végrehajtó hatalom feje (az USA-ban az elnök vagy a
kormányzó) nevezte ki. Miután e tanácsok valamennyi tagját meghatározott időre
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nevezték ki, a végrehajtó hatalom nem kontrollálta teljes mértékben e testületek tagjainak
tevékenységét. A tanács ezzel szemben autoritással rendelkezett: tevékenységét a
végrehajtó hatalomtól függetlenül végezhette. E szervezeti forma okán gyakran úgy
utaltak ezekre a független hivatalokra, mint a negyedik hatalmi ágra, minthogy e
szabályozó hivatalok technikailag nem részei sem a törvényhozó, sem a végrehajtó, sem
pedig a bírói hatalmi ágnak. Ezzel szemben a végrehajtó részlegekként megszervezett
szabályozási hivatalok közvetlenül a végrehajtó hatalmi ág fennhatósága alatt állnak.
Ezeknek a hivataloknak a fejét közvetlenül a kormányfő, vagy a kormány valamely tagja
nevezi ki. Ez a szervezeti megoldás a kormány nagyobb kontrollját teszi lehetővé a
szabályozó hivatal fölött. A politikatudományon belül széleskörű irodalom foglalkozik a
független és a végrehajtó hatalom által definiált szabályalkotó hivatalok természetével:
előnyeikkel és hátrányaikkal. Noha eredetileg a kutatók azt hitték, hogy a független
hivatal sokkal inkább el van szigetelve a politikai nyomásgyakorlástól, mint ellentettje, a
további kutatások azonban bebizonyították, hogy a politikai befolyás különböző ugyan,
de a független hivatalok ugyanúgy ki vannak téve a politikai nyomásgyakorlásnak, mint a
végrehajtó hatalom alá tartozók. A politikai nyomásgyakorlás a független hivatalok
esetében a költségvetési folyamaton, a törvényhozói felügyeleten és a klientúra csoportok befolyásán keresztül érvényesül. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a
független hivatalok nagyobb stabilitást mutatnak, mert igazgatóságuk nem változik
minden egyes új választás alkalmával. A szabályozási hivatalok, legyenek azok
függetlenek vagy tartozzanak a kormány hatáskörébe, különböző funkciókat töltenek be
úgy, hogy magukban foglalják a kormányzat három alapvető szerepkörét: a törvényhozói,
a végrehajtói és bírói funkciókat. Az esetek többségében mindhárom funkciót egyetlen
hivatal látja el, noha némely esetben a funkciók egyikét vagy másikját egymástól
elkülönített hivatalokra ruházzák.
A szabályozási hivatalok végrehajtói funkciója különböző típusú tevékenységek
sokaságát foglalja magában. Az adminisztráció általánosságban általános szabályok
alkalmazását jelenti egyedi esetekre. A szabályozás adminisztrációja engedélyek
adományozását, termékek tervezésének és előállításának a jóváhagyását, bizonyos
termékekre vonatkozó ármegállapítást foglal magában. Az adminisztráció egy másik
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formája a szabályok áthágásának vizsgálata és e szabályok betartásának kikényszerítése.
A rendőrséghez hasonlóan, a szabályozási hivataloknak is fel kell fedniük a szabályok
megsértőit, össze kell gyűjteniük a bizonyítékokat a vád alátámasztására, és bírósági
eljárást kell kezdeményezni a szabálysértők megbüntetésére. Akárcsak a rendőrség, a
szabályozó hivatalok is nagy mérlegelési lehetőséggel rendelkeznek a szabályok
kikényszerítésében.
A szabályozó hivatalok autoritását és azokat a procedúrákat, melyeket funkcióikban
követniük kell, a jog határozza meg. Azokon a határokon belül, melyeket az
alkotmányjog és a törvényhozás hoz létre, a szabályozó hivatalok szabályokat hoznak
létre, melyek specifikálják azokat a követelményeket, amelyeket a szabályozottaknak be
kell tartaniuk. Mind az alkotmányjog, mind a törvényhozás által hozott törvények azt a
szerepet töltik be, hogy megszabják és ellenőrizzék azokat a procedúrákat, melyeket a
szabályozási hivataloknak a szabályozás életbe léptetése során alkalmazniuk kell.
Ezeknek a szabályozási procedúráknak mindenekelőtt meg kell felelniük a legalitás, a
megfelelő eljárás normáinak. Ezen túl a hivataloktól megkövetelhető, hogy kövessenek
bizonyos formális és informális szabályalkotási procedúrákat vagy ehhez hasonló állami
jogszabályokat. Formális szabályalkotás csak akkor követelhető meg, amikor a
törvényhozás világosan jelzi, hogy a szabályokat az érintettek”hivatali meghallgatása"
után kell megalkotni. A formális szabályalkotás a meghallgatási procedúra bírósági
típusát modellálja, amelyben a bizonyítékokat közreadják. A pártatlan meghallgatást
végző hivatal döntéseit kizárólag a bizonyságot tevő jegyzőkönyv és más a meghallgatás
alatt előterjesztett bizonyítékok alapján hozhatja meg. Az ex parte (az egyik fél kérésére,
a másik fél távollétében) kommunikáció kifejezetten tiltott. Ezek a procedúrák a bírósági
tárgyalást imitálják, amelyben a szembenálló feleknek lehetőségük van meghallgatni és
válaszolni az ellentétes oldal érveire, és amelyben a döntés kizárólag a meghallgatáson
ténylegesen közzé tett bizonyítékokon nyugszik. A szabályalkotásban több általános
módszert alkalmaznak a szabályozó hivatalok. Ezek a követelmények a következőket
foglalják magukban:
(1) A tervezett szabályalkotás előzetes, hivatalos közlését, beleértve a tervezett szabály és
szabályalkotási procedúra általános tartalmának állításait, (2) lehetőséget az érdekelt
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felek számára, hogy azok szóbeli vagy írásbeli megjegyzéseket tegyenek, (3) a végső
szabály általános alapállításait és a szabály célját, (4) a végső szabálynak az
életbeléptetés előtt 30 nappal való publikálását.
A formális, jogi szemlélet szerint ezek a procedurális követelmények kell, hogy
biztosítsák a lehetőséget arra, hogy a szabályozás által érintettek releváns információkhoz
jussanak, hogy kifejezzék a szabállyal kapcsolatos elképzeléseiket, és hogy válaszoljanak
azokra az információkra és véleményekre, melyeket riválisaik közzé tettek. Ezek után a
szabályozási hivatal életbe lépteti a szabályt, amelynek elméletileg szakértői ítéletnek
kell

lennie,

és

meg

kell,

feleljen

a

törvényhozó

szándékainak.

A

jog-és

társadalomtudósok azonban tisztában vannak azzal, hogy az elmélet és a gyakorlat között
nem ritkán éles szakadék húzódik. A valóságban a szabályalkotók nem minden esetben
pártatlan szakértők. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szabályalkotás alapját alapvetően
nem a bizonyítékok, és a racionális döntés alkotja, mert a szabályalkotás folyamatát
erőteljesen befolyásolják a különböző nyomásgyakorló csoportok és a "nagypolitika". A
gyakorlatban ténylegesen néhány érintett csoport diszponál a szabályalkotás folyamata
fölött, míg mások egyáltalán nincsenek képviselve. A jog azzal az előfeltevéssel is él,
hogy minden érdekelt félnek azonos lehetősége van a participációra, a szabályalkotás
folyamata azonban egészen más képet mutat. A szabályozási folyamatban való hatékony
részvétel ugyanis többet feltételez annál, mint hogy írunk egy levelet a szabályozási
hivatalnak kifejezvén véleményünket a javasolt szabállyal kapcsolatosan. A hatékony
részvétel sokkal inkább szervezett és kitartó erőfeszítést követel meg, folyamatos
érintkezést előfeltételez a szabályalkotó hivatallal és mindazokkal, akik befolyást
gyakorolnak a hivatalra. Mindez megfelelő információkat követel meg a tervezett
szabályozás várható következményeit illetően, ami nem ritkán csak széleskörű kutatások
illetve megfelelő erőforrások birtokában érhető el.
Történetileg a '70-es évek kivételével csak a szabályozott iparágak voltak kellőképpen
motiválva arra, hogy részt vegyenek ilyesfajta szervezett erőfeszítésekben, hogy ez által
befolyásolják a szabályalkotási folyamat végeredményét. Ennek oka részben abban a
"módban" található, ahogyan a szabályozás hatása eloszlik a társadalomban. A
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szabályozási testületek többsége a károkkal foglalkozik, amelyek hatása meglehetősen
diffúz és megoszlik az emberek nagy tömege között. Például a kereskedelmet korlátozó
intézkedések, mint amilyen a rögzített ár és más hasonló, versennyel ellentétes
intézkedések évente milliárdos nagyságú kárt okoznak a fogyasztóknak. Még ha az ilyen
gyakorlatok évente több ezerforintos kárt okoznának is minden egyes fogyasztónak, a
fogyasztók akkor sem tételeznék a kárt, mert az a piaci tranzakciók százai közt terül szét.
Noha a fogyasztók kárt szenvednek a hatósági ár kicsikarása miatt, a kár hatása azonban
olyan diffúz, hogy nem érzik motiválva magukat arra, hogy tevékenyen vegyenek részt a
szabályozási politikában. Hasonló megállapítások tehetők a közművek és a bankok
biztonsági és biztosítási szabályozásában, és ugyanez mondható el az egészségügy, a
biztonság és a környezetvédelem vonatkozásában. A károknak ez a diffúz természete,
közvetlenül alig érzékelhető mivolta valamint a nyilvánosság motiváció hiánya éles
ellentétben áll azzal a közvetlen hatással, ahogyan a szabályozás az üzleti világot érinti és
azzal az erőteljes motivációval is, amellyel a vállalkozói szféra a szabályalkotási
folyamatban részt vesz.
A szabályalkotási folyamaton keresztül a szabályozási hivatalok a jog követelményeinek
explicitté tételére törekszenek, meghatározván azt, hogy mi méltányos, hatékony,
biztonságos és egészséges.

A szabályozás és a büntetőjog hasonlóak abban, hogy

mindkettő jogszabályokból áll, melyek azt célozzák, hogy a büntetéssel való fenyegetés
révén kényszerítsék ki a szabálykonform magatartást. A szabályozás jogi és morális
karaktere azonban lényeges pontokon különbözik a konvencionális büntetőjogtól. Noha a
szabályozás megsértése gyakran ugyanolyan súlyos következményeket von maga után,
mint a büntetőjog áthágása, a szabályozások két alapvető tekintetben mégis különböznek
a büntetőjogtól.
(1) Amíg a büntetőjogi törvények többsége olyan sajátos jogsértésekkel és károkkal áll
kapcsolatban, amelyek tiltottak, addig a szabályozási normák nem a normasértésre,
hanem a normasértés kockázatára vonatkoznak.
(2) Különbség az is, hogy a büntetőjog előfeltételezi a"mens rea”-t, a bűnös tudatot (a
szándékot, a tudást, a hanyagságot vagy a nemtörődömséget a normasértő oldalán), a
szabályozás azonban nem.
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A

szabályozások

gyakorta

annak

a

magatartásnak

a

tiltásával

igyekeznek

megakadályozni a károkozást, amely megteremti a károkozás kockázatát. Ebben a
tekintetben a szabályozás hasonlít az ittas vezetést tiltó törvényhez. Az ittas vezetés
önmagában nem károkozó, de az alkohol vagy a drog hatása alatt való vezetés
megteremti annak a lehetőségét, hogy a vezető elveszíti az autó feletti kontrollt, és
valakinek balesetet okoz. Ehhez hasonlóan a szabályozások egy része inkább a
kockázatos magatartást tiltja és nem a tényleges károkozást. Például az olajbányászat
szabályozása nem engedi az olaj kitermelését, ha a metángáz elért egy bizonyos
koncentrációt, mert az robbanásveszéllyel jár.
A szabályozásnak ezek a meghatározottságai számos következménnyel járnak. A
kockázattal járó esetek nem kis részében nem a szabálysértő az, aki a sérülés kockázatát
viseli, hanem egy harmadik fél: a fogyasztók, a dolgozók vagy a nyilvánosság egésze.
Minthogy a szabályozás alapvetően a kockázatteremtő és nem az inherensen rossz vagy
immorális viselkedésre vonatkozik, a szabálysértő úgy racionalizálhatja magatartását,
hogy "én nem akarok senkinek kárt okozni". A bűnös motívum hiányát gyakran
tekintették úgy, mint arra való indokot, hogy a szabálysértőt elnézőbben kezeljék a
közönséges bűnözőnél. Erre utalnak azok a tapasztalatok is, melyek azt mutatják, hogy a
szabályokat kikényszerítő hivatalnokok gyakran elkerülik a büntetés kiszabását, ehelyett
informális tárgyalásokat folytatnak a szabálysértővel és megpróbálják meggyőzni, hogy
hagyjon fel szabálysértő magatartásával." Nem keletkezett semmi kár", ez az általános
igazolása a büntetéskiszabás elmaradásának.
Teljesítménynormák és specifikációs normák
A szabályok közötti egyik alapvető különbség az, hogy azok teljesítménynormák-e vagy
a specifikáció normái. A teljesítménynormák pusztán a teljesítmény ama szintjét
állapítják meg, amit a vállalatok esetében a működésnek, egyének esetében a
magatartásnak teljesítenie kell, nem specifikálják viszont azt a módot, ahogyan ezt el
lehet, és el kell érni. A teljesítménynormák sokkal tágabbak és flexibilisebbek a
specifikáció, a folyamat, a „hogyan” normáinál, melyeket követni kell ahhoz, hogy az
adott eredményt elérjék. A teljesítménynormák esetén a célt határozzák meg, nem, pedig
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a hozzá vezető út módozatait. A szabályozónak, amikor a teljesítmény- és a specifikáció
normái között választ, figyelembe kell vennie a szabályozandó terület sajátosságait.
Például az iparban a specifikáció normái sok esetben az innovációk visszafogását vagy
stagnálását eredményezik és emellett teljesítésük tekintélyes költségekkel jár. Az ipar
képviselői ezért úgy érvelnek, hogy a specifikáció normái túlzottan merevek, ami a helyi
körülményekre való alkalmazhatatlanságuk következtében haszontalanná, a vállalatok
számára károssá teszi e normákat. Ezzel szemben a teljesítménynormákkal kapcsolatban
azt állítják, hogy azok ösztönzőket teremtenek a társaságok számára abban, hogy
megtalálják a leghatékonyabb eszközöket a szabályozás céljainak teljesítésében.
Hosszútávon az innovációra való eme ösztönzés olyan új technológiák felfedezéséhez
vezethet, melyek lehetővé teszik, hogy a szabályozási normák a legalacsonyabb költségek
mellett teljesüljenek. Ezzel ellentétben a specifikáció normái egy adott technológiai
rendszerbe zárják az ipart, és nem biztosítják az ösztönzőket a kutatás és innováció
számára. A specifikáció normái, és a teljesítménynormák megfogalmazásakor illetve a
köztük való választás alkalmával, a szabályalkotó nehézségekkel találja magát szemben,
mely abból fakad, hogy nem létezik egy konszenzuálisan elismert oksági kapcsolat az
"eszköz-inputok"és a kívánatos "közpolitikai outputok" között. Az is figyelemre méltó,
hogy a megfogalmazott, nyelvi formába öntött normák felerősítik a szimplicitás és a
kongruencia közötti átváltást (trade-off-ot), vagyis nehéz megvalósítani azt, hogy a
szabályozási nyelvezet megfeleljen a pontos célnak, tartalmazza a lényeget, és hogy ne
tartalmazzon se túl keveset, se túl sokat, hogy az emberek számára érthető is legyen. A
társadalmi világ sokfélesége, differenciáltsága és komplexitása, a különböző dolgok,
tevékenységek és intézmények nem könnyen fordíthatóak adekvátan át egy olyan
racionális szabályozási nyelvezetbe, amely a hétköznapi nyelvet beszélő számára is
elérhető és érthető.
Gazdasági és társadalmi szabályozás
A szabályozások természete részben a szerint változik, hogy mire irányulnak, az, hogy
azok gazdaságiak-e vagy társadalmiak. A gazdasági szabályozások, melyeknek tárgya a
gazdaság,

a

szabályozás

hagyományos

formáinak

tekinthetőek,

a

társadalmi
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szabályozások a kontroll azon formáira vonatkoznak, amelyek főként az egészségügyre, a
biztonságra és az olyan társadalmi gyakorlatokra irányulnak, mint az alkalmaztatás
különböző formáiban érvényesülő diszkrimináció. A társadalmi szabályozások fizikai és
morális jólétünk előmozdítására és fenntartására irányulnak, a gazdasági szabályozások
anyagi jólétünket célozzák. A társadalmi szabályozás példái olyan szabályokat foglalnak
magukban, amelyek a fogyasztási javak biztonságára, a munkahelyi veszélyekre, a víz-és
a

levegő

szennyezettségével

kapcsolatos

veszélyekre,

a

nemi,

faji,

etnikai

diszkriminációra vagy éppen a pornográfiára vonatkoznak. A környezetvédelem mintegy
átmenetet képez a gazdasági és társadalmi szabályozás között, mert az itt felmerülő
problémák rendszerint gazdasági eredetűek, ezek kedvezőtlen hatása azonban általában
társadalmi. A társadalmi szabályozások, szemben a gazdasági szabályozásokkal, nem egy
adott iparágazatra (például a bankokra vagy a telekommunikációra) összpontosítanak,
hanem olyan tágabb problémákra vagy funkciókra, mint a szennyezés, a biztonság vagy a
moralitás. A társadalmi szabályozást gyakran nevezik protektív szabályozásnak is (E.
Bardach, 1989), minthogy gyakran foglalkozik az egyes állampolgár sebezhetőségével,
azokkal a veszélyeztetésekkel és igazságtalanságokkal, melyekkel szemben az egyén
védelemre szorul. A társadalmi és gazdasági szabályozásnak vannak közös vonásai: a
szabályozás mindkét formája a formális regulációk jogi eszközrendszerén keresztül
cselekszik és közvetlenül, vagy közvetve mindkettő befolyásolja az árakat, a piacra való
be-és kilépést, a vállalat profitabilitását és a cég piaci részesedését. Azonban - főként
analitikai szempontból - a két szabályozási forma közti különbségek sokkal
lényegesebbek hasonlóságaiknál. A gazdasági és társadalmi szabályozás különbözik
egymástól a szabályozási tevékenység intencióit tekintve, emellett végrehajtási
módszereikben és politikai dinamikájukban is eltérnek egymástól. Különböznek az ezek
mögött húzódó érvekben is: míg a gazdasági szabályozás felfogható úgy, mint amely a
piac kudarcaira, nem tökéletes struktúrájára és működésére adott válasz, addig a
társadalmi szabályozás úgy értelmezhető, mint a jogi kötelezettségekben megnyilvánuló
kudarcok korrekciójára irányuló tevékenység.(E. Bardach, 1989) A társadalmi
szabályozás azonban semmi esetre sem tekinthető a közelmúlt felfedezésének, noha
széleskörűvé válása a '6o-as és '7o-es évekhez köthető. A súlyok, a mértékek valamint a
fémpénz standardizálására már a bibliai időkben és a klasszikus antikvitásban kísérletet
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tesznek, nem beszélve az abszolút monarchiákról, amelyekben az élet szinte valamennyi
területét szabályozásnak vetették alá.
A szabályozás iránti megnövekedett igény
A szabályozás politikai és ideológiai értelemben is az egyik legellentmondásosabb
közpolitikai eszköz. Az állampolgárok, a politikai elit, és a tudományos kutatók is
megosztottak abban, hogy túl soknak vagy túl kevésnek tekinthető-e az emberek és
intézmények életét és tevékenységét befolyásoló szabályozás, hogy mennyire
költséghatékony, hogy milyen mértékben tiszteli vagy sérti az igazságosság és a
megfelelő eljárás normáit, és hogy vajon találhatók-e olyan magasabb rendű alternatívák
a szabályozás kiváltására, mint amilyenek a civil társadalomban fellelhető, politikai
értelemben szabályozatlan, illetve önszabályozónak tekintett piac intézménye, a
felelősség erkölcsi törvénye és a szakmai etikai kódex. Még ha adott esetben a társadalmi
élet meghatározott szegmensére vonatkozóan egyetértés van is a szabályozási intervenció
tekintetében, a konszenzus könnyen összeomolhat, mert az egyébként is túl sok technikai
kérdésnek rendszerint nem csak technológiai, hanem filozófiai és ideológiai implikációi
is vannak.
Természetesen adódik a kérdés: mi az oka a szabályozások egyre növekvő számának?
Elsőként azt kell megemlítenünk, hogy megnövekedett a közösségi szükséglet a komplex
és rohamosan változó technológiai társadalom különböző kockázataival szembeni
védelem iránt. A múlt század második felében egyre inkább tudatosodott a mindennapi
használatban lévő különböző kemikáliák toxikus hatása, bizonyos mérgező anyagok
rákkeltő tulajdonsága, illetve a háztartási termékekben potenciálisan benne rejlő
veszélyek és hiányosságok. Noha valószínű az, hogy ezeket a kockázatokat a
nagyközönség ugyanúgy túlértékeli, ahogyan a technikai ismeretek birtokában lévő
specialisták egy bizonyos köre is, a lényeg azonban az, hogy mindez a szabályozás iránti
keresletben jelenik meg, ami politikai folyamatokat, a szabályozásban megvalósuló
válaszlépéseket generál. Emellett el kell mondani, hogy az emberek egy részében
csökkent a kockázatok iránti tolerancia. A '60-as évek végén megjelenő ellenkultúra, a
fogyasztói- és környezetvédő szervezetek és a közösségi érdeket támogató csoportok a
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technikai fejlődés és a javak piaci allokálásának nemkívánatos vonásait és mellékhatásait
hangsúlyozták. Az a generáció, amelynek reformista aktivizmusa létrehívta az emberi
jogok forradalmát, kísérletet tett e jogok kiterjesztésére, beleértve a tiszta levegőhöz és
ivóvízhez, az egészséghez, a biztonságos munkahelyhez, a tisztességes lakásfeltételekhez
való jogokat is.(T. H. Marshall, 1991). A protektív szabályozás növekedésében szerepet
játszottak a politikai elitben történt változások is. Képviselők bizonyos csoportjai a
vállalkozóbb típusú törvényeket kultiválták, és megtalálták azokat a kérdéseket, amelyek
a média révén országos figyelmet kaptak. A költségvetési politika szintén szerepet
játszott a társadalmi szabályozás növekedésében: a döntő politikai előny, amelyet a
szabályozás élvez a támogatások egyéb formáival szemben az, hogy a szerződésekben
megállapított célok elérésének költségei alapvetően nem a kormányzat, hanem a
magánvállalkozások nyilvántartásaiban jelenik meg. Végül a szabályozás természetében
rejlik, hogy az "hizlalja önmagát", a szabályozás további szabályozást szül: ha egyszer
egy programot elindítottak, a szabályozásra jellemző "deduktív logika"kényszere
kiterjeszti azt szomszédos területekre is. Például a faji egyenlőség maga után vonta a
nemek közötti egyenlőség és a kormányzathoz való egyenlő hozzáférés követelését.
A szabályozás elméleti megközelítései
A szabályozó hivatalok tevékenységét kutató tudomány különböző perspektívákból,
különböző modellek alkalmazásával közelít a problémához, melyek közül egyik sem
nyújt ugyan teljes képet a szabályozásról, mert valamennyi pusztán a valóság egy
aspektusát jeleníti meg, azonban e modellek együtt kiegészítik egymást és teljesebb
fogalmi keretet kínálnak a szabályozás elemzéséhez.(D. Vogel, 1981)
1.A büntetőjogi modell.
A szabályozás büntetőjogi modellje a büntetőjogban alkalmazott fogalmakkal analóg
kategóriákat alkalmaz a szabályozási tevékenység megértésében és értelmezésében. E
modell képviselői a szabályozást a vizsgálat (nyomozás), bírói döntés és büntetési
folyamat lineárisan egymásba kapcsolódó processzusaként írják le, és e folyamaton belül
a diszkrécióra, a hatékonyságra és a megfelelő törvényi eljárásra összpontosítanak.
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2.A racionális-legális modell.
A jog racionális-legális modellje abból az előfeltételezésből indul ki, hogy a jog
racionális és definitív megoldását nyújtja a társadalmi problémáknak. E nézet szerint, ha
megfelelőképpen identifikálják a problémát, a racionális jogalkotók képesek olyan
szabályok megalkotására, melyek révén a szóban forgó kérdések megoldhatók. E modell
szószólói azt is előfeltételezik, hogy a problémák azonosítása társadalmi konszenzus
vagy a jogalkotók bölcsessége révén történik meg. A szabályozás kontextusában ez a
megközelítés alapvetően a szabályozó hivatalnokok szakértelmére és gyakorlati
bölcsességére alapoz, melyek birtokában azok képesek olyan racionális szabályok
megalkotására, melyek megoldást jelentenek a szóban forgó problémára. A
szabályozásnak ez a "racionális választások elméletén" alapuló megközelítése azt
feltételezi, hogy nem követ el nagy hibát, ha a szabályalkotót úgy kezeli, mintha az
egyetlen individuális személy volna, akinek döntést meglapozó értékrendje stabil és
koherens. Az individuális és közösségi döntés közötti analógia azonban nem csak abból a
szempontból problematizálható, hogy az egyén nem azonosítható a csoporttal, sem
semmiféle más közösséggel, hanem azért is problematikus, mert maga az egyén sem
tekinthető olybá, mint akinek érték-és preferencia rendje koherens és stabil. Mind az
egyénekre, mind a csoportokra egyaránt jellemző lehet, hogy nem tudják, hogy mit
akarnak, és azt sem, hogy mit tudnak, sőt az is lehet, hogy nem valósítják meg, amit már
egyszer elhatároztak. Az akaratgyengeség, a döntésképtelenség és a kognitív
inkompetencia (a tökéletlen információk és a korlátozott racionalitás) mind a kollektív,
mind az individuális döntéshozatal szintjén jelen lehetnek.
3. A standard közgazdasági modell.
A szabályozás standard közgazdasági modellje, a jóléti közgazdaságtan a szabályozást a
gazdaság általános hatékonysága fogalmi keretében vizsgálja, a kormányzat intervencióit
pedig a piaci kudarcok korrekciójaként értelmezi. A közgazdasági modell azt a
szabályozási politikát kísérli meg identifikálni, amely maximálja a társadalmi előnyöket
és minimalizálja a társadalmi költségeket. A jóléti közgazdaságtan legfontosabb eszköze
a költség-haszon elemzés technikája. E modell alapvetően a szabályozó hivatalok
szabályalkotó tevékenységére összpontosítván azt kutatja, hogy a szabályozás társadalmi
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Fontosságukra való tekintettel a szabályozás alternatív közgazdasági elméleteit a
gazdasági szabályozás című fejezetben tárgyaljuk részletesebben.

4. A csoport-konfliktus modell.
A szabályozási tevékenység megértését intencionáló negyedik modell - a csoportkonfliktus modell - a privilégiumok és előnyök elnyerését "szolgáló" szabályozási
rendszerre fókuszál. A szabályozásnak ez a megközelítése magát a szabályozást a jogok
és felelősségek (kötelezettségek) kijelölésére szolgáló politikai eszköznek tekinti. Például
a

környezetvédők

azokat

a

szabályokat

(szabályozásokat)

keresik,

amelyek

megalapozzák a jogot a tiszta levegőre és tiszta ivóvízre valamint a nem-mérgezett
természeti környezetre. Ellenfeleik (főként a bányászat és a gyáripar) úgy tekint a
szabályozásra, mint amely biztosítja számukra a jogot, hogy ott indítsanak
vállalkozásokat, ahol éppen szeretnének, és hogy a szabályozás megvédi a profithoz való
jogukat. Minden csoport erőforrásokat és hatalmat mozgósít a politikai arénában a
szabályalkotási folyamat befolyásolására. A konfliktusos modell a hatalom kérdésére
összpontosít, a szabályalkotási folyamatot és annak végeredményét is a hatalmi harc
fogalmi keretében értelmezi. A konfliktusos modell szerint az, hogy vajon a problémát
úgy ismerik-e fel, mint amely kormányzati ellenőrzést követel meg, az érintett érdekek
egyensúlyának a függvénye. Ha a probléma egy nagy hatalommal rendelkező társadalmi
csoportot érint, a csoport arra fogja felhasználni hatalmát, hogy befolyást gyakoroljon a
törvényhozásra a káros magatartás szabályozására. Másfelől, ha a nagy hatalommal
rendelkező csoportot sértené a szabályozás, ez arra mozgósítja majd e csoportot, hogy
megakadályozza a szabályozás megvalósítását. Ezzel ellentétben a racionális-legális és a
közgazdasági modell a tágabb értelemben vett társadalmi érdekre összpontosít, nem
pedig a társadalmi csoportok közötti konfliktusra. E két előbbi megközelítés szerint
szabályokat azért hívnak létre, hogy ellenőrzésük alá vonják a problémát, amennyiben ez
racionálisnak és hatékonynak mutatkozik. A közgazdaságtan szótárában ez azt jelenti,
hogy szabályokat akkor fognak életbe léptetni, ha a kormányzat képes a piaci kudarcok
kontrollálására, melynek révén növelhető a gazdaság egészének hatékonysága
függetlenül attól, hogy a kontrollálandó magatartás hatalommal vagy azzal nem
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rendelkező csoportokhoz kapcsolódik-e.

5. A pluralista modell.
A pluralizmus azon az előfeltevésen alapszik, hogy a szabályozási folyamaton belül a
legfontosabb szerepük az érdekcsoportoknak van, magát a szabályozást olyan
folyamatként tételezi, melynek legfontosabb funkciója az ellentétes érdekek egymással
való kibékítése. A szabályozás, mint valamennyi közpolitika kollektív érdekeket
megjelenítő csoportok egymás közötti versenyének és kooperációjának az eredménye. A
szabályozás pluralista elmélete a kormányhivatalokat tekinti a közpolitika-csinálás és
ezen belül a szabályozás arénáinak, ahol a különböző értékrendeket valló csoportok
kivétel nélkül be vannak vonva a döntések kollektív folyamatába. Másként fogalmazva: a
kormányzati bürokráciát képviseleti intézménynek tekinti, azaz a szabályozást azonosítja
az adminisztrációval. Eszerint a jó adminisztratív döntés az, amely összegzi azoknak a
csoportoknak a preferenciáit, amelyek a hivatal előtt megjelentek, ahogyan a
választásokon is összegzik a szavazók preferenciáit. (M. Shapiro, 1988) Az elmélettel
szemben megfogalmazott legnyomósabb érv az, hogy nem tudott megalkotni egy olyan
koherens csoportelméletet, amely képes lett volna magyarázatot adni arra, hogy az egyes
csoportok között miért vannak különbségek azokban a potenciákban, erőforrásokban és
lehetőségekben, amelyek elengedhetetlenek a kormányzatok befolyásolásához.

6.A korporativista modell.
A korporatizmus gyökerei a középkorig nyúlnak vissza, ahol különös figyelmet
szenteltek és fordítottak az állam és a család között helyet foglaló autonóm társulásoknak,
az úgynevezett "közbülső rétegeknek" a védelmére. Ezek a civil társadalom olyan
társulásait foglalták magukban, mint amilyenek a céhek, a vallási szervezetek és
egyházak, valamint a különböző szakmai és foglalkozási társulások. A korporatizmus
olyan entitásoknak tekinti ezeket a közbülső rétegeket, mint amelyeknek (a) autonóm és
egyének feletti létük van, s mint amelyek (b) prioritást élveznek az egyénekkel szemben.
Ellentétben a pluralizmussal a korporatizmus olyan érdekközvetítő rendszer, amelyben az
alkotó egységek - az állam, a civil társadalom különböző szerveződései és intézményei és
a családok - funkcionálisan differenciált, szigorú hierarchikus elrendezettségbe
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szervesülnek. Itt az érdekcsoportok (korporációk) nem szabadon és önkéntesen
formálódnak, mint a pluralizmus esetében és egymáshoz való viszonyukat nem a
kompetitív piac szabályozza. A köztes rétegek csoportjai nem rendelkeznek osztatlan
autonómiával sem, mert létük az állam által való elismertségük és támogatottságuk
függvénye. A korporatista elmélet szerint a szabályozást az állam és az általa elismert
érdekcsoportok közötti interakció formálja, amely az államon belül van intézményesítve
és közvetítve. Az állam és a korporációk egy olyan dialektikus és dinamikus egységet
alkotnak, amelyen belül az egyes részek közvetítik egymás létezését és egyszersmind
egymásnak kölcsönös kontrolljai is. A szabályozási folyamaton belül az állam a közvetítő
közép szerepét játssza az érdekcsoportok között, ahogyan az érdekcsoportok
csúcsszervezetei is ezt teszik az állam és saját tagságuk között.
A szabályozás funkciói: társadalmi ellenőrzés és szolgáltatás
Általánosan szólván a szabályozás funkciója két fő kategóriára bontható: a társadalmi
kontrollra és a szolgáltatásokra.(N. Frank és M. Lombness, 1988 ) A társadalmi
ellenőrzés azokra az erőfeszítésekre utal, amelyek közvetlenül akadályozzák meg vagy
rettentik el a személyt vagy korporációt olyan tevékenységek folytatásától, amelyeket
társadalmilag károsnak tartunk. A szolgáltatás azokra a szabályozási erőfeszítésekre
mutat, amelyek biztosítják a koordinációt és mediációt ott, ahol ezekre szükség van, hogy
ez által növeljék a magánszemélyek, a korporációk vagy a piacok hatékony
teljesítményét. Az, hogy a szabályozás jogrendszerként a társadalmi ellenőrzés szerepét
tölti be, nyilvánvaló, ám kevésbé tűnik magától értetődőnek az, hogy emellett számos
szolgáltatói funkciót is betölt. A szolgáltatói funkció, melyet a szabályozás gyakorta
betölt (bár nem mindig szükségszerűen, és nem feltétlenül szándékosan) a
szabályozásnak, mint társadalmi ellenőrzésnek a másodlagos hatása: ilyen a gazdasági
világválságot követő szabályozás kapcsán fentebb említett fogyasztói bizalom, illetve a
stabilitás helyreállítása és biztosítása. Emellett a szolgáltatói funkció fogalmi körébe
tartoznak a szabályozott vállalatoknak és egyéneknek a szabályozó hivatal által nyújtott
információk és a technikai segítségnyújtás különböző formái is, melyek megkönnyítik a
szabályozottak szabálykonform magatartását s ezzel együtt a potenciális szabálysértést
követő büntetésből származó költségeket takarítanak meg számukra.
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A szabályozás előnyei és hátrányai
Kormányzati eszközként a szabályozásnak számtalan előnye, de ugyanakkor hátránya is
van (N. Frank és M. Lombness, 1988). A szabályozás előnyei:
(1) Az információ, amely a szabályozás megalapozásához szükséges, csekély, mert a
kormánynak nem kell előzetesen ismernie az alárendeltek preferenciáit. Itt csak a normát
kell megállapítani, például a megengedett szennyezettség szintet, és ezek várható
teljesítését.
(2) Ahol a szóban forgó tevékenység abszolúte nem kívánatos, mint például a pedofíliát
tükröző filmek és videók esetében, ott nem okoz nehézséget az olyan szabályozás
megalapozása, amely tiltja az ilyen termékek birtoklását és terjesztését.
(3) Adminisztratív feltételek között a szabályozás sokkal hatékonyabb a kormányzat
egyéb eszközeinél abban az esetben, ha a kormány birtokában van minden releváns
információnak, és ha pontosan tudja, hogy mit akar. Ebben az esetben ugyanis nem kell
foglalkoznia azokkal a bizonytalanságokkal, amelyek más típusú kormányzati eszközök
alkalmazásakor szükségképpen felmerülnek.
(4) A szabályozás a tervezés és végrehajtás optimálisabb koordinációját teszi lehetővé,
mert nagyobb előre jelezhetőséget tartalmaz.
(5) Az előre jelezhetőség adekvátabb eszközzé teszi a szabályozást krízis helyzetekben,
amelyekre azonnal reagálni kell.
(6) A szabályozás potenciálisan nem olyan költséges eszköz, mint például a támogatások
vagy az adózás révén való ösztönzés.
(7) Végezetül a szabályozás politikailag vonzó lehet, ha a nyilvánosság gyors és
határozott cselekvést vár el a kormánytól.
Ugyanilyen sokatmondóak a szabályozás hátrányai.
(1) A szabályozás nagyon gyakran eltorzítja a magánszektor és a tercier szektor
aktivitását, és gazdasági egyenlőtlenségeket eredményezhet. Az árszabályozás és a
közvetlen allokáció korlátozza a kereslet-kínálat erőinek működését és oly módon hat az
ármechanizmusra, hogy az előre jelezhetetlen gazdasági torzulásokhoz vezethet a piacon.
Például azok a korlátozások, amelyek az ipari szektorba való be- és kilépéssel
kapcsolatosak csökkenthetik a versenyt, és negatív módon befolyásolhatják az árakat.
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(2) A szabályozás emellett megakadályozhatja az innovációt és a technikai fejlődést, mert
csak korlátozott lehetőséget biztosít a kísérletezésre.
(3) A szabályozás nem ritkán rugalmatlan és nem teszi lehetővé az egyedi körülmények
figyelembevételét.

Ebből

a

szempontból

különösen

a

társadalmi

szabályozás

problematikus. Az esetek nagy részében ugyanis majdnem lehetetlen pontosan
meghatározni, hogy az adott szabályozás mellett mi elfogadható és mi nem. Például az
olyan kifejezések használata, mint a "biztonságos és hatékony gyógyszer" túl sok
bizonytalanságot foglal magában. Ha azonban a szabályozás specifikus normákat határoz
meg, akkor ezek új körülmények között irrelevánssá válnak.
(4) Az adminisztráció közegében előfordulhat, hogy nem lehet minden nemkívánatos
tevékenység számára szabályokat megállapítani. Például a környezetszennyezők
milliónyian vannak: valamennyi szennyező specifikus szabályozást követelne meg, ha ezt
az eszközt választanák a szennyezés csökkentésének elérésére.
(5) Végezetül a szabályozás kikényszerítésének a költsége, amely a szabályozási hivatal
tevékenységéhez kapcsolódik, túl magas lehet, mert az információszerzés, a vizsgálat és
az üldözés a közgazdasági logika háttérbe szorításával szükségtelenül legalisztikussá
teszi a közpolitika-csinálást.
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III. A szabályalkotás folyamata
Törvény és szabály
A szabályalkotás valójában valamennyi kormányprogramban jelen van, aminek részben
az oka, hogy a törvényhozás nem tud olyan törvényeket megalkotni, amelyek elég
konkrétak ahhoz, hogy azokat a szabályozó hivatalok közvetlenül átültethessék a
gyakorlatba. A kormány- és/vagy szabályozó hivatalok szabályalkotási joga a parlament
által a hivatalhoz delegált törvényhozási jog, diszkrecionális jog a törvény
konkretizálására, értelmezésére és gyakorlatba való átültetésére, ami tartalmilag - a
törvény adta kereteken belül - közpolitikai alternatívák közötti választással azonos. Egy
parlamenti törvény célját a szóban forgó hivatal különbözőképpen értelmezheti és
konkretizálhatja, ami eltérő közpolitikai alternatívákat testesít meg. A szükségképpen
absztrakt törvény "céljának" explicitté tevése csak a szabályalkotás (konkretizálás) útján
lehetséges, ami értelmezési folyamat és applikáció is egyben. (M. Shapiro, 1988) Ha a
törvény például azt mondja, hogy "a természetvédelmi területre tilos járművel behajtani",
ez a szóban forgó kormányhivatal számára felveti azt a kérdést, hogy mi volt a
törvényhozó célja, és hogy mit kell járművön érteni. Vajon ha valaki belovagol a tiltott
területre, vagy szánkózásra veszi igénybe, az megsérti-e a törvényt. Azt gondolhatnánk,
hogy nem, mert sem a ló, sem a szánkó nem minősül járműnek, de a motoros szánkó
például már igen. A kormányhivatal azonban többféleképpen értelmezheti a törvény
célját és ennek folytán különböző szabályozásokat léptethet életbe, amelyek nem biztos,
hogy nem minősítik a lovat vagy a szánkót járműnek. A közhivatal értelmezheti a törvény
célját úgy is, hogy az odalátogató sétálók nyugalmát szolgálja, ezért olyan szabályt fog
alkotni, amely nem tiltja meg sem a lovaglást, sem a szánkózást, de a motoros
járművekkel való behajtást már igen. Ha azonban úgy értelmezi a törvényt, hogy annak
célja a szóban forgó terület természetes érintetlenségének a megőrzése, akkor olyan
szabályt alkot, amely a lovat és a szánkót is járműnek tekinti, és nem fogja engedélyezni
egyik használatát sem.
A szabályozás, mint delegált törvényhozás
A fenti megközelítésből azt olvashatjuk ki, hogy a szabályok nem az alkotmány által
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létrehívott

legfontosabb

intézményekben

jönnek

létre.

A

szabályok

nem

a

törvényhozásnak, nem a végrehajtó hatalomnak, de nem is a bíróságok tevékenységének
az eredményei, noha ezeknek a hatalmi ágaknak a tevékenysége komolyan befolyásolja a
szabályalkotás folyamatát. A szabályok azoknak a bürokratikus intézményeknek a
termékei, amelyekre rábízzák a törvény és a közpolitika végrehajtását, menedzselését és
adminisztrációját. Ezeket a bürokratikus intézményeket rendszerint alacsonyabb
státusúaknak tekintjük a három hatalmi ághoz viszonyítva. Tesszük ezt azért, mert a
bürokratikus hivatalok autoritása származtatott, amit a törvényhozói, a végrehajtói és a
bírói hatalom körvonalaz és definiál. Azonban egy lényeges vonatkozásban e hivatalok
egyenlők a három hatalmi ág intézményeivel: azok a szabályok ugyanis, amelyeket
minisztériumok, hivatalok vagy bizottságok adnak ki, maguk is éppolyan kötelezőerejű
törvények, mint amelyeket a törvényhozás alkot meg, pontosan olyan súllyal
rendelkeznek,

mint

a

parlamenti

törvények,

a

bírósági

döntések

vagy

a

kormányrendeletek. A szabályalkotás a hatalom olyan delegálásaként fogható fel,
melynek révén a szabályalkotó hivatalok egyaránt betöltenek törvényhozói, végrehajtói
és bírósági funkciókat.
A szabályozásnak számos definíciója létezik, de valamennyi korlátozott érvényességű.
Formálisan a szabályozás olyan folyamatként vagy tevékenységként határozható meg,
mint amelyben a kormány tilt, vagy megkövetel bizonyos cselekvést vagy magatartást az
egyénektől és intézményektől. A szabályozás eszerint kormányzati előírás, amelynek a
szándékolt célpont engedelmességgel tartozik, mert a szabály áthágása rendszerint
büntetést von maga után. Bizonyos szabályozások valójában törvények, melyek
kikényszerítése magában foglalja a rendőrséget és a bírósági rendszert. A szabályozások
többsége azonban adminisztratív rendelkezés. A szabályozások különböző formákat
öltenek és szabályokat, normákat, engedélyeket, tiltásokat, jogi rendelkezéseket és
végrehajtói rendeleteket foglalnak magukban. (M. Howlett és M. Ramesh, 1995)
Szabályalkotásról akkor lehet beszélni, amikor a hivatalok a törvényhozás által
adományozott törvényhozói hatalmat gyakorolják. (C. M. Kervin, 1994) Az, hogy a
hivatalok a szabályok forrásai azért lényeges, mert ez azt jelenti, hogy a szabályalkotás
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nem magyarázható pusztán azzal, hogy a hivatalok ki vannak téve azoknak a külső és
belső hatásoknak, amelyek a demokratikus politikai rendszerekben befolyásolják az
állami bürokráciák döntéshozatalát. Miután a hivatalok nem úgy működnek, mint a
kormányzat három hatalmi ága: döntéseiket nem is lehet egyszerűen azzal magyarázni,
hogy rámutatunk arra a nyilvánvalóan erős nyomásra, amely a törvényhozás, a kormány,
a bíróságok, az érdekcsoportok és a nagy nyilvánosság felől éri őket. Bizonyára van
abban némi igazság, amire kutatók egy csoportja rámutatott, miszerint: "a közhivatalok a
legfontosabb politikai szereplők a közpolitikai folyamat minden szakaszában." A
szervezet, a munkamegosztás, a kultúra, a szakmai orientáció és a bürokrácia
munkarutinja nagymértékben befolyásolja a döntéshozatal módját, ahogyan az egyes
bürokraták cselekvési motívumai is. Fel kell tennünk, hogy a törvény és a közpolitika,
amely azokban a szabályokban testesül meg és konkretizálódik, amelyeket a hivatalok
hoznak, különbözik azoktól, amelyeket a parlament, a kormányfő, vagy amelyet
bíróságok dolgoznak ki. Úgyhogy a szabályok forrása (a bürokrácia) maga különbözteti
meg a szabályokat a törvény és a közpolitika egyéb eszközeitől. A hivatal számos olyan
szervezeti elrendezettséget jelent, melyeket a törvény és közpolitika megvalósítására
alkalmaznak. A közbürokráciáknak számos elnevezésük van: vannak minisztériumok,
bizottságok, adminisztrációk, hivatalok. Bármilyen módon szervezzék és nevezzék is
ezeket, e testületek többsége autoritással rendelkezik szabályok kibocsátására, melyeket
egy szabályalkotási processzus révén valósít meg.
A törvény és a szabály viszonya: implementáció, interpretáció és prescripció
Fentebb azt mondtuk, hogy a szabály a törvény konkretizálása, ami egyben közpolitikai
alternatívák közötti választás is. A törvény és a szabály közötti kapcsolat elvileg
háromféle lehet (C. M. Kervin, 1994), amit az implementáció, az interpretáció és a
prescripció fogalmaival írhatunk le. E fogalmak a szabály szabadságfokát írják le a
törvényhez való viszonyában.
(1) A szabály puszta implementáció, ha a törvény teljes mértékben ki van dolgozva abban
a jogszabályban, amelyet a törvényhozás iktatott törvénybe, ami a bírósági döntésben van
lefektetve, vagy amit a kormányrendelet ír elő. Ezekben az esetekben a szabályoknak
nem kell gondoskodniuk további tartalmi elaborációról, a törvény konkretizálásáról. A
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szabályok itt egyszerűen procedúrák, a jogszabály értelmezésével kapcsolatos olyan
rendelkezések, amelyek tartalmi értelemben semmit nem tesznek hozzá a törvényhozó
direkcióihoz.
(2) A szabályok interpretációk, ha a törvény ugyan jól megalapozott, de nem várt vagy
változó körülményekkel kell számolni. Ez az eset áll fenn akkor, amikor a törvények
megfogalmazásuk pillanatában világosak és pontosak, de a körülmények megváltozása,
például új technológiák megjelenése megköveteli az új helyzethez való adaptációjukat.
(3) A szabályok prescripciók, ha a törvényhozó úgy fogalmazza meg jogszabályokban a
törvény célját, hogy közben előírja azt a módot is, hogy hogyan kell a célokat ténylegesen
megvalósítani.
Általánosságban elmondható, hogy a törvényhozás és a szabályalkotás, a törvény és a
szabály kölcsönösen függnek egymástól, a közöttük lévő kapcsolat szimbiotikusnak
tekinthető. A törvények biztosítják a szabályok számára a jogi autoritást és azokat a
procedúrákat, melyek által a szabályok megalkothatók, a szabályok gondoskodnak
azokról a technikai részletekről, melyek gyakran hiányoznak a törvényekből és
ugyancsak a szabályalkotás az, amelynek alapján a törvények a változó körülményekre
alkalmazhatóak.

A

szabályalkotás

tehát

elkerülhetetlen

következménye

a

törvényhozásnak, azonban vannak ennek nemkívánatos következményei is. Ugyanis a
szabályalkotás, mint az a mechanizmus, melynek révén finomítani lehet a törvényt, olyan
eszközzé vált a kormányok kezében, melynek révén tevékenységüket a szavazók
szükségletei szerint alakíthatják. A probléma nem is ez, hanem az, hogy a szavazók
szükségleteinek a kielégítése nem egyszer pusztán járulékos cél, nem egyéb, mint a
kormányon lévő pártok szavazatmaximálásának eszköze.
A tartalmi klasszifikáció nehézségei
Eddigi fejtegetéseinkből is világossá kellett váljon, hogy a szabályalkotás tartalmának
kategorizálása meglehetősen nehéz feladat, mert minden tárgy, kérdés és tevékenység
melyet a közpolitika érint, tárgya, vagy tárgya lehet a szabályozásnak. Mindazonáltal
kísérletet lehet tenni a szabályozás olyan kategorizálására, amely ha nem is teljes
gazdagságukban, de mégis képes lényeges jellemvonásaikat megragadni. A kategorizálás
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nehézségét jelzi, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban a "The Code of Federal
Regulations" a szabályokat nem kevesebb, mint ötven kategóriába sorolja, amelyek a
különböző programok, közpolitikák vagy hivatalokkal való viszonyuk alapján címekre és
fejezetekre oszlanak. A szabályok klasszifikációjának egy alternatív megközelítésmódja
az, ha a társadalom azon szegmensei által csoportosítjuk őket, amelyet befolyásolnak
vagy irányítanak. Mint korábban láttuk, bizonyos szabályok az individuális magatartással
kapcsolatosak, mások azokat a csoportokat vagy vállalatokat érintik, amelyek a
kormánnyal lépnek ilyen vagy olyan kapcsolatba, végül vannak olyan szabályok,
amelyek a kormány tevékenységi módját vezérlik.
A szabályok sokfélesége és nagy száma bizonyság arra, hogy a szabályalkotás a
kormányzati döntéshozatal egy általános formája. Azonban még nem magyaráztuk meg
teljesen, hogy a szabályalkotás miért foglal el olyan központi szerepet a közpolitikai
folyamatban. Erre a későbbiekben térünk rá.
A törvényhozás és a szabályalkotás ellentmondásai
Ha a parlament által hozott törvényeket vizsgáljuk, azonnal nyilvánvaló, hogy azok az
emberi élet valamennyi aspektusát érintik. Ennek folytán valamennyi szaktudományt
igénybe kell venni annak a tudásnak a megszerzésére, amely ambiciózus kormányzati
célok megvalósításához elengedhetetlen. A parlamenti képviselők és az őket támogató
személyzet azonban egyfelől soha nem rendelkezik azzal a tudáspotenciállal, amely elég
széleskörű és mély lenne a programok megalapozásához, másfelől a képviselők többsége
nem új törvények megfogalmazásával foglalkozik, hanem azokkal a választói
csoportokkal, amelyek közel állnak”szívükhöz". A parlamenti bizottságok szintén nem
törvények megszövegezését tekintik fő tevékenységüknek, hanem az ilyen vagy olyan
típusú vizsgálatokat.
Mint mondtuk, a szabályalkotás a bürokrácia kompetencia területe, azonban a '70-es
évektől kezdődően megrendült a professzionális bürokrácia semleges kompetenciájába
vetett hit és bizalom is, az emberek ettől fogva már nem feltételezik azt, hogy a
bürokraták hatékonyan és hatásosan ültetik át az "emberek akaratát" a gyakorlatba. A '7040

es évek előtt a bürokrácia szakmai kompetenciájába vetett hit és bizalom, párosulva a
hatalmi ágak elválasztása elvével igazolást jelentett a törvényhozás számára, hogy úgy
tekintsen a szabályalkotásra, mint ami a törvényhozás szükségszerű kiegészítője
(konkretizálása), és hogy ne tegyen, egyébként hiábavaló, kísérletet olyan törvények
meghozatalára, amelyek minden kérdést egyszer s mindenkorra megválaszolnak. Miután
az alkotmányos rendszerekben a végrehajtó hatalmi ág feladata a törvények végrehajtása,
a végrehajtó hatalom "eszköze" pedig a bürokrácia, amely szakmai kompetenciája alapján
megteszi a megfelelő lépéseket a törvény gyakorlatba való hatékony átültetésére, ezért érvelnek egyesek - a szabályalkotás vizsgálatában inkább az adminisztratív hivatalok
specialistáira és nem a törvényhozásra kell összpontosítanunk. Ez a nézet azonban azt a
fundamentális alkotmányjogi kérdést veti fel, hogy végül is ki írja a törvényt. Láttuk,
hogy a törvény és a szabály közötti viszony különböző formákat ölthet. Ha a szabály a
törvény puszta végrehajtása, akkor nincs alkotmányjogi dilemma, mert a szabály nem
tesz egyebet, mint hogy "funkcionálisabb nyelvezetben" újrafogalmazza a parlament által
elfogadott törvényt és közpolitikát. Ha a szabály értelmezi a törvényt, akkor a
szabályalkotás tevékenysége már tartalminak tekinthető, azaz határos a törvényhozással.
De ebben az esetben nem tesznek úgy, mintha új törvényt hoznának, ellenkezőleg,
amikor a hivatal a törvény hatókörét és jelentését firtató kérdésekkel találkozik, ezeket
egyedi példák segítségével válaszolja meg. Ez az a tipikus eset, amikor a két hatalmi ág, a
törvényhozás és a végrehajtó hatalom alkotmányos szerepei között ellentmondás feszül.
A szabályalkotással kapcsolatos értelmezések annak a függvényei, hogy a hivatalokat a
törvényhozás vagy a végrehajtó hatalom megbízottainak tekintjük-e. Ha a kormányzati
bürokrácia egyszerűen a törvényhozás meghosszabbítása, akkor nem szükséges
vészjelzéseket leadni a szabályalkotással kapcsolatosan, mert ebben az esetben a
törvények megfogalmazásában a parlament játssza a kulcsszerepet. Ha azonban úgy
tekintünk ezekre a hivatalokra, mint amelyek a kormány meghosszabbításai, akkor joggal
merülhet fel az aggodalom, hogy a bürokrácia szabályalkotó autoritása veszélyezteti az
alkotmányos berendezkedést. A valóságos politikai gyakorlatban mindkét hatalmi ág arra
törekszik, hogy saját szolgálatába állítsa a bürokráciát: a kormányfő vezetésével készül el
a költségvetési tervezet, ő nevezi ki a magas rangú köztisztviselőket, és olyan
kormányrendeleteket bocsát ki, amelyek mélyenfekvően befolyásolják a hivatalok
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működését, azonban a költségvetés és a kinevezések tekintetében a törvényhozás a végső
döntéshozó.
Folyamat és tartalom összefüggése a szabályalkotásban
Az utóbbi ötven év folyamán a szabályalkotás szakmai és politikai körökben egyaránt
nagy vitákat váltott ki. Ehelyütt arra igyekszünk rámutatni, hogy az a mód, ahogyan a
szabályokat megalkotják alapvetően befolyásolja azok tartalmát, illetve, hogy a
szabályok tartalma és a szabályalkotás folyamata között lényeges összefüggések
mutathatóak ki.
Láttuk, hogy a New Deal és a '70-es és '80-as évek évtizede a kormányprogramok
robbanásszerű növekedésének periódusa volt, amely az ambiciózus politikai célok
megvalósításához széleskörű állami szabályozást követelt meg. Mindkét periódust
erőteljesen foglalkoztatták az olyan kérdések, mint: (a) milyen formában és milyen
módon hoznak döntéseket a hivatalok a szabályok tartalmáról, (b) a döntésnél milyen
tényezőket

vettek

figyelembe,

(c)

kinek

tartoznak

a

hivatalok

elszámolási

kötelezettséggel, (d) kiket, mely társadalmi csoportokat hallgattak meg a szabályalkotás
folyamata során. Ez az érdeklődés mindkét történelmi periódusban számos olyan
javaslathoz vezetett, melyek célja a szabályalkotás módjának a megváltoztatása volt. E
javaslatok közül némelyek gyakorlati alkalmazásra kerültek, mások nem. Napjainkban a
szabályalkotás egy meglehetősen komplex folyamat, amely jogi követelmények széles
hálózatának van alávetve. Mindazonáltal az egyes szabályok konkrét tartalma maga is
erőteljesen

befolyásolja

azt

a

módot,

ahogyan

a

szabályt

kidolgozzák.

A

szabályalkotáshoz szükséges információk típusa és mennyisége, azoknak a személyeknek
vagy társadalmi csoportoknak a köre, akiket a szabály érint, befolyással lesz azokra a jogi
követelményekre, melyeket az egyes szabályok kidolgozása kapcsán ténylegesen
alkalmazni fognak. Fontos kiemelni, hogy a szabályalkotás technikai, adminisztratív és
politikai dimenzióit majdnem teljes mértékben a megfogalmazandó szabály tárgya és
célja határozza meg. Emellett a szabályalkotás procedúráját kevésbé formális módon
ugyan, de befolyásolja azon érdekek számossága és különbözősége is, melyeket a szabály
érint. A szabályalkotó hivataloknak biztosítaniuk kell az érintettek részvételi lehetőségét
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a szabályalkotás folyamatában, amit részben az fog meghatározni, hogy mit követel a
törvény ebben a tekintetben, részben pedig a szabályalkotó hivatal politikai
környezetének kívánalmai. Adottnak véve a szabályok hatókörét, azokat a költségeket,
melyek a szabályozott feleket terhelik és azokat az elkerülhetetlen ellentmondásokat,
melyeket generálnak, bizonyosra lehet venni, hogy mindazok, akik abban a helyzetben
vannak, hogy befolyásolhatják a szabályok tartalmát, mindent el fognak követni, hogy ezt
meg is tegyék.
A szabályalkotás procedúrái
A szabályalkotás folyamatában lényegesek azok a procedúrák, amelyeket szabályozó
tevékenységük során a hivataloknak követniük kell. Fentebb szóltunk arról, hogy a
kormányhivatalok tevékenységének három aspektusa van: a hivatalok bizonyos
tevékenységei a törvényhozó, mások a végrehajtó, ismét mások a bírói hatalom
gyakorlásával mutatnak rokonságot. Hasonló megállapítást tesz Shapiro, aki megfigyelte,
hogy a szabályozást meghatározó törvény minden adminisztratív procedúrát három
kategóriára bont: (a) szabályozásról akkor van szó, amikor a hivatalok a törvényhozáshoz
hasonlóan cselekszenek, (b) bírói döntésről akkor lehet beszélni, amikor a hivatalok a
bíróságokhoz hasonlóan cselekszenek. (c) A harmadik kategória aligha tekinthető
triviálisnak, minthogy ez a bürokrácia klasszikus funkcióját öleli fel: a feladatok
végrehajtását, adminisztrálását, a programok és közpolitikák társadalomban való szét-és
elosztását. A legegyszerűbb megfogalmazásban a hivatal működését szabályozó törvény
megköveteli, hogy a hivatalok a szabályok megfogalmazásakor a törvényhozáshoz
hasonlóan viselkedjenek, amikor a vitákat bírói döntéssel zárják le, akkor pedig úgy, mint
a bíróságok. A bírói döntés a hivatalokban a polgári per módszereit követi, ahol egy
olyan jogi szakértő elnököl, akinek "objektivitását" az biztosítja, hogy strukturálisan és
funkcionálisan is el van választva a hivatal egyéb tevékenységeitől és személyzetétől. A
hivatal működését szabályozó törvény azonban homályos az olyan szituációk esetében,
amelyekben a döntéshozatal módszereként a bírói döntés modelljét követelték meg. Az
évtizedes küzdelem, hogy világos és egyértelmű választóvonalat húzzanak azok között a
szituációk között, amelyek szabályalkotást és azok között, amelyek bírósági döntést
igényelnek, nem járt komoly eredménnyel, mert a kormányzati tevékenység nagy részét a
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"procedurális szürke zónában hagyta".(C. M. Kervin, 1994) Ennek ellenére biztonságosan
állíthatjuk, hogy a bírósági döntést azokban a szituációkban részesítik előnyben, amelyek
esetében már léteznek azok a szabályok vagy törvények, amelyek a döntéshozatalt
vezérlik. Ezeket azokban a helyzetekben lehet a legjobban alkalmazni, ahol a potenciális
előnyt élvező egyénnek, mint kérelmezőnek, vagy ahol a szabályozott félnek a státusa
megkérdőjelezhető, illetve ahol az ismert szabályok alkalmazása az egyénnel
kapcsolatos, vita tárgyává tehető tényektől, vagy magatartásoktól függ. A bírói döntés a
kétoldalú kérdéseknél működik a legjobban. A szabályozást, mint törvényhozási
folyamatot azzal a céllal hívták életre, hogy a rendelkezésre álló forrásokból válassza ki a
tényeket, hogy ennek alapján tudjon dönteni amellett, hogy mely törvényeket fog
általánosan alkalmazni. Azt mondják, nem kíván túlzottan nagy szellemi erőfeszítést
olyan szituációk elképzelése, amelyekben az "egyedi tényeknek" erőteljes befolyásuk
lehet arra a szabályra, amelyre a hivatal érdeklődése irányul. Ez különösen akkor igaz,
amikor a szabályozott vagy előnyhöz jutott csoport túlságosan kicsi, vagy amikor a
pontatlan és hiányos tények következtében előállt kockázat túl nagy a társadalom
számára.
Az információ szerepe a szabályalkotásban
A szabályalkotás folyamatát meghatározó törvény lényegi elemei három olyan fogalomba
sűríthetők, amelyek az alkotmányos demokráciák jól ismert elvei. Ezek: az információ, a
participáció és a felelősség. Azonban a szabályalkotás folyamatának kontextusában ezek
olyan formákat és jelentéseket feltételeznek, amelyek különböznek attól, ami a
"nagypolitikában" tapasztalható. A szabályalkotásban az információ és a participáció nem
választható el egymástól, mert hatékony részvétel egyszerűen lehetetlen pontos és teljes
körű információk nélkül. Az információ vonatkozhat arra, (a) amit a hivatal tenni készül,
(b) azokra az okokra, amelyek kiváltották és indokolják a hivatal cselekvését, (c) és nem
utolsósorban arra, hogy az új szabálynak milyen lesz a valószínűsíthető hatása.
Elmondható, hogy különösen a '60-as és '70-es években mindhárom hatalmi ág, mind a
törvényhozás, mind a kormány, mind pedig a bíróság drámai módon növelte meg azt az
információ mennyiséget, amely a szabályalkotás folyamán a nyilvánossággal
megosztható. A hatalmi ágak képviselői hasonló módon közelítették meg a participáció
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gyakorlatát is. Valójában a hatalmi ágak intézményei ritkán bővítették ki az
információval kapcsolatos követelményeket anélkül, hogy egyidejűleg ne növelték volna
a lehetőséget a nyilvánosság számára, a tágan értelmezett szabályozási folyamatban való
részvételre. Az információ minden szabályozási folyamat kruciális eleme. Az a mód,
ahogyan ezt a hivatal kezeli, döntő módon fogja befolyásolni a szabály tartalmát. Ebből a
szempontból az információ két általános formáját érdemes fontolóra venni. Az első az az
információ, amelyet valamennyi hivatalnak össze kell gyűjtenie, vagy ki kell dolgoznia,
amit azután figyelembe kell venni a szabályalkotás folyamatában. A második az az
információ, amelyet a hivatalnak a szabályalkotás folyamatában és azt követően a
nyilvánosság számára biztosítania kell.
A szabályalkotás mindkét dimenziója lényeges változásokon ment keresztül a múlt
század utolsó harmadában. A '60-as évek óta a szabályozásra vonatkozó törvények egyre
növekvő mértékben foglalkoztak azzal a típusú információval, amelyet a hivatalnak
tekintetbe kell vennie akkor, amikor arról dönt, hogy alkot-e egyáltalán szabályt, és ha
igen, akkor hogyan. Az ezekben a törvényekben megfogalmazott információ
követelmények azért jelentősek, mert strukturálják azokat az analitikus feladatokat,
melyeket a szabályalkotóknak meg kell valósítaniuk. C. M. Kervin ezt "információ
törvényeknek" nevezi. Az ilyen típusú törvényeket nem egyetlen programra vagy
hivatalra alkalmazzák: ezek alkalmazása általános, minden olyan hivatalra érvényes,
amely szabályokat alkot. Ezeket a törvényeket a kongresszus vagy a parlament hozza
meg. Noha a parlament a legfőbb forrása az információval kapcsolatos követelmények
szabályalkotásban való kiterjesztésének, ám a parlament nem egyedül alkotja meg a
törvényt. Például az Amerikai Egyesült Államokban az elnök, R. Nixon óta további
információs követelményeket vethet ki a hivatalok szabályalkotására vonatkozóan,
amelyek

idővel

egyre

kiterjedtebbekké

és

rigorózusabbá

váltak.

Az

elnök

szabályalkotásba való intervenciójának legfontosabb eszköze a kormányrendelet, amely
képessé teszi az elnököt arra, hogy közvetlen elnöki hatalma és felügyelete mellett
követelményeket állapítson meg a hivatalok és minisztériumok számára. Például Jimmy
Carter 12044-es számú kormányrendeletének követelményei között szerepelt a
"szabályozási alternatívák elemzése", amivel arra kényszeríttette a hivatalokat, hogy a
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szabályozási célok eléréséhez innovatív, kevésbé restriktív és nehézkes módszereket
találjanak és alkalmazzanak. Reagan elnök a 12291-es kormányrendeletében folytatta ezt
a hagyományt, amely vitathatatlanul a legmélyebb beavatkozás a szabályalkotás lényegi
folyamatába. A rendelet minden olyan szabály esetében, amelynek valamilyen
feltételezett hatása van a gazdaságra, elrendelte a szabályozás hatásvizsgálatát. A teljes
költség-haszonelemzés mellett, attól, aki új szabály megalkotására tett javaslatot,
megkövetelték annak demonstrálását is, hogy az új szabály által biztosított nettó
társadalmi nyereség meghaladja annak költségeit, és ezt az elemzést a szabály
életbeléptetése előtt kellett demonstrálni. Reagan elnöksége alatt számos olyan kormány
(elnöki) rendeletet írt alá, amelyek sajátos típusú információk kidolgozását kívánták meg
a szabályalkotásban. Például az 12612-es elnöki rendelet esetében a szándék az volt,
hogy a föderális szintű szabályalkotás ne sértse az államok szuverenitását. Ez a rendelet
valójában arra kényszeríttette a hivatalokat, hogy vegyék fontolóra azt, hogy az egyes
államok szabályalkotó tevékenysége legális és megvalósítható alternatívája-e a föderális
szintű szabályalkotásnak, és ha nem, akkor hogyan lehetne a föderális szintű szabályokat
úgy strukturálni, hogy azok csak minimálisan sértsék az államok autoritását és financiális
integritását. A föderalista iniciatívát olyan elnöki rendeletek követték, amelyek
megkövetelték annak figyelembevételét, hogy a szabályok milyen módon hatnak a
magántulajdonra és a családra.
Természetesen az információnak van egy másik oldala is, nevezetesen, hogy mit
tegyenek közzé és kinek a számára. Ez azért döntő fontosságú, mert ez "alapozza meg" az
információ, a participáció és az elszámoltatás (felelősség) közötti kapcsolatot. Láttuk,
hogy a szabályozásra vonatkozó törvény hatósági értesítés (hivatalos közzététel) révén
biztosítja a szabályalkotással kapcsolatos információ nyilvánosság számára való
hozzáférhetőségét. Mind a mai napig ez az elsődleges, bár nem egyetlen kommunikációs
mechanizmus a nyilvánossággal a szabályalkotás vonatkozásában. A javasolt szabály
tartalmának hivatalos közzététele és a végső szabály nyilvánosságra hozatala azonban
lényeges változásokon ment keresztül. Ma a javasolt szabály hivatalos közzététele
ténylegesen nem csak a hivatal által kidolgozott szabály szövegét tartalmazza, hanem a
preambulumot, a törvény indoklását is, amely gyakran ugyanolyan informatív, mint maga
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a törvény. A preambulum hivatalos publikálását is szabályok határozzák meg, amelyek
standardizált formatervet írnak elő valamennyi javasolt és végleges szabály esetében.
Ezek a szabályok olyan preambulumot követelnek meg, amely azok számára - a
nagyközönség számára - is érthetővé teszi a szabály célját és tartalmát, akik nem
szakértői a szóban forgó területnek. A javasolt és végső szabályokkal kapcsolatos
ilyesfajta információk közzétételén túl a hivataloktól azt is megkövetelik, hogy
ismertessék és indokolják döntéseik bázisát. Ez azt jelenti, hogy a preambulumban a
hivataloknak ismertetniük és magyarázniuk kell azokat az információkat, adatokat és
elemzéseket, amelyekre a hivatal a szabályalkotás kidolgozásakor támaszkodott.
A participáció szerepe a szabályalkotásban
A szabály kidolgozásában való részvétel lehetősége a demokrácia olyan elemét kölcsönzi
a folyamatnak, amely a törvényalkotás egyéb folyamataiban nem található meg. A
participáció olyan fontos elem a szabályalkotásban, hogy részletesebben kell
foglalkoznunk vele.
Miután a képviseleti demokráciákban a törvényhozás a legfelsőbb autoritás, ebből
következően a szabályalkotás egy mélyen fekvő dilemmával szembesít bennünket.
(1) Egyfelől a szabályalkotás létrehívásának az indoka az, hogy a kormány valóban
felelősségteljesen és érzékenyen reagáljon az emberek szükségleteire, hogy közösségi
programok révén oldja meg a civiltársadalomban keletkezett problémákat. Ebből a
szempontból a szabályalkotás nagyon lényeges dolog, mert tehermentesíti a
törvényhozást az alól, hogy olyan problémákra fordítsa figyelmét, amelyek kezelésére
sem ideje, sem kapacitása nincsen. A szabályalkotás felmenti a törvényhozást az alól is,
hogy olyan népes személyzetet tartson fenn és menedzseljen, amely rendelkezik azzal a
szakértelemmel, amely lényegbevágó a milliónyi program megvalósítása szempontjából.
Végezetül, a szabályalkotás révén a törvényhozás elkerülheti azokat a nehéz politikai
döntéseket, amelyek negatívan befolyásolhatnák a kormánypárt (ok) újraválasztási
esélyeit.
(2) Másfelől a szabályalkotás a törvényhozási folyamat elkerülhetetlen helyettesítőjeként
- delegált törvényhozásként - "fundamentális jogi alaki hiba"(C. M. Kervin, 1994), ami
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sérti az alapvető demokratikus elveket, mert akik a szabályt megformulázzák, azok nem
demokratikus választási procedúrák útján kerültek pozícióikba, ennek következtében
pusztán indirekt módon felelősek az embereknek.
A törvényhozók, a választott képviselők kénytelenek voltak konfrontálódni ezzel a
dilemmával, amit úgy oldottak meg, hogy a nyilvánosságnak közvetlen részvételi
lehetőséget biztosítottak a szabályalkotásban, ami válasz volt a szabályalkotással
kapcsolatos legitimitás problémára. Phillip Harter (P. Harter, 1982) - a szabályalkotás
kiváló kutatója - megjegyzi, hogy a szabályalkotás azért tekinthető politikailag legitim
tevékenységnek, mert adott procedúrák betartása mellett lehetőséget biztosít az érdekelt
feleknek arra, hogy a hivatal előtt a javasolt szabállyal kapcsolatos tényeket és érveket
megjelenítsék. Harter úgy véli, hogy a szabályok kidolgozásában alkalmazott
"konszenzuális technikák" biztosíthatják a hivatal döntéseinek racionalitását, emellett
előnyük az, hogy a szabályalkotásban való közösségi részvétel kiterjesztésének
legfontosabb eszközei is. Harter következtetése az, hogy a fentiek mellett a participáció
pozitív hozadéka az is, hogy megemeli a szabály tekintélyét. A participáció mellett
további, potenciálisan nagyon fontos indokok is felhozhatók, melyekre azonban ritkábban
szoktak hivatkozni. Arról van szó, hogy az a tartalom, amit a közvélemény kifejezésre
juttat és az a tónus, ahogyan ezt teszi, segíthet a szabályozó hivataloknak azoknak a
"körülményeknek" a megtervezésében, melyekkel a szabály megfogalmazása és a szabály
végrehajtása során szembesülni fognak. Ha emlékezetünkbe idézzük, hogy a
szabályalkotás nem önmagában vett cél, hanem olyan kapocs, amely a törvényben
artikulált törekvést - a törvényhozó szándékát - összeköti a program valóságos
működésével, akkor megértjük a participáció sajátos jelentőségét. Azt, hogy a
nyilvánosság részvétele milyen értelemben járul hozzá a szabály tartalmához, nem nehéz
megérteni, ha észben tartjuk azt, hogy a szabályalkotók mind racionalitásuk, mind anyagi
erőforrásaik tekintetében korlátozottak, hogy a hivatalok nem rendelkeznek elegendő
tudással tökéletes szabályok megformulázására, sem elegendő pénzük nincs arra, hogy
olyan kutatásokat végezzenek, amelyek az általuk életbe léptetni szándékozott
szabályokhoz szükségesek. A nyilvánosságtól érkező kommentárok figyelmeztetik a
hivatalokat tudásuk korlátaira és hiányosságaira és megismertetik a hivatalokkal a
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magánszektor ama kondícióit, melyeket szabályozni vagy fejleszteni akarnak. A
nyilvánosság felől érkező kommentárok különösen akkor hasznosak, ha a hivatal a
népesség olyan szektorával vagy olyan tevékenységgel foglalkozik, mellyel korábban
még nem került kapcsolatba, illetve amelyet korábban nem ismert. A nyilvánosság
kommentárjai annak felmérésében is segíthetnek a hivataloknak, hogy a kidolgozás alatt
álló szabályt milyen mértékben fogadja el, vagy milyen mértékben utasítja el a szabály
által érintett társadalmi csoport vagy társadalmi csoportok. Ez az információ több
szempontból is döntő fontosságú lehet. A nyilvánosság szabályozási programokban való
részvétele segítheti a hivatalokat a szabállyal kapcsolatos ellenőrzési-és kikényszerítési
rendszer megtervezésében is. Ha az érintett felek kommentárjai azt tükrözik, hogy
lényegileg elfogadják az új szabályokat, és ha a szabályoknak való engedelmeskedést
nem nehéz elérni, akkor a szabályok kikényszerítésének programja nem kíván túlzott
erőfeszítéseket a hivatal részéről. Ha azonban az érintett felek erőteljesen opponálják a
szabályt, annak nem csak ellenségeskedés lesz a végeredménye, hanem a szabálynak való
engedelmeskedés is problematikussá válik, ami agresszívabb és költségesebb
kikényszerítési programokat von maga után. Noha a nyilvánosság részvétele
nagymértékben hozzájárulhat a szabály minőségéhez, elfogadhatóságához és végső
sikerességéhez, emellett azonban komplikálttá is teheti a szabályalkotást és ellentétes
társadalmi-politikai erők kereszttüzébe helyezheti a szabályalkotó hivatalt.
A nyilvánosság szabályalkotásban való részvételének az általánossá válása történetileg a
'6o-as és '7o-es évekhez köthető, amikor két olyan alapvető változásnak lehettünk a tanúi,
amely megváltoztatta a szabályalkotás státusát és folyamatát. Az egyik változás az a
"mozgalom" volt, amely oly módon vonta be az állampolgárokat a kormányzati
döntéshozatalba, amely közvetlenebb és hatékonyabb szeretett volna lenni a szavazásnál.
A másik döntő fontosságú változás a társadalmi szabályozás nagyfokú kiterjesztése volt,
ami nagymértékben megnövelte a korábban szervezetlen érdekek lehetőségét a kormány
megközelítésére és befolyásolására. A participációban bekövetkezett forradalmi változás
azonban nem tekinthető egy meghatározott és koherens mozgalomnak, mert egymástól
különböző motívumokkal rendelkező embereket és társadalmi csoportokat ölelt fel, akik
érdek-és értékrendszereiket tekintve egymással is szemben álltak. Ezek között a
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csoportok között abban sem volt egyetértés, hogy a kormányhivatalok és intézményeik
valamint a működésüket szabályozó procedúrák alkalmasak-e a "népakarat" érzékelésére
és felfogására, illetve arra, hogy a szabályozók megfelelően válaszoljanak arra. A "Greet
Society" időszakában új törvények alapozták meg a nyilvánosság szabályozásban való
részvételének három alapvető formáját: a nyilvános találkozókat, a meghallgatásokat és
tanácsadó testületeket. A szabályalkotó hivatalok azonban nem minden esetben tartották
be a szabályalkotás fenti procedurális követelményeit, az sok esetben a nyilvánosság
megkerülésével léptettek életbe szabályozási programokat.
Kérdések és dilemmák
A kormányzati tevékenységet a paradoxonok és ellentmondások világaként éljük meg,
mert egyfelől létezik egy mély elégedetlenség a közösségi intézmények tevékenységével
kapcsolatosan, másrészt egyre nagyobb igény jelentkezik erre a tevékenységre. Ugyanez
érvényes a szabályozásra is. Nem kell meglepődnünk azon, hogy a szabályozás is
célpontul szolgál az azzal elégedetlenkedők számára. Itt csak emlékeztetni szeretnénk
arra, hogy a szabályok iránti kereslet és az ezzel együtt járó nyomásgyakorlás az utóbbi
időkben is folyamatosan emelkedett, és noha az elégedetlenség szintje rendkívül magas,
de ahhoz mégsem elégséges, hogy a szabályozást, mint a kormányzat egyik legfontosabb
eszközét feladjuk. Be kell vallani, hogy a fenti kérdések mellett, léteznek olyan
fundamentális problémák is, melyek szintén a szabályokkal és szabályozással állnak
kapcsolatban: ilyen kérdés az, hogy mi a kormányzat szerepe életünkben, és hogy hogyan
kellene a kormánynak működnie. Az ezzel kapcsolatos viták, konkrétan a közösségi
szektor méreteivel és céljaival állnak kapcsolatban. A vitázó felek természetesen
ellentétes ideológiákat, alkotmányelméleteket és értékrendeket vallanak magukénak. A
szabályokkal és szabályozással kapcsolatos vitákból három általános problémát érdemes
kiemelni, amelyek a következők: (a) a szabályalkotás mennyisége, (b) a szabályok
minősége, (c) a szabályok életbeléptetéséhez szükséges idő.
A szabályalkotás mennyisége
Köztudott, hogy a szabályozási hivatalok évente ezernyi szabályt alkotnak, melyeknek
életünkre tett hatását nem lehet túlértékelni, mert a kormányzás egyetlen más eszköze
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sem gyakorol olyan mély befolyást életvezetésünkre és annak minőségére, mint a
szabályozás. Nem lehet csodálkozni azon, hogy általános panaszként merül fel, hogy túl
sok a szabály és szabályozás. E mögött az általános elégedetlenség mögött potenciálisan
komoly operacionális problémák húzódnak, ugyanis amikor egy hivatalon belül
emelkedik a szabályalkotás mennyisége, szükségképpen felmerül az intézményes
kapacitás problémája. Ha azoknak a szabályoknak emelkedik a száma, amelyek a
gazdaság vagy a társadalom bizonyos szegmenseit érintik, hasonló kérdések merülnek fel
azzal

kapcsolatosan,

hogy

a

magánszektor

képes-e

és

hajlandó-e

ezeknek

engedelmeskedni. A szabályalkotás egyéb elemeihez hasonlóan, a szabályok mennyiségét
is alapvetően a törvényhozás határozza meg. A törvényhozás mellett a szabályalkotás
további három forrását lehet megjelölni.
(1) Először, maga a hivatal határozhat úgy, hogy újrafogalmazza azokat a szabályokat,
amelyek elavulttá váltak, amelyek nem eléggé hatékonyak.
(2) A nyilvánosság petíciót nyújthat be a hivatalnak, hogy egy adott közpolitikai területen
alkosson szabályt, amit a hivatal el is fogadhat.
(3) Végezetül új szabályokra van szükség akkor, amikor egy adott szabályozást bírósági
úton érvénytelenítenek. A szabályalkotásnak ezek a forrásai kétségkívül fontosak, de a
törvényhozáshoz képest csak marginális szerepet játszanak a szabályalkotásban.
Nem vall nagy bölcsességre, ha pusztán a szabályok mennyiségét vesszük tekintetbe és
nem vizsgáljuk azok komplexitását és hatókörét, és ha eltekintünk a szabályalkotó hivatal
számára hozzáférhető erőforrásoktól. A szabályalkotó hivatal számára nem pusztán a
szabályok mennyisége jelent problémát, hanem azok a szituacionális tényezők is, melyek
működését meghatározzák, mint amilyenek: a hivatal számára adott erőforrás, a
rendelkezésre álló szakértelem és a hivatal külső érdekekkel való kapcsolata. Még ha a
szabályalkotás viszonylag kisszámú is, akkor is nehézségekkel nézhet szembe a hivatal,
ha erőforrásai és a rendelkezésre álló szakértelem és tapasztalat korlátozott. És
megfordítva, azok a hivatalok, amelyek évente szabályok százait bocsátják ki, könnyen
megoldhatják feladatukat, ha felhalmozott szakmai tapasztalattal és jó külső
kapcsolatokkal rendelkeznek. A szabályok mennyiségében hirtelen bekövetkezett
növekedés romboló hatással lehet a programok végrehajtására, a szabályozási normák
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kikényszerítésére és a kormányzat által nyújtott előnyök és szolgáltatások elosztására. A
kormányhivatalok sem nem monolitikus, sem nem mindenható intézmények, mert azok a
hivatalnokok, akik a szabályokat megfogalmazzák nem azonosak azokkal, akiknek
feladata az implementáció, sem pedig azokkal, akik a szabályok kikényszerítéséért
felelősek. A szabályalkotásban érvényesülő munkamegosztásra utal az is, hogy azok,
akik a szabályok megfogalmazásával vannak elfoglalva gyakran fizikailag is és a hivatal
tevékenységére vonatkozó bürokratikus nézőpont szempontjából is el vannak választva
azoktól, akik a szabályok végrehajtásáért és azoktól is, akik a szabályok
kikényszerítéséért tartoznak felelősséggel. Azok a szabályok, amelyek megváltoztatják az
érvényben lévő program követelményeit, tanulást és alkalmazkodást kívánnak meg a
területen dolgozó személyzettől, mivel az ő tevékenységük biztosítja azt, hogy a
szabályozott közösség azt tegye, amit a törvény megkövetel, és hogy azok, akik a
szolgáltatásokat elosztják, pontosan és igazságosan, az új normáknak megfelelően tegyék
ezt. Az új szabályok csakúgy, mint a régi szabályok korrigált változatai, addicionális
erőforrásokat igényelnek az új kötelezettségek teljesítéséhez, azonban gyakori az, hogy a
szabály megfogalmazói nincsenek arra ösztönözve, hogy figyelembe vegyék eme
erőforrásokkal kapcsolatos kérdéseket és nem is áll hatalmukban a területen dolgozó
hivatalnokok számára elérhető erőforrások emelése. Úgyhogy minél nagyobb a
szabályalkotás mennyisége, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az eredményül
kapott szabályok úgy kerülnek a végrehajtást és kikényszerítést végző személyzethez,
hogy azok nem rendelkeznek sem megfelelő erőforrással, sem adekvát szakmai
ismeretekkel. A nagymértékű szabályalkotás olyan perverz szituációkhoz vezethet,
amelyek a legkevésbé sem nyújtanak védelmet az olyan veszélyekkel szemben, melyek
csökkentését éppen maga a szabályozási program szándékozott megvalósítani.
A szabályok minősége: átláthatóság, egyszerűség, megfelelőség
A “szabályok minősége” megfoghatatlan, inkonkrét fogalom, annak ellenére, hogy a
szabályalkotásban a legegzaktabb minőségi normákat a szabály alapvető céljából vezetik
le. Azt kellene előfeltételeznünk, hogy a szabály pontosan tükrözi a törvény célját,
amelyet konkretizál (végrehajt) és hogy a törvényhozás célját a leghatékonyabban és
leghatásosabban ülteti át a gyakorlatba. Itt a hatásost úgy lehetne definiálni, mint ami a
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program outputját hozza létre, mint amilyen maga a szabályozás és annak
kikényszerítése, a hatékony pedig azt jelenti, hogy a szabály végrehajtása és a szabálynak
való engedelmeskedés költségei egyenlők azokkal az előnyökkel, amelyeket a társadalom
a szabályozásból adódóan élvez. Minthogy a törvényhozás gyakran eltekint, vagy
kifejezetten elutasítja a hatékonyság eme klasszikus definícióját, ezért egy kevésbé
rigorózus megközelítést kell alkalmazni. Ez a költséghatékonyság, amely akkor érhető el,
ha a program célja a legkisebb ráfordítás mellett valósul meg. A szabályok minőségére
vonatkozó fenti kívánalmak fontossága nem vitatható, azonban annak feltárása, hogy mi
teszi ezeket igazságossá, számos olyan tényező elemzését követelné meg, ami
meghaladja e könyv célkitűzéseit. Kérdéses az is, hogyan kapcsolódnak a szabályok
eredetükhöz, a törvényhozáshoz. A törvényhozó szándéka nem minden esetben világos, a
törvényhozás által alkalmazott kulcsfogalmak jelentése gyakran lehet homályos, amely
többféle értelmezésre ad lehetőséget, de lehet egyenesen ellentmondásos is. Ily módon
nem hibáztathatjuk a szabályalkotót azokért a hibákért, amiket a törvényhozás folyamán
követtek el, mint amikor a parlament olyan törvényt hoz, amely hibás premisszákon
alapszik. Ehhez hasonlóan a szabályalkotást követő tevékenységek (a szabály
végrehajtása és kikényszerítése) is lehetnek olyanok, amelyek meghamisítják, vagy
tönkreteszik a szabály lényegét (a törvényhozó szándékát). Természetesen ennek az
ellenkezője is igaz, mert a törvény elvileg lehet olyan részletezett, hogy fölöslegessé teszi
a szabályt. Az is előfordulhat, hogy a végrehajtást és kikényszerítést végző hivatalnokok
az interpretáció és a diszkréció felvilágosult használatán keresztül korrigálják azokat a
szabályokat, amelyek egyébként megakadályoznák a törvényhozó céljainak az elérését.
Végezetül állandó problémát jelent a közösségi programok tényleges hatásának a
megmérése. A jogosultságok és szabályozási programok előnyeinek és költségeinek a
mérése mindig is nehéznek és problematikusnak bizonyult: az eredmény kiértékelése a
legjobb esetben is bizonytalan.
A szabályokat a közösségi programok széles körében érte szigorú bírálat, mert
szükségtelenül nehéz azokat végrehajtani, azoknak engedelmeskedni és azokat
kikényszeríteni. Nagyon komoly nehézségek adódhatnak abból, ha a szabályokat
fogalmazásbeli pontatlanságból vagy hiányosságból csak nehezen vagy egyáltalán nem
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lehet kikényszeríteni. Gyakorta okoz nehézséget a szabályozott fél számára vagy a
közösségi programok potenciális haszonélvezői számára kötelezettségeik teljesítése: ha a
szabályok nem teljesen világosak, ha homályosak, vagy ha többféle értelmezést tesznek
lehetővé, akkor ez a feladat szinte megoldhatatlan lehet. Azok a hibák és tévedések,
amelyek a végrehajtás, az engedelmeskedés és a kikényszerítés kapcsán problémákat
okoznak, különböző formákat ölthetnek. C.Diver (Diver, 1989) amellett érvel, hogy a
szabályok három minőségi kritériumnak kell megfeleljenek, ezek: az átláthatóság, az
egyszerűség és a megfelelőség. Ahhoz, hogy a szabály transzparens legyen, minden
olvasója számára ugyanazt kell jelentse, mindenkinek ugyanazt a jogi kötelezettséget
kellene kiolvasnia belőle és azt is, hogy mi történik akkor, ha nem engedelmeskedik a
szabálynak. Az átláthatóság ellentettje a bizonytalanság és határozatlanság, ami az
olvasóra hagyja a szabály értelmezését és azt is, hogy adott esetben hogyan kell azt
alkalmazni. A határozatlanság csökkentheti a szabályozási programok hatékonyságát,
mert alkalmasint felesleges vitákat és nézeteltéréseket kreál a hivatal szintjei között
csakúgy, mint a hivatal és annak klientúrája (a szabályozottak) között. Ha a szabály nem
világos, akkor az implementálást és kikényszerítést végző hivatalnokoknak időt és
energiát kell a kulcsfogalmak operacionális meghatározására fordítaniuk, ami összemossa
a szerephatárokat, mert az implementációt szabályalkotássá alakítja át. A komplex
közösségi programokban, amelyeket számos regionális és helyi hivatalon keresztül
adminisztrálnak, olyan szituációk jönnek létre, amelyekben reális lehetősége van annak,
hogy a kulcsfogalmak bizonytalanul lesznek megfogalmazva a szabályban, aminek az
lesz az eredménye, hogy az ország különböző részeiben mást és mást fognak jelenteni. A
szabály akkor megfelelő, ha se többet, se kevesebbet nem állít, mint amit a törvény
megvalósítani szándékozik. A megfelelőséget a túlzott inkluzivitás vagy annak teljes
hiánya veszélyeztetheti, ami akkor fordulhat elő, amikor a szabály olyan dolgokat,
tevékenységeket és személyeket foglal magában, amelyeket nem kellene, vagy ha kizárja
azokat, amelyeket magában kellene foglalnia. Az egyszerűség akkor érhető el, ha csak
néhány lépés és viszonylag kevés információ szükséges ahhoz, hogy a szabály
alkalmazását és az annak való engedelmeskedést meghatározzuk. Az egyszerűség
ellentettje a komplexitás, amely számos formát ölthet, s amely napjaink olyan tipikus
szabályaiban jelenik meg, melyek milliónyi kvalifikációt és kivételt foglalnak magukban.
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A komplexitás ugyanazokat az általános hatásokat eredményezi, mint a homályosság és a
megfelelőség hiánya. Az így keletkezett kár azonban különböző okokból következik be.
A komplex szabályok nagy nehézséget jelentenek a magánszektor számára, különösen a
kis vállalkozások és magánszemélyek számára, mert ahhoz, hogy megértsék, hogy mit
kíván tőlük a szabályozás, vagy, hogy bizonyos előnyöket hogyan lehet megszerezni a
kormányprogramokból, egyre inkább szakértőket, ügyvédeket, könyvelőket stb. kell
igénybe venniük. A komplex szabályok sérthetik magát a kormányzatot is, mert
előfordulhat, hogy a végrehajtással és a kikényszerítéssel foglalkozó hivatalnokok
éppúgy nem értik a szabályt, ahogyan azok a szabályozottak sem, akiknek
engedelmeskedniük

kell

a

szabálynak.

Napjaink

szabályai

tartalmaznak

egy

preambulumot is, amely terjedelmesebb magánál a szabály szövegénél, és ahogy a
preambulumok és szabályok komplexitása növekszik, úgy nő annak a lehetősége, hogy a
döntő fontosságú fogalmakat és kérdéseket szakaszról-szakaszra különböző módon
fogják kezelni.
A szabályalkotó hivataloknak el kell fogadniuk és tudatában kell lenniük azoknak az
ellentmondásoknak, amelyeket az általuk megfogalmazott szabályok tartalmaznak. Az
ellentmondás lehet belső, a hivatal különböző szintjei közötti és külső, amely a hivatal és
a szabályozott csoportok, illetve amely a különböző csoportok között áll fenn. Bármilyen
legyen is a formája, a konfliktus magában hordozza annak a lehetőségét, hogy
meghosszabbítja a szabályok életbeléptetésének idejét. A politológus William West (W.
West, 1988) kimutatta, hogy a hivatalon belüli részlegek, amelyek be vannak vonva a
szabályalkotásba, olyan személyekkel vannak benépesítve, akiknek elképzelései nem
azonosak a szabályalkotás technikai és közpolitikai kérdéseivel kapcsolatosan. A
szabályalkotás technikai specialistákat foglal magában a szóban forgó program területén,
jogászokat,

akik

politikaelemzőket
gazdaságilag

a
és

hatékony

törvény

értelmezéséért

közgazdászokat,
módszerek

akiknek

felkutatása,

és

felhatalmazásáért

feladata

olyan

amelyekkel

a

felelősek,

innovatív

vagy

törvény

céljai

megvalósíthatóak és végül a szabályalkotás olyan személyzetet is feltételez, amely a
szabály megvalósításának és kikényszerítésének specialistája. Kutatások bizonyítják,
hogy eme különböző szakértői kultúrák között ellentmondások feszülnek, mert
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tudományterületük természetéből adódóan nemcsak másként látják a szabályalkotást,
hanem mást is látnak abban.
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IV. A szabályozási alrendszer
A szabályozás közpolitikájának tanulmányozásában két egymással szembenálló nézőpont
uralkodik. Az egyik megközelítés azt tartja, hogy noha a szabályozás egy többszereplős
politikai játszma végeredménye, a végeredmény szempontjából mégis a szabályalkotó
hivatal bürokráciájáé a döntő szó. A hivatal ugyanis nagymértékű diszkrécióval van
felruházva, a hivatalnokok rendelkeznek azzal a szakértelemmel, amely elengedhetetlen
abban a folyamatban, amelyben a törvényt szabállyá konkretizálják. A másik
megközelítés azt állítja, hogy a szabályozó hivatalok fölött környezetük uralkodik: a
szabályozás közpolitikájának meghatározásában az érdekcsoportok, a parlamenti
bizottságok, a gazdasági erők, a technológiai változások játszanak vezető szerepet. Amint
arra K. J. Meier (Meier, 1995) rámutat, egyik megközelítés sem tökéletes, mert a
szabályozás egyaránt terméke a szabályozó hivatalnak és a környezeti erőknek. Meier a
szabályozás olyan körvonalazására tesz kísérletet, amely mindkét magyarázatot magában
foglalja. Az általa kidolgozott konceptuális keret, a szabályozás bonyolultságának
megfelelően, viszonylag komplex és a fenti megközelítésekkel szemben, inkább kötődik
a valóságos világhoz.
Meier abból indul ki, hogy a szabályozás tanulmányozása azért fontos dolog, mert része
annak a közpolitikai folyamatnak, amely a társadalom tagjai között allokálja az értékeket.
Amint azt H. Lasswell (Lasswell, 1936) igyekezett kimutatni, ez határozza meg, hogy ki
mit kap, mikor és hogyan. Röviden: ami a szabályozásban politikai szempontból fontos
az, hogy ki húz előnyt belőle és kinek a számára jelent költséget, hátrányt és veszteséget.
Noha a szabályozás irodalmának többsége elsősorban arra fordította figyelmét, hogy ki
nyer a szabályozásból, mindezt elhomályosította a közérdekre való hivatkozás. Bernstein
(M. Bernstein, 1955) elmélete, mely szerint a szabályozó hivatalokat hosszú távon
foglyul ejtik a szabályozott iparágak, a valóságot a szabályozás ideális normájával, a
közérdekkel állította szembe csakúgy, mint az olyan közgazdászok, mint G. J. Stiegler
(Stigler, 1989) és S. Peltzman. (Peltzman, 1976) Azonban a közérdek definiálása a
szabályozás esetében éppen olyan bizonytalan és problematikus, mint a közpolitika más
területein. Paul Sabatier (Sabatier, 1977) a szabályozás közérdeken alapuló
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megközelítésével szemben egy másik, alternatív megközelítést javasolt, mely szerint a
szabályozási politika elrendezhető egy olyan kontinuumon vagy tengelyen, melynek
egyik szélső pontja az "önszabályozás" (a szabályozott érdekében való szabályozás), a
másik szélsőséget pedig az "agresszív szabályozás" (az egyén szabályozása egy másik
érdekében) képviseli. Sabatier tézise két egymástól elkülöníthető dimenzióra osztható: az
egyik az a dimenzió, amikor a szabályozás előnyhöz juttatja a szabályozott iparágat, a
másik pedig az, amikor a nem-szabályozott húz előnyt a szabályozásból. Ezek a
dimenziók egymástól elkülöníthetőek és nem egyetlen kontinuum szélső pólusai. Amint
azt a következő ábra felfedi, az előnyhöz jutottak két dimenziója a szabályozás négy
extrém (ideál) típusát rajzolja ki.
III./1. ábra A szabályozás négy ideáltípusa

Az 1. cella azokat a közpolitikákat tartalmazza, melyeket a szabályozottak előnyhöz
juttatásának biztosítására szántak úgy, hogy közben ne juttassák előnyhöz a nemszabályozottakat. Ez a hagyományosan foglyulejtőnek vagy zsákmányolónak nevezett
szabályozás. Az ilyen típusú szabályozás klasszikus formája a foglalkoztatás állami
szabályozása. A 3. cella azokat a közpolitikákat foglalja magában, amelyek a szóban
forgó iparágat azért szabályozzák, hogy ennek révén egy másik fél jusson előnyhöz. A
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munkahelyi biztonság és az egészségügy szabályozása például megszorításokat alkalmaz
az iparággal szemben, hogy így juttassa előnyhöz a dolgozókat. A 4. cella azokat a
közpolitikákat jelöli, amelyek mind a szabályozottakat, mind a nem-szabályozottakat
előnyhöz juttatják. A bankok, és a betétbiztosítás szabályozása a nagy gazdasági válság
után előnyhöz juttatta mind a betétest, mind a bankot, az elsőt azáltal, hogy garantálta
tőkéje biztonságát, a másodikat annak révén, hogy bátorította a bankok működését.
Végezetül a 2. cella azokat a közpolitikákat tartalmazza, melyek nem juttatnak előnyhöz
senkit. Noha azt, hogy ki jut előnyhöz, és kit érint hátrányosan a szabályozás, nem
mindig könnyű meghatározni, maga a kérdés mindazonáltal alkalmas nézőpontot kínál az
egymástól eltérő közpolitikák összehasonlítására. A szabályozási politika két aspektusát
érdemes ez ügyben szemügyre venni: azt, hogy a szabályozási politikák milyen
készletével rendelkezünk, és hogy kinek vagy kiknek a számára jelentenek ezek előnyt.
Ez a fogalmi keret lehetőséget biztosít annak megmagyarázására, hogy a szabályozó
hivatalok miért cselekszenek úgy, ahogy és hogy a szabályozás miért azokat juttatja
előnyhöz, akiket előnyhöz juttat.
Bár - amint láttuk - a szabályozás megvalósítható közvetlenül a törvényhozás, a
végrehajtó hatalom vagy a bíróságok direkciói révén is, ezek végrehajtása azonban csak a
bürokrácia közreműködésével lehetséges. Általánosnak mondható, hogy az államnak
ezek a politikai intézményei tág teret biztosítanak a szabályozási diszkréció számára. A
bürokratikus hivatalok közpolitika-csináló és ezen belül szabályozó tevékenysége
legjobban úgy érthető meg, ha megvizsgáljuk azt az alrendszert, amelyen belül e
hivatalok működnek. (Meier, 1995) Kijelenthetjük, hogy a közpolitikákat félig autonóm
alrendszerekben csinálják, amelyek a kormányhivatalokból, a parlamenti bizottságokból
és az érdekcsoportokból állnak. Ezek az alrendszerek azért létezhetnek, mert a politikai
rendszer fragmentálja a hatalmat: a hatalom három ágra való felosztása (törvényhozó,
végrehajtó, bírói) azt is jelenti, hogy mindhárom hatalmi ág úgy működik, hogy közben
korlátozza a másik kettőt. Ennek eredménye az, hogy a politikai hatalom nem
koncentrálódik egyik hatalmi ág kezében sem úgy, hogy az teljes mértékben
diszponálhatna a közpolitika és ezen belül a szabályozás fölött. A fragmentációt erősítheti
az a számtalan közpolitikai kérdés, amely a politikai napirendre való kerülésért
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"verseng". Ennek folytán a főbb politikai intézményeknek krízisről-krízisre kell
ugrálniuk: ma a társadalombiztosítás, holnap az adórendszer stb.
A szabályozási alrendszer szereplői
A hatalom a szóban forgó problématerületen azokhoz folyik, akik folyamatosan tartják
fenn abban érdekeiket. A "folyamatos érdek" rendszerint a permanens bürokráciát, a
specializált parlamenti bizottságokat és a kérdés által érintett érdekcsoportokat jelenti.
Ezek a közpolitikai alrendszerek a fő politikai intézményektől viszonylag függetlenül
képesek működni abban az esetben, ha a közpolitikai alrendszer tagjai ki tudják elégíteni
egymás szükségleteit. A közpolitikát a bürokrácia csinálja: ő adja meg az engedélyeket, a
kivételeket és ő szabja ki a büntetéseket. Hogy ezt megtehesse, ahhoz erőforrások és a
törvényhozás autoritása szükséges. A parlamenti bizottságok biztosítják a pénzt és az
autoritást, ami a hivatal működéséhez szükséges, de a bizottsági tagok is rendelkeznek
szükségletekkel: újra szeretnék magukat választatni. Az újraválasztás politikai támogatást
és a választási kampányhoz való hozzájárulást kíván meg. A szabályozott iparág
érdekcsoportjainak szükségük van a számukra kedvező bürokratikus döntésekre, cserébe
politikai erőforrásaikat tudják felajánlani a parlamenti bizottságok tagjainak. Ebben a
felállásban az alrendszer tagjai kölcsönösen ki tudják és alkalmasint ki is elégítik egymás
szükségleteit. Ha az alrendszer valamennyi tagjának kielégül a szükséglete, akkor az
alrendszer tagjai nem lépnek fel nagy követelésekkel a makroszintű politikai rendszerrel
szemben: az alrendszernek ilyenkor adott az autonómiája. Meier szerint, noha az
alrendszereket gyümölcsözően lehet alkalmazni a politikai kutatás számos területére,
értelmezésében az alrendszerek azonban mégsem alkotnak homogén "iron triangle"-t,
ahogyan azt például H. Heclo (Heclo, 1994) előfeltételezte.
(1) Először is, az egymással rivalizáló érdekcsoportok csak a legritkábban értenek
teljesen egyet a szóban forgó szabályozással. Közismert a rádióállomások és TV
társaságok közötti konszenzushiány.
(2) Másodszor, a nem-ipari érdekcsoportok aktívan részt vesznek a szabályozó
alrendszerben. A fogyasztói csoportok aktívak a gyógyszerek szabályozásában, a
szakszervezetek

serények

a

biztonság

szabályozásában

és

gyakran

a

környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozásban is. Ritka az az eset, amikor az ipari
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csoportoknak meg van az a lehetőségük, hogy riválisok nélkül tevékenykedhessenek.(3)
(3) Harmadszor, az alrendszerek gyakran vannak felosztva több, olyan albizottság között,
melyek eltérő közpolitikai célokat követnek. Például a környezetvédelmi programok
egyszerre több bizottság alá tartoznak. De ha csak egyetlen bizottság van bevonva az
alrendszerbe, ez sem akadályozhatja meg a politikai konfliktusok előfordulását.
(4) Negyedszer, a többi, olyan szereplő is, mint amilyenek az újságírók, és kutatók
bizonyos irányba szeretné befolyásolni a döntéshozókat.
(5) Ötödször, egy alrendszer fedésbe kerülhet egy másikkal vagy több más alrendszerrel,
ami további szereplőket von be a politikai küzdelembe és ezzel még nagyobb konfliktust
generál. A környezetvédelmi alrendszer konfliktusba kerülhet az energia-alrendszerrel
csakúgy, mint a biztosítási alrendszer és az autózást szabályozó alrendszer.
(6) Végezetül a jelenség alrendszer nézőpontú megközelítése nem veszi tekintetbe a helyi
önkormányzatok szerepét a szabályozásban. Számos olyan terület létezik, ahol a központi
szabályozási programokat lokális szinten hajtják végre: a környezetvédelem és a
munkahely egészsége és biztonsága lehetnek a prominens példák. Vannak olyan
területek, mint amilyen a fogyasztóvédelem, amelyeken mind a központ, mind a lokalitás
működtet programokat. Előfordul, hogy a központ és a lokalitás szabályozói céljaikban
eltérnek egymástól, aminek az lesz a következménye, hogy a közpolitika végeredménye
nem az lesz, amit a központ intencionált.
Az alrendszer kibővített változata az "iron triangle" mellett magában foglalja a nem-ipari
érdekcsoportokat, a "szignifikáns másokat"(újságírókat és kutatókat) is. Paul Sabatier azt
állította, hogy a közpolitikai alrendszereket "szembenálló képviseleti koalícióknak"kell
tekinteni, ennek alapján a hagyományos "iron triangle" pusztán egy speciális alesete a
közpolitikai alrendszernek, mert az egyetlen képviseleti koalíció. A közpolitikai
alrendszerek aspektusai között a legfontosabb az, hogy mennyire nyitott az olyan külső
befolyások irányában, amelyek a makropolitika (a törvényhozó, végrehajtó és bírói
hatalmi ág) felől érkeznek.
Konszenzuális és nem-konszenzuális közpolitikai alrendszerek
A közpolitika alrendszereiről rendszerint úgy gondolkodnak, mint amelyek teljes
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mértékben konszenzuálisak. Azonban ez nem minden esetben van így. A disztributív
politikák területén (egészségügy, oktatás, agrárpolitika) az alrendszerek valóban
konszenzuálisak, mert a kézzelfogható előnyök elosztása, melyet az általános
adóbevételekből finanszíroznak, szoros kötelékbe kapcsolja egymással az alrendszer
tagjait. A konszenzuális alrendszerek a közpolitikai kérdéseket belülről oldják meg és
egységes frontot képeznek a tágabb politikai rendszerrel szemben. Ennek eredményeként
a konszenzuális alrendszerek rendszerint külső beavatkozás nélkül működnek. A
szabályozási alrendszerek azonban eltérnek a disztributív közpolitika alrendszereitől,
mert - mint mondtuk - az utóbbiak konszenzuálisak, az előbbiek azonban nem.
Ennélfogva sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy külső hatások befolyásolják
őket, aminek számos oka van.
(1) Először is, a szabályozás korlátozza a választást, ennélfogva a szabályozott nagy
valószínűséggel vegyes érzelmekkel tekint a szabályozásra. A szabályozott iparág
megvédheti saját szabályozóit, amikor azt más politikai szereplők támadják meg, de
lassúbbak a védelemre kelésben és kevésbé érzik magukat elkötelezettnek, ha a támadó
fél a maga a szabályozó.
(2) Másodszor, a parlament tagjai vélhetően kevésbé köteleződnek el a szabályozó
alrendszer, mint a disztributív alrendszer irányában. Szemben a többi közpolitikával, a
szabályozás gyakran vet ki a szabályozottakra közvetlen költségeket vagy egyéb más
terheléseket. Egy mezőgazdasági körzetből származó parlamenti képviselő sokkal
nagyobb bizalmat kap választóitól, ha ő valamelyik disztributív közpolitikai albizottság
tagjaként előnyöket szerez körzete számára, mintha ugyanő a szabályozási politika egyik
bizottsági tagjaként cselekvési korlátokat és kényszereket vetne ki körzete farmerjeire
vagy agrárüzemeire.
(3) Harmadszor, a szabályozási alrendszernek valószínűleg több olyan nem-ipari
csoportja van, amelyek részt akarnak venni az alrendszer tevékenységében. Például a
Kommunikációs Bizottság nem működhet konszenzuális, autonóm alrendszerként, mert a
televízió-iparon

kívül

számos

érdekcsoport

szintén

érdekelt

a

televíziózás

szabályozásában: a politikusok, a mozi-ipar, a kábeltelevíziók, a telefontársaságok és
sokan mások úgy tekintenek a televízióra, mint ami saját érdekük szempontjából fontos,
ennek megfelelően arra fognak törekedni, hogy részt vegyenek a Kommunikációs
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bizottság munkájában.
A fentiekből nem következik az, hogy a kormányhivatalok passzív cselekvők lennének,
akiket a többi alrendszer tagjai félreállíthatnának. Ezek a hivatalok alakítják és
válaszolnak is az alrendszer felől érkező nyomásra. Például az USA Mezőgazdasági
Minisztériuma szerepet játszott az "American Farm Bureau" létrehozásában és
megfordítva, a létrehozott hivatal segített a minisztériumnak a gabona szabályozásában.
Az "Environmental Protection Agency" pénzeli a szennyezéssel kapcsolatos akadémiai
kutatásokat, melyeket azután felhasználnak a környezetvédelemmel kapcsolatos vitákban.
Ebben az értelemben mindkét hivatal segített az alrendszer egy bizonyos részletének a
létrehozásában. Ha a hivatalok aktív szerepet vállalhatnak környezetük strukturálásában,
akkor nem kell passzívan válaszolniuk az alrendszer nyomására. A hivatalok képesek
tevékenyen befolyásolni azokat az erőket, amelyek hatást gyakorolnak a szabályozási
politikára. Ahhoz, hogy megértsük a szabályozási hivatalok közpolitikai tevékenységét,
két változót, a célokat és az erőforrásokat kell szemügyre vennünk. Minden szabályozási
hivatalnak vannak céljai, beleértve azokat a közpolitikai célokat, melyeket a hivatal
alkalmazottai akarnak elérni. A Környezetvédelmi Hivatal alkalmazottai a tisztább vizet
és levegőt, a gyógyszerek ellenőrzésére létrejött hivatal személyzete a biztonságosabb és
hatékonyabb gyógyszerekért tevékenykednek. Noha mindez triviálisnak tűnik, mégis
sokan gondolkodnak úgy a bürokráciáról, hogy annak egyetlen szervezeti célja a túlélés,
vagy, hogy a hivatalnokok célja saját jövedelmük maximálása. Ennek a nézetnek
legfontosabb képviselője a közösségi választások (public choice) elmélete.
A közösségi választások elmélete a bürokráciáról
A kormányzati bürokráciával foglalkozó közösségi választások elméletének „erős”
irányzatán belül talán W. Niskanen (Niskanen, 1971) és G. Tullock (Tullock, 1985)
művei kavarták a legtöbb vitát. Niskanen főműve állítólag kötelező olvasmány volt a
konzervatív brit kormány tagjai számára a ‘80-as években. Elemzéseinek egyik
kiindulópontja az, hogy az állami hivatalok bevételeinek legnagyobb hányada
költségvetés által biztosított, nem pedig piaci tevékenység eredménye. Másik előfeltevése
az, hogy a bürokraták racionális haszonmaximálók és hogy ezt a közhivatal
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megnagyobbítása és a hivatali költségvetés maximálása révén tudják elérni, ezen
keresztül képesek növelni saját hatalmukat, presztízsüket és jövedelmüket. E két
hipotézis a bürokratikus magatartás fundamentális meghatározottságát volt hivatva
kifejezni. Niskanen modelljének első következtetése a szponzor és a hivatal közötti
tranzakció egyensúlyának a természetére vonatkozik a költségvetési folyamatban,
amelyet kétoldalú monopóliumként jellemez.
1. A hivatal (a bürokrácia) információ előnnyel rendelkezik a szponzorral (a kormánnyal)
szemben a működtetéséhez szükséges erőforrások nagyságát illetően.
2. A szponzor diszponál a hivatal működését lehetővé tevő legfőbb erőforrás, a pénz
fölött.
A kérdés itt az, hogy milyen nagyságú lesz, illetve milyen nagyságú kell legyen az adott
hivatal költségvetése. A kormányzat és a közhivatal közötti alkufolyamatban a bürokrácia
van előnyösebb helyzetben, mert rendszerint fölültervezett költségigényeit a költségvetés
nem tudja pontosan ellenőrizni, legfeljebb kalkulál vele.
A modern kormányzatok jellemzőihez tartozik, hogy egy adott kormányzati feladat
végrehajtására szakosodott valamennyi minisztérium monopoljogokkal rendelkezik saját
területén. Ez a tény kizárni látszik az egyes minisztériumok vagy az egyes
kormányhivatalok közötti versengést, amit a kormányzati politikák nyilvánvalóan
elleneznének is, arra hivatkozva, hogy ha két különböző kormányzati szerv ugyanazt a
tevékenységet végezné, az (a) összeütközéseket eredményezne a különböző hivatalok
között, (b) a feladatok megduplázása a kormányzati tevékenység hatékonyságának
csökkenésével járna.
Ha a kormányzat monopoljogokat adományoz valamely kormányhivatalnak, akkor a
kettejük közötti kapcsolat felfogható olyan megbízatásos viszonynak, amelyen belül a
megbízó a kormány (a szponzor), a megbízott pedig a közhivatal. E megbízatásos
viszony azonban nemcsak abban az értelemben kettős monopólium, ahogyan Niskanen
értelmezi (költségvetési monopólium a szponzor, információs monopólium a közhivatal
oldalán), hanem abban az értelemben is, hogy a közhivatal monopolista szolgáltató,
illetve szabályozó, a kormányzat pedig monopolista vásárló. A kormányhivatal
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monopolista, mert kizárólagos jogköre és megbízatása van az adott szolgáltatás, vagy
mint esetünkben a szabályalkotás nyújtásával kapcsolatban, a kormányzat monopolista
vásárló - monopszonista -, mert egyetlen és kizárólagos vásárlója a közhivatal
szolgáltatásainak: rajta kívül senki sem veszi meg a szóban forgó szolgáltatást, illetve
senki nem fizeti meg a szabályozás költségeit. A megbízó és a megbízott, a
monopszonista és monopolista közötti tranzakció - Tullock szerint - ugyan többféle
kimenetelű lehet:
(1) az egyik lehetőség az, hogy a megbízott kormányhivatal szerzi meg a monopóliumból
adódó összes profitot,
(2) a másik lehetőség az, hogy a megbízó (a monopszonista kormányzat) vágja zsebre a
hasznot.
Az utóbbi változat azonban pusztán elméleti lehetőség, mert a megbízó nem ismeri
pontosan az adott közhivatal szolgáltatásainak illetve szabályalkotásának a költségeit,
ezzel szemben a közhivatal minden tőle telhetőt elkövet azért, hogy a kormányzat előtt a
szolgáltatás vagy a szabályozás minimális költsége ismeretlen maradjon. A közhivatal
nem áll szemben egy vele azonos szolgáltatást vagy szabályozást kínáló versenytárssal,
ami lehetetlenné teszi a kormányzat számára, hogy összehasonlítsa annak árait a
közhivatal által bejelentett ár-igénnyel. A kormánnyal ellentétben, a közhivatal viszont
nagyon is jól informált a kormányzat szolgáltatással kapcsolatos igényeiről. Tullock
szerint ennek az oka, hogy a kormányzat kereslete valamely hivatal szolgáltatása vagy
szabályalkotása iránt nagymértékben tükrözi a választópolgároknak az adott szolgáltatás
vagy szabályalkotás értékelésével kapcsolatos álláspontját. A közhivatalnak számtalan
lehetősége nyílik annak megismerésére, hogy a választók hogyan vélekednek az adott
szolgáltatás vagy szabályozás szükségességéről, sőt arra is van lehetősége, hogy pontos
feljegyzéseket készítsen a kormánytagok és képviselők olyan felszólalásairól, amelyek
ebben az ügyben további információkat szolgáltatnak számára. Végezetül a
köztisztviselők jól informáltak a különböző nyomásgyakorló szervezetek törekvéseit
illetően is, amit szintén saját előnyükre tudnak felhasználni.
A közhivatalok költségvetés-maximáló magatartása illetve méreteik és létszámuk
felduzzasztása szükségképpen társadalmi pazarláshoz vezet. A hivatal okozta társadalmi
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költségek csökkentését célozták a Niskanen által benyújtott olyan javaslatok, mint
például az, amely menedzserizmus néven vált ismertté. Ennek az a lényege, hogy a
kormányzati hivatalokat az üzleti világ mintájára kellene működtetni. Niskanen szeme
előtt olyan kreatív kormányzati bürokrácia képe lebegett, amely ha rászorítják arra, hogy
komolyan oda kell figyelnie az általa irányított közintézmény működési költségeire és a
közhivatal céljainak a megvalósítására, akkor eme kényszerek hatására ötletesebben és
hatékonyabban fog tevékenykedni. A kormányhivatalokat azonban csak akkor lehet
költségvetésük csökkentésére rászorítani, ha szerkezeti változásokat vezetnek be a
költségvetés tervezési és végrehajtási mechanizmusaiban. Ilyen volt például a hivatalok
kiadásainak maximumát meghatározó módszer, a Margaret Thatcher által is alkalmazott
„Star Chamber” rendszer. Ebben az volt az újítás, hogy azokban az esetekben, amikor az
Államkincstár nem képes nyomást gyakorolni egyes kormányzati hivatalok kiadásaira,
akkor a kiadások csökkentését a legmagasabb rangú miniszterek tanácsa, a Star Chamber
kényszeríti ki. Niskanen és követői azt várták az elmélettől, hogyha ennek alapján szigorú
költségvetési korlátok közé szorítják a közintézmények kiadásait, s ha e financiális
bázison verseny indul be a szolgáltatásnyújtás lehetőségéért a különböző típusú
(kormányzati, privát, non-profit) intézmények és szervezetek között, ez automatikusan
emeli majd a közszolgáltatások hatékonyságát, minőségi színvonalát s egyben véget vet a
közszolgálati szektor pazarló működésének és elindítja a bürokrácia karcsúsodási
folyamatát. Ugyanez másként (pozitíven) megfogalmazva: a piaci mechanizmusok
dominanciája a közszektorban a közjó megvalósulásához vezet.
A közösségi választások elméletének talán az volt a legjótékonyabb hatása a
közpolitikáról és a bürokráciáról adott elemzéseiben, hogy megmutatta azt, hogy a
közpolitika magas rangú alakítói gyakorta nem a közérdeket vagy közjót teszik meg
magatartásuk maximájává (noha döntéseik megfellebbezhetetlen legitimációs elveként
erre hivatkoznak), hanem az önérdeket, akárcsak az utca embere. A bürokrata szerepének
ez a deheroizálása és demitizálása kétségtelen pozitívuma az elméletnek, de ez
egyszersmind gyengesége is, mert a bürokrata cselekvési motívumai sem korlátozhatóak
a racionális önérdekkövetésre.
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E tekintetben közelebb jár az igazsághoz A. Downs (Downs, 1967), aki a bürokraták
cselekvési motívumainak klasszifikálásában öt önérdek vezérelte cél és négy
potenciálisan altruista motívum között tesz különbséget.
Önérdekkel kapcsolatos motivációk: (a) hatalom a hivatalon és/vagy azon kívül, (b)
pénzjövedelem, (c) presztízs, (d) kényelem, illetve a személyes erőfeszítések
minimalizálása, (e) biztonság, amit úgy lehetne meghatározni, mint kicsiny
valószínűségét annak, hogy a jövőben elveszítjük a hatalmat, a pénzjövedelmet, a
presztízst vagy a kényelmet.
Altruisztikus

motivációk:

(A)

személyes

lojalitás,

illetve

hűség

a

közvetlen

munkacsoporthoz, a hivatalhoz, a kormányhoz vagy a nemzethez, (B) azonosulás sajátos
akcióprogramokkal,

vagy

küldetés-kötelezettséggel,

(C)

büszkeség

a

munkateljesítménnyel kapcsolatos jártasságra, (D) a közélet szolgálatának vágya, annak a
megfogalmazása, hogy mit kellene az intézménynek tennie ahhoz, hogy társadalmi
szerepét adekvátan tölthesse be.
Downs a motivációkat úgy kombinálja, hogy ezáltal megalkothassa a hivatal bürokratikus
személyiségtípusának öt válfaját, amelyekből kettő egoisztikus motivációkon alapszik, a
többiekben pedig keveredik az önérdek és az altruizmus. Az ily módon megkonstruált öt
személyiségtípus a következő:
(1)

A törtető. A törtetők saját hatalmukat, jövedelmüket és presztízsüket akarják
maximálni.

(2)

Az aspiráló. A magasabb társadalmi osztályba bejutni akarók tartoznak ebbe az
osztályba. A rangidős törtetők uralkodni akarnak a szervezeten és keresztül is viszik
azokat a radikális változtatásokat, melyek révén meg tudják szilárdítani saját
hatalmukat.

(3)

A konzervatív. A helyzetet konzerválni akarók alkotják ezt a típust. Ezek épp úgy
egoisták, mint az előbbiek, de nyugodt életet szeretnének és biztos, kockázatmentes
jövőt. Ők a kényelmet és biztonságot maximálják, és csak mellékesen szeretnék
hatalmi, jövedelmi és presztízs szintjüket növelni.
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(4)

A vakbuzgó. A vakbuzgók kevert típust alkotnak, keményen végrehajtják azokat a
specifikus programokat, amelyekben érdekelve vannak, és amelyek ezért szent és
megkérdőjelezhetetlen politikát jelentenek számukra. Hasonlóan a törtetőkhöz, a
vakbuzgók is boldogan megragadják azokat a radikális változtatási lehetőségeket,
amelyek által kiterjeszthetik a hivatal felelősségét, és amelynek segítségével
növelhetik annak erőforrásait. Mindezt azonban nem kifejezetten a személyes karrier
jegyében teszik, hanem a “szent politika” szolgálatában. Magasabb hivatali funkciókat
csak abban az esetben vállalnak, ha ez megelőlegezi azon programok lehetőségét,
amelyekkel tartalmilag azonosulnak.

(5)

A szószóló. A szószólók sokkal általánosabb és idealisztikusabb orientációk okán
törekszenek maximálni hivataluk hatalmát: azért, hogy az betölthesse misszióját vagy,
hogy jobban szolgálja a kliens csoportokat. Ezek saját személyes jólétüket azonosítják
a szervezettel vagy a kliensek iránti lojalitással. A szószólók általában bátorítják a
hivatalon belüli korlátozott versenyt és pártatlanul ítélik meg annak belső ügyeit. A
külvilág irányában viszont rajongó hívei az átfogó szabályok és a még több erőforrás
felkutatásának. Ez az altruista közhivatalnoknak, illetve az államférfinak az eszménye,
aki tevékenysége vonatkoztatási keretének a közjót tekinti, de ez a típus főleg a
kézikönyvekben található meg és nem a valóságban.

A szabályozó hivatalokkal kapcsolatosan önmagában mindkét megközelítés félrevezető
lehet. Noha a szabályozási hivatalok rendelkeznek bizonyos diszkrécióval a szabályozási
politikában, ez azonban nem korlátlan. A diszkréció mértéke egyrészt függ a hivatal saját
erőfeszítéseitől, másrészt a politikai rendszer többi szereplőjének toleranciájától. Herbert
Simonnal (Simon, 1976) szólván, minden szereplőnek van egy "elfogadási zónája": ha a
hivatal döntései e zónán belülre esnek, akkor nem születnek ellenreakciók, a
„határátlépés” azonban szankciókat von maga után. Miután a szabályozási politika
nagyon fontos az alrendszer szereplői számára, ezért az elfogadási zóna az alrendszer
szereplői esetében valószínűleg szűkebb, mint a makropolitika szereplői számára.
Minthogy a szabályozási alrendszer a parlament, a kormány és a bíróságok - tehát a
makropolitika - elfogadási zónáján belül hívja létre szabályozási politikáit, ezért a fenti
szereplők biztosítani fognak az alrendszer számára bizonyos autonómiát. Az elfogadási
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zónán kívüli cselekvés, mint említettük, intervenciót fog maga után vonni.
A törvényhozók és a kormány szerepe a szabályalkotásban
Azáltal, hogy a törvényhozás a törvényhozói hatalmat széleskörűen a szabályalkotási
folyamathoz - a szabályalkotó bürokráciához - delegálja, egyfelől tehermentesíti,
másfelől felmenti magát e tevékenység alól. A képviselők ahelyett, hogy a
rendelkezésükre álló idejüket a törvények megfogalmazásával, az ezzel kapcsolatos
vitákkal és finomításokkal töltenék, idejük nagy részét saját újraválasztásuk feltételeinek
megteremtésére fordítják. A szabályalkotás, a törvényhozói hatalom delegálása persze
nem csak abban az értelemben támogatja újraválasztásukat, hogy szabadidőt biztosít
számukra. Ha egy pillantást vetünk a múlt század utolsó harmadának törvényeire, akkor
kiderül, hogy a parlamenti képviselőknek nem is áll érdekükben a törvények megfelelő
konkrétsággal való megfogalmazása. A képviselők ugyanis felismerték, hogy ha
törvényhozói javaslataik konkrétak, és ha ennek következtében kiderül, hogy kik lesznek
ennek a nyertesei és a vesztesei, ez aláássa a választók támogatását és növeli az ellenzék
felülkerekedési esélyeit a választásokon. Amint azt számos elemző megjegyezte, mindez
erőteljes ösztönzést ad a törvényhozásnak arra, hogy maradjon határozatlan, és hogy a
specifikus, fájdalmas és politikailag veszélyes döntéseket a hivatalokra hagyja. (Kervin,
1994). A törvényhozás tagjai tehát racionális önérdekkövetőkként viselkednek. Az
önérdek érvényesítését azonban nem csak a felelősség szabályalkotás révén való
elkerülése szolgálja, amely szükségképpen együtt jár a hatalom delegálásával, hanem
egyéb dolgok is. A törvényhozás szabad marad a szabályalkotás folyamatába való
intervenció tekintetében, azonban több és különböző típusú eszközt használ fel a
szabályok felülvizsgálatára. Ezek közül az eszközök közül, néhány lehetővé teszi a
képviselők számára szolgálatok teljesítését választókerületük számára, ami minden
esetben népszerű és az újraválasztást előmozdító tevékenységnek minősül.
A szabályalkotás hihetetlenül nagy lehetőséget biztosít, a kormányfő vagy az elnök
számára a közpolitika irányának és tartalmának a befolyásolására. Reagen elnök például
intézményesítette azokat a változásokat, amelyek hatalmat adtak a Fehér Háznak a
föderális hivatalok által meghozott szabályok felülvizsgálatára és befolyásolására. Egy
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bizonyos szempontból tekintve ez egy új fegyvert adott az elnök kezébe a kongresszussal
folytatott folyamatos csatározásokban, amely a közpolitika meghatározására irányult. A
megosztott kormányzatnak ebben a periódusában a szabályalkotás folyamatának elnöki
menedzsmentje különös jelentőségre tett szert. Miután az Amerikai Egyesült Államokban
a szabályalkotás legfőbb ágense a Fehér Ház, ezzel ki lehet kerülni azokat az örökös
problémákat, melyek azzal kapcsolatosak, hogy a kormányfő miképpen tud ellenőrzést
gyakorolni saját végrehajtó apparátusa fölött a minisztériumokban és a hivatalokban. A
"szabályok felülvizsgálata" hatalom birtokában még azok az elnökök is favorizálni fogják
a szabályalkotás széleskörű alkalmazását, akik egyébként elvileg ellene vannak, mert ez
lehetővé teszi számukra, hogy a nélkül gyakoroljanak befolyást a közpolitika szinte
valamennyi területére, hogy közvetlenül kelljen tárgyalniuk a Kongresszussal.
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V. A gazdasági szabályozás

Piaci kudarcok
Amint az közismert, a kormányzat többféleképpen cselekszik: a kormányzati cselekvés
közpolitikákban valósul meg. T. Lowi szerint (Lowi, 1972) tartalmi értelemben a
közpolitikák négy csoportra bonthatók: regulatív, disztributív, redisztributív és konstitutív
közpolitikákra. A regulatív közpolitika bizonyos gazdasági és társadalmi tevékenységek
ellenőrzésével foglalkozik, a disztributív az új erőforrások elosztásával, a redisztributív a
standard erőforrások újraelosztásának megváltoztatására irányul, míg a konstitutív
közpolitika az intézmények reorganizációját vagy új intézmények létrehívását célozza. A
közpolitika tartalma - a megoldandó kérdés természete - illetve a négy közpolitika-típus
egymástól jól megkülönböztethető hatalmi területeket hoz létre, amelyek ennek
következtében politikai karakterisztikumaikban is különbözni fognak egymástól.
Ami a gazdaság szabályozását illeti, az a közhiedelemmel szemben, nem korlátozódik a
monopóliumokra, a cégek szabályozása sokkal többet foglal magában a monopolhatalom
gazdaságpolitikai kezelésénél. A közüzemi árak megállapítása, a vállalatok által
kibocsátott szennyezőanyagok ellenőrzése, a rádióadók allokálása mind olyan területek,
ahol a kormány szabályozási tevékenysége jelentős szerepet játszik a szabályozottak
magatartásának befolyásolásában. Az egyének magatartása is egyre növekvő mértékben
kormányzati szabályozás által ellenőrzött. Az egyéni döntéseket bizonyos esetekben
közvetlenül szabályozzák, mint a biztonsági öv kötelező használatának esetében. Emellett
az egyéneket azok a szabályozások is érintik, amelyek a piaci árakra hatnak, vagy
amelyek az elérhető termékek választékát befolyásolják. A fogyasztók számára
hozzáférhető termékmenü, vagy a dolgozók számára elérhető állások szintén állami
szabályozás tárgyai.
A jóléti közgazdaságtan szerint az állami beavatkozás és ezen belül a szabályozás célja a
piaci kudarcok korrekciója. (Barr, 1999) Az inadekvát információ (információs
aszimmetria), a természetes monopólium léte, a negatív externáliák vagy egyéb piaci
kudarcok következtében a szabad piac nem működik optimális hatékonysággal, ennek
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következtében
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kormányzati

intervenciókra

vár

e

kudarcok

korrekciója

és

kompenzációja. A közgazdászok szerint, ha egy olyan világban élnénk, amely a tökéletes
piac paradigmájával összhangban működne, akkor nem lenne szükség trösztellenes
törvényekre, sem a kormányzati szabályozás egyéb formáira. A piacok nagyszámú
eladókból

és

olyan

fogyasztókból

állnának,

akik

teljes

körű

információval

rendelkeznének az általuk vásárolt termékek minőségéről. Egy idealizált gazdaságban
nem lennének jelen externáliák és a szóban forgó termékek kínálói és vásárlói minden
hatást internalizálnának. A valóság azonban nem ilyen, az sohasem felel meg a tökéletes
verseny modelljeinek.
Monopóliumok
Számos iparágban játszik döntő szerepet kisszámú nagyvállalat, a közüzemek esetében
pedig monopóliumról beszélhetünk. Monopóliumok akkor léteznek, ha a javak termelése
kisszámú termelő kezében összpontosul, ami a verseny hiányában csökkenti a fogyasztók
opcióit. Ez a helyzet növeli a termelők piaci hatalmát, akik képesek az árakat afelé a szint
fölé emelni, mint ami tökéletes verseny esetén érvényesülne. Miután a monopóliumok
ellenőrzik az árakat, ez a társadalom szempontjából hatékonyság veszteséget jelent mind
a minőség, mind a termékkínálat szempontjából. A társadalom potenciálisan jobb
helyzetbe kerülne, ha korlátok közzé szorítaná a monopóliumok működését. Az utóbbi
idők közgazdasági kutatásai azonban nagymértékben megváltoztatták a monopóliumról
vallott korábbi elképzeléseinket. Kiderült, hogy a leglényegesebb dolog nem az, hogy
milyen nagy a vállalat, és hogy milyen mértékben befolyásolja a piacot, hanem az, hogy
milyen lehetőségszférával rendelkeznek a versenytársak a piacra való belépésre. A
koncentrált iparágak létrejöttének egyik oka az, hogy bizonyos vállalatoknak kizárólagos
joguk van bizonyos találmányokra, vagy, mert felelősek lehetnek azokért a technológiai
változásokért, amelyek átalakították a szóban forgó iparágat. A Coca-Cola és a Pepsi
Cola sokkal sikeresebb üdítőital riválisainál, aminek oka a fogyasztók által magasabbra
értékelt ízben van. Ha a társaságok receptjei nyilvánosak lennének, és bárki
megismerhetné azokat, ez piaci befolyásuk jelentős csökkenését eredményezné. (Viscusi,
Vernon és Harrington, 1998) Abból, hogy egy vállalat egyszer - például múltbeli
innovatív tevékenysége eredményeként - elérte a monopolista pozíciót nem következik
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sem az, hogy innovatív tevékenységét továbbra is folytatni fogja, sem az, hogy
monopolistaként egyszer s mindenkorra felhagy vele. A közgazdászok között nincs
egyetértés abban, hogy a monopólium vajon előmozdítja-e, vagy épp ellenkezőleg
hátráltatja az innovációt.
Számos olyan kontextusban, ahol természetes monopóliumok jönnek létre, a gazdasági
hatékonyság szempontjából kívánatos lehet a monopolisztikus piaci struktúra.
Mindazonáltal

ezeket

a

gazdasági

óriásokat

meg

kell

zabolázni,

hogy

ne

alkalmazhassanak túlzottan magas árakat, mert fogyasztókként nem kívánjuk elszenvedni
azokat a veszteségeket, amelyek a hatékonysággal és igazságossággal állnak
kapcsolatban, s amelyek a monopóliumok léte következtében jönnek létre. A
legprominensebb példák között találjuk a közüzemeket. Azonban ez nem jelenti azt, hogy
feltétlenül az lenne a kívánatos, ha például a háztartások elektromos árammal való
ellátásáról, vagy a városi személyszállításról sok, egymással versengő kis vállalat
gondoskodna. Ezzel szemben azt sem akarhatjuk, hogy egyetlen vállalat kapjon szabad
kezet ezeken a piacokon, mert a monopóliumok érdeke nem esik egybe, és nem szolgálja
a társadalom egészének az érdekeit. A gazdasági szabályozás természetesen nem merül ki
a monopóliumok szabályozásában, a szabályozások más formái például az energiaárakat
és a minimális bér színvonalát befolyásolják. Bizonyos esetekben a gazdasági
szabályozás a szóban forgó termék árára összpontosít. Ez történhet közvetlen módon, a
profit szabályozásán keresztül, például úgy, hogy a közüzemek számára kötelezővé teszik
az árszintet. Más esetekben komplexebb szabályok állapítják meg az árakat, mint például
az USA-ban az energia- és a távolsági telefon árszintjének szabályozása. Azonban egy
olyan tarifa-szerkezet megállapítása, amely hatékony ösztönzést jelent valamennyi
szereplő számára, nem egyszerű vállalkozás. Vegyük példaként az elektromos áramot
szolgáltató társaságot. A cél nem az, hogy a fogyasztók számára minimalizálják a tarifát,
mivel a nagyon alacsony tarifa (alacsony profit) nem teszi lehetővé a villamos energiát
szolgáltató társaság számára az üzletágban való megmaradást. Emellett mindez
befolyásolhatja a termék minőségét is, abban az értelemben, hogy az energiát vajon
csúcsforgalmi időn kívül szolgáltatják-e, vagy, hogy az energia-kimaradás adott esetben
gyorsan orvosolható-e. Bonyolult kérdések sora befolyásolja azt, hogy a technológiai
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alakul.

Fogyasztókként

természetesen azt szeretnénk, ha a villamos energiát szolgáltató társaság innovatív lenne,
mert így a jövőben olcsóbban és megbízhatóbban tudná szolgáltatni az energiát. Ha
azonban minden nyereséget elvonunk a vállalattól és közvetve, alacsonyabb áron a
fogyasztókhoz juttatjuk, akkor a társaság, mivel nincs érdeke, nem fog innovatív
tevékenységbe belefogni. A közüzemek esetében nem támaszkodhatunk pusztán a piac
intézményrendszerére, hogy versenyre kényszerítsük őket, mert ezen a piaci struktúrán
belül alacsony a verseny. Ezért óvatos egyensúlyra kell törekednünk, azaz megfelelő
ösztönzőket kell biztosítanunk a cégek számára, hogy innovatív vállalkozásokba
fogjanak, miközben biztosítanunk kell azt is, hogy az árak a fogyasztók számára ne
legyenek túl magasak.
Több közgazdász érvelt úgy az utóbbi időkben, hogy a monopol rendszer kontextusában
a javak az adminisztratív szabályalkotás realitásai miatt sem állíthatóak elő hatékonyan.
A monopólium tehát "rossz", mert közgazdaságilag nem hatékony, emellett nem is
igazságos. A szabályozást évtizedeken keresztül olyan eszközként használták, mint ami
megakadályozza a monopóliumok létrejöttét, vagy mint ami megszünteti azokat. Mint azt
korábban említettük, a trösztellenes törvényeket a századfordulón léptették életbe a nagy
trösztök kontrollálására. Noha a közgazdasági érvelés a monopólium veszélyeivel
szemben

kétségkívül

nagymértékben

befolyásolta

a

trösztellenes

szabályozást,

történészek rámutattak arra, hogy a trösztellenes szabályozás adminisztrációjának
kialakításában politikai meggondolások is nagy szerepet játszottak. A trösztellenes
törvényeket főként a farmerek és a kisvállalkozók támogatták, akik védelmet kerestek az
óriás korporációk versenyével szemben. A közgazdaságtudomány monopólium-ellenes
érvelése mellett a nyilvánosság és a politikusok egy része is bizalmatlanul viseltetett a
nagy korporációk túlsúlyos hatalmával szemben.
Információs aszimmetria
A klasszikus és neoklasszikus közgazdaságtan a piaci szereplők tökéletes informáltságát
előfeltételezi, ugyanis a gazdasági szereplők csak a teljes tudás birtokában képesek
racionális döntések meghozatalára. Ha a fogyasztók informáltsága nem tökéletes, akkor
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döntéseik gazdaságilag nem lesznek racionálisak és hatékonyak. Az információval
kapcsolatos hiányosságok (kudarcok) számos termék és szolgáltatás vonatkozásában
fellépnek, sőt számos, különböző típusú információkkal kapcsolatosan is. Alkalmasint az
árakkal kapcsolatos információ hiányzik, máskor a teljesítménnyel kapcsolatos
információ nem megbízható, más alkalommal a szóban forgó termék mellékhatásaival
kapcsolatos a pontatlan és megbízhatatlan információ. Az információ természetszerűen
előforduló hiányosságait is szabályozással kísérli meg a kormány korrigálni. Például a
hűtőgépeket, a légkondicionáló berendezéseket, az autókat vagy egyéb háztartási gépeket
gyártók kötelesek biztosítani a szóban forgó termék energiafelhasználásával kapcsolatos
információkat, a gyógyszergyáraktól megkövetelik, hogy az általuk forgalomba hozott
gyógyszereken tüntessék fel a potenciális mellékhatásokat, a hitelintézetektől pedig azt,
hogy teljes körű információt nyújtsanak a hitelfelvétel feltételeiről. A nem tökéletes
információ alapja a termelő és a fogyasztó, az eladó és a vevő közötti információs
aszimmetriában található, abban, hogy az előbbiek szélesebb és mélyebb ismeretekkel
rendelkeznek az általuk kínált áruk vagy szolgáltatások minőségéről, előállítási
költségeiről, megbízhatóságáról stb., mint a vásárlók, és ha a kínálattámasztók
opportunisták, erkölcsileg gyengék, akkor információ előnyüket a fogyasztók rovására ki
is fogják használni, meg fogják károsítani őket.
Negatív externáliák
A piaci kudarc harmadik formája a negatív externália. Az externália azokra a hatásokra
utal, melyeket egy bizonyos tranzakció egy harmadik félre tesz. Egy cselekvésnek pozitív
externáliája van akkor, ha a két fél közötti tranzakció nem szándékolt pozitív
következménnyel jár egy harmadik fél számára. Például ha fizetek egy festőnek, hogy
fesse ki házam külsejét, az nem csak birtokom értékét növeli, hanem olyan pozitív
externáliát teremt, amely emeli a szomszéd tulajdonának értékét is. Egy cselekvés negatív
externáliával jár, ha a két fél közötti tranzakció költségekkel terhel egy harmadik felet. A
klasszikus példák: a környezetszennyezés és a közlekedési zsúfoltság. (Le Grand, 1999).
A szabályozások sokasága ezeknek a negatív externáliáknak a kontrollálását célozza.
Például a szennyezés szabályozása annak a szennyező anyagnak a mennyiségi és
minőségi ellenőrzésére irányul, amelyet a gyárak a vízbe vagy a levegőbe bocsátanak, és
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arra kényszeríti a szennyezőt, hogy oly módon viselje a szennyezés által okozott kár
költségeit, hogy az ne legyen negatív hatással egy harmadik félre. E költségek
abszorbeálása révén a piaci kudarc kiküszöbölhető, mert a szabályozás következtében a
termelt javak ára az összes költséget tükrözni fogja, beleértve az okozott kár
kiküszöbölésének költségeit is.
Kormányzati eszközök
A kormánynak többféle eszköz áll rendelkezésére a piaci kudarcok korrigálására. Az
egyik ezek közül piaci ösztönzők néven ismeretes. A kormány adókat vethet ki bizonyos
tevékenységekre, hogy csökkentse azok vonzerejét. Az adók lehetnek termékspecifikusak, mint az alkohol és a cigaretta esetében, de vonatkozhatnak a luxuscikkekre
is. Az adók alternatívája a magatartás fölött való közvetlen kontroll. Ezt a trösztök
esetében úgy alkalmazzák, hogy a kormány explicite tesz kísérletet azoknak a fúzióknak,
azoknak a monopol törekvéseknek a blokkolására, amelyek fenyegetést jelentenek a
kompetitív piac működése számára. A közüzemek szabályozásának esetében a
szabályozások komplex hálózata megakadályozza a közüzemeket abban, hogy túl
magasra emeljék például a villamos energia árát. Az egészség, a környezet és a biztonság
szabályozása hasonlóképpen specifikálja azokat a technológiai követelményeket,
melyeket a szóban forgó vállalatoknak teljesíteniük kell, vagy a szennyezésnek azokat a
normáit, melyek szintjét nem lehet meghaladni. Meg kell azonban jegyezni, hogy a piaci
kudarcok okozói nem minden esetben vállalatok, piaci kudarc előállhat az egyének
magatartásának következményeként is. Ha például nem kapcsoljuk be az autóban a
biztonsági övet, vagy ha felelőtlenül helyezzük el a veszélyes hulladékot, akkor
szükségessé válik az ilyesfajta magatartás állami szabályozása.
Eszmeileg tekintve a trösztellenes törvények és a piac egyéb kudarcait korrigáló
szabályozási politika célja a hatékonyság növelésének előmozdítása: a feladat a
szabályozás előnyeinek maximálása, s ezzel a társadalom nettó anyagi jólétének az
emelése. Mindennek természetesen előfeltétele az, hogy ismerjük ezeknek a szabályozási
politikáknak a költségeit és hasznait, és hogy ennek alapján tegyünk kísérletet
különbségük maximálására. Ha a társadalomban minden egyes társadalmi csoportot
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szimmetrikusan kezelünk, akkor a költség-haszon kalkulus a gazdasági hatékonyság
maximálásának közvetlen kifejeződése, azaz az eredmény Pareto-optimális, mert egyik
csoportnak sem romlik a helyzete az új (szabályozás utáni) állapotban az eredeti
(szabályozás előtti) állapothoz képest. Ennek alternatívájaként választhatjuk a rawlsi
elvet, vagyis a társadalom leghátrányosabb rétegeinek relatív előnyben részesítését, de
követhetjük az utilitarista logikát, amely annak a csoportnak juttat előnyöket, amelynél ez
a

leginkább

hasznosul,

vagy

tehetünk

olyasfajta

megkülönböztetéseket,

ahol

meggondolásaink szélesebb körűek a puszta gazdasági hatékonyságnál. Noha a gazdasági
hatékonyság maximálása, vagy ehhez hasonlóan üdvözlendő célok előmozdítása a
közgazdászok kedvenc vesszőparipája, azonban a gyakorlatban a szabályozók korántsem
ezeket az értékeket maximálják, mert a szabályozás úgy értelmezendő, mint ami
elsődlegesen a választópolgárok igényeire vagy szükségleteire adott politikai válasz.
Valójában számtalan példa azt mutatja, hogy azok a piaci kudarcok, amelyek a
szabályozáshoz vezettek, attól függően befolyásolhatják a szabályozást, hogy az
állampolgárok és közvetve a szabályozó milyen módon reagál e kudarcokra. Például a
társadalom túlreagálhatja azokat a kicsi valószínűségű kockázatokat, amire felhívták a
figyelmet. Rettegünk azoktól a rákkeltő anyagoktól, amelyekről az újságokban
olvashatunk, és hasonlóképpen félünk a terroristatámadásoktól is. A kockázatokra való
ilyesfajta túlreagálás nyomást gyakorol a szabályozó hivatalokra, arra késztetvén azokat,
hogy lépjenek fel az ilyen veszélyekkel szemben. A szóban forgó probléma túlértékelése
és az ezt követő túlszabályozás társadalmi veszteségeket, nem pedig a társadalom nettó
anyagi jólétének az emelését eredményezi. Sőt, a kormány-és/vagy szabályozó hivatalok
még azokban az esetekben sem fogják szükségszerűen maximálni a társadalmi jólétet,
amikor nincsenek kitéve ilyesfajta irracionális nyomásnak.
A közgazdászok szerint az egyik általános módja annak, ahogyan a kormány a
legköltséghatékonyabb szabályozást alkalmazhatja, a teljesítmény-orientált szabályozás.
A cél ebben az esetben olyan végeredmény szabályozás útján való előmozdítása, amely
azoknak az egyéneknek az érdekében áll, akiket a szabályozás érint, nem pedig
egyszerűen a technológia fejlesztése, függetlenül annak következményeitől. Az
országosan egységes normák helyett gyakran kívánatosabb bizonyos diszkréciót
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biztosítani a vállalatok számára azoknak az eszközöknek a megválasztásában, amelyekkel
a szabályoknak engedelmeskednek. A teljesítménynormák alkalmazása - mint arra
korábban már utaltunk - azonban maga sem problémamentes gyógyír, mert
kikényszerítésük költséges lehet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ha a
vállalatoknak

egyszerűen

általános

vezérfonalat

nyújtanának

munkahelyeik

biztonságosabbá tételére, és nem adnának semmiféle explicit instrukciót arra, hogy ezt
hogyan érjék el, akkor a szabályozó hivatal ellenőreinek sokkal nehezebb lenne annak
eldöntése, hogy vajon a vállalat teljesítette-e a minimális biztonsági követelményeket
vagy sem.
Egy másik közgazdasági elv, amely általános elismerésnek örvend, a költség-haszon
elemzés pártatlan alkalmazása. A pártatlanság nyilvánvalónak és ellentmondásmentesnek
tűnhet, azonban például a kockázatok szabályozásának tekintetében meglehetősen
problematikus elv, mert a kockázatok szabályozása mögötti tudományos elemzések
rendszerint különböző és gyakran egymásnak ellentmondó előfeltevéseket foglalnak
magukban, ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a szabályozás objektív megítélését és
értékelését. Mindazonáltal a közgazdasági logika szerint a szabályozási tevékenység
legmegfelelőbb értékelése az a költség szint, amelyet a szabályozás hív életre. (Viscusi,
Vernon és Harrington, 1998). Ezek a költségek meglehetősen magasak. Az USA-ban
például 1991-ben a teljes költségszint 413 billió dollár volt, amely nem tartalmazza
azokat a szabályozásokat, amelyek egyszerűen olyan transzferek voltak, mint a
minimálbér. 1991-ben a teljes nemzeti termék 5, 7 trillió dollár volt, a szabályozási
költségek ennek 9, 6%-t tették ki. A szabályozási költségek egy másik hasznos mértéke a
háztartásokra vetített szabályozási költség. 1994-ben ezek a költségek elérték a
háztartásonkénti 5, 935 dollárt. A szabályozási költségek nem jelentéktelen összetevői a
hazai nemzeti terméknek, de azt is tekintetbe kellene venni, hogy milyen előnyök
származnak ezekből.
Az ipari szervezet elemzése: struktúra, magatartás, teljesítmény
A piaci struktúrák elmélete, amint az a mikroökonómia kézikönyveiben megjelenik, a
tökéletes verseny, a monopólium, az oligopólium és a monopolisztikus verseny
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modelljeiből áll. Miután ezek az elméleti modellek túlságosan elvontak, csak korlátozott
értelemben bizonyultak hasznosnak azon közgazdászok számára, akik a valóságos világ
piacai iránt érdeklődtek. Az ipari szervezettel foglalkozó közgazdászok több irányban
fejlesztették tovább a piaci struktúrák elméletét, hogy alkalmas tudományos eszközt
nyerjenek az ipari piacok elemzéséhez. Amint azt W. Kip Viscusi, John M. Vernon és
Joseph E. Harrington, Jr. (1998) megjegyzi, a '30-as években a Harvard Egyetem
közgazdászainak tulajdonítható az ipari szervezet területének a felfedezése. Ezek a
tudósok a piacok tudományos megközelítésére egy olyan általános módszertant dolgoztak
ki, amelynek három lényeges eleme volt: (a) a piaci struktúra, (b) a piaci szereplők
magatartása, és (c) a piac teljesítménye. E három kategória között a feltételezett kapcsolat
az, hogy a piaci struktúra (a kínálattámasztók száma, a piacra való belépés könnyűsége
vagy nehézsége) nagymértékben meghatározza, illetve magyarázatot nyújt a vállalatok
magatartására (árazási politika, hirdetés), a piac teljesítménye (hatékonyság, technikai
fejlődés) pedig a vállalatok magatartásának a következménye. Érdemes megjegyezni,
hogy napjaink közgazdászai között koránt sincs egyetértés a struktúra-magatartásteljesítmény egymáshoz való viszonyát illetően. Vannak, akik amellett érvelnek, hogy
sem teoretikus, sem empirikus bizonyítékok nem állnak rendelkezésünkre, amelyek azt
bizonyítanák, hogy a struktúra a magatartáson keresztül meghatározná a teljesítményt,
mások éppen ellenkezőleg gondolják. A leginkább elfogadott nézőpont az, amely szerint
az iparágak közötti különbségek olyan bonyolultak, hogy az egyszerű általánosítások
(mint például az, hogy az eladók száma és a profitráta között fordított arány áll fenn) nem
érvényes. Ilyen esetben a járható út az, hogy esetről-esetre tanulmányozzuk az iparágakat,
azt a közgazdasági modellt alkalmazva, amely a kérdéses iparág szempontjából a
legmegfelelőbbnek tűnik. Azonban könnyen belátható, hogy ennek a megközelítésnek is
meg vannak a maga nehézségei, mert milyen alapon tudjuk eldönteni, hogy a szóban
forgó iparág elemzése szempontjából melyik a megfelelő közgazdasági modell? Noha a
struktúra-magatartás-teljesítmény kapcsolatrendszerének értelmezése körül viták vannak,
mégis hasznos fogalmi keretnek tekinthető, mert segítségével lényeges kérdések
fogalmazhatók és válaszolhatók meg.
Számos formája van annak, ahogyan a piacon lévő cégek magatartása befolyásolja a jövő
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piaci struktúráját. A kutatásba és fejlesztésbe való beruházás útján a vállalat addig a
pontig tudja csökkenteni költségeit, amelynél versenytársai kiszorulnak a piacról. Ennek
alternatívájaként a cégek azáltal is képesek hatni a piaci struktúrára, hogy befolyásolják a
potenciális belépők belépéssel kapcsolatos döntéseit. A belépés profitabilitását
befolyásolhatja az, hogy a már piacon lévő korporációk stratégiailag manipulálják az
árakat. A legenyhébb módja annak, ahogyan a magatartás befolyásolja a piaci struktúrát a
vállalatok fúziója. A verseny, az oligopólium és a monopólium elméletei rendszerint azt
előfeltételezik, hogy a kínálattámasztók (az eladók) mérete hasonló, vagy azonos, ezért
csak az eladók számát specifikálják (sok, kevés, egy). Azonban amint arra Viscusi és
kutatótársai rámutatnak, (Viscusi, Vernon és Harrington, 1998) a valóságban, az
iparágakon belül az egyes eladók mérete nagyon is különböző. Az egyszerű index, amit
általánosan alkalmaznak, piaci részesedésük alapján rangsorolja a vállalatokat, az első
négy eladással foglalkozó céget véve tekintetbe. Ez a négy vállalat a "koncentráció
arányszáma". Az USA-ban, 1994-ben, a légi közlekedésben a négy vállalat koncentráció
arányszáma például 61 volt, piaci részesedésük a következőképpen nézett ki: American
18%, United 17%, Delta 14%, Northwest 12%. A koncentráció jobb mértéke az eladók
méreteloszlásának, mert súlyt helyez a méretek egyenlőtlenségére. Máskülönben az
eladók egyszerű száma ugyanolyan súlyt helyezne az Americanra, mint mondjuk a
Southwestre, amelynek a kérdéses időben csak 2%-os volt a piaci részesedése.
A belépési korláttal kapcsolatosan azt kell szem előtt tartanunk, hogy az, mint azt a
kifejezés maga is elárulja, költségesebbé és nehezebbé teszi a piacra való belépést. A
belépési korlátok jelentősége az, hogy lehetővé teszik a már piacon lévő vállalatok
számára, hogy úgy emeljék az árat a versenyár szintje fölé, hogy az ne legyen vonzó a
belépni szándékozók számára. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a belépési korlát
meghatározása meglehetősen nehéz és problematikus kérdés. Ha az iparágba
potenciálisan belépni szándékozóknak magasabb költségekkel kell számolniuk, mint a
már piacon lévőknek, úgy ez kétségkívül belépési korlátnak minősíthető. Némelyek
azonban úgy gondolkodnak, hogy a volumenhozadék képezi a teljes piaci kereslethez
képest a legnagyobb belépési korlátot. A meggondolás e mögött az, hogy a piacon csak
csekély számú és hatékony méretű cég számára van hely. Azonban a fogyasztók márka81

hűsége, amelyet intenzív reklámozással hívtak életre, szintén belépési korlátot jelent az új
vállalatok számára. Például azoknak a vállalatoknak, amelyek szeretnének a filmipar
területére belépni, nagyon nagymértékű árengedményt kell tenniük, és erőteljes
támogatással kell elérniük, hogy a fogyasztók az ismeretlen terméket kipróbálják. Ha a
fogyasztók úgy vélik, hogy valódi különbségek állnak fenn a piaci termékek között,
akkor az egymással versengő eladók taktikája sokkal inkább a hirdetésekre és a termék
megtervezésére összpontosít majd, mintha az áruk vagy szolgáltatások közötti különbség
nem is létezne. Azokon a piacokon, ahol a termékek homogének, mint amilyen az acél és
a búza, ott az ár lehet a verseny legfontosabb alapja. Azonban a differenciált termékeket,
mint amilyen az autó, az üdítőitalok, a gyógyszerek stb., nem valószínű, hogy az ár
alapján fogják értékesíteni. Ez azért van így, mert a struktúrának ez az eleme fontos
szerepet játszik a versenytaktika jellegének befolyásolásában. Mindehhez azt is hozzá
kell tennünk, hogy a termék differenciálás lényegesen hozzájárulhat a belépési korlátok
létrehozásához.
Az ár, a mennyiség és a piacra való be-és kilépés szabályozása
A szabad vállalkozás lényege az, hogy az individuális cselekvők saját preferenciáik,
értékrendszerük vagy vágyaik alapján, szabadon hoznak döntéseket: fogyasztókként,
munkaadókként vagy munkavállalókként az emberek eldönthetik, hogy mennyit
költenek, mennyit takarítanak meg és bizonyos értelemben azt is, hogy mennyit
dolgoznak. A vállalatok meghatározhatják, hogy milyen termékeket állítanak elő, a fölött
is diszponálnak, hogy mennyit és hogy mindezt milyen áron, és arról is a cégek döntenek,
hogy milyen inputokat használnak fel a termék előállításában, és hogy mennyit fektetnek
be. A modern gazdaságokban szerepet kap egy olyan politikai entitás is, amelyet
kormánynak nevezünk, amely olyan dolgokat határoz meg, mint a jövedelemadó szintje,
a nemzetvédelemre fordított kiadások és a pénzkínálat szintje. Az ilyen kormányzati
döntések befolyásolják a gazdasági szereplők jólétét és magatartásukra is hatnak. Például
a jövedelem szintjének emelkedése arra készteti az emberek egy részét, hogy kevesebbet
dolgozzanak, másokat esetleg arra, hogy egyáltalán ne dolgozzanak. Noha a
jövedelemadó hatással van a dolgozók magatartására, mégis ők döntik el, hogy hány órát
akarnak dolgozni. Ezzel szemben a kormány a szabályozó szerepében szó szerint
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korlátozza a gazdasági szereplők választásait. A gazdasági szabályozást formális
értelemben úgy lehet meghatározni, mint az egyének és korporációk tevékenységének
állam által való korlátozását. Ez a korlátozás jelenik meg a szabályokban, amelyek
betartását a szankcióktól való félelem vagy a belőle származó előny biztosítja. Amint az
köztudott, a kormányzat legfőbb erőforrása az erőszak hatalmának monopóliuma. A
szabályozás ennek a hatalomnak az alkalmazása abból a célból, hogy központilag
korlátozzák a gazdasági szereplők döntéseit. A jövedelemadóval szemben, amely nem
korlátozza az egyének választásait - noha hat jólétükre -, a minimálbér például olyan
szabályozás, amelynek révén korlátozzák a vállalatokat abban, hogy mennyi bért
fizethetnek dolgozóiknak. A gazdasági szabályozás általában a kormányzat által kivetett
restrikciókra utal, amelyeket a cégekre vetnek ki az ár, a mennyiség, a piacra való be-és
kilépés tekintetében. Az ipar szabályozásának esetében a teljesítményt az allokatív és
produktív hatékonyság fogalmi keretében együttesen határozzák meg a piaci erők és az
adminisztratív folyamatok. Azonban, még ha az kívánatos lenne is, a kormány akkor sem
szabályozhatna minden döntést, mert a kormányzat számára lehetetlen a vállalatok és
fogyasztók tökéletes ellenőrzése. De még ha képes lenne is a kormány a totális
ellenőrzésre, az olyan magas tranzakciós költségekkel járna, ami meghaladná az
ellenőrzésből származó előnyöket. (North, 1993). Ennek következtében a piaci erőkről
azt kell feltételeznünk, hogy azok a kormányzati intervenció fokától függetlenül, jelentős
szerepet játszanak. Például a repülés szabályozása esetén a kormány ellenőrzi, vagy
ellenőrizheti az árakat, de nem ellenőrzi a szolgáltatás minőségét. Noha a gazdasági
szabályozás széleskörű restrikciókat foglalhat magában a vállalatok döntéseire
vonatkozóan, azonban a három alapvető döntési változó, melyeket a szabályozás
kontrollál: az ár, a mennyiség és a vállalatok száma. Kevésbé ellenőrzött változók: a
termékminőség és a befektetés. (Viscusi, Vernon és Harrington, 1998).
Az árszabályozás meghatározhatja a szóban forgó termék vagy szolgáltatás árát, amelyet
a vállalatoknak kötelező betartaniuk, vagy arra kényszerítheti a korporációkat, hogy az
árakat bizonyos határokon belül állapítsák meg. Ha a kormány és/vagy a szabályozó úgy
látja, hogy a szabályozott monopolista túl magasan állapítja meg az árakat, akkor a
szabályozó hajlik arra, hogy maximális árat határozzon meg, amit a szóban forgó
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vállalatnak be kell tartania. Ha a szabályozott vállalatnak van néhány szabályozatlan,
szabályozásnak alá nem vetett versenytársa, a szabályozó hivatal gondolkodhat úgy, hogy
a szabályozott vállalat "zsákmányoló árat" alkalmaz, vagyis olyan árat, amely arra
kényszeríti a versenytársakat, hogy hagyják el a piacot. Ebben a helyzetben a szabályozás
a minimális és maximális árat is magában foglalhatja. Gyakori eset, hogy a szabályozás
nem pusztán egyetlen árat specifikál, meghatározhatja a teljes árstruktúrát is. Az
árstruktúra

meghatározása

végrehajtásának

nagymértékben

komplexitását,

és

könnyen

növeli

a

gazdasági

eredményezhet

szabályozás

addicionális

jóléti

veszteségeket. A gyakorlatban az árszabályozás lehet az az eszköz, melynek révén a
szabályozási hivatal elérheti a végső célt: az ipar profitjának limitálását. A szabályozási
hivatal azonban rendszerint úgy állapítja meg az árat, hogy a szabályozott vállalat
normális

profithoz

juthasson.

Ez

bevett

gyakorlatnak

számit

a

közüzemek

szabályozásában, amelyet a többi szabályozott iparágban is alkalmaznak. Miután a
vállalat profitját különböző tényezők határozzák meg (az ár csak egy ezek közül), a
szabályozó hivatal nehézségekkel találja magát szemben, ha elfogadható profitot akar a
vállalat számára garantálni. A szabályozás lassúsága, az árváltozásoktól való lemaradása,
amely az új költségekre és keresletre való válasz, a szabályozott cég szempontjából azt
eredményezheti, hogy vagy túl magas, vagy túl alacsony profithoz jut.
A termék vagy szolgáltatás mennyiségére vonatkozó restrikciók egyaránt alkalmazhatók
árszabályozással vagy a nélkül. Például az USA-ban a '30-as évektől egészen a '70-es
évekig számos olajkitermelő államban maximálták a kitermelést, noha a mennyiséget az
állam ellenőrizte, az árat nemzeti vagy globális szinten határozták meg. Ennek
alternatívájaként a mennyiség szabályozásának általános formája a "teljesíts minden
keresletet szabályozott áron". Ezt a követelményt alkalmazták például az elektromos
energia szabályozásában. Végezetül a szabályozás korlátozhatja azokat az árakat,
melyeket a vállalatok állapítanak meg, de érintetlenül hagyhatja a mennyiséget. Például a
gázárak szabályozásakor nem alkalmaztak a mennyiségre vonatkozó megszorításokat.
Miután ezeket a szabályozott árakat a piaci ár szintje alatt állapították meg és a
vállalatokat nem kényszeríttették arra, hogy minden követelményt teljesítsenek, a
nyilvánvaló következmény a kereslet emelkedése és a hiány lett.
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Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a két kritikus változó, melyeket a szabályozás
révén ellenőrizni lehet, az ár és a vállalatok száma, az utóbbit az állam a be-és kilépésre
irányuló restrikciók útján képes kontrollálni. Ezek a változók azért döntő fontosságúak,
mert az ár és a vállalatok száma lényeges meghatározói mind az allokatív, mind a
produktív hatékonyságnak. A belépés több szinten szabályozható. Először is az új cégek
belépése ellenőrizhető, amint azt a közüzemek esetében láthatjuk. Amellett, hogy a
szabályozó hivatal kontrollálja az új társaságok belépését, megteheti ugyanezt a már
piacon lévő, szabályozott vállalatok kilépése esetében is. A kilépés szabályozásának
alapja az, hogy a szabályozó olyan szolgáltatásokat szeretne biztosítani a szélesebb
fogyasztói rétegek számára, mint ami a szabad piac esetében valósulna meg.
A gazdasági szabályozás lényege - mint mondtuk - a vállalatok magatartásának
korlátozása az árak, a mennyiség, a piacra való be-és kilépés tekintetében. Emellett a
szabályozó hivatal meghatározhatja a szolgáltatás megbízhatóságának minimum normáit
is. Ha például az elektromos energia szolgáltatásában rendszeres az áramszünet, akkor a
szabályozó hivatal nagy valószínűséggel beavatkozik és megköveteli a kapacitás
növelését, hogy ezzel emelje a szolgáltatás megbízhatóságát. Noha a termék minősége
szintén ellenőrizhető, például a termék biztonsága okán, mindazonáltal a gazdasági
szabályozás nem jelent komoly restrikciót a minőség tekintetében. A minőségszabályozás minimális alkalmazásának indoka a végrehajtás költségeiben keresendő. A
releváns gazdasági cselekvőknek bármely változó ellenőrzésében képesnek kell lenniük
egyetérteni abban, hogy mi a változó, és hogy milyen korlátozások vonatkoznak rá. Az ár
és a mennyiség tekintetében ez nem túlságosan nehéz. Az ár az a pénzmennyiség, amit a
fogyasztó fizet a jószágért, amit viszonylag könnyű ellenőrizni. Ehhez hasonlóan, a
mennyiség mérhetősége lehetővé teszi a szabályozó hivatal számára ennek specifikálását.
Azonban a minőség rendszerint nem olyan jól definiált és nem is könnyen ellenőrizhető.
Egy másik változó, amelyet alkalmasint szabályoznak, a vállalat befektetése. Szemben
más döntési változókkal, a befektetés szabályozása a kormánynak a termelési folyamatba
való intervencióját jelenti, vagyis azt, hogy a cég milyen technológiát és inputot választ.
A befektetés állami szabályozásának egyik tipikus példáját a kórházak szolgáltatják. Az
állami programok megkövetelhetik a kórházaktól azt, hogy befektetési projectjeikre való
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vállalkozásuk esetén állami támogatást szerezzenek. A feltételezett cél itt a berendezések
megduplázásának elkerülése.
Az ipar szabályozásának, csakúgy, mint a szabályozásnak általában, két alapvető
stádiuma van. Az első stádium itt is a törvényhozás. Mint láttuk, a szabályozási
folyamatnak ebbe a stádiumába számos szereplő van bevonva. Miután a szabályozás
megszorítást jelent a cégek döntési alternatívái fölött, ami vélhetően befolyásolni fogja a
vállalatok profitját és a fogyasztók jólétét, ezért a korporációk és a fogyasztók egyaránt
megpróbálnak a kormánynál lobbizni, hogy ezáltal érjék el azt, hogy számukra a törvény
kedvező legyen. A törvényhozást követi a szabályozási folyamat második stádiuma, a
törvény végrehajtása, ami, mint korábban láttuk, a törvény szabályozó hivatal általi
értelmezése és konkretizálása, amely egyszersmind valamely közpolitikai alternatíva
mellett való elköteleződés is. Noha a törvényhozás bizonyos fokig képes befolyásolni a
végrehajtást, a szabályalkotásért közvetlenül a szabályozó hivatal visel felelősséget. A
szabályalkotás folyamatának alkalmasint van egy harmadik stádiuma is, ez az iparág
deregulációja. Noha jobbára úgy véljük, hogy a dereguláció a törvényhozás útján
valósítható meg, mégis mind a szabályozó hivatal, mind a bíróságok hatalmasabb
erőknek bizonyulnak a törvényhozásnál az ipar deregulálásában. Ha a szabályozó hivatal
és a bíróság előnyben részesítik a deregulációt, ezt még akkor is megtehetik, ha a
törvényhozás ezt ellenzi. A szabályozással kapcsolatos törvényhozás gyakran határoz
meg bizonyos generális közpolitikai célokat, melyeket a szabályozó hivataloknak
követniük kell. Az esetek többségében a törvényhozás utasítja a szabályozó hivatalt, hogy
"ésszerű és igazságos árakat" állapítson meg és hogy a terméket vagy szolgáltatást tegye
hozzáférhetővé valamennyi fogyasztó számára. Egy másik általános közpolitikai cél a
szabályozott cégek elrettentése az árdiszkrimináció gyakorlásától. Azonban ezeknek a
céloknak a megvalósítása és ellenőrzése meglehetős nehézségekkel jár.
A szabályozás közgazdasági elméletei
A gazdasági szabályozás elemzésekor a közgazdászok először azt a kérdést teszik fel,
hogy miért létezik egyáltalán gazdasági

szabályozás?

Szabad piacgazdaságot

előfeltételezve, miért döntenek a kormányok úgy, hogy korlátozzák a gazdasági szereplők
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döntéseit? A gazdasági szabályozáselmélet egyik feladata, ennek a kérdésnek a
megválaszolása. Egy ilyen elméletnek előrejelzéseket kell tennie abban a tekintetben,
hogy ki húz előnyt a szabályozásból, és ki veszít azon, mely iparágak lesznek a
legnagyobb valószínűséggel szabályozva, és hogy milyen formát fog a szabályozás
ölteni. Ezeknek a kérdéseknek a megfelelő megválaszolása hozzájárul ahhoz, hogy
jobban megértsük a szabályozás hatásait. Például ha tudjuk azt, hogy az árak
szabályozása a termelők előnyben részesítését szolgálja, akkor logikus azt várnunk, hogy
az árak jelentősen a szabályozott iparágra jellemző árak fölött lesznek megállapítva. A
következőkben annak a gondolkodásnak az evolúcióját igyekszünk körvonalazni, amely
arra a kérdésre próbál választ találni, hogy miért létezik gazdasági szabályozás. Ebben az
evolúcióban több szakaszt lehet megkülönböztetni. (Viscusi, Vernon és Harrington,
1998) A kérdésre a jóléti közgazdaságtan által adott első, hipotetikus elméleti válasz úgy
szól, hogy az iparágak szabályozásának oka a fentebb tárgyalt piaci kudarcokban van.
Eredetileg ezt közösségi érdek elméletnek nevezték, ma normatív elméletként tartják
számon.
A normatív elmélet szerint a kormányzati intervencióknak az alapja, hogy bizonyos
feltételek mellett a korlátlan verseny sem működik tökéletesen. Ezt két általános
körülmény gátolja: az egyik az, amikor az iparág természetes monopólium, a másik az
externáliák léte. A piac akkor természetes monopólium, ha a társadalmilag optimális
mennyiségnél az iparág költségeit azáltal minimalizálják, hogy pusztán egyetlen vállalat
elégíti ki a szükségleteket. A természetes monopólium inherens problémája az, hogy
alapvető konfliktus áll fenn az allokatív és produktív hatékonyság között. Piaci kudarcok
esetén, legyen azok forrása a természetes monopólium, az externáliák, az információs
aszimmetria vagy a piaci kudarcok egyéb más formája, létezik egy potenciális indok a
kormányzati beavatkozásra. A természetes monopólium esetében az árak, és a belépés
szabályozása lehetővé teszi mind az allokatív, mind a produktív hatékonyság
érvényesülését. A belépés szabályozása pusztán egyetlen vállalatnak engedélyezi (ezt
követeli meg a produktív hatékonyság) a termelést vagy szolgáltatást, míg az
árszabályozás arra kényszeríti a céget, hogy társadalmilag optimális árat állapítson meg
(ezt kívánja meg az allokatív hatékonyság). Az externáliák esetében az adó vagy a
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támogatás kivetése a tevékenységre, negatív vagy pozitív externáliákat eredményezhet a
társadalmilag előnyben részesített allokációban. Piaci kudarcok esetén, elméletben
legalábbis, a szabályozás képes emelni a társadalmi jólétet. Hogy a valóságban is ezt
teszi-e, az egészen más kérdés. A jóléti közgazdaságtan szerint, ha a piac természetes
monopólium, akkor a nyilvánosság azt fogja követelni, hogy szabályozzák az iparágat,
mert a legjobb megoldást szabályozás hiányában nem sikerült elérni. A korlátlan verseny
vagy túl sok termelővállalatot és/vagy olyan árakat fog eredményezni, amelyek
meghaladják a társadalmilag optimális szintet. Az iparág szabályozásával nő a társadalom
nettó anyagi jóléte, az elmélet szerint éppen a jóléti nyereségeknek ez a lehetősége hívja
létre a nyilvánosság szabályozás iránti igényét. A közösségi érdek normatív elméletével
szemben legalább két ellenvetés tehető. Az egyik az, hogy ez nem tekinthető tökéletes
elméletnek, mert azt a hipotézist állítja fel, hogy szabályozás akkor fordul elő, amikor elő
kell fordulnia, mert hogy a társadalom nettó anyagi jóléte növelésének lehetősége létre
hívja a közösség szabályozás iránti igényét. Hiányzik ebben az elemzésben annak a
mechanizmusnak a leírása, amely lehetővé teszi a közösség számára ennek
megvalósítását. A szabályozás a törvényhozó és a szabályalkotó kompetencia területe,
azonban az elmélet ezzel összefüggésben nem fogalmazza meg azt a kérdést, hogy a
társadalom nettó anyagi jóléte emelésének puszta lehetősége miért és miként készteti a
törvényhozót és a szabályalkotót arra, hogy olyan törvényt, illetve olyan szabályt
alkosson, amely ennek megfelel. Az elmélet nem generál olyan tesztelhető előrejelzést,
miszerint a szabályozás azért jön létre, hogy korrigálja a piaci kudarcokat, ezt sokkal
inkább előfeltételezi. Az elmélettel szembeni második leglényegesebb ellenvetés és
legfontosabb oka annak, hogy az évtizedeken keresztül miért nem talált támogatókra, az,
hogy empirikus bizonyítékok tömegét utasította el, illetve hagyta figyelmen kívül.
Ugyanis számos iparágat szabályoztak úgy, hogy abban sem természetes monopólium,
sem externáliák nem fordultak elő. Példa erre az ár és a belépés szabályozása a
személyfuvarozás területén és a biztonsági iparágakban. R.Posner arra a következtetésre
jutott, hogy tizenöt évre visszamenő elméleti és empirikus kutatások bizonyítják, hogy a
szabályozásnak nincs pozitív korrelációja sem az externáliákkal, sem a monopolisztikus
piaci struktúrákkal. További ellenvetés lehet a közösségi érdek elmélettel szemben az,
hogy számtalan esetben fordult elő és fordul elő az, hogy vállalatok lobbiztak és
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lobbiznak a szabályozásért.
A szabályozás illetve az érdekcsoportok kutatásában a jóléti közgazdaságtan teoretikus
alternatíváit alapvetően három kérdés foglalkoztatja: (a) az egyik az, hogy hogyan
befolyásolják a demokratikus rendszerekben a lobbik a szabályozást, (b) a másik az, hogy
mindez milyen társadalmi-politikai következményeket von maga után, a harmadik pedig
az, (c) hogy milyen reformokat kellene végrehajtani a kormányzati-és/vagy szabályozási
intézmények működésében ahhoz, hogy ezek az intézmények képessé váljanak
ellenőrizni, és a közérdek irányába kanalizálni az érdekcsoportok befolyását. A
közgazdaságtan sem az első, sem a második, sem a harmadik kérdésre adott választ
illetően nem tekinthető homogénnek, mert az egyes iskolák és irányzatok sokszor
ellentétes válaszokat és megoldásokat adnak e kérdésekre. Abban viszont szinte
valamennyi, a jóléti közgazdaságtant opponáló közgazdasági iskola és irányzat egyetért,
hogy a szabályozási politika szereplői a gazdaság szereplőihez hasonlóan racionális
önérdekkövetők: a politikai allokáció - csakúgy, mint piaci párja - a profitra való
törekvésben találja meg a maga dinamikus mozgató erejét. A politika és a gazdaság
közötti különbséget nem a szereplők motivációiban, hanem a közpolitikai cselekvők
racionális önérdekkövető magatartásának “nem szándékolt” negatív társadalmi-politikai
következményeiben látják.
A gazdasági élet szereplői, pl. Schumpeter vállalkozója - aki az osztrák tudós
értelmezésében különbözik az egyszerű tőkéstől - csak akkor jut extraprofithoz, ha képes
az erőforrások új műszaki és/vagy közgazdasági kombinációt létrehozni, azaz csak akkor,
ha innovatív. Ez azt jelenti, hogy az extraprofit - vagy ahogyan a modern közgazdaságtan
nevezi a járadék - (a) minden esetben egy innováció megteremtette új érték létrejöttét
tükrözi a gazdaságban, (b) és arra is utal, hogy az újító vállalkozó ideiglenesen
monopolhelyzetre tesz szert versenytársaival szemben, és hogy (c ) a társadalom (a piac)
magasra értékeli - extraprofittal jutalmazza - újító tevékenységét, végül (d) de nem
utolsósorban azt is kifejezésre juttatja, hogy az innovatív tevékenység a fogyasztók
általános hasznára van, azaz a járadék valódi “társadalmi többletként jelentkezik”, növeli
a közjót. A piacgazdaság egy további sajátosságának tekintik azt, hogy a verseny
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“elkoptatja” a járadékot: az újító monopolhelyzete csak ideiglenes lehet, mert az
ugyancsak profit és járadékorientált versenytársakat gyors alkalmazkodásra, a szóban
forgó vagy azzal analóg innováció bevezetésére kényszeríti
A szabályozáspolitika gazdasági szereplőinek (lobbyk) profitorientáltsága - amit a
közgazdaságtan szellemesen “ járadékvadászatnak” nevez - a piaci járadékmaximálás
tökéletes ellentettje, mert (a) a politikai járadék nem új értéket létrehozó innovatív
tevékenység eredménye, hanem (b) a kormányzat szabályozási és/vagy redisztribúciós
tevékenységeként létrejött olyan monopolpozíció, amely (c) értéket von el a
fogyasztóktól és az adófizetőktől és jogtalan (teljesítménynélküli) előnyöket juttat a
kedvezményezett csoportoknak, mely folyamat révén (d) nettó értékcsökkenés megy
végbe, társadalmi veszteség keletkezik. Másként fogalmazva: a nyomásgyakorló
csoportoknak juttatott előnyöket a társadalomnak, az adófizetőknek kell megfizetniük.
Buchanan úgy fogalmaz, hogy a politikai járadék egy erőforrás tulajdonosának kifizetett
összeg ama része, amely meghaladja az erőforrás alternatív - piaci - hasznosítása esetén
realizálható értéket: olyan plusz bevétel, ami mögött nincsen valódi teljesítmény, amit
kvázi ajándékként kap a kormánytól a szóban forgó járadékvadász csoport, egyén vagy
lobbi szervezet (Buchanan, 1992).
A gazdasági értelemben vett járadék és a politikai járadékvadászat közötti különbség
azonban nem írható le egyértelműen az innováció differenciálatlan fogalmi keretében,
mert amint arra Baumol rámutat, a vállalkozó társadalmilag nem csak pozitív, hanem
negatív értelemben is lehet innovatív, olyan “élősködő”, aki nem értéklétrehozó, hanem
értékromboló (noha innovatív), mert nem produktív, hanem improduktív tevékenységbe
öli újító leleményessége energiáit és vállalkozói ambícióit (Baumol, 1990). Másként
fogalmazva: újítások nem csak a technológiára és az erőforrások kombinációira vagy
ezek egymáshoz való viszonyára irányulhatnak, hanem a politikai járadékvadászat
eljárásaira, módszereire és technikáira is. Ha ugyanis a vállalkozót úgy definiáljuk, mint
akinek innovatív (kreatív, feltaláló) tevékenysége és magatartása vagyonának és/vagy
hatalmának az elmélyítésére és kiszélesítésére irányul, akkor a vállalkozó fogalmából
adódóan nem normatív értékszempontok szerint, nem aszerint fog különbséget tenni az
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általa felfedezett és alkalmazott technikák között, hogy azok vajon gyarapítják vagy
csökkentik-e a társadalom nettó anyagi jólétét. A “társadalmilag hasznos” és “káros”
innovatív technikákat a szerint fogja rangsorolni, hogy melyik alkalmazása jár saját
szempontjából nagyobb nyereséggel és haszonnal, azaz a közjó vonatkoztatási kerete
motivációjában semmilyen szerepet nem fog játszani. Baumol szerint a joghézagok
kiaknázása, a szabályozók megváltoztatása mellett az adócsalás, a magáncégek állami
felvásárlása vagy állami cégek privatizálása, a spekulatív pénzügyi tranzakciók, a
drogkereskedelem, az importkvóták, engedmények, juttatások, adóelengedések jelentik a
legnagyobb veszélyt a produktív, társadalmilag is hasznos vállalkozások számára. A
politikai járadékvadászatnak ezek a modern formái nemcsak azért veszélyesek, mert
emberek és embercsoportok jogtalanul és igazságtalanul jutnak olyan busás
jövedelmekhez, melyek mögött nincs teljesítmény és munka, hanem azért is, mert óriási
társadalmi költségekkel járnak, amit az előnyökből nem részesülőknek kell megfizetniük.
Buchananhoz és Baumolhoz hasonlóan M. Olson is negatívan ítéli meg az
érdekcsoportok tevékenységét. Olson azzal érvel, hogy a lobbizás olyan irracionális
eredményekhez vezet, mint az importkvóták, a legalizált monopóliumok, az engedélyek,
a rögzített árak, amelyek mindegyike (a) azt a célt szolgálja, hogy a hasznokat és
előnyöket a szervezetlen csoportoktól (az adófizetőktől és a fogyasztóktól) a szervezett
érdekek irányába kanalizálja, (b) ami végül is a nemzetek hanyatlásához és bukásához
vezet. Olson szerint a szervezett csoportok minden eszközt megragadnak saját hasznuk
maximálására - az államtól elnyerhető támogatások növelésére és a terhelések, adók stb.
csökkentésére -, ami azzal a következménnyel jár, hogy az általuk megszerzett előnyöket
a szervezetlen tömegeknek kell megfizetniük. (Olson, 1987). Ebben az értelemben a
járadékvadászat vagy lobbizás a kizsákmányolás egyik modern formája, mert a
privilegizált, monopolhelyzetbe juttatott csoportok számára nyújtott kormányzati
előnyöket, ill. ezek költségeit a társadalom szervezetlen tömegeivel fizettetik meg. Olson
fenti állítását sok más mellett Tullock és Pozner is magáénak vallja. Azonban, amint arra
Tollison rámutat, ez egyoldalú megközelítés, mert úgy festi le a monopóliummal
szembenálló fogyasztókat, mint szervezetlen, szétszórt csoportot, amelyet semmi nem
ösztönöz a politikai monopolizációs folyamat korlátozására, noha szerinte empirikus
tény, hogy az 1960-as évek óta számban és méretben egyaránt gyors növekedésnek
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indultak a szervezett fogyasztói csoportok, például az USA-ban 21 nagy fogyasztói
szervezet működik aktívan (Tollison, 1982).
Olsonhoz hasonlóan a chicagói iskola (Barro, Posner, Stigler) regulációs (szabályozási)
elméletei - melyek lényegében érdekcsoport elméletek - is evidenciának tekintik azt,
hogy a szabályozás nem közösségi érdeket (nem a fogyasztók és adófizetők érdekeit),
hanem a szóban forgó érdekcsoportnak, a “szabályozott” iparágnak, szakmai vagy
foglalkozási

csoportnak

a

partikuláris

érdekeit

szolgálja.

A

közgazdaságtan

nyelvezetében ezt úgy fogalmazzák meg, hogy a szabályozás iránti kereslet forrása nem
az adófizetőkben és fogyasztókban található meg, hanem az adott nyomásgyakorló
szervezetben, amit az is mutat, hogy pl. a szóban forgó - szabályozandó - iparág vállalatai
jelentős szerepet játszanak a szabályozási intézkedések meghozatalában, azaz a
szabályozás iránti kereslet nem a társadalomban, hanem a szóban forgó lobbi
szervezetben

keresendő.

A

chicagóiak,

akárcsak

Olson,

elutasítják

a

jóléti

közgazdaságtan által vallott nézetet, miszerint az állami szabályozás a piaci kudarcokra
adott olyan kormányzati válasz lenne, amely közösségi, társadalmi érdekeket szolgál.
Éppen ellenkezőleg: úgy vélik, hogy a kormány és az érdekcsoportok közötti tranzakciók
a fogyasztók és adófizetők háta mögött zajló folyamatok, melyet a piac analógiájára
gondolnak el. Eszerint a kormány olyan “regulációs szolgáltatások” kínálója, mint pl. az
árrögzítés, az állami szubvenciók és adómérséklések, valamint a belépés korlátozása pl.
export- és/vagy importengedélyek kiadása esetén. E nagy értékű kormányzati
szolgáltatások ellentételezéseként a szabályozott iparág, szakma vagy foglalkozási
csoport (a) kampánytámogatást ígérhet, (b) felajánlhatja az érdekcsoport szavazatait a
választásokon, vagy (c) gyümölcsöző jövőbeli állásajánlatot tehet a “szabályozó”
számára.
A politikai járadékvadászattal azonosított lobbizásnak ez a negatív megítélése azonban
korántsem tekinthető általánosnak a közgazdaságtudományon belül, mert olyan jeles
szerzők is érvelnek a nyomásgyakorlás potenciálisan pozitív következményei mellett,
mint J. H. Bhagwati és a pluralista hagyományokhoz kötődő Nobel-díjas G. Becker.
Bhagwati amellett érvel, hogy a járadékvadászat járhat jóléti veszteségekkel, de jóléti
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nyereségekkel is, a társadalom nettó anyagi jólétére tett pozitív vagy negatív hatása
mindig szituációfüggő. Számára a kérdés tulajdonképpen az, hogy milyen jóléti
növekménnyel

vagy

veszteséggel

jár

az

erőforrások

eltérítése

a

produktív

tevékenységektől az improduktívakra akkor, ha két különböző kiinduló helyzetet veszünk
alapul.
(1) Az optimális kiinduló helyzet azt jelenti, hogy a gazdasági alanyok produktív,
társadalmilag hasznos tevékenységekbe invesztálják erőforrásaikat, azaz ebben a
helyzetben nincs politikai járadékvadászat.
(2) A szuboptimális kiinduló helyzet arra utal, hogy a gazdasági alanyok részben a
politikai járadékvadászatba fektetik erőforrásaikat.
Ha az erőforrásoknak a termeléstől a járadékvadászat (a lobbizás) irányában való
eltérítése (1) optimális kiinduló helyzetben történik, akkor ez társadalmi veszteséget is
kell jelentsen, mert az eltérítés a “first best” szituáció mellett történik, amihez képest
minden más helyzet csak rosszabb lehet. Ellenkező (2) esetben, amikor az erőforrások
eltérítése a produktív tevékenységtől az improduktív irányában szuboptimális (second
best) szituáció mellett történik, ez nem kell feltétlenül társadalmi veszteségeket
eredményezzen, társadalmilag lehet előnyös is (Bhagwati, 1982).
Az érdekcsoportok közgazdasági elméletei között az egyik legfigyelemreméltóbb talán a
G. Becker által kidolgozott egyensúlyi modell. Ebben a modellben az egyes emberek
olyan érdekcsoportokhoz tartoznak, amelyek a csoport érdekeit (1) a “megfelelő”
politikusok szavazatokkal történő támogatásával, (2) a rivális jelöltekkel szembeni
negatív kampányolással és (3) a lobbi szervezeten belüli potyautas magatartás
ellenőrzésével, illetve megszüntetésével érik el. Erre alapozva Becker állításokat
fogalmaz meg a lobbik optimális méretével és a győztes csoportok potenciális
nyereségeivel kapcsolatban. A járadékért folytatott harcot olyan politikai játszmának
tekinti, amely zéróösszegű feltételek mellett folyik le. Ez azt jelenti, hogy a kormánynak
egyensúlyban kell tartania a költségvetést: a kiadásoknak azonosaknak kell lenniük a
bevételekkel, illetve a támogatásoknak az adókkal. A politikai szektor valamennyi
releváns modelljének magában kell foglalnia a politikai költségvetési korlátot, mert a
támogatásokat behatárolják az adók. Valóban, ha minden adó (A) kifejezett illeték volna,
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mint a tulajdon és jövedelemadó, és ha minden támogatás (T) kifejezett transzfer volna,
mint a szociális támogatások, akkor a politikai költségvetési korlát egyszerűen A=T volna
(Becker, 1986). A járadékért folytatott versenyben azok a csoportok sikeresek, amelyek
“hatékonyak”, mert (a) képesek adójuk csökkentésére, vagy (b) támogatásaik növelésére.
Közelebbről a hatékony lobbizás azt jelenti, hogy a szóban forgó lobbi csoportnak a
nyomásgyakorlásra fordított költsége kisebb annál a nyereségnél, ami az adó
csökkentéséből vagy a támogatások növeléséből adódik. A sikertelen és egyben “nem
hatékony” lobbik esetében a helyzet ennek a fordítottja. A megszerzett szubvenciók
összegét (a “befolyásolási függvényt”) (1) nem csak a lobbi szervezet hatékony
működése befolyásolja (megfelelő képviselő kiválasztása, konkurens jelöltekkel
szembeni fellépés sikeressége, potyautas probléma legyőzése), hanem (2) a
nyomásgyakorló csoportok közötti verseny is: a támogatások összege függ a támogatást
elnyerő (sikeres) és az adófizető (sikertelen) csoportok arányától. Ha pl. nő a sikeres,
támogatást elnyerő csoportoknak a száma, ez (a költségvetési korlát miatt, amiatt, hogy
az adóknak egyensúlyban kell állniuk a kiadásokkal) szükségképpen csökkenti az egyes
(nyertes) csoportoknak juttatható támogatások összegét. Ez fokozza a versenyt az egyes
csoportok között: egyre nagyobb hatékonyság elérésére sarkall (ami azt jelenti, hogy a
csoportok egyre hatékonyabban képviselik tagságuk érdekeit), és miután a közjó a
pluralizmus (és Becker) szerint a csoportok hatékony érdekképviseletével azonos, ezért a
lobbik közötti verseny, amely kikényszeríti a lobbik hatékony működését, egyben a
közjót is előmozdítja. Becker impozáns elméletének az egyetlen szépséghibája az, hogy
akárcsak a pluralizmus, azzal az előfeltételezéssel él, hogy a kormánynak illetve a
szabályozónak nincs saját preferencia- és érdekrendszere, hogy az egymással versengő
csoportok preferenciáinak passzív tükre.
Az érdekcsoportok és a járadékvadászat kutatásában fontos szerepet játszó virginiai
közgazdasági iskola talán legjelentősebb képviselője az a Tollison, aki a kormány és a
törvényhozás globális érdekcsoport-elméletében a politikai rendszert egy olyan kvázipiacnak tekinti, amely intézményes kereteket biztosít a járadékok behajtására. A
törvényhozást egy nagy “elosztóháznak” és “bérkartellnek” festi le, ahol a “törvényhozóelosztók” szerepe az, hogy (1) “identifikálják” választóikat, (2) felmérjék a jóléti
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transzferek és/vagy a szabályozás iránti keresletet és kínálatot, majd (3) ezt követően
fogalmazzák meg “törvényhozói programjukat”, azaz határozzák meg a jóléti
transzfereknek és szabályozásoknak azt a szintjét és elosztásuknak azt a módját, amely
saját politikai táboruk (szavazóik) preferenciáit maximálja.
A kormányzat érdekcsoport-elmélete két, párhuzamos dimenzióban formálódott ki: (a) az
első a gazdasági szabályozás elmélete, amely az érdekcsoport fogalmi keretében keres
magyarázatot a kormány szabályozó tevékenységére, (b) a második a törvényhozás
közgazdasági elmélete, amely a kormány szabályozási tevékenységének eredetére keres
magyarázatot. A gazdasági szabályozás érdekcsoport-elméletének embrionális formája a
szabályozás zsákmányolásra orientált elmélete. Ez az elméleti modell kisszámú
szereplővel számol, akik ebből következően képesek legyőzni a potyautasságból fakadó
költségeket (veszteségeket), és arra is képesek, hogy teljes körű befolyást gyakoroljanak
a “szabályozók” (a kormány) fölött. A modellben a fogyasztói (állampolgári) érdekek
nincsenek bekalkulálva, a magyarázat szerint azért, mert a fogyasztók nem rendelkeznek
racionális ösztönzőkkel arra, hogy önmagukat megszervezzék, aminek oka az, hogy a
szervezett érdekek (lobbik) előnyeit szolgáló szabályozással szembeni ellenállás
(önszerveződés) költségei magasabbak, mint az önszerveződésből származó előnyök. A
szabályozás zsákmányoláson alapuló modellje lényegében Olson elméletével azonos. A
gazdasági szabályozás elméletének tökéletesítésében kiemelkedő szerepet játszott a már
idézett Peltzman. Az ő nevéhez fűződik többek között az “egyensúlyi politikai árak
elméletének”

a

kidolgozása,

amelyben

a

szavazat

maximáló

“szabályozó”

(kormánypolitikus) egyensúlyban tartja a termelőknek (csoportoknak) nyújtott járadékot
azzal a költséggel, ami a fogyasztó-állampolgárok oldalán jelentkezik a megemelt árak
következtében.

Peltzman

legfontosabb

hozzájárulása

a

gazdasági

szabályozás

elméletéhez annak világossá tétele, hogy a “politikai árképzés” nem mindig úgy játszódik
le, hogy az szükségképpen a szabályozott iparág profit maximálását célozza. Ennek oka
abban van, hogy a “szabályozók” (politikusok) preferenciái nem egyszerű tükörképei a
szabályozottaknak (a lobbiknak), mert a “szabályozók” (politikusok) ugyanúgy racionális
önérdekkövetők, mint a “szabályozottak”. Peltzman elméletében a szabályozóknak (a
kormánypolitikusoknak) nem csak a “szabályozottak” - a lobbik - “keresletére” 95

érdekeire - kell reagálniuk, hanem jól felfogott érdekükben a fogyasztók és adófizetők azaz a társadalom - érdekeire és keresletére is. Jóllehet a szabályozás növeli az árat és
ezen keresztül a profitot (járadékot), ami természetesen előnyös a szóban forgó
érdekcsoport számára, azonban a “nem szervezett érdekek” - a fogyasztók és adófizetők
- elégedetlenek lesznek a reguláció következtében előálló magasabb árakkal, mert az
számukra jóléti veszteséget jelent, ami azzal a további következménnyel járhat, hogy nem
fogják

újraválasztani

a

magas

árakért

felelős

“szabályozókat”,

azaz

a

kormánypolitikusokat. A legnehezebb probléma ebben az esetben a “hatékony reguláció”
meghatározása. Peltzman szerint a hatékony reguláció az az egyensúlyi állapot, amikor
az árakat addig a pontig emelik, ahol az egy dollárnyi áremelés következtében a szóban
forgó lobbi szervezettől nyert szavazatok száma éppen egyenlő azoknak az elvesztett
szavazatoknak a számával, ami abból adódik, hogy az áremelés következtében a
fogyasztók és az adófizetők nem a kormánypolitikusokra szavaznak. Ugyanis az árak
növelésével a szabályozók (kormánypolitikusok) megszerzik az ily módon magasabb
profithoz jutó érdekcsoportok - a keresleti oldal - támogatását, de elvesztik a magasabb
árak megfizetésére kényszerített fogyasztók és adófizetők rokonszenvét.
Ahogyan a gazdasági szabályozás elméletének megvan az előtörténete, ugyanúgy
megvan a törvényhozás érdekcsoport-elméletének is. Az alapgondolat Stigler nevéhez
fűződik, aki a politikai rendszert és a politikai folyamatokat a gazdaság analógiájára
gondolja el: a politika szereplőit, akárcsak a gazdasági alanyokat ő is racionális
önérdekkövetőkként értelmezi. Ebből következően a törvényhozásra is úgy tekint, mint
amely saját jól felfogott érdekében is “érzékeny” a csoportérdekekre, ezek vágyaira és
preferenciáira. Stigler azt állítja, hogy a képviselőket a csoportok azoknak az értékeknek
az alapján választják, amelyeket a csoport az egyes (várható, jövőbeni) közpolitikáknak
tulajdonít. Ezeket az értékeket úgy kapjuk meg, ha összegezzük és diszkontáljuk az egyes
kormányzati intézkedések nettó előnyeit a potenciálisan érintett emberekre. Általában
kevés olyan közpolitikai kérdés van, amely egészen közvetlenül hat az egyes szavazó
jólétére. Van azonban néhány olyan fontos kérdés, amely döntőnek bizonyul a képviselő
megválasztásának szempontjából. Stigler és Tollison szerint az, hogy az érdekcsoportok
milyen súlyt helyeznek az egyes közpolitikai kérdésekre (hogyan értékelik azokat) a
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törvényhozás iránti keresletként fogható fel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
valamennyi érdekcsoportnak saját képviselője lesz, mert több, hasonló értékrendet valló
csoport is “használhatja” ugyanazt a képviselőt, továbbá lesznek olyan csoportok is,
amelyek nem fogják képviseltetni magukat, mert a szervezeti költségeket magasabbnak
ítélik a törvényhozásból várható potenciális hasznoknál.
A közgazdaságtan szerint a szabályozás elméletének legfontosabb feladata annak a
kérdésnek a megválaszolása, hogy kik, és milyen alapon kell élvezzék a szabályozás
előnyeit, és kik és miért kell viseljék ennek hátrányait. Egyáltalán, hogyan kell
viszonyulnia a kormánynak a járadékvadászathoz, illetve annak szabályozásához:
korlátoznia (szabályoznia) kell, vagy szabadjára kell engedni azt? Bárhogy dönt is a
kormány, mindenképpen dilemma helyzetben találja magát, mert:
(a) Ha korlátozó intézkedéseket hoz (például azt mondja, hogy egy adott területen csak
ennyi meg ennyi importengedélyt lehet kiadni, vagy meghatározza a teherszállító
kamionok raktérsúlyát

és méretét, vagy rögzíti bizonyos termékeknek vagy

szolgáltatásoknak az árait stb.), ezzel előnyben részesíti a társadalom egy kis csoportját,
azaz elfogadja az egyenlőtlen jövedelemelosztást, mert a kizárt (a kormányzati
intézkedésnek meg nem felelő) csoportoktól megtagadja a járadékot. A mennyiségi
korlátozások azonban költségekkel járnak, azaz csökkentik a hatékonyságot.
(b) Ezzel szemben, ha legitimmé teszi a járadékért való versengést (ha nem korlátozza és
szabályozza azt), akkor a jövedelemelosztás méltányosabb lesz ugyan (elvileg
valamennyi versengő részesülhet a járadékban), de a korlátlan járadékvadászat a
hatékonyság ellen hat (társadalmi költségként jelenik meg) és csökkenti a társadalom
nettó anyagi jólétét.
Kruger gondolatmenetéből (csakúgy mint Buchananéból, Stigleréből vagy Olsonéból) az
következik, hogy (a) a járadékvadászat puszta léte csökkenti a hatékonyságot s ezzel a
társadalom nettó anyagi jólétét, (b) akár a szabályozás (korlátozás), akár a korlátlan
járadékvadászatért folytatott verseny engedélyezése mellett dönt a kormány, az egyként
hatékonysági és jóléti veszteséghez vezet, (c) az egyetlen megoldás a politikai
járadékvadászat

megszüntetése

lenne,

ami

a

kormányzat

pozitív

társadalmi
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szerepvállalásának a megszüntetését (a tiszta piaci mechanizmusok érvényesülését)
feltételezné. Miután a modern állam politikai szerepvállalása nem korlátozható az “éjjeli
őr” szerepre, ezért a járadékvadászat sem szüntethető meg. A probléma azonban nem
csak az, hogy (a) a kormány nem tudja sem megszüntetni a járadékvadászatot, (b) sem
racionálisan megalapozni azt, hogy a korlátozás vagy a járadékvadászat szabadjára
engedése mellett döntsön-e, hanem az is, hogy (c ) ennek következtében kialakulhat egy
“ördögi politikai kör”, mert ha az emberek úgy érzik, hogy a piaci mechanizmusok a
kompetitív járadékvadászat szolgálatában állnak (amit igazságtalannak tartanak), ez a
kormányzati beavatkozások követelésére fogja sarkallni őket, azonban a kormányzati
beavatkozások (miután azoknak mindig vannak nyertesei és vesztesei) maguk is
járadékvadászatot (illetve monopóliumokat) generálnak, ami további kormányzati
beavatkozások követelését vonja maga után, és így tovább a végtelenségig.
A fent vázolt elméletek mellett futólag érdemes szót ejtenünk Noll, Wilson és Stewart
elméleteiről is. Noll nevéhez fűződik a szabályozás "szemafor elméletének" a
kidolgozása, amelyben a szabályozó hivatalnokok a környezetükből érkező konfliktuózus
kritikák minimalizálására tesznek kísérletet (Noll, 1971). A kritikus jelzések abból a
gazdasági és társadalmi környezetből jönnek, amelyben a hivatal működik. Noll javaslata
az, hogy a szabályozás fejlesztésére és kikényszerítésére a hivatalok hozzanak létre egy
olyan adminisztratív apparátust, melynek révén támogatni tudják azokat a csoportokat,
amelyek igenlik a szabályozói tevékenységüket, illetve büntetni tudják azokat a politikai
erőket, amelyek ellenségesen viselkednek tevékenységükkel szemben. Más kutatók is
kidolgoztak olyan modelleket, amelyek a befolyás különböző, egymástól eltérő
mintázatait tükrözik, de arra a következtetésre jutottak, hogy létezik a befolyásnak egy
meghatározott csoportja, amely sokkal fontosabb a többinél. Például Wilson és Stuart azt
állítja, hogy a szabályozó hivatalok meglehetősen nagy diszkrécióval rendelkeznek
szabályozói tevékenységüket illetően, aminek következtében a szabályozói hivatal játssza
a szabályalkotásban a döntő szerepet (Wilson, 1974) (Stewart,1975). Más szerzők ettől
egészen eltérő nézeteket fogalmaztak meg, amely szerint a törvényhozásnak van döntő
szerepe, nem pedig a szabályozó hivatalnak. A törvényhozás vezető szerepét abból a
tényből eredeztetik, hogy a parlamenti bizottságok felelősek a szabályozó hivatalok
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költségvetésének megállapításáért és ők erősítik meg (szavazzák meg) az adminisztráció
vezetőit a hivatalban.
Következtetések
A gazdasági szabályozás számos zavarba ejtő aspektusainak egyike a kereszttámogatások
általános alkalmazása. A kereszttámogatás - mint arról már volt szó - az egy termék
eladásából származó bevétel felhasználása egy másik termék eladásának támogatására:
konkrétabban, egy termék ára úgy van megállapítva, hogy az meghaladja annak általános
költségeit, míg a másik termék ára annak átlagos költsége alatt van meghatározva. Az
ilyen árazás azért zavarba ejtő, mert ez inkonzisztens mind a profit, mind pedig a jólét
maximálásával. A kereszttámogatás értelmezésére tesz kísérletet Richard Posner, aki azt
állítja, hogy a szabályozás egyik szerepe az, hogy segítségére van a kormánynak az
erőforrások elosztásában (Posner,1974). Ebben a megvilágításban a kereszttámogatás
olyan eszközként interpretálódik, melynek révén a fogyasztói csoportok egyikétől egy
másik fogyasztói csoporthoz utalják az értéket. Például a helyi telefonszolgáltatás
biztosítása érdekében az árszabályozás úgy jár el, hogy az a fogyasztó, aki városban él,
ahol a rendszerre való rákapcsolódás marginális költsége alacsony, ugyanazt a díjat fizeti,
mint az a fogyasztó, aki rurális vidéken él, ahol a rendszerre való rákapcsolás marginális
költsége jóval magasabb. A kereszttámogatást úgy lehet értelmezni, mint ami felfedi,
hogy bizonyos fogyasztók (akiknél az ár a költség alatt van) viszonylag nagyobb
befolyással bírnak a politikai folyamatra, mint a többi fogyasztó (akiknél az ár a költség
fölött van). A kereszttámogatást nem magyarázza meg sem a közérdeken alapuló elmélet
(minthogy az inkonzisztens a jólét maximálásával), sem a foglyulejtés elmélete ( mert a
profit maximálással is ellenkezik).A kereszttámogatást úgy lehet értelmezni, mint azon
érdekcsoportok közötti versenyt, akik azért befolyásolják a kormány politikáját, hogy
saját jólétüket emeljék.
Az eddigi fejtegetésekből négy fontos eredményt lehet leszűrni.(Viscusi, Vernon és
Harrington 1998)
(1) Az első az, hogy létezik egy tendencia arra, hogy a szabályozáson keresztül azokat a
kiscsoportokat juttassák előnyhöz, amelyek erős preferenciával rendelkeznek és mindezt
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azoknak a viszonylag nagycsoportoknak a költségén, amelyek preferenciái gyengék. Sok
esetben ennek az lesz a következménye, hogy a szabályozás a termelő helyettesítőjévé
válik.
(2) Másodszor, még ha a szabályozás a termelő helyettesítője is, a közpolitikát
(különösen az árakat) nem úgy fogják megállapítani, hogy az az iparág profitját
maximálja. A fogyasztói csoportok kényszerítő befolyása okán az árat a profit
maximálási szint alatt fogják rögzíteni.
(3) A harmadik eredmény az, hogy a szabályozás a legnagyobb valószínűséggel a
viszonylag kompetitív vagy a viszonylag monopolisztikus iparágakban valósul meg,
amelyekben a szabályozásnak nagyobb hatása lesz bizonyos csoportok jólétére.
(4) Végezetül a piaci kudarcok jelenléte sokkal valószínűbbé teszi a szabályozást, mert a
nyereség bizonyos érdekcsoportok számára a többi érdekcsoport veszteségéhez képest
nagy lesz. Ennek következményeként, ceteris paribus, az előbbinek nagyobb befolyása
lesz a törvényhozás folyamatára.
A fentebb tárgyalt modellek lényeges előfeltevése az, hogy az érdekcsoportok
közvetlenül befolyásolják a szabályozási politikát. Ha azonban elgondolkodunk azon a
folyamaton, amely a szabályozást meghatározza, észre kell vennünk (ahogy azt egy
korábbi fejezetben részletesen taglaltuk), hogy a folyamatnak számos szereplője van. A
szavazó polgárok és az érdekcsoportok határozzák meg, hogy kik lesznek a
törvényhozók, a törvényhozók a végrehajtó hatalommal közösen határozzák meg a
törvényt, amit a szabályozó hivatalok konkretizálnak szabállyá, a szabályalkotók
tevékenységét pedig bíróságok ellenőrzik. Ahhoz, hogy az érdekcsoportoknak jelentős
befolyásuk legyen a szabályozási politikában (a) erős befolyással kell rendelkezniük a
választások végeredményére, (b) a törvényhozókat pedig kellőképpen kell kényszerítse az
a félelem, hogy elvesztik azoknak az érdekcsoportoknak a támogatását, amelyek
hivatalhoz juttatták őket, ha nem hajtják végre az érdekcsoport által kívánatosnak tartott
közpolitikát.(c) a szabályalkotóknak a törvényhozás megfelelő kontrollja alatt kell
lenniük ahhoz, hogy a szabályozás végrehajtása ne térjen el a kívánatostól. A szabályozás
közgazdasági elméletével szemben felhozható legfontosabb ellenvetés az, hogy nem
veszi figyelembe a szabályozási folyamat valóságát azt előfeltételezvén, hogy az
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érdekcsoportok megfelelőképpen kontrollálják a törvényhozókat, és hogy a törvényhozók
is megfelelően ellenőrzik a szabályalkotókat. A törvényhozóknak nyilvánvalóan
érdekükben áll újraválasztásuk, ennélfogva meg akarják vásárolni vagy ki akarják
elégíteni azoknak az érdekcsoportoknak az éhségét, amelyek megválasztották őket,
azonban más dolgok is érdekükben állnak. A választókhoz hasonlóan a törvényhozóknak
is vannak preferenciáik vagy értékrendjeik a szabályozás kérdéseivel kapcsolatosan.
Ezekre a preferenciákra ideológiákként utalunk, ahol az ideológia többé-kevésbé
konzisztens normatív állítások készletét jelenti, mint amilyen például a leghatékonyabb
és legigazságosabb szabályozás. Miután az érdekcsoportok nem képesek teljes mértékben
kontrollálni a törvényhozók tevékenységét, ezért azt lehet várni, hogy a törvényhozók
ismétlődően elmulasztják érdekcsoportjaikkal szembeni kötelességüket, ehelyett inkább
saját ideológiáikat követik, amely vagy megegyezik, vagy ellentétben áll az érdekcsoport
óhajaival. Emellett a törvényhozók nem tekinthetőek az érdekcsoportok bábjainak,
ahogyan a szabályozók sem bábjai a törvényhozóknak. Végezetül az elmélet nem veszi
figyelembe a bíróságok szerepét, noha az élet megmutatta, hogy a bíróságok lehetnek a
szabályozási folyamat főszereplői. Az elmélet alapján azzal nagyjából tisztában vagyunk,
hogyan befolyásolják az érdekcsoportok a törvényhozást és a kormányt, azzal azonban
kevésbé, hogyan hatnak a bíróságokra, hogy mi motiválja a bírákat. Ezeket a kérdéseket a
közgazdasági elmélet nem teszi fel.
A közgazdasági elmélet szempontjából a legfontosabb empirikus kihívás az olyan
iparágak szabályozásának és deregulációjának, mint a vasút, a közúti teherfuvarozás, a
telekommunikáció és az olajkitermelés, megmagyarázása. Ezzel kapcsolatban azt a
kérdést lehet megfogalmazni, hogy a szabályozási környezet milyen változásai indukálják
a deregulációt? A közösségi érdek elmélet szerint a deregulációt a költségekben vagy a
keresletben bekövetkezett változások hívják életre, amikor egy bizonyos piaci kudarcot
sikerült mérsékelni vagy kiküszöbölni, mert ez a deregulációt társadalmilag optimálissá
teszi. Ennek alternatívájaként a szabályozás alternatív közgazdasági elmélete azt jósolná,
hogy deregulációra akkor kerül sor, amikor azoknak az érdekcsoportoknak a
viszonylagos befolyása, amelyek előnyt húznak a szabályozásból, csökken. Ez akkor
történhetne meg, ha változások következnének be a kereslet és a költségek kondícióiban
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bekövetkezett változások eredményeként (befolyásolván az olyan dolgokat, mint a
szabályozással kapcsolatos holtteherveszteségek), vagy a nyomásgyakorló csoportok
megszervezésével kapcsolatos költségek változásának eredményeként, például olyan új
mechanizmusok vagy technikák felfedezésével, amelyek csökkentik a potyautas
problémát (Viscusi, Vernon és Harrington, 1998).
A gazdasági szabályozás klasszikus példája: a személyfuvarozás szabályozása
Amint azt a fenti, többször idézet kutatók leírták, 1920 előtt a személyfuvarozás az USAban nagyrészt szabályozatlan volt, azonban amint az autózás integráns része lett a
szállításnak, megváltoztak a személyfuvarozás szolgáltatásának keresleti és kínálati
görbéi. A '20-as évek a növekedés fázisai voltak mind a szolgáltatás, mind az iparág
szabályozása szempontjából. A viteldíjak szabályozása egyéb jogi megszorításokhoz
hasonlóan fokozatosan általánossá vált, mint amilyen például a személyszállítással
kapcsolatos biztosítás megkövetelése. Noha a személyszállítás iparágának szabályozása
nőtt a '20-as években, a helyi önkormányzatok alapvetően nem szabályozták az iparágba
való belépést. A nagy gazdasági válság kezdete után tetemes tömeg lépett be a taxiiparba. Ez részben a nagyfokú munkanélküliséggel magyarázható, mert főként ezek
léptek be az iparágba. A versenytársak számának növekedésével fellángolt a viteldíjjal
kapcsolatos verseny, a tulajdonosok és sofőrök a profitok csökkenésével kellett
szembenézzenek. Ennek lett a következménye az, hogy a helyi önkormányzatok
megszorításokkal éltek az iparágba való belépéssel kapcsolatosan. Mindez országszerte
gyorsan elterjedt. A személyfuvarozás szabályozása a szabályozás közgazdasági
elméletének a klasszikus példájává vált (Gilbert és Samuels, 1982). Valamennyi
személyszállítással foglalkozó társaság sokat nyerhet a szabályozásból, mialatt
valamennyi fogyasztó (utas) csak kis mértékben károsul. Emellett sokkal kevesebb
személyszállító társaság létezik, mint amennyi fogyasztó, így a politikai támogatás
megszerzésének költségei is sokkal kisebbek az előbbi számára. Ennek következtében a
társaságok sokkal hatékonyabbak voltak a szabályozás életbeléptetésében, mint az utasok
a szabályozás megakadályozásában. Az a szabályozási program, amely a '30-as években
játszódott le, mélyenszántóan befolyásolta az ipart. A szabályozás a személyszállítás
piacainak többségében korlátozta a belépést. 1979 óta néhány városban lezajlott egy
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kismértékű dereguláció, amely mérsékelte a díjakkal és a taxik számával kapcsolatos
megszorításokat, mindazonáltal a személyszállítást nagyrészt elkerülte a '70-es és '80-as
évek deregulációs hulláma.
A személyszállítás szabályozása az árkontrollt, a versengők számát és bizonyos
gyakorlatokat foglal magában. A városok állapítják meg a viteldíjat vagy annak felső
határát. A belépéssel kapcsolatos megszorítások a különböző városokban eltérő formát
öltenek. A belépés korlátozásának általános módja annak megkövetelése, hogy a
vállalkozás csak akkor működhet, ha saját medalionnal rendelkezik. A medalionokat a
város bocsátja ki, amelynek kínálatát korlátozza. A medalionok száma biztosítja a taxivállalkozások számának felső határát (a vállalkozások száma kevesebb kell legyen a
medalionok számánál, amennyiben a vállalkozás úgy dönt, hogy nem a saját medalionjait
használja).A városok többségében a medalionok adás-vétel tárgyai, így a tulajdonjogok
átruházhatók. A versengők száma korlátozásának alternatív módja a taxi-társaságok
számának limitálása és ezzel együtt az autók számának a korlátozása.
A belépési korlátok értékelésének egyik legjobb módszere annak a meghatározása, hogy
hány vállalkozás hajlandó fizetni azért, hogy az iparágban működhessen. Miután a
városok többségében a taxi-vállalkozásoknak medalionnal kell rendelkezniük ahhoz,
hogy működhessenek, és minthogy a medalionok száma rögzített, a jövendőbeli taxivállalkozóknak a második piacon kell megvásárolniuk a medaliont. Ha az ár a
medalionpiacon pozitív, akkor a versengők száma kisebb kell legyen annál a számnál,
amely szabad belépés esetén lenne (ahol a medalionok ára nulla). A medalionok piaci
értéke azonban nem pusztán a belépési korlát hatékonyságának a durva indikátora. A
medalionok ára pontosan jelzi nekünk, hogy milyen várakozással tekintenek a
leginformáltabb szereplők a szabályozásból származó - a normál profitot meghaladó nyereségre. Ennek megvilágítására Viscusi és társai (1998) a következő példával élnek.
Vegyünk egy taxi-tulajdonost, aki két alternatívával néz szembe. Szabadon beléphet és
működhet Washington D.C.-ben vagy vásárolhat egy medaliont New York Cityben, és ott
folytathatja tevékenységét. A medalion egyensúlyi árát a piac állapítja meg, így a
jövendőbeli cég közömbös a második alternatíva tekintetében. Ha ez nem így volna,
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akkor a medalionpiac nem lenne egyensúlyban: ha a vállalkozások azt várnák, hogy
többet nyernek, ha megveszik a medaliont, és New Yorkban tevékenykednek, akkor ez
növelné a New York City-beli medalionok iránti keresletet és felhajtaná az árakat
egészen addig, míg a társaságok közömbössé nem válnának a második alternatívával
szemben. Miután a Washington D.C.,-beli piacra szabadon lehet belépni, logikus a
feltevés, hogy ott a társaságok normálprofithoz jutnak. A New York-beli medalionok ára
azonos kell legyen azzal az addicionális profittal, amely azáltal nyerhető, hogy
szabályozott piacon működünk, szemben a szabályozatlan piaccal. Konkrétabban: ez
azzal a jövőben hozzáférhető profit diszkontált összegével egyenlő, amit a taxik
működtetői New York Cityben keresnek.
A szabályozás történelmi perspektívában: a telekommunikáció példája
Amint az köztudott, a távíróval, a telefonnal és a telekommunikáció egyéb formáival
kapcsolatos technikai, gazdasági és politikai tevékenységek alkotják az úgynevezett
"telekommunikációs rendszert". Ennek alapvető funkciója az, hogy elektromos jelek
útján tegye lehetővé a kommunikációt a földrajzi távolságok között. Ez a megközelítés
kizárja a postát a telekommunikáció köréből, noha a posta útján való kommunikáció
hasonló

funkciókat

tölt

be,

és

bizonyos

területeken

versenyben

van

a

telekommunikációval. A telekommunikáció fejlődéstörténetének fontos kérdése, hogy
hogyan viszonyulnak azok az intézményes formák, amelyek ezeket a rendszereket
kormányozzák,

a

rendszer

növekedéséhez,

expanziójához,

diffúziójához

és

diverzifikációjához. Ezek az intézményes struktúrák határozzák meg a rendszer
működésével

és

tevékenységével

kapcsolatos

felelősséget

és

a

tevékenység

koordinációját. Szintén ezek határozzák meg azt, hogy hogyan előzhetőek meg vagy
csökkenthetők a negatív externáliák. A telekommunikáció kormányzati struktúrái
különbözhetnek (a) abban a tekintetben, hogy a rendszert milyen mértékben kontrollálja a
politikai szféra, (b) eltérhetnek abban, hogy a tevékenység áramlása a nyersanyagtól a
fogyasztóig milyen mértékben szeparált vagy integrált, (c) és abban is különbözhetnek,
hogy a közvetlen és közvetett "versenyzők" milyen mértékben vannak bevonva a
szervezeti egységbe (horizontális integráció). A tényleges intézményi elrendezettség úgy
tekinthető, mint ennek a három intézményes oldalnak a kombinációja. Schneider szerint
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ennek alapján öt kormányzati forma különböztethető meg:
(1) állami monopólium, ahol a szolgáltatás és a rendszer működtetésének biztosításáról a
kormányhivatal vagy egy állami korporáció gondoskodik,
(2) monopol helyzetben lévő magánvállalat, amely koncessziót kap az államtól,
(3)

monopol

helyzetben

lévő

magáncég

az

energiaszolgáltatás

kormányzati

szabályozásával kombinálva,
(4) szabályozatlan magánmonopólium,
(5) a különböző magán és/vagy állami intézmények közötti verseny (V. S. Schneider,
1989).
A hosszú távú intézményes fejlődési folyamat nemzetek közötti összehasonlítása azt
mutatja, hogy számos olyan szervezeti változás zajlott le, amely kisszámú változó és
dimenzió mentén specifikálható. A kérdés az, hogyan lehet ezeket az intézményes
változásokat magyarázni? Ahhoz, hogy megértsük a hagyományos szabályozási modell
kialakulását, érdemes lesz különbséget tennünk négy intézményes változás között
(Schneider, 1989). Ezek az intézményes transzformációk a következők:
(A) transzformáció az eredeti versenytől a monopóliumig,
(B) a szabályozás magas fokának kialakulása állami tulajdon vagy szabályozási
bizottságok révén,
(C) trend a nagyobb financiális autonómia irányában azokban a szervezeti formákban,
melyek közvetlen politikai ellenőrzésnek voltak alávetve,
(D) a kvázi-vertikális integráció dominanciája a szolgáltatókkal való hosszú távú
szerződés révén.
Az első átalakulásnak, a monopolizációnak és az állami monopóliumnak számos oka van.
Azonban az alapvető indok az esetek többségében az volt, hogy a kormányzatoknak
egyszerűen érdekükben állt jogaik és szuverenitásuk, politikai hatalmuk és financiális
bevételeik fenntartása: ez az érdek volt a felelős az intézményes transzformációért. Az
országok többségében a távírót eredetileg vagy katonai technológiának vagy a postai
szolgáltatás potenciális versenytársának tekintették a távolsági kommunikációban.
Mindkét felfogás ahhoz a meggondoláshoz vezetett, miszerint a magánvállalkozások
fenyegetést jelentenek a katonai biztonságra vagy veszélyt jelentenek az állam pénzügyi
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bevételei számára. Azokban az országokban, amelyekben erőteljes központi kormányzat
volt, gyorsan leállították a magánkezdeményezéseket és a távírót állami kézbe vették. A
magánmonopóliumok feletti állami kontroll részben ennek a technológiának a katonai
kommunikációban játszott fontos szerepéből fakadt, részben pedig abból a tényből, hogy
az országok többségében a távíró intézményes struktúrája történetileg megelőzte az
állami monopóliumot a postai szolgáltatásban. Az a felfogás, hogy a távíró fenyegeti az
állami bevételeket a "posta birodalmán" belül, elégséges indoknak bizonyult arra, hogy e
technológiát állami ellenőrzés alá vonják. Szembetűnő, hogy a távíró az országok
többségében állami monopóliumként kezdte meg pályafutását. A telefon privát
monopóliumának tipikus példáját az USA szolgáltatja, noha állami szabályozás
formájában ez a rendszer is fokozatosan politikai kontroll alá került. A telekommunikáció
állami ellenőrzés alá kerülésének a legmeggyőzőbb magyarázata az, hogy a
magánmonopólium elkerülhetetlenül magasabb árakat állapít meg (monopolár) és hogy
óhatatlanul

diszkriminál

a

felhasználói

csoportok

között.

Mindez

társadalmi

elégedetlenséget hív életre, ennélfogva a kormány vagy az önkormányzat intervencióra
kényszerül: vagy szabályozza, vagy állami tulajdonba veszi a rendszert. A harmadik
átalakulás a politikai és technológiai racionalitás közti feszültséggel magyarázható, amely
a teljes mértékben államilag ellenőrzött telekommunikációs rendszerekben jött létre:
ugyanis a kormányzati ellenőrzés a politika logikájának van alávetve, amely a
parlamentáris rendszerekben meglehetősen rövid távú nyomásoknak van kitéve. Ezzel
szemben a technikai innovációt, a tervezést és beruházást a telekommunikációban a
technikai racionalitás irányítja. amelyet elsősorban a technikai fejlődés sebessége határoz
meg. A régi telekommunikációs technológia periódusa alatt a telekommunikáció
termelési ciklusai viszonylag hosszú periódusra terjedtek ki. Ezeknek a ciklusoknak a
durva indikátora a technikai elavulás, amelyet leértékelési táblázatokkal jeleztek. A
telekommunikációban a predigitális korban ezek a ciklusok harmincöt évig tartottak.
Nyilvánvaló, hogy az ilyen hosszú távú tervezés problémákat okozott a törvényhozó
költségvetést ellenőrző gyakorlatában. Ezen túl a teljes mértékben államilag ellenőrzött
horizontális integráció, amely nem rendelkezik financiális autonómiával, gyakran vezeti a
kormányt arra, hogy kizsákmányolja a telekommunikáció bevételeit és saját kiadásai
számára használja fel azt. Ahelyett, hogy a hálózat kiterjesztésébe invesztálna, a kormány
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a saját deficitjének finanszírozására használhatja ezt a pénzt. Példa erre Franciaország és
Japán. A negyedik transzformáció a rendszer kvázi-vertikális integrációja. A XX. század
elejétől a telekommunikáció rendszerének ipari szervezete azonos volt azzal a szervezeti
modellel, amely a gyártást viszonylag kis magáncégekre bízta, amelyek hosszú távú
szerződéssel

kapcsolódtak

rendszerműködtetés

és

a

a

telekommunikáció

termékről

való

adminisztrációjához.

gondoskodás

a

A

telekommunikáció

adminisztrációjának volt a feladata. A digitális forradalom életbelépése előtt ez a modell
valamennyi országban megtalálható. Csak az USA és Svédország volt kivétel, ahol teljes
mértékben vertikális rendszerek jöttek létre. A kvázi-vertikális integrációs modell
számos, lényeges előnnyel rendelkezett a teljes integrációval szemben. Az előállítók
megtöbbszörözése csökkentette a telekommunikáció adminisztrációjának a kockázatát, az
kevésbé függött a társaságoktól, mert verseny alakult ki az előállítók között. A '7o-es
évek végéig a vizsgált telekommunikációs rendszerek többsége államilag igazgatott
monopóliumként volt megszervezve, amelyek szemben az állami adminisztráció más
területeivel, financiálisan meglehetősen önállóak voltak. Ezeknek a rendszereknek a
többsége vertikálisan kvázi-integrált birodalomként jellemezhető. Ez a szervezeti
konfiguráció jelentős változáson ment keresztül a '8o-as évektől. Több országban új trend
vált uralkodóvá: a horizontális és vertikális integráció fokozatos háttérbe szorulása és a
privatizáció előtérbe kerülése. Ennek az intézményes változásnak két értelmezése és
magyarázata van. Az egyik szerint az intézményes változás összefüggésbe hozható a
dereguláció közpolitikájával, amelyet számos országban hirdettek és valósítottak meg. E
konzervatív forgatókönyv szerint az intézményes változás annak a jelentős ideológiai
transzformációnak a tükre, amely a neokonzervativizmus térnyerésével illetve a
liberalizmus revitalizációjával áll összefüggésben. A másik magyarázat történetileg
sokkal átfogóbb elképzelést alkalmaz. E forgatókönyv szerint az intézményes változás
nem csak egy olyan közpolitikai végeredmény, amely az érdekek szituatív konstellációját
tükrözi, hanem olyan hosszú távú adaptáció, amely azokra a lényeges technológiai és
gazdasági átalakulásokra válaszol, amelyek a múlt század '7o-es éveiben játszódtak le. Az
új technológiai forradalomnak különös jelentősége van, mert a digitális technológia
fejlődése

radikálisan

megváltoztatta

a

telekommunikáció

technológiai

alapjait:

felgyorsította az innovációt, lerövidítette a termelési ciklust és az ágazatok olyan
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integrációjához vezetett, amelyek korábban a különböző technológiák bázisán élesen le
voltak egymástól választva.
A következő kérdés az, hogy milyen viszonyban állnak a kormányzati struktúrák azoknak
a negatív externáliáknak az ellenőrzésével, melyeket a telekommunikációs rendszerek
okoznak környezetüknek. Az externáliák és a biztonsági problémák, melyeket más nagy
technológiai

rendszerek

hívtak

életre,

mint

például

az

atomerőművek,

a

telekommunikáció szempontjából nem bírnak jelentőséggel. A '80-as években azonban
modern biztonsági problémák jelentkeztek, mert amint a telekommunikációs hálózatok
megsokszorozódtak és kiterjedtek, a kommunikáció egyre inkább a telekommunikációs
hálózatok és szolgáltatások megbízhatóságának a függvényévé vált. Napjainkban a
gazdasági szektorok sokasága oly mértékben függ a telekommunikációs hálózatoktól,
hogy azok nélkül pusztán pár napot lenne képes csak túlélni. A telekommunikációs
rendszer szerepe egyre jelentősebbé válik mind a gazdaság stabilitásában, mind a modern
társadalmak sebezhetőségében, talán ez válik a modern társadalom Achilles sarkává. A
kormányzati struktúrák és ellenőrzési technikák kell válaszoljanak erre az átalakulásra és
új procedurális és intézményes elrendezettség létrehozásával kell megoldaniuk a
biztonság és megbízhatóság kérdését.
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VI. Kockázatok és társadalmi szabályozás
A társadalmi szabályozás legjelentősebb formái: az egészségügy, a biztonság és a
környezetvédelem szabályozása. A társadalmi szabályozás lényegében két problémára
próbál válaszolni: a negatív externáliákra és az információs aszimmetriára. A negatív
externáliák gyakran a gazdasági magatartás következményei: a vállalkozások működése
nem ritkán jár a levegő-és víz szennyezésével, vagy toxikus hulladékok kibocsátásával.
Az individuális fogyasztói döntések is lehetnek forrásai a társadalomra káros
externáliáknak:

például

az

autókban

elégetett

üzemanyag

növeli

a

levegő

szennyezettségét. Az információval kapcsolatos problémák szintén jelentős szerepet
játszanak a társadalmi

szabályozásban. Az

információs

aszimmetria kezelése

kormányzati feladat, ami az információnak, mint sajátos gazdasági jószágnak a
természetével magyarázható: ugyanis az egyes vállalatok nincsenek arra ösztönözve,
hogy megszüntessék a köztük és a fogyasztók közti információs aszimmetriát, hacsak
nem fűződik ehhez erős gazdasági érdekük. Az egészség, a biztonság és a környezet
szabályozásában kockázatokkal szembesülünk. A kockázatok, illetve az ezt előidéző
magatartások elemi élettények, mint amilyenek például a különböző halálos balesetek. A
halálos balesetek száma mintegy 5%-át teszi ki az összes halál-oknak, úgyhogy még a
teljesen hatékony biztonsági szabályozások sem játszanak nagy szerepet az általános
mortalitási szint csökkentésében. A baleset kategóriájában a halálos közlekedési
baleseteknek körülbelül a fele autóbalesetek következménye. A második legfontosabb
halálhoz vezető okot az elesésben lehet megjelölni, amely majdnem teljes egészében a
populáció 75 évnél idősebb korosztályára lokalizálódik. Ezek a kockázatok nagyobb
részükben kívül állnak a kormányzati szabályozás hatókörén. A tűzesetek, az égési
sérülések és a mérgezések azonban széleskörű kormányzati szabályozás tárgyai. Ehhez
hasonlóan a balesetek többsége is potenciális szabályozás tárgya, azonban még a
tökéletes állami szabályozás sem küszöbölheti ki teljes mértékben a baleseteket, mert
ezekben nagy szerepet játszik az individuális magatartás. A halálhoz vezető legfőbb okok
az emberek magatartásában keresendők, nem pedig a szabályozó tevékenységében. A
szívroham legfőbb oka az étkezési szokásokra és az életmódra vezethető vissza, ahogy a
rákbetegség kockázata is az életmód, a dohányzás, a genetikai örökség és egyéb más
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személyfüggő tényező eredménye (Lave, 1981) Azok a kockázatok, amelyeket a
kormány szabályozni szeretne, alapvetően nem különböznek azoktól, melyeknek
mindennapi életünkben naponta kitesszük magunkat. Az esetek egy részében a
kockázatot egyáltalán nem lehet kezelni, mert a szóban forgó személy nem tud a
kockázatról, ennek következtében döntéseiben nem is tudja azt figyelembe venni. Azok a
kockázatok, amelyekre felhívják az emberek figyelmét, szintén tartalmazhatnak
nehézségeket, aminek oka abban jelölhető meg, hogy nem érzékeljük és értékeljük
helyesen azokat. Az emberek hajlamosak arra, hogy túlértékeljék azokat a veszélyeket,
amelyek kis valószínűséggel bekövetkező eseményekkel állnak kapcsolatban, mint
amilyenek a tornádók, áradások és ételmérgezések. Ezzel ellentétben alulértékelünk
olyan kockázatokat, amelyek nagy veszélyeket rejtenek magukban, mint amilyenek a
rákbetegség, a szívroham vagy az agyvérzés kockázata. A kis valószínűséggel
bekövetkező események túlértékelésének tartalmi implikációi vannak a kormányzati
politika számára (Viscusi, Vernon és Harrington, 1998). Ha a kis kockázatokra
vészjelzéssel reagálnak az emberek, és ha azok a közpolitikacsinálók, akik a kockázatok
szabályozásáért felelősek komolyan veszik ezeket, akkor a társadalom nagy erőforrásokat
fog e kisméretű kockázatok elkerülésére mozgósítani. Természetesen vetődik fel a
kérdés, hogy ilyen esetekben hogyan kellene a kormánynak a nyilvánosság érzékelési és
értékelési zavaraira reagálnia? Tegyük fel, hogy a nyilvánosság túlértékeli a veszélyes
hulladék telephelyével járó kockázatokat. Válaszolnia kellene-e a kormánynak a
nyilvánosság félelmeire pusztán azért, mert demokratikus társadalmakban a kormányok
tevékenysége az emberek, a választópolgárok érdekeit és preferenciáit kell kifejezze? Ha
a kormány a nyilvánosság intencióinak megfelelően cselekszik, az hatékonyság
veszteségekkel jár, mert aránytalanul nagy erőforrásokat fog fordítani a szóban forgó
probléma megoldására, ha viszont eltekint a nyilvánosság óhajaitól, ezzel a demokrácia
egyik alapelvét sérti meg. A harmadik lehetőség az lenne, hogy a kormány nagyobb
erőfeszítéseket tesz a nyilvánosság felvilágosítására. Ha a nagy nyilvánosság alábecsüli a
nagy veszélyeket magában rejtő kockázatokat, akkor feltehetően nem helyes magatartás a
kormány részéről a tétlenség, mert nem engedhető meg, hogy az emberek tudatlanságból
vagy a hiányos információk következtében szenvedjék el a kockázatok negatív
következményeit. A kormánytól elvárható, hogy a szóban forgó probléma kapcsán több
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és megbízhatóbb információval, illetve tudással rendelkezzen, mint a laikus
állampolgárok, hogy hatékonyan kommunikálja ezt a nyilvánosság felé, és az is, hogy
léptessen életbe szabályozókat a valós kockázatok ellenőrzésére. Azonban a kormány
vagy a szabályozási hivatal tagjainak a racionalitása korlátozott, emellett hajlamos lehet
az opportunus magatartásra, ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a kockázatok
racionális szabályozását.

Az Ellsberg paradoxon
A kockázatok nem csak veszélyeket, hanem bizonytalanságot, kétértelműséget is
magukban foglalnak. Jól érzékelteti ezt az Ellsberg paradoxon (Viscusi, Vernon és
Harrington, 1998). Tegyük fel, hogy két különböző szavazó urnával állunk szemben,
mindkettő piros és fehér labdákat tartalmaz. Az első urnában 50 piros és 50 fehér labda
van. A második urnában a piros és fehér labdák ismeretlen keveréke található. Mindkét
urnában 50-50 labda van, de nem látunk bele egyik urnába sem. Tételezzük fel, hogy
bizonyos összegű nyereménnyel jár, ha pontosan eltaláljuk, hogy milyen színű az a labda,
amit az urnából kihúzunk. A kérdés az, hogy melyik urnából húznánk és hogy milyen
színű a kihúzott labda? A helyes válasz az, hogy indifferensnek kell lennünk a két
szituáció tekintetében, mert ha az első urnából húzunk, az azt jelenti, hogy 5o%-os
esélyünk van a nyereményre, de mivel nem ismerjük a második urna összetételét (a fehér
és piros labdák arányát), ezért 50-50 %-os esélyünk van a nyereményre, ha ebből az
urnából húzunk, függetlenül a kihúzott labdának a színétől. Az emberek többsége úgy
konfrontálódik a két urna közötti választással, hogy azt hiszi, hogy előnyösebb az első
urnából húzni, mert az a siker nagyobb valószínűségét jelenti. Azonban a siker lehetősége
(kockázata) átkonvertálható egy ugyanilyen erőteljes valószínűséggé a második urna
esetében is. Tegyük fel, hogy mielőtt megneveznénk a labda színét, feldobunk egy érmét
és pirosat húztunk, ha az érme fej volt, és fehéret, ha írás volt. Ebben a szituációban a
siker ugyanolyan 50-50%-os valószínűségével állunk szemben, mint az első urna
esetében. Abban az esetben, ha csak egyszer választhatunk a két urna között,
indifferensnek kell lennünk a két urna tekintetében, a helyzet azonban megváltozna, ha a
választási szituációkat megsokszoroznánk. Tegyük fel, hogy elkezdtünk tíz alkalommal
húzni az első urnából, ahová minden egyes húzás után visszahelyeztük a labdákat.
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Tudjuk, hogy az első urnából való húzás esetén minden egyes húzás alkalmával 50-50%os esélyünk van. A második urnából való húzás esetén kezdetben szintén 50%.os
esélyünk van a labda pontos színének megnevezésére, azonban az egymás utáni húzások
során ez a valószínűség emelkedni fog. Például, ha az első három kihúzott labda színe
piros volt, ezzel bizonyos információ birtokába jutunk az urna összetételét illetően: a
piros labdák aránytalanul nagyobb számban vannak jelen az urnában, így az egymás utáni
kísérleteknél a nyeremény valószínűsége a piros labda megnevezése után nagyobb, mint
50-50%.
A fenti példában megtestesülő elv egy sokkal általánosabb értelemben is igaz. A meg
nem ismételt, egyszeri döntés esetében a kockázat pontosságának nincs lényeges
következménye. De a szekvenciális döntéseknél, amelyekben lehetővé válik a tanulás, és
amelyekben idő múltán módosíthatóak a döntések, előnyösebb a bizonytalan szituáció a
kockázat pontos megismerésénél. Bizonytalan szituációkban megváltoztathatjuk a
cselekvés pályáját, ha kiderül, hogy a kockázat eltér attól, amit eredetileg anticipáltunk. A
szabályozás kontextusára vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy szabályozásunk szigorúsága
nagymértékben a bizonytalanság függvénye. Ha most azonnal kell cselekedni a
környezeti katasztrófa elkerülése érdekében, akkor a bizonytalanság irrelevánssá válik.
A veszély kockázattá transzformálása a tudományos-technikai szférában
Mérnökök és statisztikusok hosszú ideig érveltek amellett, hogy a kockázat kalkulálása,
amely a balesetek gyakoriságán és a ténylegesen okozott károk tömegén alapul,
racionálisnak tekinthető és szigorúan bírálták a nyilvánosságot, annak irracionális
félelmei miatt. Mára a helyzet némileg megváltozott, ma már tudjuk, hogy a kockázatnak
és a veszélynek társadalmi ismerete és elfogadása nincs kapcsolatban azzal, hogy
ténylegesen elő fog-e fordulni. A felvilágosodás által implicite vagy explicite javasolt
szakértelem-centrikus modell arra az előfeltevésre alapozódott, hogy ha a nyilvánosság
megértené

a

tudományos-technológiai

tényeket,

akkor

szükségképpen

arra

a

következtetésre jutna, mint a szakértők. A szociológia egy lépéssel tovább ment ennél,
mert feltárta, hogy a társadalomban nem egy, hanem számos, egymással inkompatibilis
racionalitás létezik. Wynne "duális társadalomról" beszél, a szakértők és laikusok
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társadalmáról, Perrow különbséget tett a közgazdászok és mérnökök "abszolút
racionalitása" és az egyre növekvő számú kiábrándult kockázatkutató "korlátozott
racionalitása", illetve a "társadalmi" vagy "kulturális racionalitás" között, amely az
emberek mindennapi tevékenységét irányítja. Douglas és Wildavsky kultúrszociológiai
megközelítésükben egy mesterkéltebb kategorizálásra vállalkozott, amelyben a
racionalitás típusokat a társadalmi intézményekhez és társadalmi csoportokhoz rendelte,
amely a szociológia fogalmi keretében magyarázza meg a felfogásbeli különbségeket és
dokumentálja azok "igazolását".A racionalitások megsokszorozódása napjainkban már a
tudományokban is elemei életténynek számít, sőt úgy tűnik, maga a tudomány adja fel
saját, korábbi racionalitásmonopóliumát. A racionalitások sokféleségének a léte
összefüggésben áll a nézőpontok megsokszorozódásával, amely magával hozza az
episztemológiai

és

metodológiai

privilégiumok

megszűnését.

A

társadalmi

racionalitásokkal való foglalkozás és a különböző racionalitások társadalmi csoportokhoz
való "leosztása"pontosabban elgondolható egy olyan teoretikus fogalmi keretben, mint
amit Luhmann vezetett be, aki megvonta a szemantikai disztinkciót a veszély és a
kockázat fogalma között (Luhmann, 1993). A veszélyt úgy határozta meg, mint negatív
külső, alapvetően természeti hatást az emberek életére, a kockázatot pedig úgy, mint amit
az emberek döntéseinek kell tulajdonítanunk. A kockázat közelebbről olyan veszélyként
határozható meg, ami emberi tevékenység eredménye. A premodern társadalmakat a
veszéllyel, a modern társadalmakat a kockázattal jellemezhetjük. Az utóbbi szoros
összefüggésben áll a modernitásban kiépült tudományos-technikai rendszerrel. A
tudomány és a technológia és a vele járó döntéshozatali lehetőségek állandóan
kockázatokat hívnak életre, amelyek veszélyt jelentenek a többi társadalmi alrendszerre
nézve. Ez azonban paradoxon, mert a tudomány a technológia legitimációjaként azon az
előfeltevésen nyugszik, hogy az utóbbi segít csökkenteni vagy kiküszöbölni a veszélyt.
Ha a tudomány és a technika jelenti a veszély forrását, ez alááshatja magának a
tudománynak és technológiának a legitimációját. Ennek kapcsán két dolgot érdemes
szemügyre venni: azokat a feltételeket, amelyek mellett a tudomány szabályai és
procedúrái elvesztik hatékonyságukat és a technológiának azokat a jellemzőit, amelyek
olyan kockázatokat hívnak életre, amelyek veszélyt jelentenek a társadalom számára.
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Azt lehet mondani, hogy amikor a tudomány új technológiákat hoz létre, akkor ezzel
egyszersmind kiterjeszti a tudást, másfelől bármilyen típusú tudást fordít is át a
laboratóriumból a szocium világába, ez a vállalkozás mindig bizonytalanságokkal terhes.
A laboratóriumnak, mint kísérleti helynek az izolálása megóvja a társadalmat a kísérletek
következményeitől, amit a biztonság garanciájaként lehet kezelni. A tudományos
laboratórium jelenti a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés biztonságát és
legitimációját. A kutatók és mérnökök, csakúgy, mint a nyilvánosság, biztonságosnak
tekintették a laboratóriumokat, mert (mint a 19. században) a haladást szolgáló kutatók
önmagukon végeztek kísérleteket, ami nem jelentett kockázatot a társadalom számára. A
magas fokú kockázatokkal járó kísérletek legitimációja pontosan azon a tényen alapult,
hogy a tudósok csak önmagukat veszélyeztették. Ugyanakkor mindez azzal a reménnyel
párosult, hogy az ily módon nyert tudás révén a jövőbeni veszélyek elkerülhetőek. A
kísérleti úton nyerhető tudás a laboratóriumokra alapozódott, az új technológiákat
laboratóriumi feltételek mellett ellenőrizték. Ezek működési zavarai a laboratóriumokra
korlátozódtak, de a korábbi gyakorlattal ellentétben a laboratórium védett helye ma egyre
inkább háttérbe szorul, mert maga a társadalom válik laboratóriummá. (P. Weingart,
1989). Ez a folyamat olyan technológiák megvalósítást jelentette, melyeknek működését
és működési zavarait lehet modellálni, de a laboratóriumokban már nem lehet ellenőrizni.
Ráadásul ezek a határok (a laboratórium és a társadalom határai) cseppfolyósak, mert a
tesztek többségét a modellek alapján végzik. Például a génsebészet által létrehozott
baktériumok kiszabadulása sikeresen modellálható azon célból, hogy tanulmányozzuk
azokat, és hogy biztonságukat és potenciális veszélyeiket felbecsüljük.
A tudományos vitákban a nukleáris energia hosszú ideje áll a figyelem középpontjában,
amely

ezért

paradigmatikus

esetnek

tekinthető.

Ennek

a

technológiának

legbizonytalanabb aspektusa "kvázi-kísérleti jellege" (Krohn és Weingart, 1986):
azonban itt, a technológia klasszikus formáival szemben nem alkalmazható a próba-hiba
módszer. Mindez úgy valósul meg, hogy a tudósok tisztában lennének azzal, hogy a
jövőben milyen következményei lesznek ennek. Az olyan tudományos alapú
technológiák, mint a nukleáris energia, experimentális szinten kerül megvalósításra, mert
a bennük megtestesülő tudás nem ellenőrizhető és nem tekinthető empirikusan
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verifikáltnak. Azt a kérdést, hogy a nukleáris erőművek normális működésük esetén is
veszélyt jelentenek-e, és hogy vajon a potenciális balesetek az adott adminisztratív és
politikai rendszer feltételei mellett ellenőrizhetőek-e, és hogy különböző klimatikus
körülmények között milyen következményekkel járhat a baleset, csak akkor dönthetjük el
bizonyosan, miután a baleset már bekövetkezett. Emellett a szóban forgó technológia
"katasztrófa-potenciállal" rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a működési zavarnak olyan
következményei lehetnek, amelyek sem térben, sem időben nem kontrollálhatók, ennek
folytán az sem számítható ki, hogy milyen következményeket jelent ez a gazdasági és
politikai szféra számára. (Perrow, 1984).
A technológiába torkolló tudomány és a politika között újabban egyre szorosabbá váló
kapcsolat azt mutatja, hogy a kockázat napjainkban már nem pusztán tudományos, hanem
politikai kérdés is. Amióta éles határvonal választja el azokat az intézményeket, amelyek
létrehozzák és megvalósítják a technológiát azoktól, amelyek előírják és/vagy
szabályozzák azt, a technológia fölötti viták egyre inkább a jövő technológiái körül
zajlanak, a vitatkozó álláspontok magának a technológiának a keletkezését igyekeznek
befolyásolni. Önmagában ez a szituáció nem teljesen új, mert valamennyi új technológia
olyan innovatív folyamatok eredménye, melyet technikai, gazdasági, politikai, kulturális
motívumok és érdekek strukturálnak. Amikor a technológia végül is a piacra kerül,
prototípusát már régen megváltoztatta az a temérdek "szabályozási szűrő", amely a
társadalomnak a korábbi technológiákkal kapcsolatos tapasztalatát tükrözi, beleértve a
jövő kockázataival szembeni kompenzációs stratégiákat és biztonsági intézkedéseket. Az
a változás, ami azokban a normákban következett be, amelyek a technológiát
szabályozzák, jelzés értékű, mert azokra a változásokra utal, amelyek a technológiáról
szerzett új tapasztalatok tükörképei (Ropohl, 1984). Az egyik legfontosabb dolog annak
megértése, hogy az új technológiákkal kapcsolatos kockázatok felfedezése az érdekek új
konstellációjának a kiformálódásához vezetett (Weingart, 1989). A vita, ami ezeknek a
technológiáknak a bevezetése vagy betiltása körül zajlik, inter alia az újonnan
formálódott érdekek intézményesülésének is a kifejeződése csakúgy, mint azoké az
alkudozásoké, melyek tárgya az, hogy társadalmi szinten hogyan osszák el a kockázatok
következményeit. Miután a technológiák továbbfejlesztése társadalmi csoportok közötti
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alkufolyamat végeredménye, ezért a nagy technológiai rendszerek körüli konfliktuózus
vita úgy értelmezhető, mint amelyben a technológia megvalósítása és az ebben rejlő
kockázatok

identifikálása

már

azelőtt

lezajlik,

mielőtt

az

érintett

érdekek

intézményesülhettek volna, illetve mielőtt az ellenőrzésre való jogosultságot kijelölték
volna, vagy a kompenzációs intézkedések megtörténtek volna. A jelenlegi szituációban
olyan

új

kérdések

intézményesítésével

merülnek

fel,

kapcsolatosak,

amelyek
azzal,

a

hogy

kockázatok
ki

legyen

megállapításának
a

kockázatok

következményeinek a kezeléséért felelős. A kockázatnak a kockázat definiálása által való
megállapítása felgyorsítja a politikai érdekek konszolidációját, és döntően befolyásolja az
allokáció fölötti konfliktust. Ez biztosija azt, hogy a kockázat meghatározása kvázi
tudományos képviseletet kapjon a politikai arénában, hogy az ne korlátozódhassák a
tudományos viták nyilvánosságra ható befolyására. A kockázatok identifikálásának és
definiálásának messzemenő következményei vannak a népesség magatartására. Példák
mutatják, hogy a kockázat meghatározása fontos politikai erőforrássá vált, mert az
azonos: (a) annak a megállapításával, hogy kikre lehet, és kikre nem lehet kockázatokat
kivetni, (b), a kompetenciák kijelölésével, annak megállapításával, hogy kiket kell
felhatalmazni a kockázatok mérésére, (c) az ellenőrzéssel kapcsolatos felelősség
allokálásával. Mindezek együtt olyan döntési folyamatot alkotnak, amely hasonlít a
hatalom elosztásáért folyó küzdelemhez. A veszélyek elkerülésére tett bármilyen kísérlet
csak az "ilyen" tevékenységek egyre növekvő komplexitása útján lehetséges.
Költségek és hasznok
A közgazdászok szerint a szabályozás költségeit és előnyeit, ha nem is kizárólagos
szempontként, de a kockázatok szabályozásánál is komolyan tekintetbe kell venni. Egy
minimum szinten nem kellene támogatni azokat a köz-és szabályozási politikákat,
amelyek előnyei nem haladják meg a ráfordított költségeket, mert az ilyen erőfeszítések
több kárt okozhatnak, mint hasznot. Közgazdasági szempontból ideális a közpolitikák
nettó nyereségeinek a maximálása volna. Ez a nettó nyereség a költségek és előnyök
közti különbség, ezért a cél az előny mínusz költség közti különbség maximálása. Például
ahogy a környezet minősége emelkedik, úgy emelkedik az a költség is, amelyet a
környezetminőség biztosítására kell fordítani. Amint a legígéretesebb közpolitikai
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alternatívát kiaknáztuk, kevésbé hatékony eszközökhöz kell folyamodnunk a környezet
minőségének emeléséhez, ami hozzájárul a költségek emelkedéséhez. A kezdeti
nyereségek a legnagyobbak, minthogy ezek alapvetően befolyásolják életünket és
jólétünket. A környezetminőség addicionális egészségi és jóléti hatásai valójában
csökkennek. A kormányzat feladata a környezetminőség optimális szintjének az
eltalálása, azaz, hogy szabályozás útján csökkentsük a teljes előny és teljes költség közti
távolságot. Az optimális közpolitika megvalósításának alternatív módja a marginális
költségek és marginális hasznok egymáshoz való viszonyának megvizsgálása. A
marginális költségek emelkednek, mert a környezetminőség emelésére fordított
addicionális erőfeszítések produktivitása csökken, minthogy a környezetminőség
tekintetében addicionális fejlődésre törekszünk. Ehhez hasonlóan a marginális előnyök is
csökkennek, mert a legnagyobb inkrementális előnyök akkor fordulnak elő, amikor a
környezet

minősége

nagyon

rossz.

Az

optimális

környezetpolitika

a

környezetminőségnek annál a szintjénél van, amikor a marginális előnyök megegyeznek
a marginális költségekkel.
A szabályozási tevékenység előnyeinek és költségeinek a megvizsgálása nem csak a
szóban forgó szabályozás szigorúságára való tekintettel fontos, hanem azért is, mert
különböző szituációkban eltérő a szabályozás szigorúsága. Például a szennyezési
normákat általában sokkal szigorúbb szinten állapítják meg az új vállalatok számára, mint
a már működőkére, aminek oka részben abban van, hogy úgy vélik, hogy a normának
való engedelmeskedés költsége kisebb lesz az új technológiák bevezetésekor, mint az a
költség, amelyet további szennyezést ellenőrző eszközökre fordítanak a már működő
technológiák esetében.
Az emberi élet értéke és értékelése
A társadalmi szabályozás megfelelő mértékének a megalapozása megkívánja a
szabályozás eredményének az értékelését. Például a környezet szabályozásának esetében
szükségszerű annak ismerete, hogy milyen értéket jelent majd a társadalom számára az
addicionális szennyezés csökkentés, és e tudásnak azelőtt kell birtokában lennünk,
mielőtt a normák szigorúságát megállapítanánk. Az egészség és biztonság esetében
118

tudnunk kell, hogy milyen értékkel bír az élet és egészség addicionális kockázatainak a
megelőzése. Ezek a kérdések részben megkerülhetőek a költséghatékonyság elemzésére
támaszkodva, amelyben számításokat végzünk az elért társadalmi előnyök egységnyi
költségeire vonatkozóan, azonban valamilyen módon mégis meg kell ítélnünk azt, hogy a
társadalom mennyi erőforrást hajlandó áldozni a társadalmi szabályozás adott területeire.
(Viscusi, Vernon és Harrington,1998). Ezzel kapcsolatosan a kérdés az, hogyan lehet a
felhasznált erőforrások és a társadalmi szabályozás útján elért előnyök közötti "trade-off "
megállapítása. A gazdasági javak esetében ez egyszerű feladat, mert a piacon található
jószágok árának a kitalálása triviális vállalkozás. Ezzel szemben a társadalmi szabályozás
erőfeszítései jobbára olyan jószágok kezelésével kapcsolatosak, amelyek nem
kifejezetten piaci adásvétel tárgyai: például a szennyezés áldozatai nem adják el a
szennyezés jogát annak a vállalatnak, amely a szennyezés költségeinek okozója. A jövő
generációi, akik potenciálisan genetikai károsodásokat szenvedhetnek el, nem kötöttek
szerződést a jelen generáció tagjaival, például a génsebészet gyakorlóival. Mindemellett,
amilyen mértékben ez lehetséges, ebben az esetben is szeretnénk tudni, hogy mennyi
erőforrást kell felhasználnunk ahhoz, hogy a fenti, negatív következményeket
megakadályozzuk. Az idézett szerzők az élet kockázatának értékelését használják
esettanulmányként annak érzékeltetésére, hogyan értékelheti a kormány a szabályozással
kapcsolatos előnyöket az egészség és a biztonság esetében. A szerzők két megközelítést
alkalmaznak: az első a társadalmilag kockázatos javaknak az implicit árait becsüli meg, a
második interjúk útján kérdezi meg az embereket arról, hogy milyen magasra értékelik a
szabályozás eredményét az egészség és a biztonság területén.
Tegyük fel, hogy az úttesten való szabálytalan átkelés esetén 1/1000-nyi a valószínűsége
annak, hogy egy jármű elgázol, amibe belehalunk. Egy gondolatkísérlet erejéig
ugyancsak tegyük fel, hogy felajánlhatják nekünk, hogy készpénzfizetés ellenében
megvásárolhatjuk a kockázatot. Azt is feltesszük, hogy ehhez rendelkezésünkre állnak a
megfelelő erőforrások.(van hitelünk vagy készpénzünk stb.) A kérdés az, hogy mennyit
volnánk hajlandók a kockázat elkerüléséért fizetni. Az ilyesfajta gondolkodás pontosan
ugyanolyan, mint amivel a kormány kénytelen szembenézni, amikor arról gondolkodik,
hogy mennyi erőforrást fordítson a társadalmi szabályozásra. A fő dolog, amit meg kell
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gondolni az, hogy a társadalom egésze mennyit hajlandó áldozni (fizetni) a kis
valószínűségű halál lehetőségeinek vagy az egészségre káros hatások elkerülésére.
Érdemes megjegyezni, hogy a társadalom elítéli az öngyilkosságot, de a kismértékű
kockázatok felvállalását általában elfogadhatónak tartja. Az az összeg, amit a statisztikai
halál megakadályozására hajlandóak lennénk fordítani azonos azzal, ahogyan életünket
értékeljük. Ez az összeg azonnal kiszámítható.
(1) Élet értéke = Fizetési hajlandóság/ A kockázat csökkentésének mérete
A képlet megmutatja, hogy milyen összeget lennénk hajlandóak a halálos kockázat egy
egységére fizetni.
A fenti példát véve figyelembe az
(2) Élet értéke = Fizetési hajlandóság/1/1000
(3) Élet értéke = 10.000 x Fizetési hajlandóság
Az élet értékéről való gondolkodásnak van egy alternatív formája is. Vegyünk egy 1000
emberből álló csoportot, ezeknek egyike a következő évben meghal. A várható halál tehát
1. Ha valamennyi személy hajlandó lenne ugyanazzal az összeggel hozzájárulni a
kockázat csökkentéséhez, akkor a várható halál megelőzésének értéke 10.000-szer
megsokszorozódna. Ez a számítás azonos a (3) képlettel. Az élet értéke implicite
bennfoglaltatik abban a válaszban, amit adunk, amely 10.000-szer nagyobb összeg a mi
válaszunknál. Ha nem létezik olyan véges pénzösszeg, amelyet hajlandók lennénk azért
fizetni, hogy a kockázatot megakadályozzuk, és ha hajlandóak lennénk az összes
jelenbeli és jövőbeni erőforrásainkat arra szentelni, hogy ezt elkerüljük, akkor életünknek
végtelen értéket tulajdonítanánk. Minden ezen összeg alatt lévő válasz azt jelenti, hogy
hajlandóak vagyunk az élet véges értékét elfogadni.
Az élet értékének a fizetési hajlandóság alapján való megközelítése kevés nyereséggel jár
számunkra, mert ennek alapján a gyakorlatban nehéz felbecsülni azoknak az előnyöknek
az értékét, amelyek a fizetési hajlandóságból következnek, mégis tekintélyes előnnyel jár
abban a tekintetben, hogy megakadályozza, hogy az előnyök felbecslésének olyan
procedúráit alkalmazzuk, amelyek kőgazdaságilag nem megfelelőek. A "közgazdasági
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csapda", amellyel szembekerülünk, nyilvánvalóvá válik, ha szemügyre veszünk néhány
alternatív megközelítést. Ezek a megközelítések nagyrészt a különböző emberi tőkék
felmérésén alapulnak, amelyek az életút során szerzett jövedelmekkel állnak
kapcsolatban. Azonban az ilyesfajta megközelítés, amely hasznos a képzés és
továbbképzés

értékének

a

felbecslésében,

teljesen

alkalmatlan

lehet

az

élet

meghosszabbítását célzó erőfeszítések következményeinek az értékelésében. Az emberi
tőke felmérése kapcsán az életút során szerzett jövedelem jelenben értékét veszik
figyelembe. Ez durván úgy fogható fel, mint az ember értékének a GNP-hez viszonyított
aránya, melyet nem nehéz kiszámítani. Ennek az aránynak a téves használata azonban
nyilvánvaló, mert noha igaz az, hogy az emberek jövedelmi viszonyai befolyásolni fogják
a kockázat csökkentésére vonatkozó fizetési hajlandóságukat, azonban ezt nem szabad
valamifajta egyoldalú determinációként kezelni. Például a halál kis kockázata esetén,
mint amikor annak valószínűsége 1/10.000-hez, nem kell azt hinnünk, hogy az emberek
pusztán jövedelmük 1/10.000-red részét hajlandók a kockázat csökkentésének a
megvásárlására fordítani. Az emberek akár jövedelmük nagyobbik részét is elkölthetik a
kockázat kismértékű inkrementális csökkentésére. Nehézségek akkor lépnek fel, amikor a
jövedelem alacsony, a kockázat pedig drámaian magas. Ha az ember a halál nagymértékű
kockázatával szembesülne, akkor bizonyára hajlandó lenne látástól-vakulásig dolgozni,
ha túlélése ettől függene. Mindazonáltal statisztikailag igaz marad, hogy a gazdag
emberek valószínűleg magasabb árat hajlandók megfizetni bármiféle kockázat
elviseléséért. Ez mutatkozik meg a nagyfokú pozitív jövedelem elaszticitásban a
betegbiztosítás iránti keresletben csakúgy, mint abban a pozitív kapcsolatban, amely az
egyéni jövedelem és a veszélyes munkák után járó fizetéskompenzáció között áll fenn.
Az az összeg, amit az emberek hajlandók azért fizetni, hogy elkerüljék a sérülés
kockázatát, jövedelmükkel arányosan emelkedik, mint ahogy az az összeg is, amit a
dolgozók fizetéskompenzációként hajlandóak a veszélyes munkáért elfogadni. Az egyéni
preferenciák szerepének a jelentőségét nem szabad elvitatni, ugyanakkor empirikus
bizonyítékok szólnak például amellett is, hogy a dohányosok a dohányzás mellett, kisebb
kompenzációért is sokkal inkább hajlandók számos egyéb kockázatot elvállalni, mint a
nem dohányosok, vagy azok az egyének, akik használják a biztonsági övet, óvakodnak
attól, hogy munkatevékenységükben kockázatoknak tegyék ki magukat.
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VII. A környezet szabályozása
Egyre inkább nyilvánvaló, hogy az a gyakorlat, ahogyan autóinkat használjuk, ahogy a
szenet elégetjük, hogy elektromos áramhoz jussunk, ahogyan a szemetet szétdobáljuk a
szárazföldön és a vizekben, nem folytatódhat tovább. A '90-es évekre a környezet
regionális és globális problémává vált. A savas esők, a globális felmelegedés, a trópusi
erdők tönkretétele és az óceánok kizsákmányolása napjainkra a nemzetközi
közvélemény-és diplomácia figyelmének középpontjába került. A probléma súlyának a
felmérése és a megoldáshoz szükséges technikai eszközöknek a megtalálása komoly
tudományos erőfeszítéseket igényel. Az azonban nyilvánvaló, hogy bármi legyen is a
környezetkárosítás közvetlen kiváltó oka, az alapvető ok az emberi magatartásban
keresendő. A népesség növekedése és a modern indusztriális gazdaság fejlődése a
környezet megkárosításához vezetett. Az emberi magatartásnak meg kell változnia, ha a
károkat orvosolni akarjuk. A változás részben új erkölcsi magatartást követel meg, mert
azok az értékek (a nyers haszonmaximálásba torkolló gazdasági racionalitás), amelyek
napjainkban a környezethez való viszonyunkat meghatározzák, aligha tarthatóak fenn
hosszabb távon. Azonban az értékrendszerek megváltozása hosszú folyamat és
meglehetősen bizonytalan. Az

egyre gyakoribbá váló

természeti

katasztrófák

megmutatták milyen törékenyek is azok az értékek, melyek magatartásunkat motiválják.
Miután nem szabad előfeltételeznünk a fenti értékrendszer rövidtávon való radikális
átalakulását, ezért a környezethez való viszonyunk szabályozásának (Helm, 1993)
nagyrészt adottnak kell tekintenie a fenti értékrendet, utópikus várakozások helyett
inkább arra a kontextusra kell összpontosítania, amelyen belül az emberek cselekszenek.
E kereten belül a gazdasági racionalitás játssza a kulcsszerepet. A környezetnek a
gazdasági kalkulációba való belefoglalása megkívánja, hogy a környezetnek értéket
tulajdonítsunk, és úgy kezeljük, mintha maga is áru volna. Az ilyen kategorizálás sokak
számára a környezet lealacsonyítása vagy megalázása. A pénzben kifejezhető
értékkölcsönzés ugyanis nem ismeri el a természet önálló "morális státusát".
Mindazonáltal igaz marad, hogy ex post az értékek ki vannak jelölve abban az
értelemben, hogy a környezet erőforrásai a gazdasági fejlődés nevében sérülnek, vagy
mennek tönkre. Monetarizálás nélkül, ha a környezetnek nem tulajdonítunk gazdasági
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értéket, nem rendelkezünk alappal az összehasonlításra, így kritériumokkal sem arra,
hogy a politikai döntéshozatalt elősegíthessük. Lehet, hogy a környezetnek éppúgy
nincsen ára, mint az emberi életnek, mindazonáltal adott összegű pénzt költünk ennek
megóvására. A környezeti károk megakadályozása erőforrások felhasználását igényli,
miután az erőforrások mindig szűkösek, ezért a környezeti probléma amellett, hogy
tudományos és etikai kérdés is, gazdasági probléma is. A gazdasági elemzés eszközei
hasznos segítséget nyújthatnak a környezetpolitika- és szabályozás kialakításában. A
környezeti probléma számos összetevőből áll, a gazdasági elemzés első feladata az, hogy
gondoskodjon a károk okainak kategorizálásáról. Miért éppen a piac zsákmányolja ki a
környezetet? A hagyományos válasz a piaci kudarcok idenfikálására összpontosít, mely
szerint a piac nem veszi korrekten tekintetbe a gazdasági tevékenység környezettel
kapcsolatos költségeinek és előnyeinek teljes körét. Ezt rendszerint az externáliák
általános címszava alatt tárgyalják. Az externáliák azonban ritkán jelennek meg izoláltan,
mert más piaci kudarcok általában súlyosbítják a környezeti problémákat (Helm, 1993).
A környezeti előnyök gyakran megfoghatatlanok, mert rendszerint a közjavak
tulajdonságaival rendelkeznek. Például egy adott természeti környezet szépségét, a hegyi
jó levegőt bárki élvezheti, és ezért senki nem terhelhető meg semmiféle költséggel. A
környezeti előnyök közül nem egy a jövő generációjára háramlik, noha annak
preferenciáit a jelen generáció csak implicite veszi figyelembe, ha egyáltalán. Végezetül
azok a döntések, amelyeket a mában hozunk a jövőről, magukban foglalják azokat a
kockázatokat, amelyek abból fakadnak, hogy a természeti környezet működéséről való
ismereteink tökéletlenek. Ez különösen akkor ad okot aggodalomra, ha a döntések
irreverzibilisek, mint amilyen például az állatfajok kipusztulása. Ahol a piaci kudarcok
megsokszorozottan vannak jelen, ott a szabályozás megtervezése sokkal bonyolultabb.
Az arra a kérdésre adandó válasz, hogy a piac miért zsákmányolja ki a környezetet, a
mindenkor azonosítható egyedi piaci kudarcok feltételeiben rejlik, ezért a probléma
megközelítése szükségképpen pragmatikus. A környezetpolitika feladata olyan
intervenciós módszerek kidolgozása, melyek megszelídítik a piacot, így a környezet
esetről-esetre megfelelőképpen figyelembe vehető. Azonban az ilyen intervencióknak át
kell esniük egy másik teszten is: nem szabad a dolgokat rosszabbakká tenniük. A
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közgazdaságtan, amely igényt tart a szabályozás elméleti megalapozására, hasonlóan a
többi társadalomtudományhoz, meglehetősen pontatlan tudomány, mert modelljei révén
az emberi magatartás komplexitása csak elnagyoltan ragadható meg. Egy megfelelő
környezetpolitika kialakításához a tudománynak nem csak a piaci kudarcokat, hanem a
kormányzati intervenciók nem szándékolt következményeit is figyelembe kellene vennie,
erre azonban a korlátozott racionalitás miatt a tudomány csak kevéssé képes (Simon,
1982). A kormányzati kudarcok különösen a környezetpolitika esetében szembetűnők, és
bizonyára nem véletlen az, hogy a környezetszennyezés legelrettentőbb példái a
közösségi szektor iparágaiban találhatók (útépítés, csatornarendszer stb.) A dolog
megértéséhez mindenesetre a piaci kudarcokból kell kiindulni, először ezeket kell
identifikálni és értékelni, és csak ezután lehet magyarázatot keresni a kormányzati
kudarcokra.
A közgazdászok által itt alkalmazott technika a költség-haszon elemzés. A költséghaszon elemzés azonban meglehetősen problematikus analitikus technika, amit jól példáz
a globális felmelegedés. Minthogy a környezetnek általában nem tulajdonítanak árat,
vagy ha igen, akkor alul árazzák, ezért a kár szintje rendszerint nagyon magas. A kár
értékelése ennélfogva a szabályozáspolitika fontos részének tekintendő. P.O. Johanson
elemzi ezt a közgazdászok által előszeretettel alkalmazott technikát, rámutatván arra,
hogy a költség-haszon tanulmányoknak, ahol ez csak lehetséges, az értékelések egész
sorát kellene magukban foglalniuk, beleértve mind a kereslet, mind a kínálat alapú
értékeléseket

(Johanson,

1993).

Miután

a

költség-haszon

értékelések

mindig

bizonytalanok, ezért a szabályozónak ezt a bizonytalanságot is kalkulálnia kellene az
optimális szennyezési célpontok megválasztásakor. Szennyezési célpontok felállítása, a
megengedett szennyezési szint megállapítása (ez a kormány illetve a szabályozási hivatal
feladata) azonban csak az első lépcső a környezetpolitika megtervezésében. A második
lépés azoknak az eszközöknek a meghatározása, amelyekkel a szabályozáspolitikai célok
megvalósíthatók. A szennyezés szabályozásának hagyományos megközelítése a
„parancs-kontroll” modell. Itt a szabályozó testületek minden esetet individuálisan, a
saját érdemén kezelnek, és ezután határozzák meg a megengedett szennyezés maximális
szintjét. Az alternatív megközelítés a piaci mechanizmusokat alkalmazza, amely az
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ármechanizmusok információs előnyeit hasznosítja és a piac intézményes kereteinek
segítségével decentralizálja a szennyezés ellenőrzését. A szennyezésnek ára van, ami a
piaci csere intézményrendszerében érvényre is jut. E megközelítés előnyéül tudják be a
gazdaságosságot, a tökéletesebb információt és a kormányzati kudarcok csökkentését.
Elvontan tekintve a piac alapú mechanizmusnak két típusa van:
(a) Adók és támogatások, melyek azoknak az áraknak a megváltoztatására irányulnak,
amelyekkel a piaci szereplők spontán módon konfrontálódnak.
(b) Tulajdonjogok létrehozása eladható, piacképes szennyezési engedélyek útján.
Az adó-támogatás esetében a cél az, hogy a költségek közvetlen megváltoztatásával a
szennyezést a célpont szintjére nyomjuk le. Az adó és a támogatás a sikernek illetve a
kudarcnak megfelelően emelhető vagy csökkenthető. Minél magasabb a megkívánt
adó/támogatás, annál költségesebb a szükséges kiigazítás. A piacképes engedélyeknek
számos vonzó tulajdonsága van és az elgondolás is nagyon egyszerű. A kormány illetve a
szabályozó célpont csökkentés formájában megállapítja a szennyezés kívánatos szintjét,
ezután engedélyeket hoznak létre, amelyek azonosak a szennyezés megengedett
mértékével, majd ezt követően, aki szennyezni akar, meg kell vásárolja az engedélyt
annak a szennyezési mennyiségnek megfelelően, amelyet ki szeretne bocsátani. Azok,
akik olyan terméket hoznak létre, amely a fogyasztók számára a legértékesebb (vagyis
amelynek kereslete inelasztikus) és akik számára a szennyezés csökkentés költségei
magasak, fogják fizetni a legmagasabb árat az engedélyért, mert a szennyezésre való jog
sokkal értékesebb nekik, mint azoknak a termék-előállítóknak, akiknek termékei kereslet
elasztikusak, és akik számára viszonylag olcsóbb környezet-barát technológiákat
alkalmazni. A piac ily módon gondoskodik az engedélyek hatékony allokálásáról a
szennyezők között. Valójában a piac számol a szennyezés árával és ezért az engedélyek
ára és az optimális szennyezési adó azonos nagyságúak. Az engedélyezési rendszer
előnye, hogy a piac alakítja ki az árat (az adót), amit hatékonyabban tesz a szabályozó
hivatalnál. A kormány illetve a szabályozó hivatal feladata annak biztosítása, hogy
engedély nélkül senki ne szennyezhessen. A „piacképes engedély” megközelítés, amely
elméletileg a Coase iskolára megy vissza, azonban maga sem tökéletes megoldás, így
számos ellenvetéssel lehet irányában élni. Az itt felmerülő nehézségek az engedélyek
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kibocsátásával, a kiinduló (kezdeti) járadék kijelölésével, elosztásával, az engedélyek
piacán belüli verseny fokával, a kikényszerítési procedúrákkal és az ellenőrzéssel
kapcsolatosak.
Externália típusok
A környezeti hatások externáliák, olyan hatások, melyeknek költségei és előnyei nem
tükröződnek teljes mértékben a potenciális vagy tényleges piaci cserében, s mint ilyenek
a tökéletlen piac kifejeződései. Amint azt láttuk, az externáliákkal kapcsolatos irodalom
az externáliákat a piaci kudarc speciális eseteiként kezeli, az egyébként tökéletesnek
elgondolt piacon belül. A valóság azonban az, hogy a piaci kudarcok ritkán jönnek létre
egymástól világosan elkülöníthető osztályokban (Helm és Pearce, 1993) Az externáliák
az olyan monopolisztikus és oligopolisztikus piacokon keletkeznek, ahol a közjavakkal
kapcsolatosan kockázat és bizonytalanság van jelen. A globális externáliák (mint amilyen
a környezetszennyezés) megkülönböztető vonása az, hogy szemben a lokális
externáliákkal, csak nemzetközi kooperációban oldhatóak meg. Ezért az externáliák
konvencionális közgazdasági megközelítése valószínűleg nem kielégítő a közpolitikai
illetve szabályozási opciók meghatározásához. Az intézményes kontextus komplexitása
és az ezzel kapcsolatos piaci struktúra a döntő. A komplexitás abból a tényből is
következik, hogy a környezeti erőforrások többsége nem piacosított. Nem található piac a
tiszta levegő, a nem-szennyezett tengerpart, az erdők vagy őserdők esetében. Az emberek
többsége úgy tekint ezekre az erőforrásokra, mint amelyeknek nincs áruk, az ilyesfajta
nézőpontnak azonban nincsenek a szabályozással kapcsolatos implikációi, ha csak az
nem, hogy a természeti környezetet gyakorlatilag közömbösen szemléljük.
Annak a felismerése, hogy a környezeti problémák externáliák, a környezetpolitika
körvonalazásának szempontjából nagy jelentőséggel bír. Fontos azonban rámutatni arra,
hogy az externáliák számos, egymástól különböző kontextusban merülnek fel. Ezek a
kontextusok annak megfelelően klasszifikálhatók, hogy hány szereplő okozza, és hány
szenved a szennyezés következményeitől (Helm és Pearce, 1993) Mindennek komoly
hatása van arra, hogy a különböző intézmények mennyire képesek kezelni a szennyezés
következményeit. Az externáliáknak azok a klasszikus példái, amelyek két meghatározott
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fél között keletkeznek, valójában speciális eseteknek tekinthetőek, amit az is jelez, hogy
napjaink környezeti

problémáinak megkülönböztető

vonása, azok globális

és

sokszereplős természete. Azok az eredmények, amelyek bilaterális esetekben
fenntarthatóak, nem biztos, hogy globális esetekben is érvényesülnek. Egyszerű
bilaterális esetekben a felek könnyen identifikálhatók és rendszerint a szennyezés
költségei is megbecsülhetőek. Az ilyen esetek adók és támogatások vagy tárgyalások
útján gyakran megoldhatók. Például a szomszédságok közvetlen megbeszélés,
panasztevés, rendőrség vagy bíróság igénybevételével rendszerint meg tudják oldani a
zaj, a füst vagy a szemételtakarítás kapcsán felmerült problémákat, noha a szennyezést
felügyelő hivatal közvetlenül szabályozza ezt és szükség esetén maga is megteszi a
szükséges intézkedéseket. A komplexitás magasabb fokát jelenti, és további nehézségeket
okoz az, ha egyének vagy vállalatok nagyobb csoportja az érintett fél. A szennyezéssel
kapcsolatos problémák sokasága esik abba a kategóriába, amikor egy szennyező több
érintettel áll szemben: például az olajtankerek elsüllyedése vagy a kemikáliák
vízrendszerbe kerülése esetén. A szennyezési forrást viszonylag ebben az esetben is
könnyű azonosítani, de az érintett felek (a szennyezésből adódó kár elszenvedői)
rendszerint túl kicsik ahhoz, hogy garantálják a probléma megoldásának a költségeit,
hogy kikényszerítsék a kár megtérítését. A nehézség ebben az esetben többek között az,
hogy hogyan lehet kooperatív cselekvésre bírni az érintett feleket (a szennyezést
elszenvedőket) akkor, ha a szennyezésből fakadó egy félre eső költségek (károk) kicsik
ahhoz képest, ami a szennyezővel szembeni aktív fellépéshez „szükséges” lenne. Ez a
potyautas stratégia követésére ösztönöz, mert a "szennyező fizessen a kárért"elv
kikényszerítése költségekkel jár, amit a károsultak a fenti okok folytán nem vállalnak fel.
Ilyen esetekben válik szükségessé a kormányzati szabályozás, amely azonban egyfelől
maga is tranzakciós költségekkel jár, másfelől a kormányzati beavatkozásnak is meg
vannak a saját korlátai és kudarcai, a szabályozás is elvétheti célját, lehet
„félreszabályozás” (Le Grand,1999).
Az externáliák egy külön típusa több szennyezőt kombinál több szennyezést
elszenvedővel: az olyan esetek, amikor több szennyező több érintettel áll szemben, a '80as években keletkeztek és számos új, addig ismeretlen problémát rejtenek magukban. A
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leginkább említésre méltóbbak ezek közül az üvegházhatást kiváltó gázok egyre növekvő
koncentrációja, az ózonlyuk és a bioszféra pusztulása. Helm és Pearce ezeket globálisan
közös (global mutual) externáliáknak nevezi. A fentiek mellett ebbe a kategóriába
tartoznak a háztartási és ipari hulladékok, beleértve a papírt, a műanyagot és a
szennyvizet is. Megsokszorozott szennyezők esetén a szennyezés mérése is sokkal
nehezebb, másrészt a részletes kibocsátási adatok összegyűjtése költségekkel jár.
Ráadásul, ha a szükséges adatok beszerzése a szennyezőktől függ, akkor fennáll a
lehetősége az adatok szennyező általi meghamisításának vagy annak, hogy a szabályozó
részrehajló lesz, rosszabb esetben korrupttá is válhat.
Azokban az esetekben, ahol az externáliák egyetlen országra korlátozódnak, a jogi bázis
hatóköre azonos az externáliáéval, és az érvényes adó-és szabályozási rendszer
közvetlenül alkalmazható a környezetpolitikában. A szennyezés következményei azonban
nem minden esetben vannak tekintettel az országhatárokra: az externáliák határai és a jog
határai nem mindig esnek egybe. A nemzeti jog és a nemzetközi szabályozás erőtlen
módszerei a kontrollnak és a nemzetközi jog is túl gyenge ahhoz, hogy adekvát
gyógymódokat biztosítson. Ilyen körülmények között a szennyezőknek a szennyezésből
fakadó előnyei messze meghaladják azokat a költségeket, amelyeket az érintett felek
részéről jövő nemzetközi nyomás ellensúlyozására kell fordítaniuk.

Pigou modellje
Az externáliák közgazdasági megközelítésének első megfogalmazása Pigou nevéhez
köthető. Noha Pigou az externáliákat nem tartotta olyan jelentős problémának mint a
monopóliumot, mindazonáltal azzal a javaslattal élt, hogy az adó-és támogatási rendszer
az, amelynek segítségével korrigálni lehet azt a társadalmi költséget, amelyet a
társaságok nem foglaltak bele döntéshozatalukba. Durván azt lehet mondani, hogy az
adót a szennyező oldalára helyezte, hogy annak költségfüggvényét olyan szintre hozza,
amilyen akkor lett volna, ha a vállalat számolt volna a termelés valódi társadalmi
költségeivel. Ha a szennyező fizet elv érvényesül, akkor a szennyező outputja a
társadalmilag optimális szintre csökken. Ezzel szemben a támogatást a szennyezést
elszenvedőnek kell juttatni, hogy kompenzálják az általa elszenvedett kárért. A
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kormányzat biztosítja azokat a mechanizmusokat, melyekkel a szennyező arra
kényszeríthető, hogy tevékenysége teljes költségeit fizesse meg. Az adó vagy pontosan,
vagy kevésbé pontosan ellentételezi a támogatást, ez annak a függvénye, hogy az
adóbevételeket átutalják-e a károsultaknak vagy sem, továbbá függ a kereslet és kínálat
rugalmasságától is. Ez a probléma összefüggésben áll az egyszerű egy szennyező-egy
károsult, korábban taglalt esetével. A modell belátást nyújt azokba a közpolitikai, illetve
szabályozási problémákba, amelyek a kormányzatot (a szabályozót) szorongatják.
Valójában ez a Pigou féle modell az, amely továbbra is alapja marad azoknak az
adójavaslatoknak, melyeket a közgazdászok mindmáig oly hevesen vitatnak.
Az elmélet szempontjából a következő meggondolások különösen lényegesek.
(1) Nem állítható, hogy a szennyezés valamennyi szintje per se rossz, negatív, mert a
szennyezés egy gazdaságilag értékes tevékenység mellékterméke. Természetesen a
szennyezés abszolút értelemben rossz, de miután nem rendelkezünk olyan tudományos és
technológiai eszközökkel, melyekkel a szennyezés teljes mértékben kiiktatható lenne,
ezért felértékelődik a szennyezés relatív szintje. Ha tökéletes tudással és ennek alapján
teljesen biztonságos technológiai rendszerekkel rendelkeznénk, akkor értelmetlen lenne
szennyezésről beszélni. Közgazdasági értelemben a baj abban van, hogy a szennyező
vállalatok termékeinek árában nem a teljes társadalmi költség tükröződik, mert a
költségbe nincsen bekalkulálva a szennyezéssel járó kár költsége. A piac problémája nem
az, hogy szennyezést eredményez (a szennyezés, mint láttuk, a technológiai rendszerek
tökéletlensége következtében abszolút értelemben soha nem iktatható ki), a probléma
sokkal inkább a szennyezés elfogadhatatlan mértékében van. A szennyezés optimális
szintje csak abban az extrém esetben nulla, amikor az externáliák költsége olyan magas
adót követel meg, hogy a vállalat teljes mértékben leállítja a termelést.
(2) Pigou elmélete azt feltételezi, hogy az adó után a társaságok a termelés valódi
marginális költségeivel szembesülnek. Ennek következtében a szennyező vállalatok
között a verseny nem torz, azaz ebben az elemzésben azt előfeltételezik, hogy externáliák
olyan kontextusban jelentkeznek, amelyekben nem fordulnak elő egyéb piaci kudarcok.
Nem léteznek monopóliumok vagy oligopóliumok, nincsen bizonytalanság, nem
szembesülünk koordinációs problémákkal stb. Minthogy az externáliák a gyakorlatban
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mindig olyan piacokon fordulnak elő, amelyeken egyéb kudarcok is jelen vannak, ezért a
"társult piaci kudarcok" modelljének nagy lesz a jelentősége (Helm és Pearce, 1993).
Ennélfogva egy komplexebb, optimális Pigou féle adó megtervezése mindezeket
tekintetbe kell vegye.
(3) Az elmélet azt is előfeltételezi, hogy a szennyező cég és a szennyezést elszenvedő
fogyasztó költséggörbéje ismert. Emellett azt is felteszik, hogy (a) nem létezik olyan
információ, amely a szabályozó számára ne lenne hozzáférhető, azaz nem számolnak a
döntéshozó „korlátozott racionalitásával”, (b) úgy vélik, hogy az érintettek oldalán nem
fordul elő az információk stratégiai visszatartása sem (azt teszik fel, hogy azok nem
racionális önérdekkövetők, nem opportunisták), és hogy (c) nincs bizonytalanság a
szennyezés hatásait illetően (a következmények racionálisan kalkulálhatók). Végezetül
(d) arról is meg vannak győződve, hogy nincsenek szabályozási hibák (vagy kudarcok), a
szabályozók pusztán a gazdasági hatékonyság maximálását tartják szemük előtt.
Észben tartva ezeket az előfeltevéseket, azt kell mondani, hogy az adó-támogatás
módszer csak abban az esetben lesz a legjobb megoldás, ha a fenti feltételek teljes
mértékben teljesülnek, mert a monopólium jelenléte vagy a tartalmi értelemben vett
elosztási következmények meg fogják változtatni az intervenció optimális formáját.
Mindazonáltal a Pigou féle modell érdeme annak felmutatása, hogy a környezeti
károknak költségei vannak, és hogy ezeknek tükröződniük kellene a gazdasági
döntésekben, amikor az ár kérdése felmerül. További lényeges belátása az elméletnek a
"szennyező fizet" elv érvényesítése, illetve az a pragmatizmus, miszerint a társadalmi
költségeket empirikusan, esetről-esetre kell meghatározni és az adók és támogatások
eszközrendszerével kell a piacot szabályozni.

Coase modellje
Az externáliák - fenti - pragmatikus megközelítését közvetlen kihívás érte a sokkal
vitálisabb piaci teóriák részéről. Ez a kihívás szoros kapcsolatban áll Coase társadalmi
költségekről írott cikkével (Coase, 1988) A "szabad piac" megközelítés az externáliák
problémáját a piac és az ezzel kapcsolatos tulajdonjogok hiányával azonosítja. E szerint
az elmélet szerint az a gazdaság, amelyben minden erőforrásnak van tulajdonosa,
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valamennyi externáliát internalizálna. E nézet szerint a legelők túllegeltetése, az óceánok,
és az atmoszféra elszennyezése abból fakad, hogy a föld, a víz és a levegő közös, hogy
nincs valódi tulajdonosuk. Ha ezeknek az erőforrásoknak tényleges tulajdonosuk lenne,
ha magántulajdonban lennének, akkor a kárszint megállapítása és ennek megfizetése
kapcsán felmerült problémák a tulajdonjogok közvetítésével és azok kikényszerítésén
keresztül szerveződne meg. Ezek vagy a piac vagy a jogrendszer révén határozhatók meg.
Azt mondhatni, ha például egy vegyi üzem elszennyezi a folyót, és ha a folyónak van
tulajdonosa, aki birtokolja a tiszta vízhez való tulajdonjogot, akkor kompenzációt vagy
kártérítést követelhet. Ennek alternatívájaként, ha nincs tulajdonjoga a tiszta vízre, akkor
még mindig érdekében áll a szennyező megvesztegetése, hogy ily módon csökkentse a
szennyezést. Coase eredeti modelljében az externália az egy szennyező-egy károsult
eseteként jelenik meg. A felek tárgyalnak egymással, aminek eredménye olyan egyensúly
lesz, ami független attól, hogy hogyan allokálják a tulajdonjogot a szennyező és a
károsult között. Az eredmény hatékonyságát nem befolyásolja az, hogy vajon a
szennyező fizet-e kompenzációt az általa okozott kárért, vagy, hogy az érintett fél
vesztegeti-e meg a szennyezőt, hogy az csökkentse a szennyezést. Ha ez igaz, akkor
Coase modelljének radikális következményei lennének a szabályozáspolitika számára.
(a) Először is, a hatékonyság szempontjából legalább is érvénytelen lenne a "szennyező
fizet" egyébként igazságos elve. A sértett félnek vagy a kormánynak (illetve a
szabályozónak) egyaránt megfelelne a szennyező megvesztegetése.
(b) Másodszor, a tulajdonjogok elosztása a "szabad vagyonra"(mint amilyen a levegő és a
víz) megoldaná az externáliák problémáját. Azonban, amint azt Helm és Pearce
megjegyzi, Coase egyszerű modelljének is számos fogyatékossága van. Úgy tűnik, Coase
is előfeltételezi a piac létét, a valóság azonban az, hogy a környezeti problémák többsége
olyan körülmények között jelentkezik, ahol a tulajdonjogokat nem lehet meghatározni.
(c) Harmadszor, ha több szereplőről van szó, az ösztönzést jelenthet a potyautas stratégia
alkalmazására, a tranzakciós költségek pedig csökkentik a tárgyalási folyamat
hatékonyságát.
(d) Végezetül, a generációk közti kontextusban a tárgyalás új jelentésre tesz szert, mert
nem világos, hogy ki tárgyal a következő generáció nevében.
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A Pigou és a Coase féle megközelítés közötti alapvető különbség abban a
mechanizmusban található, melyet az externáliák megoldására javasolnak. A Pigou féle
pragmatizmus alapján a szabályozó minden esetet, individuálisan, a saját érdeme szerint
kezel. A hivatalnok azonosítja a feleket, azután mindkét fél esetében kísérletet tesz a
marginális előnyök és költségek megbecslésére. Az információkat a felektől gyűjti be,
felvázolja a kereslet és költségfüggvényeket, majd kiveti az optimális adót. Ezzel
szemben a Coase féle megközelítés magán a piacon nyugszik, amely előmozdítja az
érintett felek közötti tárgyalást. Ha az érintettek a tárgyalás során nem értenek egyet, ha a
tulajdonjogokat illetően nem tudnak dűlőre jutni, akkor a vita eldöntésének megfelelő
fóruma a bíróság lesz. A bírák ugyanazt a kérdést teszik fel, mint Pigou köztisztviselője
és a peres felek közti ítélethozatal (a kompenzáció megállapítása) is ugyanazokat az
információkat követeli meg, mint a kormányzati szabályozás. A két modell közötti
különbségek ezért nem annyira a probléma meghatározásában rejlenek, hanem a
megoldás módszereinek a költségeiben, a jogi-és kormányzati kudarcok relatív
tranzakciós költségeiben. Az azonban nem egyértelmű, hogy a jogi és a kormányzati
módszer közül melyik a költséghatékonyabb. Amint azt fentebb láttuk, mind Pigou, mind
Coase megközelítése a tökéletes piac létezését előfeltételezi, azonban, amint arra Helm és
Pearce rámutat, ez az előfeltevés a környezeti problémáknak pontosan azokat az
aspektusait rekeszti ki, amelyek a gyakorlatban oly égetőek. Szemben a tökéletes
információt előfeltételező modellekkel, a valóságban nincsenek pontos információink
sem az externáliák természetéről, sem pedig az azokat "kezelő" alternatív modellek
költségeiről

és

előnyeiről.

Azt

mondhatni,

hogy

a

bizonytalanság

döntő

meghatározottsága a környezeti problémáknak. Az első kérdés a tudományos
eszközökkel modellált bizonytalanság megfelelő módszerével kapcsolatos, a második
pedig az egyének, vállalatok és országok ösztönzési problémáival, azzal, hogy
tárgyalások útján hogyan juthatnak egyetértésre. A környezettel kapcsolatos externáliák
többségének bizonytalan a hatása, például legalább egy évtized szükséges az arról való
megbizonyosodáshoz, hogy vajon a globális felmelegedés tényleg létezik-e vagy pusztán
az éghajlati ciklusok következménye. Ennek oka abban van, hogy noha a széndioxid
légkörben való emelkedése mérhető, de a klimatikus változások folyamatának egészét
még kevésbé értjük.
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A dohányzással kapcsolatos externáliák
Coase elméletének érdekes alkalmazási területe a dohányzás, amely fokozatosan váltotta
ki a nyilvánosság érdeklődését és vált az externáliák klasszikus példájává. A
nemdohányzók kellemetlennek és egészségre ártalmasnak találják a cigarettafüstöt,
amivel a fejlett ipari demokráciák megfelelő kormány-és/vagy szabályozó hivatalai is
egyetértenek és megteszik, vagy megtették az ezzel kapcsolatos szabályozási
intézkedéseket. Coase elméletének alapján döntő fontosságú az, hogy a nemdohányzók
hajlandók lennének egy meghatározott pénzösszeget fizetni, hogy elkerüljék a
dohányfüstös környezetet. Ehhez hasonlóan a dohányosok is hajlandóak lennének fizetni
azért, hogy nyilvános helyeken is dohányozhassanak. Csakúgy, mint a Coase teoréma
számos konkrét megnyilvánulása esetében, az externáliák itt is szimmetrikusak. A
dohányzás növeli a dohányos "jólétét"(pontosabban jólét-érzését) miközben csökkenti a
nem dohányosokét, míg a dohányzás korlátozása a dohányzó jólétét csökkenti és a nem
dohányosét növeli. Ez a klasszikus Coase szituáció. Coase gondolatmenetét követve azt
feltételezhetjük, hogy a nem dohányzók oda sétálnak a dohányosok asztalához, és
kísérletet tesznek egy olyan "üzlet" nyélbeütésére, amely a dohányzás beszüntetését
célozza (Viscusi, Vernon és Harrington, 1998). Egy ilyen akció azonban meglehetősen
kellemetlen és ezen kívül költséges is. Azonban léteznek egyéb közgazdasági
mechanizmusok is, nevezetesen, ha az étterem nem rendelkezik megfelelő "policy"-vel a
dohányzás tekintetében, akkor a vendégek átsétálhatnak egy másik étterembe. A piac
működése ebben a kontextusban az árrendszeren keresztül érvényesülne. Az étterem
dohányzással kapcsolatos "policy"-ja lokális közjószágnak minősül, ugyanúgy, ahogy a
zene, a világítás és az étterem általános környezete is az. Azokban a szituációkban,
amelyekben a fogyasztók szabad elhatározásuk alapján részesítik előnyben az egyes
éttermeket, a leglényegesebb probléma bizonyára azokkal lenne kapcsolatos, akik
csalódtak az általuk választott étteremben, és akiknek ilyen vagy olyan okból nehézséget
jelent egy másik étterembe átsétálniuk. A kormányzat is meglehetősen aktívvá vált ezen a
területen, amit az is bizonyít, hogy a kérdés központi szabályozása mellett (a dohányzás
megtiltása nyilvános helyeken és a munkahelyeken) a helyi önkormányzatok is tömeges
és több fajta restrikciót léptettek életbe a dohányzással kapcsolatosan. Mindezek után azt
kell mondanunk, hogy ha Coase tárgyalás-elmélete teljesen hatékony volna, akkor nem
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lennének szükségesek addicionális szabályozások.
A szabályozással kapcsolatos gondolkodásunkban fontos megértenünk azt, hogy milyen
kontextusokban fog és milyen kontextusokban nem fog a piac működni. Ha úgy véljük,
hogy a piac nem fog működni, fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen hatékonysági
effektusokkal jár ez a felekre nézve? Milyen veszteségek adódnak a felek számára a jelen
szituációból és milyen veszteségekkel jár majd a szabályozás? A Coase teoréma lényeges
üzenete az, hogy ez hozzá tartozik az externáliák minden ilyen kontextusához. A
dohányzás esetében a szabályozással kapcsolatos vitát alapvetően az igazságossággal
kapcsolatos meggondolások uralták (azok a veszteségek, melyeket a populáció nem
dohányzó része szenved el), mialatt a hatékonysági következmények háttérbe szorultak.
Mert például a dohányzással kapcsolatos externalitások körébe sorolhatók a biztosítások
is, amelyeket a vita nem érintett. Ha a dohányzás kockázatos tevékenység (ebben nem
kételkedik senki), akkor egészséget károsító hatásának széleskörű, és tegyük hozzá,
ellentmondásos következményei lesznek a biztosítás költségeire vonatkozóan. Az
egészség megőrzésével kapcsolatos költségek nyilvánvalóan magasabbak lesznek, mert a
dohányosok nagy valószínűséggel könnyebben lesznek rákos betegek a nemdohányosoknál, de azt is látnunk kell, hogy mivel a dohányosok ennek következtében
hamarább elhaláloznak, korai elmenetelük megtakarítja a társadalom számára a nyugdíj
és társadalombiztosítás további költségeit. A biztosítások externalitásainak összegzése
révén az egy doboz cigarettára eső költség (amelyet a dohányosok hoznak létre) az
egészségbiztosítás számára nagyon magas lehet. Azonban létezik egy ezzel ellentétes
megtakarítás, amely a dohányosok magasabb halálozási rátájából adódik: az alacsonyabb
nyugdíj és társadalombiztosítás költsége. Miután a dohányosok korábban halnak meg,
ezért kevésbé valószínű, hogy hosszan tartó betegségben fognak szenvedni, ami életük
kései korszakában csökkenti a gyógyszerre fordított költségeket.
A környezeti problémák piaci mechanizmusokkal való orvoslása
P. Dasgupta szerint közelebb jutunk a környezeti problémák megértéséhez, ha a
"közlegelők tragédiája" analógiájára gondoljuk el azokat (Dasgupta, 1993). A globális
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externáliák következményeinek a többsége a következő generációk számára jelent
problémát, mert valamennyi környezettel kapcsolatos externália intertemporális, a
nukleáris hulladékok, a globális felmelegedés, bizonyos állatfajták kipusztulásának a
következményei egyaránt a jövő generációt terhelik, csakúgy, mint a véges erőforrások
jelenben való mohó kiaknázása és kizsákmányolása. Az intertemporális, a jelen és a jövő
közötti erőforrás allokáció, a jövő diszkontálása, közismerten a közgazdasági elemzés
része. 1oo dollár értéke ma nagyobb, mint egy év múlva, ami azért van így, mert a jelen
és az "egy év múlva" közti nyereség nem azonos, vagy azért mert befektetem a pénzt,
vagy azért, mert a jelenben biztosan elkölthetem, a jövőben viszont nem, mert lehet, hogy
már nem leszek életben. A diszkontálás lehetővé teszi, hogy az emberek kisebb súlyt
helyezzenek a jövőre a jelenhez viszonyítva, ami egyébként az esetek többségében
rövidlátásuk bizonyítéka. Azonban a környezetvédelem kontextusában a diszkontálás
nagyon is vitatható, mert igazolni látszik a környezetvédelemmel kapcsolatos költségek
jövő generációkra való áthárítását. Az egyes egyén számára racionális lehet az, hogy a
jövőbeni fogyasztást kevésbé értékelje a jelenbelinél, ez azonban semmi esetre sem
jelentheti azt, hogy a társadalomnak hasonló trade-off típusú helyzetekbe kellene
belebonyolódnia. Noha a technikai fejlődés lehetővé teszi, hogy a jövő generációk
fogyasztása túlszárnyalja a jelenbeliekét, a környezeti károknak éppen ellenkező lehet a
hatásuk. A jelennek a jövő kárára való előnyben részesítése problémájára adott legjobb
megoldás a leszámítolási kamatláb leszállítása (talán nullára), ami a költségek és hasznok
temporális egybeesésének közömbösségét tükrözi. Még ha a társadalom kockázatkerülő
is a környezetszennyezés tekintetében, azaz, ha olyan jó állapotban szeretné
áthagyományozni a környezeti tőkét a jövő generációjára, ahogyan azt örökölte, még
ennek a törekvésnek is lehetnek negatív következményei. A gyakorlatban azonban a jövő
generáció irányában való optimális közpolitika nem olyan magától értetődő. Amint azt
Helm és Pearce hangsúlyozza, a környezeti probléma egyetlen aspektusának a kezelése a jövő értékelése - nem tekinthető izoláltan a többi piaci kudarctól (Helm és Pearce,
1993). Ennek következtében számos olyan addicionális tényező van, amit észben kell
tartanunk. Először is, azáltal, hogy megváltoztatjuk az aggregát befektetések és a
fogyasztás normatív arányát - azaz csökkentjük a diszkontrátát -, ezzel felgyorsíthatjuk a
környezet degradálódását, ha a befektetések sokkal anyag-és energiaigényesebbek. Ennek
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a hatásnak különösen a privatizáció hatásvizsgálatában van jelentősége. A privatizáció
rendszerint emeli a diszkontrátát, aminek következtében a környezet szempontjából
előnyös hatása van, mert jutalomban részesíti a kis, kevésbé tőkeigényes termelési
technológiákat. Másodszor, a diszkontráta csökkenésének hatását befolyásolhatja
azoknak a tévedéseknek a nagysága, amely a project költség-haszon elemzéséből fakad.
Például, ha a project előnyeit túlértékeljük, a környezeti következményeket pedig alul,
akkor az alacsonyabb diszkontráta súlyosbíthatja a teljes hatást. Ennélfogva fontos az
externális költségek teljes számbavétele, mielőtt a diszkontrátát alkalmaznánk. Így nem
meglepő, hogy a diszkontrátával kapcsolatos viták mind a mai napig tartanak.
Napjainkban divatos a környezeti problémák orvoslására kizárólag a piaci mechanizmust
javasolni. Ez a megközelítés arra az erkölcsi követelésre megy vissza, hogy az
egyéneknek és vállalatoknak explicite kellene szembesülniük a tevékenységükből fakadó
károk költségeivel. Ez a szemlélet nagyjából megfelel annak a trendnek, amely a
hagyományos termelési területeken és a közszolgáltatások biztosításában is növeli a piac
szerepét. Ezzel ellentétben a környezetvédők az intenzívebb kormányzati beavatkozás
mellett érvelnek, gyakran élve azzal az előfeltevéssel, hogy ha a környezeti problémák a
piaci kudarcok következményei, akkor az állami beavatkozás elkerülhetetlen. Ez a
megközelítés azonban eltekint az intervenció költségeitől: a piaci kudarc csak akkor
igazolja az intervenciót, ha a kudarc költségei nagyobbak, mint a beavatkozást követő
kormányzati kudarcok költségei. Az utóbbi legalább olyan jelentős, mint az előbbi.
Továbbá a piaci kudarcokra számos és különböző válasz adható. A rendelkezésre álló
opciók: a piac helyettesítése, az ösztönzők és költségek megváltoztatása révén a piaci
működés tökéletesítése, vagy a piac kiterjesztése a tulajdonjogok alkalmazása révén.
Ezeket a stratégiákat példázza számos, egyébként vitatott közpolitikai javaslat, mint
amilyen a magántulajdon bevezetése, az adórendszer hasznosítása és a szennyezésengedélyezés piacának a megteremtése.
Szűkebb értelemben a privatizáció azt jelenti, hogy a tőkét tulajdonosok egy csoportjától
(ez a kormányzat) egy másikhoz (magánszemélyek) transzferáljuk. Ez nem hoz létre új
tulajdonjogokat (Coase), inkább a már létező tulajdonjogok természetét változtatja meg.
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Hatása ennél fogva attól függ, hogy a tulajdonosok e két csoportja milyen ösztönzőkkel
és kényszerekkel találja magát szemben. A privatizáció évtizedes gyakorlatának ellenére,
ma sem értjük, hogy milyen következményekkel járt a hatékonyságra az, hogy
megváltoztak az ösztönzők, és hogy a kormányzati kontrollt a részvényesek ellenőrzése
váltotta fel. Mindazonáltal, minthogy a privatizált szektorok jobbára a leginkább
környezet érzékenyek (a víz, az energia, a szállítás), ezért a közpolitikai következmények
nagyon fontosak. Néhány elemző amellett érvelt, hogy az erőforrások kontrollálásának
hatékonysága a magánszektorban magasabb, mert az takarékoskodik a környezet
károsításával. Ezek a hatások három kategóriába sorolhatók: (a) adott inputokból
nagyobb outputot hoznak létre, ennélfogva csökkentik a természeti erőforrások iránti
keresletet, (b) a tőkének a munkához viszonyított aránya közelebb lesz az optimumhoz
(korrigálják a közszektorban a munkának a tőke rovására való előnyben részesítését) és
ennélfogva csökkentik a környezetminőség emelésére fordított termelési költségeket, (c)
és végezetül, minthogy az árak és ennélfogva az outputok sokkal közvetlenebb
összefüggésben lesznek a költségekkel, így kiküszöbölik a túltermelést. Miután ezeknek a
tényezőknek a nagysága esetről-esetre változik, a befektetésekre tett dinamikus hatását
össze kell hasonlítani a statikus hatékonysági nyereségekkel. Minél nagyobb a hossztávú
befektetések környezetre tett hatása (mint például a villamos energia iparban és a
vízügyben), annál nagyobb a privatizáció hatása. Ha a befektetések a környezet
szempontjából termékenyek, mint például a vízügy esetében, a privatizáció csak akkor
lehet előnyös, ha a statikus hatékonysági nyereségek nagyok. Ha a befektetések a
környezet szempontjából rombolóak, akkor az arányok másként alakulnak. Azonban a
magánvállalatok nem légüres térben tevékenykednek, mert a fejlett országokban
valójában valamennyi vállalat alá van vetve a környezetszabályozás normáinak. A
privatizáció utolsó és talán legfontosabb aspektusa, a szabályozásra tett hatása. A kérdés
úgy hangzik, hogy vajon a privát vagy a közszektorban lesznek-e szigorúbbak a
szabályozások, és vajon melyikben lesz könnyebb kivetni és ellenőrizni azokat? Az
intuitív és konvencionális válasz az, hogy a magántulajdon által létrehívott szigorúbb
kontroll puszta feltevése is félrevezető, sokkal valószínűbb az, hogy a közszektoron belül
szigorúbb az ellenőrzés. A probléma könnyen modellálható a megbízó-megbízott viszony
elemzésével (Helm és Pearce, 1993). Először is meg kell állapítani a kormányzati
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szabályozók ösztönzőit. Ha ők maguk egyben a szennyezők is, akkor valószínűleg
hajlandók lesznek ennek pénzügyi teljesítésére. A közösségi szektorban a politikusok
(formálisan legalább is) elszámoltathatóak a vállalat teljesítményéért és érthető okokból
minden esetben védelmezik is az adott teljesítményt. Például az Egyesült Királyság
vízügyi szektorában a miniszterek gyakran voltak az alacsony vízminőségi normák
apologétái. Azonban az ipar privatizálása után a miniszterek felelősek ugyan a víz
minőségéért, de nincs pénzügyi felelősségük a vízügyi társaságok részvényesei
irányában. A privatizáció révén létezik egy nyereségösztönző, másfelől a lényeges
információkhoz való hozzájutás (ami elengedhetetlen a teljesítmény ellenőrzéséhez)
erőteljesen lecsökkent, a szabályozottak stratégiai magatartása pedig kompenzációs (a
fentieket ellensúlyozó) költségeket eredményezhet és fennáll a lehetősége annak is, hogy
a szabályozó a szabályozott foglyává vagy zsákmányává válik.
Korábban már volt róla szó, hogy az externáliák Pigou féle megközelítése szerint az
adórendszer biztosíthatja azt a mechanizmust, melynek révén a szennyezők ösztönzése
közel vihet ahhoz a pozícióhoz, amely tükrözi a környezeti károk költségeit. Ez
meglehetősen nagy vonzerőt jelent a kormányok számára. A környezettel kapcsolatos
adók emelik a bevételeket, emellett a szabályoknak való engedelmeskedés széleskörű
kikényszerítését eredményezik. A hatékonyság szempontjából az ideális adó az, amely
pontosan tükrözi a szennyezés marginális költségeit. Azonban adódhatnak olyan esetek,
amikor nem praktikus a szennyezést adekvátan megadóztatni, ennélfogva gyakran
alkalmazzák a megbízatásos megoldást. Ez az opció az erőművek széndioxid
kibocsátásának példájával illusztrálható. Az első opció a széndioxid kibocsátásának
megadóztatása, ami szennyezési potenciáljuk alapján történik. Ez megváltoztatja a
szennyezési input árát és olyan helyettesítő tüzelő anyagok felhasználására bátorít,
melyeknek alacsonyabb a szennyezési potenciálja. Ennek a módszernek az a hátránya,
hogy minden szénerőművet azonosan kezel, és ennélfogva a magas hatékonyságú
szénerőműveket is bünteti, ily módon nem kapcsolódik a tényleges szennyezéshez. A
második opció az erőművek kibocsátásának megadóztatása, erőműről-erőműre (esetrőlesetre) alapon. E megközelítés szerint minden erőművet olyan egységnek tekintenek,
amely az inputot két outputba alakítja át, vagyis elektromossággá és szennyezéssé. Az
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adó pontosan a szennyezés kibocsátásnak megfelelően bünteti az erőműveket. A
harmadik opció az elektromosság outputjának a megadóztatása: a végső felhasználók (a
fogyasztók) megadóztatása, ami a hozzáadott értékadó kivetésével lenne elérhető. Ez
azonban meglehetősen durva intézkedés lenne, mert nem jelentene ösztönzést tisztább
technológiákkal való helyettesítésre, mert valamennyi inputot azonos módon adóztat,
tekintet nélkül a kibocsátott karbon tartalomra. Az is kevéssé valószínű, hogy ezzel a
kibocsátás jelentős csökkenését lehetne elérni, minthogy a kereslet árelaszticitása nagyon
alacsony. Ehhez túl magas árnövekedés lenne szükséges, ami azt illusztrálja, hogy
esetről-esetre empirikus tanulmányok szükségesek ahhoz, ha a közpolitika hatékony és
nem elfecsérelt erőfeszítés akar lenni. A jövedelemhatások valószínűleg szintén fontosak.
Az adókból következő jövedelemhatások részben ellentétben állhatnak a helyettesítő
hatással. A szennyezést okozó technológiákkal előállított jószágok nem kis hányada a
meritokratikus javak kategóriájába tartozik. Az elektromosság, a szállítás és a víz
nyilvánvaló példák erre. Az adók közvetítésével megkívánt magatartás azonban
ellentétben állhat az elosztási célokkal. Például a villamos energia adója esetén a
helyettesítési effektus nagyon kicsi, míg a jövedelem effektus túlságosan nagy.
A szennyezésre kivetett adók az áron keresztül a környezetet károsító szennyezés
kibocsátás szabályozását intencionálják. A közgazdászok azonban már régóta vitatják az
árak ösztönző hatását, különösen, ha a mennyiségi ösztönzőkkel hasonlítjuk ezeket össze.
A környezetszennyezés kibocsátási kvóták által való szabályozásának gondolata először a
'6o-as években merült fel komolyan. A környezet minőségének a kívánatos célja a
szennyezés kibocsátás céljára fordítható le (Helm és Pearce, 1993). Tegyük fel, hogy a
cél 100 egységnyi szennyezés. A 100 egységnyi kibocsátást lehetővé tevő engedélyt
nyilvánossá teszik a szennyezők számára. Az eredeti allokatív szabály nagyon fontos,
mert az emisszió történeti mintázata alkotja majd az allokáció alapját: valamennyi
szennyező egy konszenzuson alapuló mérőbázis-alapnak megfelelően kapja majd meg az
engedélyt. A szennyezőknek szabadságukban áll áruba bocsátani az engedélyt, ami a
piaci ármozgások szerint alakul. Az alacsony környezeti mellékhatást csökkentő
költséggel rendelkező szennyezők némelyike számára a piaci ár meg fogja haladni ezeket
a költségeket, ami azt jelenti, hogy az ilyen szennyezők ösztönözve lesznek az engedély
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eladására, le fognak mondani a szennyezés jogáról, abba fogják hagyni azt. A magas
környezeti mellékhatást csökkentő költségekkel rendelkezők esetében a helyzet fordított,
érdekükben áll szennyezési engedélyt szerezniük a piacon, mert a szennyezési
engedélyek piaci ára alacsonyabb, mint a mellékhatás csökkentésével kapcsolatos
költségeik. Az áruba bocsátható engedélyek vonzereje az, hogy a mellékhatást csökkentő
költségek azoknál, akiknél ez a költség alacsony, minimalizálni fogja a szabálynak való
engedelmeskedés költségeit. Az áruba bocsátható engedélynek, mint ösztönző
rendszernek felhasználási lehetősége nagy, mindez azonban nagy képzelőerővel
rendelkező adminisztrációt előfeltételez. A legnagyobb lehetőség természetesen a cégek
közötti kereskedelemben rejlik. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a piac
orientáltságú közpolitikák korlátlan teret engednének a piaci erők spontán működésének.
Éppen ellenkezőleg, a piacot arra kell felhasználni, hogy olyan hatékony módszereket
generáljon, amelyekkel elérhető a szennyezés kívánatos csökkentése. A kormányzat
szerepe az, hogy a parancs-ellenőrzés eszközrendszerével meghatározza a maximális
szennyezési szintet, a piacé pedig az, hogy "megtalálja" a legjobb módszert ennek
eléréséhez.
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VIII. A termékminőség és termékbiztonság szabályozása
Információs aszimmetria és a termékminőség szabályozása
Bizonyos jószágok vagy szolgáltatások vásárlóinak nem ritkán azelőtt kell a gazdasági
tranzakciót lebonyolítaniuk (az árut megvásárolniuk), mielőtt megbizonyosodhattak
volna annak pontos minőségéről és megbízhatóságáról. Norman Ireland az ilyen javakat
és szolgáltatásokat "tapasztalati javaknak"(experience goods) nevezi (Ireland, 1995). Az
ilyen jószágok esetében az eladó ismeri a termék valódi minőségét, míg a vevő csak a
vásárlás után szerezhet erről bizonyságot. A tranzakció pillanatában az eladó több és
pontosabb információval rendelkezik a vevőnél: ez az információs aszimmetria. Az
információs aszimmetria szélessége és mélysége piaconként változó. Az egyik szélsőség
esetén a fogyasztó teljes körű információval rendelkezik: a termék ebben az esetben
teljesen homogén, mint például a cukor esetében, ahol, még ha monopolpiacot
előfeltételezünk is, akkor is számos különböző, már jól ismert márka áll a vevők
rendelkezésére, amit rendszeresen vásárolnak. A másik szélsőség esetén, például a
használt autók piacán vagy a pénzügyi szolgáltatásoknál valamennyi tranzakcióra az
jellemző, hogy az ugyanazon időben rendelkezésre álló termékek minősége
nagymértékben különbözhet egymástól. Az utóbbi típusú tranzakció (az autóvásárlás a
használt autók piacán) szemben az előbbivel (a napi cukorvásárlással) egyszeri
tranzakciónak tekinthető. E két szélsőség közötti középmezőnyben azok a jószágok
foglalnak helyet, amelyek a helyi üzletekben hozzáférhetőek, melyeket szemügyre lehet
venni, de amelyeket a vásárlás előtt nem lehet kipróbálni és használni. A fentiek alapján
Ireland

analitikai

szempontból

hasznos

különbséget

tesz

az

"ismételt

piaci

termékek"(repeated market product) és az "egyszeri termékek"(one-off market product)
között. Az előbbi esetén az eladónak rendszerint ugyanazon fogyasztóknak kell eladnia a
terméket, a tisztán egyszeri adásvétel esetén nem ez a helyzet.
Információs aszimmetria és a Gresham törvény
Az információs aszimmetria, amely oly sok gazdasági tranzakcióban van jelen, a
gazdasági hatékonyság és az igazságosság sérülését vonja, vagy vonhatja maga után. A
gazdasági hatékonyság fogalmi keretében az alapvető kérdés az, hogy vajon a piacok
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képesek-e oly módon működni, hogy a csere közvetítésével a legjobb reallokálását
biztosítsák a javaknak? Vagyis vajon "találkoznak-e" és egyetértenek-e a potenciális
eladók és vásárlók abban az árban, amely mindkettőjük számára kifizetődővé és
üdvözlendővé teszi a tranzakciót? Például ha egy hamisított ötszázforintos bankót
ajánlanának fel, bizonyos, hogy az ember vonakodna ezért öt darab százforintos érmét
adni cserébe. Ha a hamísított ötszázforintos papírpénz nagy tömegben kerülne a piacra,
az oda vezethetne, hogy részlegesen az összes ötszázforintos papírpénzt kivonnák a
forgalomból, ami megnehezítené, és kényelmetlenné tenné a vásárlásokkor a fizetést. A
rossz pénz kiszorítja a jót a piacról, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy senki sem
szeretne ötszázforintos papírpénz címleteket tartani magánál.
Ez a Gresham törvény egyik példája. A hatékonyságveszteség a fenti példában el van
választva az igazságosság problémájától. Ha valaki öt darab százforintos fémpénzt fizet a
pénzhamisítónak a rossz pénzért, akkor vesztesége az igazságossággal kapcsolatos
elképzelés szerint többet nyom a latban a hamísító nyereségénél, a becsapott ember pedig
joggal várja el, hogy megfelelő intézkedések történjenek az ehhez hasonló dolgok
elkerülésére, vagy, hogy orvosolják az igazságtalanságot. Ebből általánosságban az
következik, hogy olyan intézményeket kell kifejleszteni a termékminőség és a termék
leírásának ellenőrzésére, amelyek kikényszerítik a megfelelő minőségi normákat, a
hiteles hirdetéseket és egyéb promócionális tevékenységeket. A repetitív piacokon,
szemben az egyszeri tranzakciók világával, a vásárlóknak meg van a lehetőségük, hogy
büntessék a rossz termékek eladóit, amit nem csak azáltal tehetnek meg, hogy
visszavonják jövőbeni rendeléseiket, hanem azáltal is, hogy megbízhatónak vagy
megbízhatatlannak minősítik az eladókat. Az eladók rossz hírbe hozása és ezzel
kapcsolatos reputációvesztése komoly büntetés, mert szűkíti a rendelkezésre álló vásárlók
körét, ami az eladóknál veszteségként jelenik meg. Az eladók többek között az által
tehetnek kísérletet megbízhatóságuk jelzésére, azáltal biztosíthatják jó hírnevüket a
vásárlóknál, hogy szavatosságot vállalnak az általuk forgalomba hozott termékekért vagy
az általuk nyújtott szolgáltatásokért. A szóban forgó jótállások szavahihetősége a
vásárlóközönség körében megnövekszik, ha a múltbeli szavatosságok valóságosak voltak,
ha igaznak bizonyultak. Érdemes megjegyezni, hogy ebből a szempontból egy új vállalat
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vagy egy új termék megjelenése a piacon előnytelenebb helyzetben van, mint az a cég,
amelynek hagyományosan és folyamatosan jó a reputációja.
Mint mondtuk, ha az eladók ismerik termékeik minőségét, de a vásárlók nem, akkor a
piac információ aszimmetriában szenved. Ennek az lehet az egyik következménye, hogy
a bizonytalanság miatt a vásárlók csak az átlagos minőségű termékek árát hajlandók
megfizetni. Ez azzal a további következménnyel járhat, hogy az eladók kivonhatják a jó
minőségű termékeket a piacról, miután termékeiket nem realizálhatják tényleges
értékükön. Ez csökkenti a felkínált termékek átlagos minőségét és így a piaci árakat, ami
további termékkivonással járhat, ami ugyancsak csökkenti mind az eladásra kínált
termékek átlagminőségét, mind az árakat. Az információs aszimmetria ennek
következtében parciális vagy teljes piaci kudarchoz vezet. A piac kudarcot vall, mert a
rossz termék kiszorítja a jó minőségűt. Ez a kontraszelekció tipikus esete. Ennek lényege
az, hogy nem lehet Pareto optimális cserét megvalósítani. Számos olyan piac van, ahol
ilyen vagy ehhez hasonló kudarcok előfordulnak: tipikusan ilyenek a használt jószágok
piacai. Akerlof jól ismert „lemon” (tragacs) modellje lényegileg a használt javak
piacának a leírása. Ha a vevők a használt autók piacán nem tudják megállapítani az
eladásra felajánlott autók minőségét, akkor nem hajlandók magasabb árat fizetni a
használt autók piacán érvényesülő átlagos árnál, az autók átlagos értékénél. Ennek az lesz
a következménye, hogy a rossz minőségű autók tulajdonosai be szeretnének jutni a
használt autók piacára (mert érthető módon számukra ez előnyös), míg a jó minőségű
autók tulajdonosai inkább kívül maradnak a piacon, mert nem akarnak portékájuktól
értéken alul megszabadulni (Akerlof, 1989). Mindennek az lesz az eredménye, hogy a
használt autók piacán a rossz minőségű autók fognak uralkodni. Érvényesülni fog a
Gresham törvény: a rossz autó ki fogja szorítani a piacról a jót. A kontraszelekció
következtében esni fognak az árak, egészen addig, míg a jó minőségű autók teljesen ki
nem szorulnak a piacról.
A piaci hatékonytalanság ebben az esetben az, hogy bizonyos autókat nem fognak eladni,
amelyek egyébként gazdát cserélnének, ha nem lenne információs aszimmetria, ha az
információ teljes körű lenne. Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a teljes
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körű információ a társadalom számára is értékkel bír, és nem pusztán azért, mert
csökkenti azt az igazságtalanságérzést, ami akkor következik be, ha utóbb kiderül, hogy a
vásárlás rosszul ütött ki, hanem azért is, mert lehetővé teszi, hogy a piacok teljes körűen
működjenek, és azt is, hogy a cserepartnerek Pareto optimális tranzakciót valósítsanak
meg. A fentiekből érthető, hogy a fogyasztási politikának és fogyasztóvédelemnek
szabályozások útján a vásárlók informáltságát kell emelnie, lehetővé téve ezzel, hogy a
termékek korrekt értéken, illetve áron cseréljenek gazdát.
Fogyasztóvédelem, hirdetés, jótállás
Azt a terméket, amelynek esetén a minőség a vásárlást megelőzően ellenőrizhető,
"átvizsgált jószágnak"(search good) nevezik, a reklám ebben az esetben pusztán az áru
létéről és áráról informálja a vásárlókat. Ezzel szemben a "tapasztalati javak" hirdetése
kiprovokálhatja a fogyasztók próbavásárlásait, akik ezzel szeretnék tesztelni a szóban
forgó termék általuk nem ismert minőségét. Az eladók szempontjából, rövidtávon
legalábbis, a vásárlók csalódottsága ellenére is profitábilis a szóban forgó áru reklámozás
útján való túlértékelése, mert igaz ugyan, hogy ennek következtében a csalódott vásárlók
elfordulnak a terméktől, a hirdetések azonban a piac új szegmenseit nyithatják meg a
termék számára. Az eladók további opciókkal is rendelkeznek: meg lehet változtatni az
adott márka nevét, de a cég is folytathatja új néven a vállalkozást. A probléma itt az,
hogy a vállalkozás profitabilitása nem annak a következménye, hogy nagyobb
erőforrásokat vonnak be a jó minőségű termék megtervezésébe és előállításába. Ha a
piacot a nem-gyakori vásárlások és a termékmárkák gyakori változtatásai jellemzik,
akkor a rossz termék kínálói nagyobb profitra tesznek szert és többet is tudnak eladni a jó
termékek kínálóinál. P. Milgrom és J. Roberts modelljükben Nelson (Nelson, 1974)
eredeti belátása alapján úgy jellemzik a magas minőségű termékeket előállító
vállalatokat, mint amelyek azáltal bizonyították be magasabbrendűségüket a relatíve
alacsonyabb minőséget produkálókkal szemben, hogy a fogyasztók szempontjából
kedvezően állapították meg a kezdeti árszintet, és reálisan reklámozták termékeiket, ami
bizalmat ébresztett a vásárlókban a termék minőségével kapcsolatosan (Milgrom és
Roberts, 1986). Ha a magas minőségű árut kínálót egy alacsony minőséget előállító
utánozni akarná, az számára teljes veszteséget jelentene. A lényeg az, hogy a magas
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minőséget kínáló leküzdheti a kezdeti periódus veszteségeit, cserébe kiépítheti vevőkörét
és learathatja a hosszú távú hasznokat.
A nehézség, amellyel a fogyasztóvédelemnek meg kell birkóznia az, hogy hogyan lehet
emelni a hirdetésekben és egyéb promócionális tevékenységekben megfogalmazott
állítások megbízhatóságát? A probléma ebben az esetben is kétoldalú:
(1) Egyfelől igazságtalanság az, ha a vásárlónak olyan terméket adnak el, aminek
minősége rosszabb, mint amit állítanak róla.
(2) Másfelől hatékonytalanság mutatkozik a jó minőségű terméket előállítók oldalán,
mert nem tudják jelezni termékeik valódi minőségét a fogyasztók felé (vagy meg kell
fizetniük e jelzés költségeit) és talán a piacot is el kell hagyniuk, vagy el kell
szenvedniük, hogy számos potenciális vásárló nem tőlük fog vásárolni.
A hirdetések szabályozásának ennél fogva két feladatot kell megoldania: a fogyasztók és
a jó minőségű terméket előállítók védelmét. A fogyasztók természetesen boldogok
lesznek, ha elkerülhetik azt, hogy becsapják őket, és azt is szeretnék, ha megbízhatnának
azokban az eladókban, akikkel kapcsolatban állnak. Az is természetes, hogy azon eladói
körből, akik ki szeretnék zárni a piacról a rossz termékeket, nyomás fog érkezni a
szabályozók felé, részben azért, mert meg szeretnék tartani piaci részesedésüket, és el
akarják kerülni azt, amit igazságtalan versenynek nevezünk, részben pedig azért, mert azt
szeretnék, ha a vásárlók belépnének a piacukra, ez pedig előfeltételezi a fogyasztók
bizalmát.
Mint említettük, a jótállás egy eszköz a fogyasztók bizalmának a megszerzésére és
megtartására.

A

garanciák

azonban

korántsem

tekinthetőek

egyértelműen

"fogyasztóbarátnak". Erről tanúskodik Cooper és Ross (1985) ez irányú kutatása, amely a
jótállások három lényeges vonására mutat rá: (a) a jótállás rendszerint kisebb
biztonságról gondoskodik a teljes biztonságnál, (b) a jótállásokat rendszerint (nem
mindig) az eladó szállítja, nem pedig egy semleges harmadik fél, (c)a jótállás időtartama
és a termék megbízhatósága között nincs egyértelmű kapcsolat, mert például a jobb
minőségű termékeknek rövidebb lehet a jótállási ideje. Általánosságban elmondható,
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hogy a jótállások standard ideje egy év. A terméket ismertető jótállások magukban
foglalják a minőség leírását és a kockázatokkal szembeni biztosítást. Azonban ebből nem
lehet arra következtetni, hogy a legjobb (vagy a legvonzóbbnak tűnő) garancia
egyszersmind a legmegfelelőbb minőséget takarja. A jótállással kapcsolatosan szót kell
ejteni a "moral hazard" jelenségéről, amellyel mind a termelők, mind a fogyasztók
szembe kerülnek. Mindez befolyásolja a jótállásos védelem terjedelmét, mellyel a
termelők néznek szembe, ha kicsi a jótállásos védelem, és amellyel a fogyasztók, ha az
túl magas. Ha a termelő pénzt költ rá vagy energiát fektet bele, növelhető a termék
minősége. Az ilyen kiadásokra való ösztönzés növekszik, ha a jótállásos védelem szintje
a fogyasztók számára is növekszik. Másfelől a fogyasztó az általa vásárolt termék
használatában eljárhat gondosan és elővigyázatosan. Azonban minél nagyobb a fogyasztó
jótállás által való védelme, annál kisebb az ösztönzés arra, hogy a terméket gondosan
használja. Szélsőséges esetekben sem a termelő, sem a fogyasztó nem veszi figyelembe
cselekvése társadalmi költségeit vagy annak társadalmi előnyeit. Minthogy sem a
termelő, sem a fogyasztó tevékenysége nem ellenőrizhető közvetlenül, ezért nem
köthetnek szerződést arra, hogy a gondosság megfelelő szintje mellett hozzák létre,
illetve használják a terméket. A második legjobb végeredmény (second best outcome),
amely a jótállás révén elérhető, elmarad attól az első legjobb végeredménytől (first-best
outcome), amely akkor volna elérhető, ha a termelő és a fogyasztó cselekvése
ellenőrizhető volna. Adott általános feltételek mellett a második legjobb végeredmény
részleges jótállást fog magában foglalni, ami azt jelenti, hogy a feleknek érdekében fog
állni a termékhibák kiküszöbölése. A hibák kockázatának csökkentésében az eladók és
vevők erőfeszítései komplementárisak: erőfeszítéseik nem sokkal maradnak el attól, ami
optimális volna, ha tevékenységük közvetlenül megfigyelhető és ennél fogva szerződés
révén kikényszeríthető lenne.
A korlátozott jótállás tipikus példája az autók esete. Itt például egy ötéves jótállás a durva
és felelőtlen vezetést mozdítaná elő, mert a vezető nem volna felelős a javítási
költségekért. Másfelől a túlzottan rövid jótállás oda vezetne, hogy az eladó elhanyagolná,
vagy nem törődne az autó valódi minőségével. Egy további probléma valamennyi
jótállási forma esetében (beleértve azt a kötelezettséget, hogy a termékről a hirdetésben
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megfelelő leírást kell adni) az a kérdés, hogyan lehet a minőségi szintet verifikálni? Az
eladó és a vevő közti vita esetén ez csak egy harmadik fél bevonásával lehetséges,
azonban a harmadik fél által alkalmazott kritériumot nehéz lesz előre jelezni, nem
beszélve arról, hogy a folyamat költséget jelenthet mind az eladó, mind a vevő számára.
Minden vita-procedúra, legyen az jogorvoslat (helyreállítási vagy kijavítási kötelezettség)
vagy a kereskedelmi kamarához való folyamodás, a fogyasztói jogok kikényszerítéseként
fogható fel. A szereplők érdekeinek az ütközése miatt ez azonban nem egyszerű. Például
ha a vásárlónak egy háromcsillagos szállodát ígértek, de csak egy kétcsillagosba
szállásolták el, akkor a vásárló joggal élhet panasszal. De ha a vásárlót olyan
háromcsillagos szállodába helyezték el, amely még építés alatt állt, akkor a vásárlónak
pontosan meg kell jelölnie azokat a körülményeket, melyek alapján panaszt emel. A
szolgáltatás vásárlójának érdekében áll a probléma túlértékelése, a tulajdonos pedig arra
van ösztönözve, hogy bagatellizálja a problémát. A kamara tagjainak magatartását szintén
az érdek fogja vezérelni: megkísérlik fenntartani a szolgáltatás jó hírnevét és elkerülni a
negatív publicitást.
A termékbiztonság szabályozása
Noha a termékminőséggel kapcsolatos megfontolások nem teljesen újak, mégsem váltak
a szabályozás tárgyává csak a '70-es években, amikor létrehozták az első kockázatokat
szabályozó hivatalokat. A döntő fontosságú esemény, amely a termékbiztonság kérdésére
irányította a figyelmet, Ralph Nader híres tanulmánya (Nader, 1965) volt, amelyben a
szerző azt állította, hogy az autóipar nem szán megfelelő erőforrásokat a termékek
biztonságára. Az autóipar szabályozásával egy időben megkezdődik a dohány-és a
gyógyszeripar szabályozása is, amely megköveteli a gyártóktól, hogy a termékkel
kapcsolatos veszélyeket tüntessék fel az áru csomagolásán.
A termék biztonságával kapcsolatos döntésekben a vállalatok magatartását nem pusztán a
piac határozza meg, hanem szabályozások komplex készlete, és bírósági procedúrák is. A
kérdés az, hogyan kellene a termékbiztonság szabályozását megoldani úgy, hogy az
megfelelő arányt érjen el az egymással versengő célok között (Viscusi, Vernon és
Harrington, 1998). Kezdjük a gyártó által meghozott döntéssel. A gyártó magatartását
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három tényező befolyásolja: a fogyasztók révén a piac, a kormányzati szabályozás és a
büntetőjogi felelősség. Ha a piac teljes mértékben hatékony volna (ha nem léteznének
olyan piaci kudarcok, mint az információs aszimmetria), akkor nem lenne szükség
kormányzati szabályozásra vagy a termékbiztonsággal kapcsolatos felelősség bírósági
érvényesítésére. Az ideális piacon a biztonságosabb termékek magasabb áron kelnének
el. Ha azonban a fogyasztók nem ismerik a termékkel kapcsolatos kockázatokat, akkor a
piaci végeredmény nem lesz tökéletes. Azok a viták, amelyek a társadalmi szabályozás
okai és indokai körül forogtak, azt jelezték, hogy a tökéletlen információ fokának és
sajátosságának a felbecsülése olyan terület, ahol óvatosaknak kell lennünk. Ugyanis ha a
fogyasztók nem ismerik teljes körűen a szóban forgó terméket, illetve a termékkel járó
kockázatokat, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a piac által kínált termékbiztonság
szükségképpen alacsony lesz. Valójában ennek az ellenkezője fordul elő, ha a fogyasztók
rendszeresen túlbecsülik a kockázatot. Ennek következtében először fel kell mérni a
szóban forgó kockázat adott kontextusát és sajátosságát, és csak ez után lehet levonni a
következtetést, hogy a piaci ösztönzők adekvátak-e a biztonság szempontjából.
Az információ egyik formáját, melyet gyakran használnak az információs kudarc
indexeként a fogyasztói panaszok jelentik. Ha a fogyasztók panaszt emelnek a termék
teljesítményével, vagy minőségével kapcsolatban, akkor azt kell-e szükségképpen
feltételeznünk, hogy itt olyan piaci kudarcról van szó, amelyet valamilyen formában
feltétlenül szabályozni kell? Ha például a fogyasztók azzal a panasszal élnek, hogy a
termék nem váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat, akkor valószínűleg érdemes
megvizsgálni a panaszok gyakoriságát, mert ez információértékkel bír. Azonban
meglehetősen nehéz eldönteni azt, hogy a fogyasztói panaszok milyen arányban
tükröznek piaci kudarcokat, és milyen arányban tükrözik azokat a fogyasztókat, akik
éppen pechesek, mert véletlenül hibás terméket vásároltak. Tegyük fel, hogy a vásárlók
tisztában vannak vele, hogy 90%-os esélyük van arra, hogy egy viszonylag olcsó, új
gépkocsimárka jól fog futni, de 10%-os az az esély is, hogy tragacsot vásárolnak. Mivel
az autó ára alacsony, a fogyasztók belemennek a játékba. Azonban miután a fogyasztók
10%-a tragacshoz jutott, számukra már nem létezik a vásárlás kockázata, mert bizonyos,
hogy ők egy rossz autó tulajdonosai. Ez a 10%, aki most már tudja, hogy tragacsot
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vásárolt, kifejezheti sajnálkozását a vétel fölött, azonban az ex ante, a vásárlás előtti
döntésük a várható hasznosság szempontjából racionális volt.
A piac, a szabályozás és a büntetőjogi felelősség nyomására a termelők vélhetően olyan
terméket fognak előállítani, amelynek tulajdonságai megfelelőek. A fogyasztók is
meghozzák döntéseiket, amely azokon az információkon alapul, melyeket a médiából,
saját tapasztalataikból, maguktól a vállalatoktól vagy a szabályozóktól szereztek. A
szóban forgó termék használati módját itt is befolyásolják azok az ösztönzők, amelyeket
a szabályozás és a büntetőjogi felelősség hív életre. Például a kormányzati szabályozások
az autóvezető számára előírják a biztonsági öv használatát és megtilthatják, vagy
maximálhatják az alkoholfogyasztást. Ehhez hasonlóan a büntetőjogi felelősség is
ösztönzi a fogyasztók megfelelő magatartását, mert az ittas vezetésből bekövetkező
balesetekért felelősségre vonás jár.
A legfontosabb kérdés, amit a közgazdászok hangsúlyoznak, és amitől a termékbiztonság
szakértői rendszerint elvonatkoztatnak az, hogy a termékbiztonság nem egyszerűen
mérnöki kérdés. Egy termék biztonságos vagy nem biztonságos voltáról való fogyasztói
meggyőződés és tapasztalatszerzés ugyanis befolyásolni fogja a fogyasztók magatartását,
mert ha a fogyasztók nem találják biztonságosnak a szóban forgó terméket, az meg fogja
változtatni a vállalat piaci helyzetét. A szabályozási politika szempontjából ennek a
kapcsolatnak két említésre méltó aspektusa van. Egyfelől a kormányzati szabályozás nem
az egyetlen befolyásoló tényező, amely hat a biztonsági ösztönzőkre, mert a piac és a
büntetőjogi felelősség szintén következményeket von maga után. A szabályozás
rendszerint a tervezési normákon és az észlelt termékhibák adresszálásán keresztül
befolyásolja a cégek magatartását. A büntetőjogi felelősség ex post facto működik, a
bíróságok nem nevezik meg azokat a termékeket, amelyek potenciálisan veszélyesek,
ehelyett az észlelt, valóságos hiányosságokra összpontosítanak.
Talán már most érdemes előrebocsátani, hogy tökéletes biztonság, a kockázatok teljes
elkerülése semmilyen szabályozás útján nem biztosítható. Különösen a gyógyszerek
esetén minősül nem megfelelőnek az a túlságosan leegyszerűsített alternatív köz-és
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szabályozás politikai cél, amely a gyógyszerekkel kapcsolatos valamennyi kockázat
elkerülésére irányul. A gyógyszerek felírásának talán a leglényegesebb megkülönböztető
vonása, hogy miután a gyógyszerfogyasztás potenciális veszélyekkel jár, ennek
következtében használatuk csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett történhet. A megfelelő
szabályozó hivatal megköveteli, hogy a gyógyszerrel kapcsolatos információk, beleértve
a használat potenciálisan káros mellékhatásait, kerüljenek fel a címkére. Hasonló
kockázatoknak lehetünk tanúi az új gyógyszerek engedélyeztetése kapcsán is. Tételezzük
fel, hogy a szabályozó hivatal egy olyan új gyógyszert vizsgál be, amely ténylegesen
biztonságos és hatékony is, de ezek a pozitív tulajdonságok a hivatal számára még, ilyen
vagy olyan okokból ismeretlenek. Ideális az volna, ha a hivatal támogatná az ilyen
előnyös gyógyszert, de meg van annak is az esélye, hogy elutasítja a hasznos gyógyszert,
mert például a tesztelés eredményei félrevezetők. Ráadásul mindez azzal járhat, hogy
azok a vállalatok, amelyek támogatást keresnek az új gyógyszer számára, eltántorodnak a
hosszú jóváhagyási folyamattal kapcsolatos költségek miatt. Viscusi és alkotótársai
azokat a szituációkat, amelyekben a szabályozó hivatal elutasítja a potenciálisan előnyös
gyógyszereket, I. számú hibás politikai döntésnek nevezi. Ha a hivatal ennél sokkal
enyhébb gyógyszer-jóváhagyási stratégiát alkalmaz, akkor annak a veszélynek teszi ki
magát, hogy olyan veszélyes gyógyszereket hagy jóvá, melyeket nem szabadna piacra
dobni. Ezt a fenti szerzők II. számú hibás politikai döntésnek nevezik. Ideális az, ha a
szabályozó hivatal jóvá akar hagyni minden előnyös gyógyszert, és ha elutasít
valamennyi potenciálisan veszélyes és nem hatékony gyógyszert. Azonban mindkét cél
egyidejű megvalósítása általában lehetetlen, mert azok az információk, amelyek a piaci
tesztelés (felhasználás) előtt rendelkezésre állnak, soha nem teljesek. Mindennek az a
következménye, hogy nehéz eltalálni a megfelelő mértéket az I. és II. számú hiba között.
A közgazdászok egyetértenek abban, hogy a szabályozó hivatal általában túl nagy
hangsúlyt helyez a II. számú hibára. A hivatal elsősorban azt szeretné elkerülni, hogy
olyan gyógyszereket hagyjon jóvá, melyek potenciálisan káros hatásúak, de nem helyez
megfelelő súlyt az I. számú hibára, arra az esetre, amikor új és előnyös gyógyszereket
utasít el. Ennek az oka, hogy a II. számú hiba áldozatai sokkal könnyebben
azonosíthatóak, mint az I. számúé, mert az előbbi esetében adott, hús-vér emberek fogják
elszenvedni a gyógyszerfogyasztás negatív következményeit. Ezzel szemben az I. számú
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hibának általában sokkal diffúzabb a valószínűségi hatása. Ha például 5000 ember
szenved szívbetegségben, és ha ezek közül 1% meghal, ha a szóban forgó új gyógyszer
nem jelenik meg a piacon, akkor ebből azok a páciensek, akik a fenti ok következtében
fognak meghalni, ex ante nem azonosíthatóak. Azoknak az érintetteknek az azonosítása,
akik a negatív következményektől szenvednek, egészen különböző lesz, ha az új
gyógyszerért lobbizó csoport nem diffúz páciens csoportokból áll, akik a gyógyszerhez
való hozzáférés hiányában kockázatoknak vannak kitéve, hanem olyan jól definiált
csoportokból tevődik össze, amely határozottan érdekelt az ilyen gyógyszer felgyorsított
engedélyeztetésében. Ilyen állampolgári csoport volt például a '80-as években az AIDS
betegségben

szenvedőké,

akik

a

betegséggel

kapcsolatos

gyógyszerek

gyors

engedélyeztetését követelték, amit el is értek.
A szabályozó hivatalnak nem csak azt a kritériumot kell megállapítania, amely szerint a
gyógyszer elfogadható, vagy elutasítható, hanem azt is meg kell határoznia, hogy milyen
mértékű tesztelés követelhető meg a piacra kerülés előtt. Miután a teljes információ
lehetetlen és mert az információ megszerzésének a költségei tetemesek, ezért a piacra
dobás előtti ellenőrzés mértéke szükségképpen korlátozott.
A termék-megbízhatóság közkeletű szabályozása a technológia biztonságosabbá tételére
irányult. Például az autók biztonságával kapcsolatosan a mérnökök nagyfokú javulást
vártak a kettős fékrendszer bevezetésétől és a biztonsági öv használatának kötelezővé
tételétől, mert úgy vélték, hogy eközben a vezetők magatartása nem fog változni. A
kiváló közgazdász, S. Peltzman ezzel szemben azt feltételezte, hogy az autóvezetők
magatartása mindeközben nem marad változatlan (Peltzman, 1975). Például a biztonsági
övek esetében az új technológiából adódó biztonságnövekedés csökkenti a vezető
számára a gyorshajtásból fakadó veszélyt, aminek az lesz a következménye, hogy az a
relatív előny, amely az elővigyázatos és óvatos vezetés következménye, a biztonsági öv
bekapcsolásával hanyatlani kezd (Viscusi, Vernon és Harrington, 1998)
Híressé vált tanulmányában Peltzman nem elméleti alapon állította azt, hogy a biztonsági
övek használata szükségképpen ellentétes hatású lesz a szándékoltnál, csak azt tette fel,
153

hogy az is lehet. Azonban az erre vonatkozó empirikus vizsgálatok adataiban nem talált
semmilyen statisztikailag szignifikáns összefüggést. A kérdéssel kapcsolatos vitában
konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy a biztonsági szabályozások csökkentették
ugyan a vezetés kockázatát, azonban az is bizonyos, hogy a biztonsági övek használata
gyorsabb hajtásra ösztönöz.
Mint említettük, a termékbiztonság közvetlen kormányzati szabályozása nem az egyetlen
tényező, ami a cégek biztonsággal kapcsolatos döntéseit befolyásolja, a termékfelelősséggel kapcsolatos bírósági döntések is egyre nagyobb szerepet játszanak a
biztonsági ösztönzők megállapításában. Ez utóbbi tükröződik a korporációk számára
készült felelősségkritériumok megváltozásában is: a korábbi "gondatlanság doktrínát" a
"szigorú felelősség doktrínája" váltotta fel, amely azt követeli meg a társaságoktól, hogy
azok nagyobb mértékben viseljék a termék károsodásának költségeit. Emellett hatalmas
méretekben megnőtt a veszélyre figyelmeztető esetek száma és széleskörűvé vált a
terméktervezés hibáinak az elemzése is. Ezeknek a változásoknak a hatására
nagymértékben megnövekedett a termékfelelősség biztosítási díja. Ezek a tetemes
költségek azonban nem foglalják magukban a társaságok teljes felelősséggel kapcsolatos
költségeit, mert a vállalatoknak fizetniük kell a jogi személyzet költségeit is, nem
beszélve a felelősség megállapításának költségeiről, amelyet a biztosítás nem fedez.
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IX. A munkahelyi egészség és biztonság szabályozása
A munkahelyek egészség- és biztonság szintjét alapvetően három tényező határozza meg:
a piac, a kockázati szint közvetlen állami szabályozása és a munkások közvetlen
kompenzációján keresztül létrehívott biztonsági ösztönzők. A munkahely biztonságos
voltának elemzéséhez a munkaerőpiac ösztönzői biztosítják a hátteret. Az alapvető,
közvetlen szabályozási mechanizmus a szabályozási hivatal által megfogalmazott
egészségügyi és biztonsági normákból áll. A hivatal tevékenységét ugyan több oldalról
bírálják, a bírálatok azonban nem a hivatal alapvető céljait kérdőjelezik meg, mert a
munkás egészségének és biztonságának támogatását mindenki üdvözli. A kritika inkább
arra irányul, hogy a hivatal nem tölti be adekvátan misszióját, a fenti célok előmozdítását.
A bírálatok vagy azt vetik a hivatal szemére, hogy az szükségtelen terheket és
megszorításokat vet ki az üzleti életre, vagy azt, hogy ez irányú erőfeszítéseiben nem
eléggé szigorú és következetes. A munkahelyi feltételek szabályozásakor a szabályozó
hivatal egyensúlyt próbál létrehozni az egymással versengő célok között, nevezetesen a
szabályozás által kivetett költségek és azok között az előnyök között, amit ezek a
munkahelyi egészség és biztonság számára jelentenek.
Hogyan mozdíthatja elő a piac a biztonságot?
A kormányzati szabályozás intézményesítése és életbeléptetése előtt, a szabályozónak
tanulságos felmérnie azt, hogyan működik a piac. A kérdés lényegében arra rányúl, hogy
léteznek-e hiányosságok a piaci erők működésében, magyarán, hogy vannak-e piaci
kudarcok? Az individuális élet- és egészség nyilvánvalóan minden ember, így a
munkások számára is értékes tulajdonságok, amit társadalompolitikailag is elismerünk
azáltal, hogy állami szabályozással teszünk kísérletet egészséges és biztonságos
munkahelyek megteremtésére. Az is magától értetődő, hogy fogyasztókként és
alkalmazottakként számos egyéb, olyan dolgot is értékelünk, amelyekhez a piaci
mechanizmusok közvetítésével jutunk, amelyek nincsenek állami szabályozásnak
alávetve. Ha azt előfeltételezzük, hogy a piacok hatékonyan allokálják az erőforrásokat,
akkor mielőtt kormányzati beavatkozásra kerülne sor, meg kell bizonyosodni a piaci
kudarcok létéről vagy nem-létéről. Ahhoz, hogy a piac hatékonyan működjön, számos
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végeredményének csak a munkavállalót és munkaadót szabad érintenie, nem pedig a
társadalom egészét, mert tágabb társadalmi meggondolások nem tükröződnek a
munkahely megválasztásában, az teljes mértékben privát ügy. Különösen fontos feltétel
vagy követelmény az, hogy a munkahely megválasztása teljes mértékben racionális
döntés végeredménye kell legyen, ami azt jelenti, hogy az embereknek tudatában kell
lenniük azoknak a kockázatoknak, amelyekkel szembe kerülnek és képesnek kell lenniük
a bizonytalanság körülményei mellett is racionális döntések meghozatalára. Azonban jól
tudjuk azt, hogy ezek az előfeltevések és kívánalmak bizonyos kockázatok esetében
egyáltalán nem érvényesülnek. Azonban, még ha teljes egyetértés lenne is abban, hogy a
piaci tranzakció végeredménye nem optimális, akkor is meg kellene győződni a piaci
kudarcok kiterjedtségéről. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a piac működése
alapvetően problematikus-e vagy pusztán egy szűk körre korlátozódó piaci kudarcról van
szó, ami információs transzfer révén orvosolható, és ami nem kívánja meg a munkahelyi
feltételek

közvetlen

állami

ellenőrzését

és

szabályozását.

Végezetül

a
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mechanizmussal kapcsolatosan azt kell még megemlíteni, hogy ez határozza meg azt a
kontextust, amelyben a kormányzati szabályozás működik. Az állami szabályozások
ugyanis nem szabhatják meg teljes mértékben a munkahellyel kapcsolatos egészség- és
biztonság mértékét, mert a szabályozók számára lehetetlen, hogy valamennyi vállalat
esetében ellenőrizzék és befolyásolják az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos
attribútumokat. A szabályozó hivatalok e helyett ösztönzőket hívnak életre a vállalatok és
a dolgozók számára egyaránt, hogy ezekkel késztessék azokat bizonyos tevékenységek
megtételére (vagy elkerülésére). Azt, hogy a kormányzati szabályozásnak milyen a
hatása, részben az határozza meg, hogy milyen erősek a szabályozási politika által
megfogalmazott ösztönzők és azok a piaci ösztönzők, melyeket a piac generál a
vállalatok számára.
A munkás biztonságának fundamentális közgazdasági megközelítését Adam.Smith
vázolta fel, több mint kétszáz évvel ezelőtt. Smith megfigyelte, hogy a munkások
fizetéspótlékot fognak követelni olyan munkatevékenységért, amelyet kockázatosnak és
kellemetlennek ítélnek. Elméletének döntő fontosságú előfeltevése volt az, hogy a
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munkásoknak ismerniük kell azokat a kockázatokat, melyekkel a munkahelyen
szembesülnek (ami természetesen nem minden esetben van így) és hogy a munkások,
mint általában az emberek, inkább egészségesek szeretnének lenni, mint betegek.(Ez
utóbbi előfeltevés, szemben az előzővel, természetesen nem tartalmaz ellentmondást.) Az
egészséggel kapcsolatos attitűdök azonban meglehetősen különbözőek lehetnek. Hersh és
Viscusi (1990) kimutatták, hogy például a dohányosok és azok, akik nem alkalmazzák
vezetés közben a biztonsági övet, hajlamosabbak veszélyes munkatevékenységek
elvállalására, egységnyi kockázatra eső kevesebb fizetségért is, mint azok a kortársaik,
akik nagyra becsülik a biztonságot, mint például a nemdohányzók és a biztonsági övet
rendszeresen alkalmazók. Ezek a rendes béren felül megkövetelt fizetési pótlékok
(legyenek ezek alacsonyak vagy magasak) vagy kompenzációs prémiumok a biztonság
növelésére ösztönzik a társaságokat, mert a munkahelyi biztonság emelésével csökkennek
a vállalatok ez irányú kiadásai. A vállalatok biztonsággal kapcsolatos magatartását
alapvetően az a trade-off (átváltás) fogja meghatározni, ami abban fejeződik ki, hogy a
munkások egységnyi kockázatra milyen mértékű fizetés kompenzációt illetve prémiumot
követelnek meg.
Tételezzük fel, hogy az egészségesebb munkafeltételek magukban foglalják a
munkatevékenységgel kapcsolatos balesetek csökkenését, továbbá azt is, hogy a
munkahely biztonságában bekövetkezett pozitív változások a munkások számára
csökkenő inkrementális értékkel bírnak, ahogyan minden más gazdasági jószág
addicionális egységének is csökkenő a fontossága vagy szubjektív hasznossága. A
biztonságban való kezdeti növekedés értéke a munkások számára nagyobb az ezt követő
biztonságban való növekedésnél. A munkások esetében a biztonság marginális értékét a
munkabér szintje közvetíti a vállalatok felé, amit ki kell fizetniük ahhoz, hogy a
munkatevékenységet vonzóvá tegyék, illetve, hogy munkásaikat megtartsák. A vállalat
képes a biztonság magasabb szintjéről gondoskodni, de ha így tesz, az további marginális
vagy inkrementális költségeket jelent számára, ami a biztonság szintjének növekedésével
fokozatosan emelkedik. A biztonságban való bizonyos kezdeti növekedés kis ráfordítások
mellett is elérhető, például az alkalmazott gépi technológiák vagy a munkatevékenység
megváltoztatása révén. A biztonság árát a dolgozók preferenciái fogják meghatározni
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azáltal, hogy meghatározzák, hogy a vállalat a marginális költségek mentén hol fog
megállni. A garantált biztonsági szintnél a dolgozóknak hajlandóak lennének bizonyos
pénzösszeget fizetni, hogy elkerüljék a valószínűsíthető baleseteket. E ponton túl további
biztonságról nem gondoskodnak, mert a vállalatok számára valamennyi ezen túlmutató
baleset elkerülésére fordított költség meghaladja azt az értéket, amit a munkások a
biztonságban való növekedésnek tulajdonítanak.
A kiválasztott egészségi és biztonsági szint természetesen semmiképpen nem lesz
kockázatmentes szint, mert a biztonság előmozdítása mindig költséges. Ez az élet számos
területére érvényes, mert szinte valamennyi napi tevékenységünk kockázatokkal jár,
aminek oka abban áll, hogy a veszély csökkentése szintén költségeket von maga után.
Például az autóvásárlók rutinszerűen feláldozzák a nagyobb ütközésbiztonságot, amikor
kisméretű autókat választva pusztán a kisebb üzemanyag-fogyasztást tartják szem előtt.
Említésre méltó, hogy azoknak a kockázatoknak a nagyságrendje, amelyeket
szabályozunk, nem sokban különbözik azoktól, amelyekkel más tevékenységek kapcsán
találkozunk.

Kockázat-információ
A veszélyes munkatevékenységekkel kapcsolatos fizetéskompenzálás elemzésében az
első lényeges dolog az, hogy a munkásoknak ismerniük kell azokat a kockázatokat,
amelyekkel napi tevékenységük során szembesülnek. Például ha nem érzékelik a
kockázatokat, akkor ebből következően a veszélyes munkáért nem fognak további
kompenzációt követelni. Az ezzel kapcsolatos kutatási eredmények azt mutatják, hogy a
munkások általában tisztában vannak a tevékenységükkel kapcsolatos kockázatokkal. Ez
azonban semmi esetre sem jelenti azt, hogy informáltságuk teljes körű lenne. A
munkások már csak azért sem érzékelhetik teljes mértékben a munkahely okozta
kockázatokat, mert ezzel még a szakma egészség- és biztonságügyi kérdéseivel
foglalkozó szakemberei sincsenek minden esetben tisztában. A kockázat értékelésében
előforduló hibafok mindazonáltal nem tekinthető egyformának a kockázatok valamennyi
osztályában. Durva általánosításként azt állíthatjuk, hogy a biztonsággal kapcsolatos
kockázatokat (az olyan külső veszélyeket, mint a nem megfelelő gépi védőszerkezet)
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jobban megértjük az egészséggel kapcsolatos kockázatoknál (az olyan belső
kockázatoknál, mint amilyen az, amikor sugárveszélynek vagyunk kitéve). A
biztonsággal kapcsolatos veszélyek jól ismert kockázatok, mert magától értetődőek és
láthatóak, mint amilyen annak a lehetősége vagy valószínűsége, hogy a munkás le vagy
elvágja egy géppel az ujját. Ezzel szemben az egészséggel kapcsolatos kockázatokat
kevésbé értjük, mert azok nem magától értetődőek és közvetlenül nem is érzékelhetőek.
Ez utóbbi kockázatok gyakorta olyan kis valószínűséggel bekövetkező eseményeket
foglalnak magukban, melyekről szinte semmit nem tudunk. Az ilyesfajta kockázatok csak
a veszélynek kitettség utáni években kezdenek hatni, ami azt jelenti, hogy a megfigyelés
és tapasztalás útján való tanulás ebben az esetben csak korlátozott érvénnyel lehetséges.
Ezek a nehézségek bizonyos esetekben súlyosbodhatnak, mert nincsenek világos jelzések
arra, hogy az egészséget potenciálisan károsító kockázat jelen van-e vagy nincs. Például a
munkahelyen kibocsátott gázok színe és szaga nem jelzi megbízhatóan azok potenciális
mérgező hatását. Abban az esetben, ha a dolgozók tudatában vannak a veszélynek, a
kockázatosabb foglalkozásokkal kapcsolatban azt kell feltennünk, hogy az azokat
betöltők fizetéspótlékot fognak követelni.
A munkatevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok és az állások felmondásának aránya
Az a tény, illetve annak a lehetősége, hogy a munkások nem rendelkeznek megfelelő
információval

a

munkahelyi

kockázatokról,

akadályozhatja

a

kompenzációs

mechanizmus hatékony működését. Ennek eredménye nem az lesz, hogy a piaci
mechanizmusok kevésbé hatékonyan fognak működni, noha a hatékonyság bizonyos
mértékig csökkenni fog, hanem az, hogy új piaci erők jelennek meg, melyek hatása
kiemelkedő lehet. Vegyük azt az élethelyzetet, (Viscusi, Vernon és Harrington, 1998)
amelyben a munkás úgy kezdi meg tevékenységét, hogy nem rendelkezik teljes körű
ismeretekkel a potenciális munkahelyi kockázatokról. Miután elfoglalta állását, képes
megfigyelni tevékenysége sajátosságait, a munkahelyi klíma fizikai feltételeit és
munkatársai tevékenységét. Ehhez hasonlóan a munkaidő alatt a dolgozó megismeri
azokat a specifikus nehézségeket, melyek a munkafeladat teljesítésével járnak, és
közvetlen tapasztalatot szerez arról, ha a munkatársak balesetet szenvednek. E
tapasztalatok birtokában a dolgozó meg tudja becsülni a tevékenységével járó potenciális
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kockázatokat. Ha a munkás kockázatértékelése negatív, ha kedvezőtlenül ítéli meg a
munkafeltételeket,
Általánosságban

akkor

kiléphet

elmondható,

hogy

és
a

egy

másik

vállalatnál

munkahelyekről

való

kereshet
kilépés

állást.

1/3-a

a

munkatevékenységgel kapcsolatos kockázatokkal magyarázható. Ehhez hasonlóan az
időszakasz, amit a munkás egy olyan vállalatnál tölt, ahol a munkahelyi körülmények
számára veszélyt jelentenek, szintén rövidebb annál az időszakasznál, mint amit olyan
vállalatnál tölt el, amely biztonságos munkakörülményeket garantál számára. Ennek
következtében tendenciózusan mindig több tapasztalatlan dolgozó lesz a magasabb
kockázatokkal járó munkakörökben, mert az ilyen munkakörökre vonatkozó magas
munkahely-változtatási ráta következtében ezeket a megüresedett munkaköröket túl
gyakran kell betöltetni. Az a mindennapi megfigyelés, hogy a fiatal és tapasztalatlan
munkások nagyobb valószínűséggel szenvednek el munkahelyi balesetet tapasztaltabb
társaiknál, nem magyarázható pusztán azzal, hogy ez a demográfiai csoport
kockázatvállalóbb az idősebbeknél. Ennek okát ellenkező irányban kell keresnünk,
minthogy az új alkalmazottakat nagyobb valószínűséggel helyezik olyan munkakörökbe,
melyeket a magas kockázat és magas felmondási arány jellemez. A vállalat pedig azért
cselekszik így, mert komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy legtapasztaltabb dolgozóit ne
helyezze ezekbe a munkakörökbe, ugyanis abban az esetben, ha ezek a dolgozók
balesetet szenvednek, vagy ha kilépnek munkahelyükről, a vállalat elveszíti ezeknek a
dolgozóknak betaníttatásába fektetett költségeit.
A munkásoknak a munkaerőpiacra való reagálásai úgy tekinthetők, mint variációk a
kompenzáció témájára. Ha a tevékenység már a kezdet kezdetén kockázatosnak látszik,
akkor a dolgozó extra kompenzációt fog követelni, különben nem vállalja el a munkát.
Ehhez hasonlóan, ha kezdetben nem volt tudomása munkahelye kockázatairól, de ha a
későbbiekben tudomást és bizonyosságot szerez ezekről, újra fogja értékelni
munkatevékenységét, és csak akkor marad ott, ha megfelelő módon, számára
elfogadhatóan kompenzálják.
Ha a piac működése tökéletes volna, akkor nem lenne szükség az egészség és biztonság
kormányzati szabályozására, mert a decentralizált piac működése létrehívná és garantálná
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az elfogadható kockázati szintet. Azonban a piaci kudarcok két ismert formája korlátozza
a piac hatékony működését: az inadekvát információk és azok a problémák, melyek a
bizonytalanság mellett meghozott individuális döntésekkel kapcsolatosak, valamint a
negatív externáliák.
Információs problémák és irracionális magatartás
Mint láttuk, a kompenzációs modell teljes körű alkalmazhatósága azt előfeltételezi, hogy
a munkások ismerik azokat a kockázatokat, amelyekkel szembesülnek, és hogy ezen az
alapon képesek racionális döntések meghozatalára. A rendelkezésre álló adatok azt
bizonyítják, hogy a dolgozók a kontextusok többségében valóban felfogják a plauzibilis
kockázatokat, de ez korántsem jelenti azt, hogy informáltságuk teljes körű lenne. Abban a
tekintetben általános az egyetértés, hogy az egészséggel kapcsolatos kockázatokat nem
érzékelik a maguk komplexitásában, úgyhogy a dolgozók az ilyen típusú kockázatokkal
kapcsolatosan teljes körű tudatlanságban is lehetnek. Kétségtelen tény, hogy a munkában
szerzett tapasztalatok révén a dolgozók számos esetben vagy számos ponton képesek
kockázat érzékelésük és értékelésük revideálására, azonban nem árt még egyszer
elismételni, hogy a biztonsággal kapcsolatos kockázatokat megbízhatóbb módon kezelik,
mert azok azonnal láthatóak, és mert sokkal nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, mint
az egészséggel kapcsolatos kockázatok többsége, amelyek előfordulásának valószínűsége
kisebb.

Ennek

folytán

az

utóbbi

esetben

a

munkások

kevésbé

képesek

kockázatérzékelésük megváltoztatására. A kockázatnak való kitettség és a kockázat
negatív következményei között tapasztalható időbeni eltolódás, ami az egészséggel
kapcsolatos kockázatokat jellemzi, szintén akadályt gördít az elé, hogy tapasztalat útján
szerezzünk ismereteket az ilyen típusú kockázatok várható negatív következményeiről.
Elképzelhető, hogy a dolgozó pár hónapi munka után rákbetegséget kap, de a betegség
okának a munkatevékenységhez való kapcsolása rendszerint nem, vagy csak kivételesen
bizonyítható. Az elmondottakhoz azt tehetjük hozzá, hogy még ha pontos lenne is a
kockázatok érzékelése, akkor sem lehetnénk biztosak abban, hogy a munkások által
meghozott döntések ideálisak lennének. Ismeretes, hogy a bizonytalanság mellett
meghozott döntések sokkal nagyobb nehézségeket támasztanak, mint azok a döntések,
melyeket olyan esetekben hoznak, ahol az alternatív cselekvések jövőbeni végeredménye
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tudható vagy kalkulálható. Ezek a nehézségek valószínűleg az olyan szituációkban a
legnagyobbak, amelyek olyan kis valószínűséggel bekövetkező eseményeket foglalnak
magukban, melyeknek súlyos, negatív következményei csak időben megkésve
jelentkeznek. A kis valószínűség valamint az ok és következmény közötti időbeni
eltolódás megnehezíti az ilyen szituációkban való döntések konceptualizását. A téves
döntés költsége ilyen esetekben mindig magas lesz. Még egyszer érdemes hangsúlyozni,
hogy az egészséggel kapcsolatos veszélyek viszonylag magasabb követelményeket
támasztanak az individuális racionalitással szemben, mint a biztonsággal kapcsolatos
kockázatok. Az individuális magatartás hiányosságaival kapcsolatos utolsó kérdés arra
vonatkozik, hogy a dolgozók milyen mértékben választhatnak az alternatív, kockázatot
kompenzáló

jövedelmek

különböző

kombináció

között.

A

viszonylag

mobil

gazdaságokban a munkások többsége számára széleskörű munkalehetőségek állnak
rendelkezésre. Természetesen ebben az esetben az egy város-egy vállalat, kézikönyvek
által taglalt klasszikus esete nem érvényes, de még ha igaz lenne is, akkor sem lenne
komoly hatása a városokat összekötő autópályák területére sem, és a munkások nagyfokú
mobilitására sem. A mobilitás válságok idején mérséklődik ugyan, mert ilyenkor csökken
a munkalehetőségek kínálata, de miután a balesetek prociklikusan mozognak (a ciklusnak
megfelelően), ezért a negatív gazdasági feltételek tényleges hatása nem teljesen világos.
Az individuális mobilitás szempontjából talán az alkalmazotti viszony karaktere jelenti a
leglényegesebb megszorítást. Az emberek, ha egyszer munkaviszonyt létesítenek, előbbutóbb megszerzik azokat a munkakészségeket, amelyek a vállalat szempontjából döntő
fontosságúak, ahogyan a rangidősségre és a nyugdíjra való jogosultságot is, mely
utóbbiak másra nem ruházhatók át. Ha a munkások már azelőtt széleskörű ismeretekkel
rendelkeznének a munkahelyi kockázatokról, mielőtt még állásukat elfoglalták volna,
akkor a mobilitásnak ezek az akadályai nem járnának következményekkel. Az alapvető
nehézség azonban az, hogy ha a munkások nincsenek teljes mértékben tudatában
pozícióik

következményeinek,

akkor

könnyen

kerülhetnek

egy

kedvezőtlen

munkaszituáció csapdájába.
A szabályozó hivatal által megfogalmazott normák
A szabályozó hivatalt úgy lehet jellemezni, mint amely olyan technológián alapuló
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normákat alkalmaz, melyek szigorúságát csak azok megvalósíthatósága korlátozza. A
szabályozó

hivatal

tevékenységében

a

szabályozás

költségeivel

kapcsolatos

meggondolások jobbára csak akkor jönnek szóba, amikor a hivatal a szóban forgó vállalat
bezárását fontolgatja. A hivatal szabályozással kapcsolatos stratégiája döntő pontokon
különbözik a standard költség-haszon elemzéstől: a hivatal stratégiája arra irányul, hogy a
marginális költség görbén megkeresse a törést, azt a pontot, ahol az addicionális
biztonság már elviselhetetlenül magas költségekkel jár. A hivatal által alkalmazott
stratégiával ellentétben, a közgazdászok többsége által javasolt stratégia egy sokkal
kiegyensúlyozottabb stratégiát javasol, amely a szabályozással kapcsolatos költségeket és
a kockázatcsökkentés előnyeit egyaránt figyelembe veszi. Ami döntő, az a marginális
előnyök és marginális költségek közötti viszony, nem pedig az, hogy vajon a költségek
meghaladnak-e egy adott pontot. A költségeket minden esetben figyelembe kellene venni,
nem pusztán akkor, amikor a vállalat a szabályozó hivatal tevékenysége eredményeként
pontot tesz tevékenysége végére. Fontos rámutatni, hogy a hangsúlyoknak ez az
áthelyezése nem kell szükségképpen kevésbé szigorú szabályozáshoz vezessen. Sok, a
munkások számára veszélyeket hordozó vállalat valószínűleg beszünteti működését, ha a
biztonság és az egészség hatékony szintjének garantálása nem teszi számukra lehetővé a
profitszerzést.
A biztonsági normákkal kapcsolatos közpolitikai viták többsége e normák szigorúságát
vette bonckés alá. A kiegyensúlyozottabb megközelítést támogatók megjegyezték, hogy a
szabályok nem követelik meg a kockázatmentes munkahelyet, hanem csak a biztonság
lehetőségekhez mért előmozdítását. Mások szerint a biztonságra vonatkozó törvényben
található bizonyos kikötések arra engednek következtetni, hogy a szabályalkotó hivatal
nem tudja, vagy nem akarja a szabályozással kapcsolatos költségeket figyelembe venni.
A szabályozó hivatalok által megfogalmazott biztonsági normák megreformálására tett
javaslatok három dologra összpontosítottak. Az első javaslat a hangsúlyt a biztonságról
az egészségre kívánta helyezni, a második arra irányult, hogy a vállalatok nagyobb
lehetőségekkel

rendelkezzenek

a

technológiák

kiválasztására

a

biztonság

előmozdításában, a harmadik javaslat szerint a normákat kiegyensúlyozottan kellene
megállapítani, úgy, hogy azok vegyék számításba az egészség előnyeit a munkások
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szempontjából, csakúgy, mint a vállalatot terhelő költségeket.
A szabályozási politika strukturális változásai
A fejlett ipari demokráciákban a szabályozási politikában a legfontosabb strukturális
változások a vegyszerek feliratozásának (címkézésének) szabályozásában következtek
be, amelyre az USA-ban Carter elnökségének idején tettek javaslatot, és amely Reagan
elnökségének idején fejeződött be. Az információ biztosítása ebben az esetben a
vegyszerek címkézését követelte meg, emellett olyan programokat is magában foglalt,
amelyek a munkások továbbképzését szolgálták, hogy biztonságosabban kezelhessék a
potenciálisan veszélyes vegyszereket. A szabályozásnak ez a formája közvetlenül nevezte
meg a piaci kudarcok alapvető forrását, ennek következtében megőrizte a vállalatok és
munkások egészséggel kapcsolatos döntéseinek konstruktív aspektusát. Emellett a
szabályozás kifejezetten az egészséggel, nem pedig a biztonsággal kapcsolatos
veszélyekre összpontosított. A kockázatra való figyelmeztetés vonzereje közgazdasági
szempontból az, hogy a veszélyre való figyelmeztetés a piaci erőkkel együttműködve
küszöböli ki az információval kapcsolatos piaci kudarcot. Sőt, azt lehet mondani, hogy az
esetek többségében a megváltozott munkatevékenység hatásosabb eszköznek bizonyul a
biztonság növelésében, mint a munkahely technológiai feltételeinek a megváltoztatása.
Egy

kísérletben

munkásoknak

olyan

vegyszereket

mutattak

be,

amelyekkel

munkahelyükön érintkeznek. A vegyszerek közt egyaránt voltak az egészségre
veszélyesek és veszélytelenek: sósav, azbeszt, TNT és szódabikarbóna. A kérdés az volt,
milyen módon hat a veszélyre, illetve a kockázatra való figyelmeztetés a munkások
magatartására. A feltevés pedig az volt, ha a piac hatékonyan működik, akkor a
kockázatérzékelések addicionális bérkompenzáció követeléséhez kell vezessenek. Azok a
munkások, akiknek a szódabikarbóna címkéjét mutatták meg, munkatevékenységükért
nem kívántak semmilyen addicionális bérkompenzációt, míg azok, akiknek a maradék
három, egészségre veszélyes vegyszer feliratozását mutatták meg, évi több ezer dolláros
bérkompenzációt

követeltek

meg

a

veszély

vállalásáért

illetve

munkahelyen

maradásukért. A biztonság ösztönzőinek fogalmi keretében gondolkodva azt kell
mondani, hogy a veszélyre való figyelmeztetés azáltal, hogy informálja a dolgozókat
azokról a veszélyekről, melyekkel munkahelyükön találkoznak, a piaci erők szerepének
165

növelését szolgálja. Említésre méltó, hogy az individuális elővigyázatossággal
kapcsolatos kutatások is azt jelzik, hogy a veszélyre való figyelmeztetés növeli az
emberek elővigyázatosságát. Érdemes kiemelni, hogy ahhoz, hogy a kockázatokra való
figyelmeztetés hatékony legyen, új információkat kell tartalmaznia. A figyelmeztetés
olyan alternatívái, mint a meggyőzésre törekvő nevelési erőfeszítések vagy a magatartás
megváltoztatásának megfélemlítés útján való kicsikarási kísérlete, kevésbé bizonyultak
sikeresnek.
Különböző szituációkban való szabályozás
Közgazdászok szerint a szabályozásnak általában kicsi a munkahelyi biztonságra való
befolyása. A biztonsági szabályok hatékony kikényszerítése, a nem-engedelmeskedők
megbüntetése azonban lényeges, mert ennek eredményeként a vállalatok többsége
vélhetően a szabálynak való engedelmességet fogja választani. A szabályozás
szigorúságának a szintje szintén lényeges dolog, mert ha a szabályozás túlságosan szoros,
sok vállalat a nem-engedelmeskedés stratégiáját fogja választani. Ennek pedig az lesz a
következménye, hogy a feszes szabályozásnak a biztonságra tett előnyös hatása kisebb
lesz, mint mérsékeltebb szabályozás esetén, ahol a norma betartása, illetve az annak való
engedelmeskedés a vállalat számára megvalósítható.
Ezeknek a korlátoknak, valamint annak a következtében, hogy a hivatal normakikényszerítése általában gyenge, nem meglepő, hogy a szabályozó hivatal nem gyakorol
döntő befolyást a munkahelyi biztonságra. Fontos kiemelni, hogy nem minden
munkahelyi

baleset

következik

be

azoknak

a

technológiai

feltételeknek

a

hiányosságaiból, melyeket a hivatal szabályoz. A balesetek jelentős hányada a
munkafolyamat olyan aspektusainak a hiányosságaival magyarázható, amelyeket a
hivatal nem szabályoz. A munkahelyi kockázatok jelentős része ugyanis nem tartozik
közvetlenül a hivatali szabályozás illetékességi körébe. A balesetek egyik legfontosabb
tényezője a munkások tevékenységével áll összefüggésben. Noha a munkás szerepének
az értékelése a baleset okozásában korántsem egyértelmű, azonban nem kétséges, hogy a
munkás magatartása mindig lényeges szerepet játszik. Elemzők azt találták, hogy a
végzetes, halált okozó balesetek több mint fele a gyenge működési procedúrák
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következménye és hogy ezen belül a dolgozók tevékenysége a legfontosabb tényező. A
közelmúlt kutatásai megerősítik azt, hogy a hivatal szabályozó tevékenysége jó esetben
befolyásolhatja ugyan a munkahelyi biztonságot, ez a befolyás azonban sohasem
meghatározó. Egy statisztikai elemzés úgy értékelte, hogy ha a hivatal normáinak teljes
mértékben engedelmeskednének a vállalatok, a munkahelyi balesetek száma akkor is
mindössze 1o%-al csökkenne. Mindez arra kell késztessen bennünket, hogy
körültekintőbb elképzelést alakítsunk ki a szabályozás pozitív prospektív hatásairól. Az
alapvető közgazdasági kérdés az, hogy vajon a hivatali szabályozásnak van-e egyáltalán
előnyös hatása a biztonságra. A szabályozó hivatal bürokratái csakúgy, mint a
biztonsággal foglalkozó egyéb hivatalok gyakran mutatnak rá arra, hogy a baleseti ráta
trendjében pozitív fejlődés tapasztalható, ami a hivatali működés hatékonyságának a
bizonyítéka. Két ellenvetés támasztható ezzel az állítással szemben. Az egyik az, hogy
nincs kizárva annak a lehetősége, hogy évente olyan változások következzenek be a
kockázat szintjében, amelyek semmilyen kapcsolatban nincsenek a biztonsági normákkal
vagy azok kikényszerítésével. Ilyenek például a ciklikus fluktuációk. Ennél azonban
sokkal lényegesebb az, hogy a múlt század folyamán egy hosszú távú trend érvényesült a
biztonság növelése irányában, amely a növekvő jólét és biztonság iránti növekvő igény
eredménye volt. A társadalom emelkedő jóléte és nagyobb munkahelyi biztonságra való
igénye következtében még a kormányzatok szabályozó tevékenységének a hiányában is
bekövetkezett volna a munkahelyek egyre biztonságosabbá válása. Hogy milyen
széleskörű volt ez a munkahelyi biztonság igényére vonatkozó trend, arra bizonyság lehet
a halálozási arányok statisztikájában bekövetkezett radikális változás. Például az amerikai
munkások esetében a halálos kockázat, amely 1928-ban 15,8/100.000 (munkás) volt,
1970-ben 6,8/100.000-re esett vissza. A csökkenés több mint 50%-os, és ez a fejlődés
azelőtt következett be, mielőtt a biztonságot szabályozó hivatalt az OSHA-t létre hozták
volna. A szabályozó hivatal megjelenése után is folytatódott ez a csökkenés, aminek
eredményeként 1987-ben 100.000 dolgozóra mindössze 4, 6 haláleset jutott.
A hivatal hatékony működésének megfelelő tesztje az, hogy vajon a szabályozó hivatal
megváltoztatta-e ezt a trendet? Feleletül azt lehet mondanunk, hogy nem (Viscusi,
Vernon és Harrington, 1998), és hogy a hivatal még akkor sem lenne domináns tényező a
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munkások biztonságának befolyásolásában, ha megreformálná szabályozási politikáját,
mert a piac szerepe a biztonság meghatározásában folyamatosan nagy. A hivatal
növelheti ugyan a biztonságra fordítható erőforrásokat, de, még ha teljes lenne is a
biztonsági normáknak való engedelmeskedés, a jelenlegi normák mellett akkor sem tudná
csökkenteni a munkahelyi kockázatokat. A kockázatmentes társadalom, melyet sokan a
hivatal végső céljának tekintenek, megvalósíthatatlan. Mindazonáltal a szabályozó hivatal
konstruktív reformja képessé tenné a hivatalt arra, hogy hatékonyabban mozdítsa elő a
munkások érdekeit, és hogy ugyanakkor csökkentse az ezzel kapcsolatos társadalmi
terheket. A szabályozó hivatal tevékenységének megreformálására tett, fentebb taglalt,
kísérletek közül kettőt érdemes kiemelni. Az első szerint, ha a specifikációs normákat
teljesítménynormákkal cserélnénk fel, ezzel képessé tennénk a vállalatokat arra, hogy a
legolcsóbb eszközök kiválasztásával érjék el az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos
közpolitikai célokat. Az ilyesfajta flexibilitás csökkentené a szabályoknak való
engedelmeskedés költségeit és innovatív technológiák bevezetésére ösztönözné a
vállalatokat az egészségügyi és biztonsági célok eléréséhez. A másik reform javaslat az
egészségi állapotban bekövetkezett pozitív változás és az ezzel kapcsolatos társadalmi
költségek közötti egyensúlyra helyezi a hangsúlyt. Ha a szabályozók a szabályozási
alternatívákat az egészségben bekövetkezett pozitív változások és a társadalmi költségek
fényében tekintenék, ez képessé tenné őket arra, hogy azt a szabályozási politikát
kövessék, amely a társadalom legjobb érdekeit szolgálja. Nem kétséges azonban az, hogy
tökéletes szabályozási reform soha nem lesz megvalósítható, mert amire szükség van, az
nem a teljes dereguláció, hanem az egészség és biztonság tekintetében legalábbis, a jobb
reguláció.
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X. Szabadalmak és gyógyszerek szabályozása
Ismeretes, hogy a jóléti közgazdaságtan kiindulópontja az, hogy a javak piaci allokációja
sem nem hatékony, sem nem igazságos: ez a magyarázata a kormányzat intervenciós
tevékenységének. Az is közismert, hogy a közgazdaságtan a hatékonyság három formáját
különbözteti meg: ezek az X-hatékonyság, az allokációs hatékonyság és a dinamikus
hatékonyság. Az X-hatékonyság azt feltételezi, hogy egy szóban forgó árut a
legalacsonyabb költségek mellett állítunk elő. Az allokációs hatékonyság az Xhatékonyság mellett a hatásosságot is magában foglalja, az az egy áru allokációs
értelemben akkor hatékony, ha a legalacsonyabb ráfordítások mellett állították elő, és ha
hatékonyan elégíti ki az emberek szükségleteit. Az allokációs hatékonyság Paretohatékonyságként is ismert, mely szerint allokációs értelemben akkor tekinthető a szóban
forgó erőforrások allokációja hatékonynak, ha az erőforrásokat nem lehet oly módon
újraelosztani, hogy egy valaki jobb helyzetbe kerüljön, mialatt senki másnak nem romlik
a helyzete (Le Grand, 1999). A dinamikus hatékonyság a vállalatok innovációs
képességét fejezi ki, melynek révén képesek mind az X, mind az allokációs hatékonyság
emelésére, azaz kisebb ráfordítás mellett hatékonyabban elégítik ki a fogyasztói
igényeket.

Ebben

a

fejezetben

a

szabadalmazások

közgazdaságtanát

állítjuk

vizsgálódásaink középpontjába és arra kérdezünk rá, hogy milyen szerepet játszik a
technológiailag egyik legprogresszívebbnek nevezhető iparágban, a gyógyszeriparban.
Általános vélemény, hogy a szabadalmazások fontosabb szerepet játszanak a gyógyszerés vegyiparban, mint az ipar egyéb ágazataiban, azonban ennek értelmezése és értékelése
kétértelmű. Egyesek azt állítják, hogy a gyógyszeriparon belül túl magasak mind a
profitok, mind az árak, mások arra figyelmeztetnek, hogy azok a közpolitikák, amelyek
az árak féken tartására irányulnak, károsan befolyásolhatják az iparág innovációs
tevékenységét.
A találmányok közgazdaságtanáról és a szabadalmazásokról
A Nobel-díjas közgazdász, K. Arrow tárta fel azokat a nehézségeket, melyeket a feltalálói
tevékenység kreál a piac számára (Arrow, 1962). Kiindulópontja az az evidencia volt,
hogy a feltalálói tevékenység eredménye minden esetben egy új ismeret vagy információ:
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például 200 millió forint kutatásra fordítása után a gyógyszergyártó cég egy potenciálisan
új gyógyszer kémiai összetételének a birtokába juthat. A találmány illetve az új
információ elvileg többet érhet, mint a kutatásba fektetett összeg, mert a gyógyszerből
származó jövőbeni bevételek meghaladhatják azt. A hangsúly itt azon van, hogy a kutatás
és fejlesztés eredménye egyszerűen egy új ismeret, olyan tudás vagy információ, amit
gyakran pár oldalon lehet dokumentálni. Amint arra Arrow rámutat, az információ
különös tulajdonságokkal rendelkező jószág, melynek optimális allokációja zavarba ejtő
nehézségekkel jár. Ha a társadalom nettó anyagi jólétét használjuk vonatkoztatási
keretként, akkor úgy gondolkodunk, hogy bármely új találmányt, legyen az egy új
termelési módszer vagy bármi más, terhelések nélkül kellene a társadalom számára
hozzáférhetővé tenni, mert ez biztosítaná az új információn alapuló találmány optimális
társadalmi hasznosulását. Azonban ha a társadalom így járna el, ezzel megszüntetné a
kutatásba és fejlesztésbe való beruházások ösztönzőit, mert a szabad vállalkozásra épülő
piacgazdaságban a feltalálói tevékenység legfőbb mozgatórúgója az, hogy a találmányok
révén tulajdonjogokhoz lehet jutni. Mindez azonban az új információ társadalmilag
szuboptimális hasznosulását jelenti, illetve eredményezi. Az a tény, hogy a feltaláló
tulajdonjogot szerez találmányára, hogy kisajátítja azt, nem jelent mást, mint azt, hogy ő
rendelkezik a találmány gazdasági értékével. Miután amit birtokol, az nem árú vagy
szolgáltatás, hanem (Jánossy Ferenccel szólván, quasi-áru) egy bizonyos fajta tudás, vagy
információ, ezért a kérdés az, hogyan lehet ezt eladni. Tételezzük fel, hogy a feltaláló
felfedez egy új, nagyon hasznos gyógyszert. A feltaláló titokban tarthatja a készítmény
előállítását lehetővé tévő információt, és kísérletet tehet arra, hogy a gyógyszert úgy adja
el, mint ami bizonyos betegségfajták gyógyítására szolgál. Ez azonban nem lenne
szerencsés döntés, mert egy rivális feltaláló vagy vállalkozó könnyedén kianalizálná,
vagy egy kémikus felfogadásával kianalizáltathatná a gyógyszer kémiai összetételét és
elkezdhetné ugyanazt a terméket olcsóbban árusítani. Ebben az esetben a feltaláló nem
sajátítaná ki a találmány valamennyi gazdasági előnyét, mert a rivális annak ellenére
osztozna a jutalomban, hogy szinte semmit vagy nagyon keveset fektetett abba bele. Ha
ez általános gyakorlat lenne, társadalmi szempontból ez azzal a következménnyel járna,
hogy túl kevesen és túl keveset invesztálnának a feltalálói tevékenységbe. Amennyiben a
feltaláló jogot szerezhet a szóban forgó gyógyszer kizárólagos használatára, úgy a
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szabadalmaztatás révén a probléma részben megoldódik. A szabadalom tulajdonjogot ad
a feltalálónak a találmányra, amely meghatározott időtartamra, rendszerint 2o évre szól.
De amint azt Arrow megmutatja, a szabadalmaztatás nem oldja meg a kisajátítással
kapcsolatos valamennyi problémát. Ha a feltaláló nem várhatja el, hogy találmányának
valamennyi gazdasági értékét birtokolhatja, ez azzal a következménnyel jár, hogy a
feltalálói tevékenységbe alulinvesztálnak. A tényleges nehézség akkor válik világossá, ha
az információ optimális felhasználását vesszük tekintetbe. Eszerint az információ ára
nulla kellene legyen, ami azt jelenti, hogy a feltaláló egyáltalán nem sajátíthatná ki
találmánya gazdasági értékét. A meggondolás, miszerint az információ ingyenes kellene
legyen, abból a tényből fakad, hogy ennek marginális költsége nulla. Ha az információ
egyszer megszületett, számos ember felhasználhatja anélkül, hogy bárkinek fizetne érte.
Bárkinek, aki valamilyen előnyt tudna húzni az információból, lehetővé kellene tenni
annak szabad felhasználását, ha nem ez történik, akkor az információ felhasználása nem
tekinthető társadalmilag optimálisnak. Az is magától értetődő, hogy a vállalatok nem
fektetnének be a találmányokba, ha ezért nem várhatnának jutalmat. Arrow azt állítja,
hogy a dilemmából van kivezető út, nevezetesen egy olyan ideális szocialista gazdaság,
amelyben a találmányért járó jutalmat teljes mértékben elválasztanák azoktól a
terhelésektől, melyeket az információt felhasználóknak meg kell fizetniük. Ebben az
esetben a sikeres feltalálók számára az árakat a kormány állapítaná meg, biztosítván azt,
hogy a találmányok mindenki számára szabadon hozzáférhetők legyenek. H. Demsetz
(1969) ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy az árrendszer működésével kapcsolatban
komoly problémák jelentkeznének, mert a nem-piaci árrendszer nem lenne képes
információt produkálni sem abban a tekintetben, hogy mely területekre kívánatos
befektetni, és azt sem tudná megállapítani, hogy milyen mennyiségű erőforrást érdemes
mozgósítani.
A szabadalmaztatás úgy értelmezhető, mint egy módszer arra, hogy egyensúlyt érjünk el
a találmány feltaláló általi gazdasági kisajátítása és annak társadalmi felhasználása
között. Röviden azt mondhatni, hogy a hosszú életű szabadalom (amely a feltaláló
számára hosszú időtartamra biztosít monopóliumot) a felhasználás költségein részesíti
előnyben a kisajátítást, vagyis az optimális társadalmi felhasználás nem érhető el a
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szabadalom élettartama alatt, mert a szabadalom ára a marginális költségek felett van.
Másfelől a rövid élettartamú szabadalom a kisajátítás költségén részesíti előnyben a
találmány felhasználását, ami azzal a következménnyel jár, hogy a találmányokba való
befektetésnek a szintje alacsony lesz.
A szabadalom, mint mondtuk, kizárólagos jog egy adott találmányra, ami rendszerint
húsz évre szól. A szabadalmaztatás a termékre vagy a terméket létrehívó processzusra
egyaránt irányulhat, de egy potenciális találmánnyal kapcsolatos ötlet önmagában nem
szabadalmaztatható csak akkor, ha felhasználásra kerül. Ahhoz, hogy a feltaláló a
szabadalmat megszerezze, folyamodványt kell benyújtania a megfelelő hivatalhoz,
amelynek kielégítően kell bizonyítania a találmány újszerűségét, társadalmi hasznosságát
és nem triviális voltát. A szabadalom húsz éves időtartama akkor kezdődik el, amikor a
szabadalmaztatási kérelmet benyújtották. Érdemes megjegyezni, hogy a szabadalom
fogalma meglehetősen régi: az első szabadalmi törvényt a Velencei köztársaságban
bocsátották ki 1474-ben, az USA -ban pedig 1790-ben. A szabadalom melletti
szokványos érvelés azon a meggondoláson alapul, hogy (a) a feltaláló jogosult saját
felfedezésére, az mintegy a saját tulajdona, (b) a szabadalom a feltalálói tevékenység
stimulálását szolgáló eszköz, és hogy (c) a szabadalmaztatási rendszer arra ösztönzi a
feltalálókat, hogy találmányaikat mások, a társadalom számára közzé tegyék, így
mozdítván elő annak jólétét. A szabadalom odaítélése azonban nem abszolút értelemben
biztosít kizárólagos jogokat a feltaláló számára, mert például abban az esetben, ha
találmányát lekoppintják, vagy hamisítják, akkor csak bírósági úton tudja szabadalma
érvényességét biztosítani.
Gyógyszerek és találmányok
A találmányok elméleti vizsgálódásáról most annak elemzésére térünk át, hogy milyen
szerepet játszanak ezek a gyógyszeriparban. A gyógyszeripart olyan iparágnak tartjuk,
amely magában foglalja a gyógyszerek feltalálását (az ezzel kapcsolatos kutatásokat),
ezek előállítását- és értékesítését, amit azután orvosi recept alapján az arra rászorulók
elfogyasztanak. A gyógyszeriparról az is köztudott, hogy az a legkorszerűbb
technológiákat alkalmazó vezető iparágak egyike, amely a találmányokra illetve a
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kutatás-fejlesztésre fordított befektetések tekintetében is az élen jár. Az iparág olyan
betegségek kiküszöbölésével, mint a diftéria, a himlő, a gyermekbénulás, illetve a
szívinfarktusból fakadó halálesetek csökkentésével jelentős mértékben hozzájárult az
egészség szintjének emeléséhez. A modern gyógyszeripar kezdetei a '3o-as évekre
nyúlnak vissza, amikor először vezették be a ragályos betegségek elleni gyógyszerek egy
csoportját. A II. világháborút követően a gyógyszerkutatás elmélyült és kiszélesedett,
szinte valamennyi terapeutikus területet lefedve. Az a folyamat, amelyben a
gyógyszergyártás tudományos kutatáson alapuló tevékenységgé vált, együtt járt az új
gyógyszerek széleskörű kormányzati szabályozásának megjelenésével. Például az
Amerikai Egyesült Államokban a gyógyszeripar kormányzati szabályozása a "Pure Food
and Drug Act 1906" nevezetű törvény megjelenésére vezethető vissza. Ez a szabályozás
főként az államok közötti kereskedelemben árusított ételek és gyógyszerek hamisítása és
megtévesztő feliratozása ellen irányult.

A kereslet
Ha az ember azokra a páciensekre gondol, akik receptjeikkel a helyi gyógyszertárakba
mennek gyógyszereiket kiváltani, akkor arra a következtetésre jut, hogy a
gyógyszervásárlók kiskereskedelemben való koncentrációja alacsony. Természetesen a
legfontosabb döntéshozó az orvos, aki a receptet felírja, és aki ennél fogva a
gyógyszerpiac alapvető célpontja. Az orvosok tevékenységével szemben gyakran hangzik
el az a kritika, hogy praxisukban inkább a gyógyszer minőségét veszik figyelembe, nem
pedig a gyógyszerek árát, melyet gyakran nem is ismernek. A kereslet-oldalnak ez a
tulajdonsága viszonylag inelasztikussá teszi a keresletet. Ezt a rugalmatlanságot erősíti az
a tény, hogy a gyógyszerekre nem ritkán úgy tekintenek, mint amelyek döntő
fontosságúak az emberek egészsége szempontjából és az is a rugalmatlanságot támogatja,
hogy a gyógyszerek árát a fogyasztók egy részénél a biztosítás fedezi. A fent
elmondottakhoz azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a kereslet nagyon gyorsan változik.
Az eladók koncentrációja
Noha a gyógyszeripar jellegében multinacionális, a lényeg azonban az, hogy nagyon sok
kutatás-intenzív vállalat van jelen az egyes piacokon. Például az USA-ban 1993-ban a
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gyógyszergyárak

600

billió

dollár

értékben

értékesítettek

gyógyszereket

a

gyógyszertáraknak és kórházaknak. A négy legnagyobb gyógyszergyártó a következő
arányban részesedett a piacból: Marck 6,21%, Bristol Meyers-Squibb 5,86%, Glaxo
5,46%, American Home Products 5,27%. Összesen: 22,8%.
Az adatokból kitűnik, hogy a négy vállalat koncentráció arányszáma viszonylag alacsony.
Ha azonban a jelentősebb piacokat a terapeutika fogalmi keretében tekintjük és nem a
gyógyszerekében, akkor a koncentráció arányszáma magasabb. Egy ezzel kapcsolatos
tanulmány úgy találta, hogy a terapeutikus piac koncentráció arányszáma az adott
időszakban 70% volt. A szűkebben definiált (terapeutikus) piacok alkalmazásának indoka
abban áll, hogy például az olyan termékek esetén, mint az antibiotikumok, a kereslet
oldalon nagyon szegényesek a helyettesítők. A kutatás-intenzív vállalatok mellett olyan
generikus gyógyszergyártók is jelen vannak a piacon, amelyek nem, vagy alig folytatnak
kutatásokat, ehelyett inkább a termékmárkák másolására specializálják magukat, ha azok
szabadalmi ideje lejárt. Például amikor a népszerű Valium márkanévre hallgató nyugtató
szabadalmi ideje 1980-ban lejárt, majdnem 20 generikus ellátó kezdte árulni a Valium
eredeti változatát (ami diazepamként ismert) nagy árengedmény mellett. 1993-ban a
diazepam eredeti ára a Valium árának mindössze 2%-a volt. Annak ellenére, hogy a
Valiumnak sokkal magasabb az ára, még mindig 25%-ot hasít ki az eladott diazepam
tablettákból.

Szabadalmak
Amint azt korábban megjegyeztük, a szabadalmakat rendszerint sokkal fontosabbnak
tekintik a gyógyszeriparban az innovációk előmozdítása szempontjából, mint a legtöbb
iparágban. Az indok az, hogy ha egyszer egy új gyógyszer alapjául szolgáló kémiai
struktúra a piacra kerül, akkor annak lemásolási költsége meglehetősen alacsony. 1948ban az USA Szabadalmi Hivatala fontos határozatot hozott az antibiotikus
sztreptomicinre vonatkozóan, miszerint az új gyógyszerek nem szabadalmaztathatóak, ha
összetevőik pusztán természetes anyagok. A sztreptomicin esetében a hivatal úgy
határozott, hogy a Waksman által felfedezett sztreptomicinben természetes anyagok
találhatóak, ezért az ebben a formában gyógyászati célokra nem alkalmas. A
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szabadalmaztatással kapcsolatos akadály legyőzhető, ha az eredeti termék számára attól
kémiailag különböző helyettesítőket fejlesztenek ki. Az egyik stratégia az, hogy egy
bizonyos találmányon megfelelő változtatásokat hajtanak végre: ezt nevezik molekuláris
modifikációnak. A kifejezés egy hasonló kémiai vegyület kifejlesztésére utal, amely
megőrzi a rivális termék legfontosabb terapeutikus hatásait, ugyanakkor kémiai
összetétele

különböző,

ami

lehetővé

teszi

szabadalmaztatását.

Ez

azonban

ellentmondásos gyakorlat, amit egyesek pazarlásnak tekintenek, másfelől mindez olyan
magasabbrendű termékhez is vezethet, amely például már nem rendelkezik az eredeti
termék káros mellékhatásaival.
A márka iránti lojalitás
A márka iránti lojalitást fentebb a Valium esetével és azzal a ténnyel illusztráltuk, hogy
az a diazepam összértékesítésének 25%-át tartotta meg a gyógyszerpiacon annak ellenére,
hogy az ár mindössze 2%-a volt a Valiuménak. Természetesen a döntő az, hogy a
nyugtatószerek különböző változatai bioekvivalensek a Valiummal. Minthogy a minőségi
különbségek egészen csekélyek, ezért alapvetően a gyógyszerfogyasztók percepciója
határozza meg, hogy melyik márkanév a felsőbbrendű. Hozzá kell tennünk, hogy a
fogyasztók gyakran alulinformáltak az általános helyettesítők elérhetőségéről, áráról és
minőségéről. Egy 1992-es tanulmány 18 olyan gyógyszerterméket vizsgált az általános
penetráció mintázatait tartva szem előtt, amelyek szabadalmi érvényessége 1984-1988
közötti időszakban járt le. Az eredmény az volt, hogy a piac két csoportra
szegmentálódik: egy árérzékeny csoportra és egy olyan csoportra, amely erős lojalitást
táplál a márkázott termékek iránt. Ha a márkanévvel ellátott termék változatlan ár mellett
képes megtartani a piac felét, szemben azzal, hogy az egész piacot csak az eredeti ár 1/3ra csökkentésével tarthatná meg, akkor a változatlan ár stratégiája melletti elköteleződés
sokkal profitábilisabb.
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XI. A szabályok kikényszerítése
A törvénysértő magatartás feltárása: reaktív és proaktív stratégiák
Mint tudjuk, a szabályozási hivatalok azért alkotnak szabályokat az egyének és
korporációk számára, hogy határokat szabjanak, illetve, hogy korlátozzák azok
magatartását. A szabályozottak többsége egyszerűen azért engedelmeskedik a
szabályoknak, mert azok törvények, egyesek azonban kísértést éreznek a szabályok
áthágására, különösen akkor, ha számukra profitábilisabb vagy olcsóbb azok megsértése,
mint az azoknak való engedelmeskedés. Ebből adódóan szükségessé válik a szabályok
kikényszerítése, hogy ezzel rettentsék el a szabályozottakat az illegális cselekvésektől. A
kikényszerítési folyamat első lépése a vizsgálódás, a törvénysértő magatartás felfedezése.
A szabályozási hivatalok különböző technikákat használnak a szabálysértések
felderítésében. A hivatalok többsége a reaktív és proaktív stratégiák valamely keverékét
alkalmazza. A reaktív vizsgálat egy harmadik félre támaszkodik (az egyik fél a
vizsgálódó hivatal, a másik a szabálysértő), például a nyilvánosságra vagy olyan
magánszemélyekre, akik információkat szolgáltatnak a potenciális szabálysértésekkel
kapcsolatban. Ezen információk beszerzése után a hivatal megkezdi vizsgálódásait,
összegyűjti a további információkat és dokumentálja, hogy történt-e szabálysértés vagy
sem. A proaktív vizsgálat esetén a hivatal maga száll ki a szabálysértés megállapítására,
amely rendszerint a dokumentumok felülvizsgálatát és a helyszíni szemlét foglalja
magában. Az, hogy ezek közül a stratégiák közül melyiket, vagy keverékük milyen
formáját alkalmazzák, számos tényező függvénye. Általánosságban elmondható, hogy
minél nyilvánvalóbb a szabálysértés, annál inkább kötelessége a hivatalnak a reaktív
stratégia alkalmazása. Például a vizek szennyezése esetén a nyilvánosságtól érkező
panaszok feltűnő és nyilvánvaló szabálysértésekre utalnak (Howkins, 1984). Egy másik
tényező, amely indokolja, hogy a reaktív stratégiát alkalmazzák a proaktívval szemben, a
hivatal erőforrásaival áll kapcsolatban. Általánosságban kijelenthető, hogy a proaktív
vizsgálat nagyobb erőforrásokat kíván a reaktív stratégiánál. Az alulfinanszírozott hivatal
nem rendelkezik elégséges erőforrásokkal a rutinvizsgálatok elvégzéséhez, ezért inkább a
károsultak panasztételeire alapozza tevékenységét. A reaktív stratégia alkalmazásának
egyik hátránya viszont az, hogy azok a szabálysértések, amelyek nyilvánvalónak tűnnek a
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nyilvánosság számára, lehet, hogy valójában nem túlságosan komolyak. Például a
lakásbérlők nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel a lakásokban előforduló bérbeadó által okozott -, elektromossággal kapcsolatos szabálysértések megállapítására. E
szakértelem hiánya magyarázza, hogy bizonyos hivatalok miért tekintik a harmadik fél
panaszait megbízhatatlanoknak. A bérházak lakóira vonatkozó viselkedési kódex
normáinak betartása felett őrködő "felügyelők" úgy vélekednek, hogy a bérlők gyakran a
tulajdonossal szembeni megtorlásként élnek a panasztétellel, aki például megemelte a
béreket, vagy akivel korábban más vitás ügyük támadt (Nivola, 1978). A munkahely
biztonságát felügyelők azt gyanítják, hogy a munkások hasonló okokból emelnek panaszt
alkalmazóikkal szemben (Ashford, 1976). A reaktív vizsgálat fenti korlátai miatt számos
hivatal alkalmazza előszeretettel a proaktív vizsgálati technikákat a szabálysértések
felderítésében. Az alkalmazott vizsgálati stratégiától függetlenül, maga a vizsgálati
folyamat több lépcsőből áll. (1) A vizsgálat mindenekelőtt annak a felderítésére irányul,
hogy történt-e egyáltalán szabálysértés.(2) A második fázisban össze kell gyűjteni azokat
a bizonyítékokat, amelyekkel dokumentálni lehet a szabálysértést, amit jogi eljárás
követhet. A gazdasági szabályozáshoz hasonlóan a társadalmi szabályozással kapcsolatos
vizsgálatok is lehetnek reaktívak vagy proaktívak. Például a víz szennyezettségét
ellenőrző hivatalnokok periodikusan, vagy a halászok panaszai alapján mérhetik fel a víz
minőségét. Mindazonáltal elmondható, hogy a hivatalok által alkalmazott vizsgálati
technika alapvetően proaktív, rutinellenőrzés vagy a két stratégia valamely keveréke. Az,
hogy a hivatal az egyiknek vagy inkább a másiknak szán-e nagyobb szerepet nagy
valószínűséggel annak a függvénye, hogy mi a hivatal célja, milyen természetű a
szabálysértés, hány és milyen panasz érkezett külső forrásokból a hivatalhoz. A panaszos
eseteket a hivatalnokok kevésbé képesek ellenőrizni, gyakorlatilag készpénznek kell
venniük, de komolyan kell kezelniük, mert a panaszok rendszerint a szennyezés
nyilvánosan megjelent példáira vonatkoznak, ismétlődőek lehetnek, ami megköveteli,
hogy valamit tenni kell a bejelentett szennyezéssel kapcsolatban. Ugyanakkor az
ellenőrzést

végző

hivatalnokok

a

panasztévőket

laikus,

megbízhatatlan

információforrásnak tekintik. Mindazonáltal a panaszokkal azért is komolyan kell
foglalkozniuk, mert a panasztévők potenciális botránykeltők, ami nehézségeket okozhat a
hivatal számára (Kemp, 1984). Ha a panasztévőt bevonják az ügybe, az megnöveli a
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hivatal respektusát, az a látszat keletkezik, hogy a hivatali autoritás hatékonyan és
felelősségteljesen működik (Howkins, 1984) Mindez két lényeges, egymással
ellentmondásban álló következménnyel jár. (1) Egyfelől azzal, hogy a panaszos esetek
elsőbbséget élveznek a proaktív módon felfedett esetekkel szemben. A személyzet
számára a komoly szennyezés "munkadefiníciója"alapvetően bármi lehet, ami a
nyilvánosság nagyfokú reakcióját kiváltja. (2) Másfelől az a törekvés, hogy a hivatal a
nyilvánosság előtt megtartsa kedvező imázsát, arra készteti a hivatalnokokat, hogy
megakadályozzák a szennyezések nyilvánosságra kerülését. Howkins kutatásai szerint a
területi személyzet sajátos erőfeszítéseket tesz a botrányt kirobbantók "bátorítására",
hogy minden esetben lépjenek kapcsolatba a hivatallal, ha bármilyen típusú szennyezést
észlelnek. Teszik ezt abban a reményben, hogy így a szennyezést "nyakon lehet csípni"
mielőtt az eléggé láthatóvá válna ahhoz, hogy a nagy nyilvánosság felfigyeljen rá. Ez
teremti meg a botrányok potenciális kirobbantóival a "barátságos kapcsolat"
fenntartásának szükségességét. A hivatalnokok azáltal tartják fenn ezt a baráti viszonyt,
hogy egyrészt megértőnek mutatkoznak a szóban forgó probléma iránt, másrészt, hogy
azt az érzést keltik a botrány potenciális kirobbantóiban, hogy azok megbízhatnak
bennük. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az önkéntesen jelentett szennyezést rendszerint
nem fogják büntetni.
A szabályozó és a szabályozott közötti kooperáció
A szabályozás kikényszerítésével foglalkozó irodalmon belül nagy figyelmet kapott a
szabályozó és a szabályozott közötti kooperáció. Mint azt korábban megjegyeztük, a
szabályozási hivatalok a szabályozott iparág függvényei annak az információnak a
tekintetében, amely döntő lehet a szabályozási célok eléréséhez. Ez a függés az oka
annak, hogy a szabályozási hivatal mindenképpen fenn akarja tartani a szabályozott
intézményekkel az együttműködést. Ha a kooperatív kapcsolat fenntartható - érvelnek -,
akkor több és jobb minőségű információ birtokába lehet jutni, amely olcsóbb is a hivatal
számára annál, mintha a hivatal arra lenne kényszerítve, hogy jogi szankciókat
alkalmazzon. E nézet mellett a legerőteljesebben Bardach és Kagan (1982) érvel, akik
meg vannak győződve arról, hogy azok az információk, amelyek a szabálysértés
felfedéséhez elengedhetetlenek a hivatal számára, a szabályozott vállalatok birtokában
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vannak. Végül is arra a következtetésre jutnak, hogy a szigorú, legalisztikus
kényszerítőerő megcsonkítja az információforrások sokféleségét, amelyek pedig
potenciálisan hozzájárulhatnának a szabályoknak való engedelmeskedés növeléséhez.
Ezzel kapcsolatosan idézik azt, hogy a szakszervezetek vonakodnak olyan kutatások
beindítására, amelyek a szabályozásnak való engedelmeskedéssel kapcsolatosak, és arra
is rámutatnak, hogy a szabályozott cégek sem osztják meg szívesen a szabályozó
hivatallal a birtokukban lévő információkat, mert attól tartanak, hogy az általuk nyújtott
információt számukra kedvezőtlen, szigorúbb szabályozási követelmények kialakítására
fogják felhasználni. Bardach és Kagan szerint az előnyben részesítendő alternatíva a
reciprocitás elv alkalmazása, amely garantálja az információt nyújtó szabályozott
számára, hogy a szabályozó hivatal az információt nem fogja ellene felhasználni.
Nehéz lenne olyan közhivatalt találni, amely arra panaszkodna, hogy túl sok erőforrás
van a birtokában, hogy túl sok a pénze és az alkalmazottja. Ez alól a szabályozási
hivatalok sem kivételek. Az erőforrások hiánya gyakran idézett oka a szabályozás
hatékonytalanságának. A szabályozási hivatalok a pénzszűke mellett arra hivatkoznak,
hogy túl kevés a vizsgálatot végző szakemberük ahhoz, hogy ellenőrizhessék a
hatáskörükbe tartozó ezernyi intézményt. Az egyik javaslat, amely a szabálysértések
felderítésének hatékonyságát célozza, a célzatos vizsgálat. Számos szabályozási hivatal
követi a rutin politikáját, a szabályozott entitások periodikus ellenőrzését. Ez különösen
az egészségügyet és a biztonságot szabályozó hivatalok esetében mondható tipikusnak. A
rutin politikája szerint szabályos időközökben, évente egyszer vagy kétszer valamennyi
szabályozott intézményt ellenőrizni kell. Ez a politika alapvetően az elrettentés
meggondolásán alapul és azt előfeltételezi, hogy a szabályozott intézmények többsége
többé-kevésbé azonos valószínűséggel hágja át a törvényt, ha csak nincs okuk az attól
való félelemre, hogy lebuknak és megbüntetik őket. A periodikus vizsgálat meglehetősen
költséges és időrabló, emellett a szűkös erőforrások felhasználását is rossz irányba tereli,
mert a szabálykövető intézményeket is ellenőrzi, ami fölösleges kiadásokkal jár,
miközben a rutinvizsgálatok nem alkalmasak a szabálysértők kiszűrésére, ami ugyancsak
kidobott pénzt jelent. Mindehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy minél inkább minősül a
szabályozott intézmények többsége szabálykövetőnek, annál kevésbé korrekt az
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elrettentés érv előfeltételezése. A célzatos vizsgálat azzal az előfeltételezéssel él, hogy a
szabályozott

intézmények

többsége

engedelmeskedni

fog

a

szabályozás

követelményeinek, aminek okát pusztán abban látja, hogy ezek a követelmények
törvények. Ennek folytán csak néhány szabálysértő deviánst kell jogi szankciók
fenyegetésével elrettenteni. Mindez azt jelenti, hogy a szabályozási hivataloknak a
vizsgálódásra fordítható erőforrásaikat erre a néhány szabálysértőre kell irányítaniuk. Az
a kritérium, amely meghatározza, hogy miképpen kell a vizsgálatokra fordítható szűkös
erőforrásokat célzatosan a normasértő intézményekre irányítani, döntő fontosságú a
szabályozási politika sikeressége szempontjából. A hivatalok egy része a vizsgálatot
végző hivatalnokok diszkréciójára bízza ennek meghatározását, mint a szennyezést
vizsgáló hivatalnokok esetén az Egyesült Királyságban (Howkis, 1984), más hivatalok ezzel szemben - merev kritériumokat alkalmaznak. Abban az esetben, ha a kritérium nem
megfelelő, komoly szabálysértések maradnak homályban.
Az első fejezetben megjegyeztük, hogy a szabályozási hivatal egyaránt betölt kontroll és
szolgáltatói funkciót. A vizsgálat folyamata még a kifejezetten kontrol-orientált hivatalok
számára is biztosítja azt a lehetőséget, hogy szolgáltatásokat ajánljanak fel a szabályozott
intézmények számára. A szabályozási hivatal által végzett vizsgálatok kettős értelemben
jelentenek ellenőrzést a vizsgált intézmény szempontjából: egyfelől ellenőrzik azt, hogy a
szóban forgó intézmény magatartása szabálykonform-e, másfelől azt is, hogy az
intézmény felügyeleti rendszere miként működik. A vizsgálat e "szolgáltatáson" túl
oktatással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglal. Az ellenőr ebben az esetben a
konzulens szerepében jelenik meg, aki rámutat az intézmény szabálysértéseire és
potenciális problémáira, felvilágosítást nyújt a szabálysértés jelentőségéről, és
megmutatja azokat a módokat, amelyek révén a szabálysértés a leghatékonyabban
korrigálható. Abban az esetben, amikor a szabályozott intézmény a szabályozásnak való
engedelmeskedésre motivált, a vizsgálatot végző egy "második szempárt" biztosít a
problémák felismerésére, melyek még a leglelkiismeretesebb intézmények esetén is
homályban maradhatnak. A szabályozott intézmény és a szabályozó hivatal kompetenciái
komplementárisak: az intézmények és korporációk szakértői ismerik azokat a
problémákat, amelyek elkerülik a szabályozást ellenőrzők figyelmét, de a szabályozók is
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észrevesznek olyan problémákat, amelyeket a szakértők nem vettek észre vagy figyelmen
kívül hagytak. A szabályozott intézmények egy köre, felismervén hiányosságaikat,
üdvözölni fogja a szabályozók vizsgálatait, amelyben nem csak kényszert, hanem
szolgáltatást is lát. Sajnálatosnak mondható, hogy a szabályozási hivatalok többsége nem
aknázza ki ezt a lehetőséget, melynek révén bizalmat és tartós együttműködést építhetne
ki a szabályozott intézményekkel.
A kikényszerítés stratégiái: engedelmeskedés és elrettentés
A szabálysértés megállapítása után a szabályozást végző hivatalnokoknak el kell
dönteniük, hogy mit tegyenek. A döntést csak részben határozza meg a szabálysértés
természete. Számos egyéb tényező gyakorol nyomást a hivatal embereire, hogy a szabály
kikényszerítésével kapcsolatos döntésüket befolyásolja. A szabályozás kikényszerítését
elemző kutatások megkísérelték a szabályozási hivatalok tipizálását, különbséget tévén
azok között a hivatalok között, amelyek az engedelmeskedés stratégiáját és azok között,
amelyek az elrettentés stratégiáját alkalmazzák. Az engedelmeskedés stratégiája
alapvetően a szabálysértés megakadályozására irányul és korrigálja a szóban forgó
problémát, az elrettentés stratégiája pedig a szabálysértések kinyomozásával és
büntetésével van elfoglalva (Howkins és Thomas, 1984) E két stratégia a diszkréció
bizonyos mintázataival identifikálható. Az engedelmeskedés stratégiájában a jog
betűjének a követése kevésbé fontos, mint azoknak a céloknak az elérése, amelyek
megvalósítására a szabályozást megalkották. Emellett az engedelmeskedés stratégia a
szabálysértőkkel folyó tárgyalásra alapozza a szabályoknak való engedelmeskedés
megvalósulását, nem pedig a jogi eljárásra. A vizsgálatot végzők ebben az esetben a jog
által biztosított hatalmukat pusztán fenyegetésként használják - ha egyáltalán -, arra
emlékeztetvén a szabálysértőt, hogy az engedelmeskedés kikényszerítésének van egy
könnyű és egy nehéz módja (Frank és Lombness, 1987). Ezzel szemben az elrettentés
rendszerében a kikényszerítés stílusa vádaskodó és ellenséges, ami a jogi formulákhoz
való merev ragaszkodással társul. A szabálysértés identifikálásában ez a stratégia kevésbé
tolerálja a diszkréciót, a vizsgálatot végzők szigorúan a szabályok szerint járnak el
(Bardach és Kagan, 1982)
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Kagan és Scholz úgy vélik, hogy a szabályozóknak a szabálysértés okairól vallott
elképzelései vagy elméletei nagymértékben meghatározzák azt, hogy a fenti kényszerítő
stratégiák közül melyiket fogják választani. Szerintük a vizsgálatot végzők számára
három ilyen elmélet áll rendelkezésre. (1) Az első elmélet szerint a szabálysértő amorális
haszonmaximáló, aki bármikor át fogja hágni a szabályt, ha az ebből fakadó nyereségek
meghaladják a büntetésből származó veszteségeket.(2) A második elmélet azt tartja, hogy
a szabálysértő nem szándékosan sérti meg a szabályokat, azért teszi ezt, mert nem
munkált ki egy olyan szervezeti struktúrát, amely képes lenne a hatékony
engedelmeskedés megvalósítására. Az elmélet szerint a készségek és a figyelem hiánya a
bűnösök ebben. (3) Végezetül bizonyos szabálysértések a polgárjogi engedetlenség
megfelelőinek tekinthetők, mert a szabálysértő "elvi alapon"nem veszi figyelembe a
törvényt, amelyet ésszerűtlennek vagy igazságtalannak tart.
Problémák akkor adódnak a szabálysértés kikényszerítésében, amikor a kikényszerítést
végző hivatalnokok azt teszik fel, hogy valamennyi szabálysértő beskatulyázható a fenti
kauzális elméletek valamelyikébe, ahelyett, hogy felismernék, hogy lényeges
különbségek vannak a szabálysértők, a szabálykonformok és a kettő határesetei között.
Kagan és Scholz amellett érvelnek, hogy a kikényszerítést végző hivatalnokoknak a nemengedelmeskedés okának megfelelően, rugalmasan kell válaszolniuk a szabálysértésekre.
Ha a szabálysértő azért nem engedelmeskedik a szabályoknak, mert szervezetileg
inkompetens, akkor az ideális kikényszerítés a szabálysértővel való konzultáció, amely
segítségére

van

a

szabálysértőnek

egy

hatékony

engedelmességi

rendszer

megalapozásában. Ha a szabálysértő politikai megfontolásból áll ellen az igazságtalan
törvénynek, akkor a legmegfelelőbb válasz a meggyőzés. Ha a szabályozónak
megfelelően jó indokai vannak, akkor ezeket kommunikálni kell, ha nincsenek ilyen
érvei, akkor meg kell változtatni a szabályt vagy kivételt kell tenni. Végezetül, ha a
szabálysértés a törvény áthágásából fakadó haszonmaximálás amorális kalkulációja révén
valósul meg, akkor a válasz szankciók azonnali kirovása kell legyen, hogy elrettentsen a
jövőbeni szabálysértésektől. E különböző válaszok olyan különböző eszközöket
foglalnak magukban, melyeket a szabályozó hivatalnokoknak az engedelmeskedés
elnyeréséhez alkalmazniuk kell.
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Tekintet nélkül arra, hogy a hivatal alapvetően az engedelmeskedés vagy az elrettentés
stratégiája irányában orientálódik-e, időről-időre pusztán a jogi eszköz lesz a szabályozó
hivatalnokok számára az egyetlen opció az engedelmeskedés elnyerésére. A jog a
büntetések

és

gyógymódok

széles

arzenálját

kínálja

az

engedelmeskedés

kikényszerítésére. Nem minden hivatal rendelkezik valamennyi opcióval, de a hivatalok
többsége válogathat a különböző jogi stratégiák között, melyekkel a szabályok betartása
kikényszeríthető. Ezek közül némelyeket adminisztratív úton vetnek ki, ami azt jelenti,
hogy a hivatal a nélkül szabhat ki büntetéseket, hogy az megkapná a bírósági végzés
rangját. Más szóval a szabályozási hivataloknak hatalmukban áll a szabálysértők
közvetlen megbüntetése. A szabályozási hivataloknak kölcsönzött fenti büntető hatalom
költségkímélő, mert fölöslegessé teszi a bírósági eljárást. Más esetekben a hivatalnak
bírósághoz kell fordulnia ahhoz, hogy a büntetés jogszerűen legyen kiszabva.
Adminisztratív szankciók
A legfontosabb, adminisztratívan kiszabható szankciók a következők: beszüntetési és
leállításai rendelkezések, speciális, beleegyezéses és rövidre fogott rendelkezések,
engedélyezés felfüggesztése és visszavonása, adminisztratív úton kiszabott bírságok.
A beszüntetési és leállítási rendelkezések adminisztratív megfelelői a bírósági végzésnek
vagy a korlátozó rendelkezéseknek. Ez azt rendeli el, hogy az egyén vagy a korporáció
szüntessen be egy bizonyos tevékenységet, melyet a szabályozási hivatal a szabályozás
megsértésének tekint. A hivatal által például elrendelhető, hogy a hirdetők függesszék fel
a megtévesztő hirdetések gyakorlatát, adott társaságok csökkentsék a szennyezés
kibocsátását, tegyenek a nyilvánosság számára bizonyos információkat hozzáférhetővé,
módosítsák eladási politikájukat stb. (Clinard and Yeager, 1980)
Míg a beszüntetési és leállítási rendelkezések a szabályozott vállalatok jövőbeni
működésére összpontosítanak, a speciális rendelkezések múltbeli működés korrigálására
orientálódnak. Hasonlóan a beszüntetési és leállítási rendelkezésekhez, a speciális
rendelkezéseket is gyakran alkalmazzák azok a hivatalok, amelyek szabályozási területe
különösen széleskörű, és ahol a szabályozás bizonytalan. Például ha az adott hivatal úgy
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találja, hogy egy bizonyos termék nem biztonságos, elrendelheti, hogy a gyártó szüntesse
be a termék előállítását. Az esetek többségében azonban a hivatal nem tesz egyoldalú
lépéseket olyan rendelet kibocsátásával, amely beszünteti, vagy leállítja az adott társaság
működését. A hivatal inkább a társasággal való tárgyalást választja, igyekezvén
meggyőzéssel biztosítani annak szabálykonform magatartását.
A rövidre fogott rendelkezés adminisztratív rendelkezés, amely a nélkül léptethető életbe,
hogy kibocsátása előtt

az

érintettekkel

konzultáltak volna. Ilyen visszatartó

rendelkezéseket alkalmaznak például olyan élelmiszerrel kapcsolatban, amelyről
feltételezhető, hogy hamisított vagy félrevezetően címkézett, vagy amely más módon
okozhat kárt a fogyasztóknak. Visszatartó rendelkezés esetén a jószág tulajdonosa a
visszatartó rendelkezés feloldásáig nem árusíthatja a szóban forgó terméket. A visszatartó
rendelkezés azzal a joggal ruházza fel a kikényszerítést végző hivatalnokokat, hogy
ideiglenesen eltávolítsák a szóban forgó árucikket a piacról mindaddig, míg a
laboratóriumi vizsgálatok és a bírósági eljárás meg nem határozta, hogy az illető termék
sért-e jogszabályt. Ehhez hasonlóan néhány olyan lokális hivatal, amely a munkahely
biztonságát előíró szabályok kikényszerítéséért felelős, hatalommal rendelkezik arra,
hogy leállíthasson olyan tevékenységeket, melyek a károkozás magas kockázatát rejtik
magukban. A rendelkezés "tárgyát" képező egyén vagy vállalat követelhet meghallgatást,
de a meghallgatásnak rendszerint nem kell megtörténnie a rendelet hatályba lépése előtt,
aminek magyarázata abban van, hogy így akarják megakadályozni a nagyközönség
veszélyeztetését vagy kárelszenvedését.
Egy másik szankció, amely a szabályt kikényszerítő hivatalnokok rendelkezésére áll, az
engedélyek felfüggesztése vagy visszavonása. Amint azt már korábban megvitattuk,
számos tevékenység engedélyhez kötött, maga az engedélyeztetési rendszer egy további
eszközt jelent a hivatal kezében azok szankcionálására, akik nem felelnek meg a
szabályozás követelményeinek. A szabályozási hivataloknak hatalmukban áll, hogy
felfüggesszék, vagy visszavonják azon személyek vagy intézmények működési
engedélyét, akik megsértik a szabályokat.
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Számos hivatalt ruháztak fel azzal a hatalommal, hogy az őket erre felhatalmazó
törvények alapján a nélkül szabjanak ki büntetéseket, hogy bírósághoz fordulnának.
Ezeket a büntetéseket adminisztratív módon vetik ki, amelynek az előnye, hogy időt
takarít meg a szabályozó hivatal számára és megkíméli azt a bírósági eljárással járó
kellemetlenségektől (Goldschmid, 1973). A fent elemzett büntetések mindegyike
hozzáférhető a szabályozási hivatal számára, anélkül, hogy annak bírósághoz kellene
fordulnia ahhoz, hogy megszerezze a büntetés kiszabásához a felhatalmazást. Ezek az
adminisztratív úton kiszabott büntetések nagyobb flexibilitást tesznek lehetővé a hivatal
részére azáltal, hogy megkönnyítik számára a büntetés kiszabását. Bizonyos esetekben
azonban a felhatalmazó törvény megköveteli, hogy a hivatal a bíróságtól szerezzen
felhatalmazást a büntetés kiszabásához. Ezekben az esetekben a szabályozási hivatal
hatalmát a bírósági döntések határolják be.
Egy következő szankcióforma a végzés, melynek célja az, hogy megakadályozza a
személyt vagy az intézményt valaminek a megtételében vagy valamely tevékenység
folytatásában, mert az sérti a törvényt, vagy mert társadalmilag kártékony, vagy, mert
nem a közösségi érdeket szolgálja. Ahhoz, hogy a szabályozási hivatal végzést
rendelhessen el, bizonyítékokat kell prezentálnia a bíróságon, melyek demonstrálják,
hogy a körülmények megfelelnek azoknak a törvényben lefektetett normáknak, amelyek
indokolják a végzést. A bíró ezután bírósági végzést bocsát ki, amely korlátozza azt a
tevékenységet, amelyre a hivatal, mint a szabályozási normák megsértésére hivatkozott.
Az ideiglenes végzés kibocsátható ex parte bírósági eljárást követően is, melyen a
végzést elszenvedőnek nincs joga jelen lennie. Az ideiglenes végzés csak rövid ideig,
rendszerint néhány napig korlátozza a szóban forgó tevékenységet.
A jogi szankciók kapcsán a szabályozási hivatalok többségének három súlyos
problémával kell szembenéznie.
(1) Először is nem mindegyik szabályozási hivatal rendelkezik a jogi szankciók széles
skálájával. Nem ismeretlen, hogy a hivatalok csak korlátozott lehetőséggel rendelkeznek
a szankciók kiválasztásában. Például a hivatal csak azzal a lehetőséggel rendelkezik,
hogy leállítási rendelkezést bocsásson ki, vagy, hogy büntetőjogi akciót kezdeményezzen.
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A szabálysértés komolyságát

tekintetbe véve azonban ezek számos esetben

alkalmazhatatlanok, ami magyarázatot nyújt arra, hogy a hivatalok kisebb szabálysértési
esetekben miért kerülik el a formális kikényszerítés fenti eszközeit: a büntetés ebben az
esetben ugyanis túlzottan szigorú volna.
(2) Másodszor, a hivatal számára rendelkezésre álló szankcionálási opciók nem állnak
azonnal rendelkezésre a hivatal számára, mert a formális cselekvést megkívánó döntés és
az eset végső rendezése között nagy az időbeli eltolódás. Különösen azoknak a
szankcióknak az esetében igaz ez, amelyek bírósági eljárást követelnek meg, de igaz lehet
az adminisztratív intézkedések esetében is, ha a hivatal - szakértők hiányában vagy más
okokból - nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal az esetek bírósági megítélésére. Az
előre látható késedelem - a döntés és a végső rendezés közötti időbeli eltolódás - miatt a
hivatalnokok úgy tekintenek a jogi eljárásra, mint amely túl lassú ahhoz, hogy
hatékonyan kezelje a szabályozással kapcsolatos problémákat, amelyek ezzel ellentétben
dinamikusak és gyorsan változóak.
(3) Harmadszor, a szankciókat gyakran úgy tekintik, mint amelyek túlságosan gyengék
ahhoz, hogy bármilyen hatásuk lehetne az amorális haszonmaximálók magatartására.
A meggyőzés stratégiái
A fenti okokból következően a szabályozási hivatalnokok az engedelmeskedés biztosítása
érdekében inkább a meggyőzés különböző taktikáival élnek. Ezek a taktikák a
szabálysértők attitűdjenek, vagy hit-és értékrendszerének a megváltoztatására tesznek
kísérletet, hogy ez által biztosítsák a szabálysértő magatartásának megváltoztatását. A
szabályozó hivatalnokok ugyan nem ajánlhatnak fel közvetlen pénzjutalmat a szabálynak
való engedelmeskedés csereértékeként, de felajánlhatják a reciprocitást vagy az enyhébb
elbánást azoknak az intézményeknek, amelyek a múltban általában kooperatívak voltak
és engedelmeskedtek a szabályoknak. Az enyhébb elbánásnak, vagy az ügy felett való
szemethúnyásnak, mint jutalomnak, vagy előnybennrészesítésnek a felhasználásán
keresztül a vizsgálatot végző jó munkakapcsolatot kísérel meg kialakítani és fenntartani a
szabályozott intézménnyel. Az enyhébb elbánásban részesülő szabályozottakban
kötelezettségérzés jön létre, amelyre a vizsgálatot végző szabályozó hivatkozhat, ha a
szabályozott a jövőben komolyabb szabálysértést követ el.
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Az egyik legfontosabb eszköz, amelyet a szabályozási hivatalok az engedelmeskedés
kicsikarása érdekében felhasználnak: az információ. A szabálysértők gyakran nincsenek
tudatában annak, hogy amit elkövettek, az szabálysértés, és az sem ritka, hogy még ha
utóbb ki is mutatták nekik, akkor sem értik, hogy amit tettek, az miért szabálysértés. Ha a
vizsgálatot végző nem világosítja fel őket ez ügyben, és ha nem magyarázza el a törvény
célját, akkor a szabálysértő könnyen gondolhatja azt, hogy az általa elkövetett
szabálysértés triviális, és hogy a szabály értelmetlen. Információk közvetítésével a
vizsgálatot végző megváltoztathatja a szabályozottnak ezeket a negatív és ellenséges
attitűdjeit és megszerezheti a szabálysértő együttműködését és elérheti, hogy az a
szabálynak megfelelően viselkedjen vagy cselekedjen. A szabályozó által való
információközvetítés a szabálysértő racionalitására apellál, nem pusztán a vizsgálatot
végző autoritására, melynek bázisán az engedelmeskedés kikényszeríthető. A vizsgálatot
végzők azáltal is előmozdíthatják az engedelmeskedést, hogy információt nyújtanak
arról, hogy milyen szervezeti változtatásokkal és milyen költséghatékony módszerekkel
lehet a jövőbeni szabálysértéseknek elejét venni.
A szabályozási hivatalnokok egy másik taktikája a blöff: a jogi szankciókkal való
fenyegetés olyan esetekben, amikor nincs is szándékukban a fenyegetés valóra váltása
(Howkins, 1983). Az esetek nagy részében a vizsgálatot végző csak elhinti a fenyegetést,
rámutatván, hogy "ez a szabály", és hogy "ezért büntetés jár". Más esetekben a
vizsgálatot végző azt hiteti el a szabálysértővel, hogy megteszi a megfelelő
előkészületeket a jogi eljárás megindítására. Talán a figyelmeztető levél a legáltalánosabb
olyan fenyegetési forma, amellyel a szabályozási hivatalok élnek, amelyben arról értesítik
a szabálysértőt, hogy amennyiben nem hagy fel bizonyos tevékenységgel, vagy nem
változtatja meg magatartását, akkor jogi eljárásnak nézhet elébe. A szabályozási
hivatalnokok között nincs egyetértés abban a tekintetben, hogy vajon a figyelmeztető
levél elég hatékony eszköz-e az engedelmeskedés kikényszerítésére.
Bardach és Kagan (1982) az "ideális" vizsgálatot végző hivatalnok jellemzésében
bevallja, hogy az általuk a "jó hivatalnokról" megrajzolt portré azt feltételezi, hogy a
hivatalnok

egyszerre

rendelkezik

Salamon

király

bölcsességével,

Odüsszeusz

ügyességével és Winston Churchill állhatatosságával. A szabályok ideális kikényszerítése
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azt kívánja meg, hogy a kikényszerítést végző hivatalnok legyen magasan kvalifikált,
erősen motivált, magabiztos és bátor. Az ideális kikényszerítés karakterisztikumait
vizsgálva arra a következtetésre jutnak, hogy bizonyos szabályozási hivatalok és
környezeteik inkább előmozdítják az ideális kikényszerítést másoknál.
A szabályozó hivatal foglyulejtése: pszichológiai konverzió és kooptáció
A szabályok kikényszerítése kérdésének kapcsán még egyszer érinteni kell a szabályozási
politikát ért éles kritikát, miszerint a szabályozási rendszer a társadalom költségeire
részesíti előnyben a szabályozott iparágat. A független szabályozási bizottságokat azzal
vádolják, hogy kompetitív előnyöket nyújtanak a szabályozott iparág számára, és hogy
kizárják a versenytársakat, ami magas profitot eredményez a szabályozott iparág és
ugyancsak magas költségeket a fogyasztók oldalán. Az egészségügyet és a biztonságot
szabályozó hivatalokat azzal vádolják, hogy minimalizálják a kockázatokat, nem
alkotnak szigorú egészségügyi és biztonsági normákat, és hogy elnézik az iparnak az
egészségügyi és biztonsági normák megsértését. A szabályozás bírálóinak nagy része
azért hibáztatja a szabályozási rendszert, mert annak tevékenysége nem közösségi célok
megvalósítását szolgálja: a hivatalt foglyulejti, mint egy gyarmatosítja a szabályozott
iparág. Anderson megfogalmazásában ez azt jelenti, hogy a hivatal közpolitikájában a
szabályozott iparág preferenciái érvényesülnek. (Anderson, 1982) Ennél némileg
kidolgozottabb definíciót kínál Sabatier (1975), aki a szabályozás végeredményének
három olyan különböző kategóriáját azonosítja, melyekből kikövetkeztethető a
foglyulejtés.(1) A foglyulejtett hivatal által választott cél a szabályozott iparág gazdasági
csődjét hivatott megakadályozni, illetve annak profitabilitását biztosítani. (2) Az ilyen
hivatal minimális szabályozással operál és a szabályozott korporáció vagy iparág
megelégedésére elnéző magatartást tanúsít vele szemben. (3) A szabályozó hivatal a
szabályok kikényszerítésében hasonlóképpen elnéző. Amikor a szabálysértőket felfedik, a
hivatal tetemes időt biztosít a szabálysértő vállalat számára a szabályáthágás
korrigálására, gyakorta tesz kivételeket a szabályok betartása alól és inkább a
meggyőzésre alapozza az engedelmeskedés elnyerését. Ha formális akciókra kerül sor, a
büntetés túlzottan enyhe.
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A fenti definíciók csak úgy, mint a korábban taglalt közgazdasági elméletek, számos
konceptuális problémát vetnek fel. Először is azt feltételezik, hogy létezik valami
olyasmi, mint az egységes iparági érdek. Másodszor, azt is előfeltételezik, hogy ez az
iparági érdek szükségszerűen konfliktusban áll bizonyos, közelebbről még meg nem
határozott közérdekkel. Harmadszor, annak előfeltételezésével, hogy az iparág befolyása
a megfigyelt eredmény (a foglyulejtés) oka. A fenti definíciók általános fogyatékossága,
hogy nem veszik figyelembe az iparág és a hivatal közpolitikájának konvergenciáját
(Frank és Lombness, 1988) Az előfeltételezés, hogy az iparág egységes frontot alkot a
szabályozóval szemben, (a) nem veszi tekintetbe, hogy az egyes iparágak nem monolit
képződmények, hanem olyan differenciált "entitások", amelyek különböző, gyakran
ellentétes érdekű vállalatokat foglalnak magukban, és (b) attól is eltekint ez a
meggondolás, hogy az a szabályozási közpolitika, amely egy bizonyos szektor érdekeit
fejezi ki, szükségképpen sértheti más szektorok érdekeit. Például a tej hivatal által
megállapított baktérium szintjének szigorú kikényszerítése a tejtermelésben sérti a
farmerek érdekeit, de ugyanez a sajtkészítők érdekeit szolgálja. Egy további probléma a
fenti definíciókkal kapcsolatban az, hogy azt is készpénznek veszik, hogy az iparág
érdeke szükségszerűen ellentmondásban áll az általános társadalmi érdekkel. Noha
természetesen az esetek többségében talán valóban ez a helyzet, mégis vannak példák,
melyekben a magánérdek egybeesik a közérdekkel. Végezetül a fenti szerzők amellett
érvelnek, hogy a szigorúbb jogi megközelítés a szabályozás ésszerűtlenségéhez vezetne,
emellett társadalmi költségekkel is járna (Bardach és Kagan, 1982). Mások, ugyancsak a
szabályozás kapcsán foglyulejtett hivatalt kutatók, a fentiektől eltérő magyarázatot
kínálnak a jelenség magyarázatára. Ezek a megközelítések olyan módszerekben látják a
foglyulejtés magyarázatát, amelyekkel a szabályozottak kooptálják, elcsábítják vagy
kényszerítik a hivatalt az iparág preferenciáinak az elfogadására. Ezt egyesek olyan
folyamatnak tekintik, amelyben a hivatal kulcspozícióit olyan személyeknek adják,
akikről köztudott az iparág melletti elköteleződésük (Cary, 1967, Stone, 1973) Mások
olyan processzusnak tekintik a foglyulejtést, mint amelyben személyes ösztönzőket vagy
előnyöket ajánlanak fel a kormányhivatalnokoknak, ezáltal befolyásolva magatartásukat
(Quirk, 1981). Ismét mások számára a foglyulejtés a nyílt politikai befolyás
következményeként jelenik meg, amelyben a szabályozó hivatal hivatalnokait jól képzett,
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jó kapcsolatokkal és megfelelő erőforrásokkal rendelkező lobbycsoportok mozdítják ki a
politikai arénába (Noll, 1971). Végezetül néhány teoretikus úgy tekint a foglyulejtésre,
mint a pszichológiai konverzió szélsőségesen kifinomult folyamatára, amelyben a
szabályozási hivatalnokok túlértékelik az iparág szükségleteit és az iparág perspektíváját,
aminek magyarázatát a felek közötti hosszú múltra visszatekintő személyes
kapcsolatokban látják.
A kérdésfeltevés szempontjából döntő fontosságú a kinevezési folyamat. A törvényhozás
gyakran követeli meg, hogy a szabályozási tanácsba azon iparágból nevezzenek ki
tagokat, melyeket maga a tanács szabályoz. Az ilyesfajta követelmény megnöveli annak
valószínűségét, hogy a kinevezett majd elfogultan viselkedik az iparág irányában. Ez a
kinevezési gyakorlat hasznos lehet ugyan a szabályozási hivatal szolgáltatói funkcióit
tekintve, azonban tompíthatja a hivatal ellenőrzési funkcióit. Ha a hivatalnokok
kezdetben nem szimpatikusak az iparág számára, a legkülönfélébb személyes ösztönzőket
ajánlhatnak fel számukra elnézőbb magatartásuk kicsikarására. Alkalmasint a
megvesztegetés is előfordulhat. Az esetek többségében azonban ezek az ösztönzők
kevésbé kirívóak. Potenciális ösztönzőként szolgálhat például a szabályozott iparágban
való jövőbeni alkalmaztatás ígérete. Ezek a módszerek arról tanúskodnak, hogy a
kormány és az iparág között létezik egy forgóajtó, amelyen keresztül az alkalmazottak kiés bejárkálnak a köz-és a magánszféra között. Számos tanulmány találta úgy, hogy a
magas beosztású szabályozó hivatalnokok korábban a szabályozott iparág területén
dolgoztak, vagy miután elhagyták a közszolgálati pályát a szabályozott iparágba tértek
vissza (Freitag, 1983, Weaver, 1977).
Más megfigyelők arra a politikai nyomásra hívták fel a figyelmet, amely a szabályozó
hivatalra nehezedhet. Formálisan valamennyi hivatal a választott köztisztviselők, a
politikusok függvénye. A végrehajtó hatalom fejének joga van a végrehajtó szervekben a
hivatalnokok lemondatása. A törvényhozó testület azáltal gyakorolhat nyomást a
szabályozó hivatalra, hogy a hivatali költségvetés lefaragásával, vagy a hivatal
működését illető vizsgálódással fenyegetőzik.
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A pszichológiai konverzió még szubtilisabb processzusai is elvezetnek a hivatal
foglyulejtéséhez. Amikor Bernstein (1955) a foglyulejtés fogalmával élt, akkor arra a
hosszan tartó folyamatra alkalmazta ezt, amelyben a hivatalnokokat az iparág
meggondolásaival szembeni érzékenységre szocializálják. Bernstein úgy tekintett a
foglyulejtésre, mint amely ténylegesen elkerülhetetlen folyamat. Bizonyos idő elteltével írja - kialakul egy szubtilisabb kapcsolat, amelyben a szabályozottak attitűdjei, szokásai
és gondolkodásmódja uralkodóvá válik a hivatalnokok magatartásában és fokozatosan
úgy kezdik értelmezni saját missziójukat, mint amely a szabályozott iparág státus
quójának fenntartására irányul. Bernsteinnek bizonyára igaza volt, amikor szubtilisnak
nevezte ezt a folyamatot. Valóban, e processzus szubtilitása az, ami nehézzé teszi
kívülről történő megfigyelését.
Ahhoz, hogy a foglyulejtés folyamatát megérthessük, azt a politikai klímát kell
feltérképeznünk, amelyen belül a szabályozási hivatalok működnek. Ezen belül fontos
szerepet játszik a nyilvánosság, amelynek érdeklődése változékony és állhatatlan. Egy
katasztrófa vagy egy megfelelő nyilvánosságot kapott botrány után a nyilvánosság
csoportjai mobilizálódnak, nyomást gyakorolván a törvényhozásra, hogy az tegyen
lépéseket annak érdekében, hogy a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő. A
problémát kezelendő, szabályozási hivatalokat hoznak létre, vagy új mandátumot adnak
egy már létező hivatalnak. Azonban a nyilvánosság érdeklődése állhatatlan, csak ritkán
olyan tartós, hogy felmérje, hogy vajon a hivatal teljesíti-e a törvényhozó szándékát.
Miután a nyilvánosság "meggyőződött" arról, hogy hoztak valamilyen intézkedést a
szóban forgó probléma megoldásával kapcsolatban, érdeklődését olyan új kérdések felé
irányítja (vagy irányítják), amelyek aktuálisan jelennek meg a politikai horizonton.
Mindennek az a következménye, hogy a nyilvánosság nem játszik aktív szerepet a
szabályozási hivatal ellenőrzésében vagy működésének befolyásolásában. Amennyiben új
szenzációk nem kötik le a nyilvánosság figyelmét, az egyszerűen tájékozatlan marad és
ebben az értelemben érdektelen a hivatal tevékenységét illetően. Ezzel ellentétben a
szabályozott iparág intenzíven tájékozódik és érdeklődik a hivatal tevékenysége iránt. Az
esetek többségében az iparág minimalizálni szeretné a szabályozás hatását. A közvetlen
kommunikáción és kontaktusokon keresztül az iparág befolyást gyakorol a hivatalra.
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Ezzel ellentétben a nyilvánosság távoli és csendes, könnyen felejt és tájékozatlan. Egy
idő elteltével bármiféle ellentétes befolyás relatív hiányában a szabályozási hivatal a
szabályozott iparág perspektívájából kezdi látni a szabályozás problémáit. Az iparág
képviselői és a hivatalnokok között gyakori a személyes találkozás. A lobbisták gyakran
ugranak be információs vizitre a hivatalokba, arra használván e viziteket, hogy magukat
ismertté tegyék. A szabályozó hivatalnokok hús-vér emberként ismerik meg az iparág
képviselőit. A hivatalnokok által az iparág képviselőiről alkotott valamennyi előzetes
sztereotípia, mely szerint azokat csak a profitmaximálás foglalkoztatja, és mint akikben
nem lehet megbízni, az ilyesfajta személyes találkozások után és révén érvényét veszti.
(Zeigler és Baer, 1969). Az ipar képviselői szintén segítőkésznek és konstruktívnak
mutatkoznak az ilyen találkozások alkalmával. A hivatalnokokkal való találkozásokon
nem feltétlenül kérnek megkülönböztetett bánásmódot, vagy nem szívesen keverednek
vitába a hivatalnokokkal. Sokkal inkább arra tesznek kísérletet, hogy megértőnek
mutatkozzanak a szabályozás közpolitikájának irányában. Megértően figyelnek a
hivatalnokok problémáira, melyek közvetlen kapcsolatban állhatnak a szabályozási
politikával, de vonatkozhatnak a menedzsmentre vagy éppen személyes problémák is
lehetnek. A lényeg nem az, hogy mi a probléma, hanem az, hogy az iparág képviselői
megpróbálnak megértők lenni és szinte minden esetben felajánlják a segítségnyújtást.
Például ha a probléma a szabályozási politikával kapcsolatos, az ipar képviselői önként
ajánlják fel szolgálataikat a tanácsadó testületekben, alternatívákat vázolván fel a
probléma megoldására. A vállalatok felajánlhatják, hogy kutatásokat végeznek a szóban
forgó probléma kapcsán, vagy lehetőséget és személyzetet biztosítanak a hivatal
alkalmazottainak továbbképzésére. A szabályozó hivatalnokoknak ritkán van elég idejük
vagy pénzük ahhoz, hogy valamennyi céljukat megvalósíthassák, következésképp az
iparág segítségét mindig üdvözli a hivatal, nyilvánuljon az meg statisztikai információk
közlésében, vagy abban a felajánlásban, hogy a javasolt szabály első változatát az iparág
dolgozza ki. Az iparág képviselői nem csak az iparág szabályozásával kapcsolatos
kérdések befogadására nyitottak, hanem olyan problémákra is, melyek nem
kapcsolatosak ezzel. Ha az ipar képviselői és a hivatalnokok barátságos ismerősökké
váltak, a hivatalnokok mesélni fognak nekik a menedzsment problémáitól éppúgy, mint
személyes karrier aspirációikról vagy frusztrációikról. Történeteket mondanak el
193

egymásnak a törvényhozásról és más kormányhivatalokról, s mindezek eredményeként a
szabályozó hivatalnokokban kifejlődik az iparág képviseletével való azonosulás érzése.
A hivatal foglyulejtésének fenti, konvencionális elemzései egyoldalúan a foglyulejtett
hivatal társadalmi-politikai környezetére összpontosítanak, mint olyanra, amely eltorzítja
a szabályozók perspektíváját, és mint ami negatívan befolyásolja tevékenységüket. A
foglyulejtés folyamatának Bernstein és mások által való konceptualizálása passzív
szereplőnek tekinti a szabályozó hivatalt, amely pusztán reagál az iparág által kifejtett
nyomásra. A hivatal foglyulejtésének kissé eltérő magyarázatát adja Selznick, aki úgy
fogja fel a hivatalt, mint amely aktívan keresi az iparág kooptálásának lehetőségét, hogy
ez által stabilizálja saját szervezeti környezetét (Selznick, 1948). A kooptáció fogalma elés beismeri a szabályozás környezetén belüli konfliktust és a szabályozási hivatal ama
erőfeszítéseire összpontosít, melynek segítségével a hivatal navigálni próbál az
egymással konfliktusban álló követelések között. E nézet szerint a szabályozás
környezete komplex, amely a szabályozó hivatalon túl, magában foglalja a szabályozás
mellett és a szabályozás ellen kardoskodó politikusokat, üzleti köröket, a médiát és
bizonyos ügyvédi csoportokat is. A foglyulejtés hagyományos elméletei szerint bizonyos
politikusok és üzleti körök olyan hatalommal és dominanciával rendelkeznek a
szabályozás környezetén belül, hogy a szabályalkotónak nem kell tekintetbe vennie az
ezekkel ellentétes csoportérdekeket. A kooptáció fogalmi keretében a szabályozást
végzők nagyon is tudatában vannak a különböző forrásokból érkező kritikákkal szembeni
védtelenségüknek, mert ezek a bírálatok eltérő, egymással szembenálló értékek és
érdekek kifejezői. Ezen erők konfliktusának a fényében fogalmazódott meg a kooptáció
fogalmi kerete. Amint azt Selznick megjegyzi, a kooptáció új elemeknek a vezetésbe
vagy a szervezet közpolitika determináló struktúrájába való abszorbeálása révén a
szervezet stabilitását vagy létét fenyegető veszélyek elhárításának eszköze. A kooptáció a
szervezet védelmét szolgáló mechanizmus, mert a szervezetet potenciálisan fenyegető
elemeket bevonja a hivatal közpolitikacsináló funkciójába. A kooptáció elmélete tehát szemben a foglyulejtés koncepciójával - nem úgy fogja fel a szabályozó hivatalt, mint
amely passzív módon reagál a külső fenyegetésekre, hanem aktívnak tételezi a hivatal
magatartását.
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A szabályozás megreformálására tett kísérletek
Mint arra korábban utaltunk, az adminisztratív folyamatok mögött húzódó demokratikus
elvek a kormányhoz való egyenlő hozzáférés biztosítását célozzák. A kormányhivatalok
felelősséggel tartoznak a társadalom valamennyi szegmensének: a korporációknak és az
egyes állampolgároknak csakúgy, mint a választott köztisztviselőknek. A foglyulejtés
gyakorlatának veszélyessége abban áll, hogy a szabályozó hivatal nagyfokú felelősséget
visel az iparág szükségleteinek a kielégítésében, de többé már nem igazán felelős azon
állampolgári igények kielégítéséért, akiknek védelmében a szabályozást létrehozták. A
hivatal foglyulejtésének megakadályozásához olyan szabályozási struktúra lenne
szükséges, amely egyszerre lenne felelős az iparág legitim szükségleteinek a
kielégítéséért, mialatt elszámoltatható lenne a nyilvánosságnak és hatékony volna a
szabályozás céljainak megvalósításában. Ilyen ideális szabályozási struktúra létrehívását
szorgalmazták a "tiszta kormány" reformmozgalmai, tegyük hozzá: nem sok sikerrel.
A szabályozási struktúra megreformálásának egyik javaslata a közgazdász R.E. Litian és
W. D. Nordhaus nevéhez fűződik, akik szerint a szabályozási struktúra legnagyobb
fogyatékossága az, hogy túlságosan költséges. Úgy érvelnek, hogy a szabályozó
hivatalok szabályalkotása analóg az államháztartás jóval közvetlenebb kiadásaival és
bevételeivel (Litian és Nordhaus, 1983). Mindkettő források felhasználását követeli meg
azoknak a céloknak a megvalósításához, melyeket a társadalom és a politika fontosnak
ítél. Az egyetlen különbség az, hogy az államháztartás kiadásai esetében az erőforrásokat
először az adózás révén gyűjtik be, amit aztán a kormány közvetlenül költ el, a
szabályozás esetében a kormány egyének és vállalatok számára rendeli el hasonló
kiadások megtételét. Litian és Nordhaus szerint a probléma az, hogy míg a törvényhozási
folyamaton keresztül az adók és azok felhasználása között létezik egy jól előkészített és
nyilvánosan elszámoltatható koordináció, addig a szabályozás kiadásainak tekintetében
mind a mai napig nincsen egy ehhez fogható koordinációs mechanizmus. Szerintük a
probléma megoldását a szabályozási költségvetés jelenthetné. A szabályozási
költségvetés felső korlátokat szabna az elkölthető pénz mennyiségét illetően, és
megkívánná mind a törvényhozóktól, mind a szabályozást végző bürokratáktól, hogy
hozzanak döntéseket az erőforrások allokációját illetően. Emellett a szabályozási
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költségvetési folyamat lehetőséget biztosítana arra, hogy a szabályozási iniciatívák más
szabályozási opciók viszonylatában legyenek kiróva. Litian és Nordhaus szerint ahhoz,
hogy a szabályozási költségvetés elérje ezeket a célokat, a költségvetési folyamatnak
három lényeges kritériumnak kell eleget tennie. (1) A költségvetési folyamatnak pénzbeli
korlátokat kell kivetnie ama kiadások tekintetében, amelyet a szabályok kényszerítenek
rá a magánvállalatokra. (2) Hasonlóan a fiskális költségvetéshez, a szabályozási
költségvetési procedúrának is egyaránt magában kell foglalnia a törvényhozói és
végrehajtói hatalmat. (3) A szabályozási költségvetési procedúrának tartalmaznia kell a
szankcionálás lehetőségét is azoknak a vállalatoknak a megbüntetésére, amelyek túllépik
költségvetésük korlátait. Az egyik leglényegesebb nehézség, ami a szabályozási
költségvetés reformjával kapcsolatosan felmerül az, hogy milyen módon lehet
megbecsülni azt a pénzösszeget, amelyet a magánvállalatok a szabályozásnak való
engedelmeskedés biztosítására ténylegesen elköltenek. A szabályozási költségvetésnek
emellett számba kell vennie a szabályozásból fakadó előnyöket, más szóval csak a
szabályozásnak való engedelmeskedés költségeit kell mérnie. Azonban a szabályozás
előnyeinek a mérése még nagyobb nehézségekbe ütközik, mint a költségek mérése.
Miután sem a büntetőjogi, sem a hagyományos adminisztratív szankciók nem elég
hatékonyak, ezért a kutatók egy része új gondolatokat fogalmazott meg a korporációk
illegális tevékenységének ellenőrzésére. Ezeknek a javaslatoknak a többsége olyan
büntetésekkel és gyógymódokkal kapcsolatos, amelyek segítségével szigorúbb kontroll
biztosítható a vállalatok fölött. Az addicionális vagy új szankciók utáni kutatás
alapvetően abból a meggondolásból származik, hogy a pénzbeli büntetések inadekvát
eszközök arra, hogy a szabályozottakat visszatartsák a törvény áthágásától (Brent és
French, 1985). A nagyobb elrettentés utáni kutatásban egyes tudósok olyan szankciók
felé fordították figyelmüket, mint az igazságos büntetés és a nyilvánosság. Mások olyan
rehabilitációs alternatívák keresésével foglalkoztak, mint amilyen a korporációk
tevékenységének próbaidőre való felfüggesztése és bizonyos közösségi szolgáltatások
teljesítésére való kötelezése. Az igazságos vagy méltányos büntetés a részvények (az
alaptőke) gyengítését célozza, amit elsőként Coffe javasolt, mint a büntetés súlyos, ám
nem pénzbeli formáját (Coffe, 1981). A korporációtól megkövetelik, hogy új részvény
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mennyiséget bocsásson ki, amelyet közösségi szervezeteknek utalnának ki, hogy azok azt
közösségi célokra használják fel. A méltányos büntetés előnyének tudják be, hogy
elkerüli az elrettentés csapdáját, amely akkor fordul elő, ha a korporációk nem
rendelkeznek elegendő készpénzzel a büntetés kifizetésére, amelynek egyébként
arányosnak kell lennie a jogsértés súlyosságával. Az ilyesfajta büntetés költségei,
szemben a pénzbüntetéssel, ahol a költségeket a korporáció a fogyasztókra és az
alkalmazottakra hárítja, közvetlenül magukat a részvénytulajdonosokat érinti (Brent, F.
1985). A méltányos büntetés egyik hátránya, hogy nincs garantálva elrettentő hatása, azaz
nem tölti be azt a szerepet, amiért kitalálták. Minthogy a feltételezett kockázat érzékelése
is, és a büntetés is lényeges tényező a korporációk illegális tevékenységének
elrettentésében, nem világos, hogy a méltányos büntetés miért és mennyivel hatékonyabb
a pénzbüntetésnél. Akárcsak a méltányos büntetést, a nyilvánosságot is a '8o-as években
"fedezték fel", mint olyan eszközt, melynek segítségével meggátolható a vállalatok
szabálysértő tevékenysége. A hivatalok egy része gyakran alkalmazza a nyilvánosságot
az engedelmeskedés elnyerése egyik informális eszközeként (Heffron és Feeley, 1983). A
nyilvánosság ilyen informális felhasználását azonban számos kritika érte, mert az
súlyosan sérti a korporációk reputációját, különösen, ha a hivatal figyelmetlenül pontatlan
információkat tesz közzé a szóban forgó vállalat tevékenységével kapcsolatosan. A
nyilvánosság támogatói ezzel szemben úgy érvelnek, hogy a puszta tény, mi szerint a
korporációk ki vannak téve a nyilvános megszégyenítés lehetőségének és korporatív
presztízsük elveszítésének, körültekintő viselkedésre fogja kényszeríteni őket. Brent és
Braithwaite úgy találta, hogy bizonyos korporációk vezetői nagyon is oda figyelnek arra
a potenciális veszteségre, amit a negatív publicitás okozhat a korporáció számára azáltal,
hogy tönkre teszi a vállalat tekintélyét. Mindez amellett szól, hogy a negatív publicitás
valódi elrettentő eszköz (Brent and Braithwaite, 1983).
A szankcionálás egy másik, újnak nevezhető megközelítési módja elutasítja az elrettentés
modelljét: ahelyett, hogy elrettentő szankciók révén kísérelné meg a korporációk
magatartását befolyásolni azt remélvén, hogy ezek hatással lehetnek a korporatív
döntéshozatalra, inkább a próbaidőre való felfüggesztést javasolja megoldási eszközként.
A próbaidőre való felfüggesztés esetén a bíróságok szervezeti reformokat, szervezeten
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belüli fegyelmezést és ellenőrzési procedúrákat követelhetnek meg a korporációtól, vagy
egy olyan biztost nevezhetnek ki a próbaidő tartamára, akinek teljes hozzáférése van a
vállalat működésének valamennyi dokumentumához, beleértve a tevékenység mellett a
személyzetet és a kommunikációt is.
A közösségi szolgálatnak, mint szankciónak az elrendelését olyan eszközként javasolták,
mint amely bizonyos kárpótlást biztosít a korporációk illegális tevékenységéből származó
károkkal szemben. A közösségi szolgálat vagy szolgáltatás szankciójának elrendelése
társadalmilag hasznos programok megvalósítását követeli meg a szabálysértőtől: például
az USA-ban hat illegális tevékenységet folytató pékségtől megkövetelték, hogy egy évig,
ingyen, térítésmentesen biztosítson bizonyos mennyiségű pékárut különböző karitatív
szervezetek számára, a szükségben szenvedők megsegítésére. A közösségi szolgálat
szankciója elrendelésével szemben az alapvető kifogás, hogy az nem csökkenti, hanem
inkább növeli a korporáció presztízsét a nyilvánosság körében, mert a nyilvánosság
számára a büntetés jótékonyságként jelenik meg. Számos kommentátor meg van
győződve arról, hogy a korporációk illegális tevékenységének visszaszorítására nem az a
megfelelő módszer, ha a szabályozási hivatalokat még nagyobb hatalommal, még
nagyobb szankcionálási lehetőséggel és még nagyobb létszámú ellenőrzést végző
személyzettel ruházzuk fel, hanem az, ha az ellenőrzés, nem-kormányzati, nem-jogi
formáira támaszkodunk. Amint azt korábban láttuk, különösen a közgazdászok körében
népszerű ez az érvelés, akik szerint a piaci ösztönzők az ellenőrzés legadekvátabb formái.
Ezzel

szemben

a

szociológusok

úgy vélekednek,

hogy

a

normáknak

való

engedelmeskedés előfeltételezi a szabályok megerősítését.
Az egyik legnépszerűbb javaslat szerint a korporációk felelősségteljes magatartása a
"korporatív lelkiismeret" kinevelése révén érhető el, amelyhez az út a korporáción belüli
szervezeti változásokon át vezet. Ralph Nader például azt javasolta, hogy a korporációk
élére külső, nyilvánosság által kinevezett igazgatókat kellene ültetni, akik a vállalatok
szuperegójaként tevékenykednének. Mások, mint például Christipher Stone, ezt a
megközelítést intervencionalistának minősítették, mert szerintük az tagadja azt a
közgazdasági előfeltevést, mely szerint a korporációk a klasszikus homo ökonomicus
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analógiájára cselekszenek. Ha a korporációk nem racionális cselekvők, ahogyan azt a
közgazdászok lefestik, akkor a konvencionális szabályozási stratégia, amely a
szabálysértés elrettentését célozza, nem fog működni.
Természetes, hogy a fenti reformtörekvések egyike sem tökéletes, valamennyinek vannak
előnyei és hátrányai. Ennél fogva nem szabad egy tökéletes szabályozási rendszer
lehetőségében reménykednünk. Noha kísérletet tehetünk arra, hogy megoldjuk a
szabályozás és a szabályozást végző bürokrácia kapcsán felmerülő problémákat, azonban
fel kell ismernünk, hogy szabályozás azért létezik, mert a társadalomban konfliktusok
léteznek. A szabályozás amennyiben hatékony akar lenni, mindig sérteni fogja a
társadalom bizonyos csoportjainak az érdekeit és egyidejűleg előnyt fog jelenteni más
társadalmi csoportok számára. A szabályozás és a szabályozás megreformálása egy
mélyebb értelemben olyan filozófiai kérdések körül forog, mint a hatékonyság,
humanizmus, méltányosság és igazságosság. Ezekre a kérdésekre azonban nem adható
egyértelmű, ellentmondásmentes válasz, ami a szabályozás trade-off típusú dilemma
helyzeteibe kényszerít bennünket.
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XII. A szabályalkotó ellenőrzése
A demokrácia megőrzése szempontjából döntő fontosságú az, hogy azok, akik a
szabályokat megalkotják, elszámoltathatók legyenek az általuk meghozott döntésekért és
azért is, hogy milyen módon hozták meg e döntéseket. Elvileg az elszámoltatás
mechanizmusa biztosítja azt, hogy a törvényhozó által meghozott törvények szándéka
"igaz módon" tükröződjék a szabályok megalkotásában és azok végrehajtásában. A
következőkben látni fogjuk, hogy a szabályalkotás folyamata fölött mindhárom hatalmi
ág őrködik és hogy a törvényhozás, a kormány és a bíróság különböző célokat kíván
teljesíteni, amikor a szabályalkotást felügyeli és ellenőrzi. Az a tény, hogy a hatalmi ágak
perspektíváiban és prioritásaiban lényeges különbségek vannak, magyarázza a
szabályalkotási folyamat fölötti ellenőrzés megszerzéséért folytatott harcot a hatalmi
ágak között. A szupremációért vívott verseny főként a parlament és a kormány (vagy a
Kongresszus és az elnök) közötti konfrontációban és konfliktusban robban ki, de a
bíróságok is részt vesznek a csatározásokban olyan "üzeneteket" küldvén a
szabályalkotókhoz, amelyek megnehezítik számukra, hogy politikai és kormányzati
megbízóik engedelmes megbízottaiként cselekedjenek. A hatalmi ágak közötti verseny
komolyan befolyásolja a szabályalkotás folyamatát és e folyamat eredményeként előállt
szabályok tartalmát is. Az elmúlt évtizedekben valamennyi hatalmi ág képviselete
bevallotta, hogy a szabályalkotás folyamatával való szimbiotikus kapcsolatuk könnyen
csúszhat át az egyik hatalmi ág másik fölött való dominanciájába, illetve nem ritkán
vezethet az egyiknek a másiktól való függéséhez. Egy nagyon is valós értelemben ezek az
intézmények annak megakadályozásáért küzdenek, hogy a "szolga úrrá váljon", annak
szeretnék elejét venni, hogy amit másodlagos funkciónak tekintenek - a szabályozást -, az
ne válhasson olyan elsőrendű szereppé, amely elnyomja alkotmányosan megalapozott
hatalmukat és autoritásukat.
A bürokrácia ellenőrzéséről általában
A bürokrácia ellenőrzésének számos formája van, ami többféleképpen csoportosítható:
(a) A klasszifikáció alapja lehet az, hogy az ellenőr (az ellenőrző hivatal vagy személy) a
bürokratikus hivatali struktúrán belül vagy azon kívüli entitás-e. Az első esetben belső, a
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másodikban külső ellenőrzésről beszélhetünk.
(b) A kontroll a szerint is csoportosítható, hogy mire irányul: a bürokrácia által
alkalmazott procedurális szabályokra vagy a bürokrácia tevékenységének tartalmára. A
kontroll az előbbi esetben procedurális, az utóbbinál szubsztantív.
(c) Az ellenőrzés tipizálásának alapjaként szolgálhat az ellenőr és az ellenőrzött
egymáshoz való specifikus viszonya is. Ennek alapján megkülönböztethetünk
bürokratikus, politikai, jogi, szakmai és társadalmi ellenőrzést. Bürokratikus ellenőrzés
esetén a hivatal elöljárója az ellenőr, a politikainál egy hivatalon kívül álló választott
köztisztviselő vagy azok valamilyen csoportja, a jogi kontroll esetén (akárcsak a
politikainál) az ellenőr a hivatalon kívül álló bíró vagy bíróság. Professzionális ellenőrzés
(elszámoltatás) esetében az ellenőr szakértő, társadalmi ellenőrzés esetén az ellenőr
szerepét az állampolgárok laikus csoportja tölti be a bürokratikus döntéshozatalban való
közvetlen részvétel útján.
(d) Az ellenőrzés a gyakoriság alapján is csoportosítható: eszerint lehet rendszeres,
meglepetésszerű, esetleges, rutinszerű vagy kivételes.
(e) A hivatal feletti kontroll mértéke (foka) is képezheti a csoportosítás alapját. Az
ellenőrzés alacsonyabb foka nagyobb szabadságot biztosít a bürokrácia (és az egyes
köztisztviselő) számára, a magas fokú kontroll szűkíti a hivatal és a bürokraták
diszkrecionális mozgásterét.
(f) A kontrollt a szerint is csoportosíthatjuk, hogy az alapvetően formális vagy informális
szabályok alapján történik-e. A bürokratikus, a jogi, a politikai és a szakmai ellenőrzés
egyaránt valamilyen formális szabály (vonatkoztatási keret) alkalmazásával történik, az
ellenőrzés és számonkérés azonban lehet informális is: ebben az esetben az ellenőrzött
valamilyen informális szabály (erkölcsi norma, lojalitás, szolidaritás stb.) alapján mintegy
önmagát ellenőrzi.
(g) Végül az ellenőrzés a hatékonyság kritériuma szerint is klasszifikálható, annak
alapján, hogy az ellenőrzésre fordított költségek ( a tranzakciós költségek) alacsonyabbak
vagy magasabbak-e az ellenőrzésből fakadó potenciális hasznoknál. Ha az ellenőrzésre
fordított kiadások meghaladják az ellenőrzésből adódó hasznokat, akkor az ellenőrzés
nem hatékony, ellenkező esetben igen.
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A fenti csoportosítási szempontok alapján kialakult kép egyszerűsíthető, ha az ellenőrzést
(elszámoltatást) egy egyszerű kétváltozós mátrix segítségével próbáljuk megragadni
(Romzek és Dubnick, 1994). A mátrix egyik változója (a) a “hivatal fölötti ellenőrzés
forrása”, a másik (b) a “hivatal tevékenysége fölötti ellenőrzés foka.” A kontroll forrása
lehet külső vagy belső: az ellenőr vagy a hivatalon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
A hivatal tevékenysége fölötti ellenőrzés foka (a kényszer mértéke) lehet magas vagy
alacsony. A mátrix eredményeként megkapjuk az ellenőrzési (elszámoltatási) rendszerek
négy

alaptípusát.

Ezek

empirikusan

is

érvényesek,

mert

valamennyi

fejlett

demokráciában használják őket.
XIII.1.ábra. Az elszámoltatási rendszerek típusai
Az ellenőrzés forrása
Belső

Külső

Az

Magas

I. Bürokratikus

II. Jogi

ellenőrzés

Alacsony

III. Szakmai

IV. Politikai

foka
(1) Az ábra bal felső rubrikájában található a bürokratikus ellenőrzés (elszámoltatás). Az
ellenőrzés forrása (az ellenőr) itt a hivatalon belül található (főnök), aki erős kényszert
képes gyakorolni a hivatal működésére. A belső ellenőrzésnek ez a formája a
bürokratikus hierarchia csúcsán állónak a hatalmi-és ellenőrzési jogköréből fakad, abból,
hogy az elöljárónak joga és kötelessége beosztottai tevékenységét ellenőrizni, illetve
pozitíve vagy negatíve szankcionálni: jutalmazni vagy büntetni. A beosztott-főnök
viszonyt formálisan szabályozzák: a főnök utasításait (parancsait) a beosztottnak végre
kell hajtania, de az előbbi nem követelhet beosztottjától olyasmit, ami ellenkezik a
hatalmi jogkörét definiáló szabályokkal (a főnök nem gyakorolhat beosztottai fölött
önkényt).
(2) Az ábra jobb felső sarkában helyezkedik el a jogi elszámoltatási rendszer (ellenőrzés).
Itt a kontroll forrását a hivatalon kívül álló bíróságok jelentik, amelyek erős (magas fokú)
kényszert gyakorolnak a hivatal tevékenysége felett. A bíróság jogi szankciókat vethet ki
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a hivatalra, ha az jogsértő módon viselkedik, ha megsérti az állampolgári-és/vagy
politikai szabadságjogokat, ha nem tartja be a megkötött szerződéseket, vagy ha áthágja a
tevékenységét szabályozó előírásokat.
(3) A mátrix bal alsó rubrikájában található a szakmai ellenőrzés. Az ellenőr ebben az
esetben belső, szakértőkből álló szervezet, amelynek a hivatal tevékenysége fölött
gyakorolt ellenőrzése gyenge, ami részben azzal magyarázható, hogy az ellenőrző
hivatalnak vagy személynek nincsenek a birtokában azok az erőforrások (hatalom),
melyek birtokában komolyan befolyásolhatná a hivatal tevékenységét. A professzionális
ellenőrzés széleskörű elterjedése azzal áll összefüggésben, hogy a kormányhivatalok
technikailag

és

szakmailag

is

egyre

bonyolultabb

problémákkal

kénytelenek

szembenézni. Ennek tudható be, hogy a problémák “megoldása” és a hivatal ellenőrzése
is egyre inkább szakértők kezébe kerül. A professzionális “számonkérő”(ellenőrző)
szervezet egy részleg a kormányhivatalon belül, vezetővel az élen, aki alá beosztottak
tartoznak. Az ellenőrzés ebben az esetben (szemben a bürokratikus kontrollal) nem a
hatalmi jogkörök különbségén alapul: a kapcsolat az ellenőr és az ellenőrzött között nem
alá-fölérendeltségen alapuló hatalmi viszony, hanem a szakértő viszonya a laikushoz. Itt
a hivatal vezetője játssza a laikus, az ellenőrző személy vagy részleg a szakértő szerepét.
(4) Az ábra jobb alsó rubrikájában helyezkedik el a politikai ellenőrzés. Itt a hivatal
fölötti ellenőrzés külső (parlament, kormány), az ellenőr kevéssé képes erős nyomást
gyakorolni a hivatal tevékenységére. A politikai elszámoltatás (ellenőrzés) a megbízómegbízott viszonyt modellálja, ahol a megbízó látszólag a politika ( a parlament és/vagy
a kormány), a megbízott pedig a kormány vagy szabályozó hivatal. Azonban a megbízó
identifikálása ez esetben nem egyértelmű, mert a kormány és a parlament mellett a
megbízó szerepére igényt tarthatnak a potenciális választók, a nyilvánosság, a hivatal
vezetője (a miniszter) épp úgy, mint a kormányhivatal klientúrája, az érdekcsoportok
vagy éppen a jövő generációja.
Természetesen adódik a kérdés, hogy adott helyzetben melyik elszámoltatási rendszer a
legmegfelelőbb, illetve, hogy lehetséges-e ezek között prioritás sorrendet felállítani.
Romzek és Dubnick szerint az adekvát kontroll-forma megválasztása három dolog
függvénye: (a) függ a szóban forgó hivatal feladatának természetétől, (b) a hivatal vezetői
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által alkalmazott igazgatási stratégiától és (c) a hivatal működésének intézményes
kontextusától. Az ellenőrzési mechanizmusok között éppen ezért nem állítható fel egy a
priori értéksorrend.
A bürokrácia ellenőrzésének kérdése többek között a demokrácia és a bürokrácia
összeegyeztethetőségének a problémájaként, illetve a szervezeti csúcsvezetés és az alsóbb
szintű hivatalnokok közötti hatalmi viszony kérdéseként vetődik fel. Demokrácia és
bürokrácia kapcsolatáról gondolkodhatunk oly módon, hogy (a) a demokratikus és a
bürokratikus értékrend az adminisztráció gyakorlati életében kölcsönösen kizárja ugyan
egymást, de harmóniába hozásuk elméletileg nem lehetetlen. Ha ez így van, ez egyben a
bürokrácia ellenőrzésének a megoldása is. Ezt az álláspontot képviseli a “human
relations” iskola és a reprezentatív bürokrácia elmélete. (b) Demokrácia és bürokrácia
viszonyáról vélekedhetünk úgy is, hogy azok sem gyakorlatilag, sem elméletileg nem
békíthetőek össze egymással, a bürokrácia pedig olyan erőforrások birtokában van, amely
lehetetlenné teszi politikai vagy társadalmi ellenőrzését. Ezt a nézetet képviseli többek
között Michels. (c) Gondolkodhatunk úgy is, hogy a politikának számtalan olyan kontroll
mechanizmus van a birtokában, amelyek segítségével “engedelmességre” lehet bírni a
bürokráciát. (d) Érvelhetünk úgy is, hogy a bürokratikus szervezetet a “csúcsvezetés”
(vagy a miniszter) belső kontroll-szervezetek működtetésével sem képes kényszeríteni,
aminek “oka” az úr-szolga viszonyt modelláló instrumentális hatalom belső
ellentmondásosságban van. Ezt a nézetet képviseli a két kiváló közgazdász: Downs és
North. Végezetül érvelhetünk amellett is, hogy a bürokrácia hatékony ellenőrzését csak a
bíróságok képesek megvalósítani.
A következőkben a bürokrácia ellenőrizhetetlenségének tézisét hangsúlyozó Michels
bürokráciaelméletét, ezt követően az ellenőrzés politikai és bürokratikus formáját, majd
végül a szabályalkotó fölött gyakorolt bírósági kontrollt mutatjuk be.
Demokrácia és bürokrácia inkompatibilitása
Michels (1962) bürokráciaelméletének egyik kiindulópontja az a tézis, mely szerint
minden társadalom és ezen belül valamennyi társadalmi és politikai intézmény az
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uralkodó elit és az alávetettek közötti hatalmi viszonyon nyugszik. A társadalmakon és
szervezeteken belüli domináns kisebbségek magatartását alapvetően az önérdek és
haszonmaximálás határozza meg, ami az alávetettek represszióját vonja maga után.
Michels szerint az olyan típusú vezetés, amely a funkcionális differenciálódás
következtében a vezetők és vezetettek szétválasztásán alapszik, elkerülhetetlen a modern
intézményekben és szervezetekben, ami azt jelenti, hogy az ilyen típusú vezetés (vagyis
minden intézményes vezetés) egyetlen formája sem kompatibilis a demokrácia alapvető
posztulátumaival.

A

komplex

társadalmi

rendszerek

és

szervezetek

általános

meghatározottsága az oligarchia, a társadalmaknak és szervezeteknek a csúcson állók
által való kormányzása - kontrollálása és irányítása -, amely kitörölhetetlen
meghatározottsága minden nagyméretű szervezetnek és bürokráciának. A modern ember
nagy dilemmái közé tartozik az, hogy társadalmi életfolyamatait csak olyan nagy
intézményekben képes bonyolítani, mint amilyenek a nemzetállam, a szakszervezeti
szövetségek, a politikai pártok, az állami adminisztráció különböző intézményei vagy az
egyházak, melyek szükségképpen vonják maguk után az eme intézmények élén álló
“keveseknek” a többség fölötti hatalmát.
Michels a modern élet bürokratizálódásában e folyamat szociopolitikai karakterére
helyezi a hangsúlyt, arra, hogy a “demokratikus intézmények” bürokratizálódása egyenlő
azok oligarchizálódásával. A szervezet az, amely megszüli a választottnak a választó, a
delegáltnak a delegáló, és a megbízottnak a megbízó feletti hatalmát. Aki szervezetet
mond, az oligarchiát mond -írja. A hatalmi elit szervezetekben való kitermelődésének vagy ahogyan Michels fogalmaz -, az “oligarchia vastörvényének” több oka van.
(a) Az egyik okot a “tömegek objektív éretlenségében”, passzivitásában, tespedtségében
és politikai kérdésekben való inkompetenciájában jelöli meg, aminek következtében a
tömegek csak olyan kooperáció révén tudnak problémákat megoldani, amelyben
számukra kívülről szervezik meg a munka megosztását, a specializációt és irányítást.
(b) Az oligarchizálódás második oka a vezetésnek ama képességéből fakad, hogy
szemben az alárendeltekkel, meg tudja önmagát szervezni saját érdekeinek extenzív és
intenzív elmélyítésében és konszolidálásában.
(c) Harmadik okként Michels a vezetés “technikai elkerülhetetlenségét” említi, amely a
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politikai pártokban kezdődött el a funkcionális differenciálódásban, és amely azon
kvalitások komplexitása által vált teljessé, amelyet a vezetők birtokolnak a tömegektől
való elválasztottságukban.
A szervezetek, amelyek elérték a komplexitás egy bizonyos fokát, megkövetelik a
bürokratikus professzionalizmus súlyának és szerepének akceptálását az intézményeken
belül, de a megnövekedett bürokráciának az ára, hogy a hatalmat a csúcson lévők
monopolizálják, amivel párhuzamosan fokozatosan csökken a hatalom és befolyás a
hierarchia alsóbb szintjein. Michels szerint a vezetők számtalan olyan erőforrást
birtokolnak, amelyek csaknem kizárólagos diszpozíciót és uralmat biztosítanak számukra
az olyan beosztottaik fölött, akik potenciálisan ellenlábasaik és kritikusaik lehetnének. A
hatalmi monopólium koncentrálását szolgálják a bürokratikus erőforrások:
(a) A “felsőbbrendű tudás” és a releváns információk kisajátítása, amelyeknek a
birtokában “garantálni” lehet a politikai programok elfogadtatását.
(b) A hierarchia csúcsán állók diszponálnak a szervezet kommunikációs csatornái fölött,
melyek révén képesek mind a tömegek, mind saját beosztottjaik manipulálására.
(c) A politikai ügyekben való jártasság, mint a politikai foglalkozással együtt járó
képesség és készség szintén hatalmi forrás az uralkodó elit kezében. A laikus
népességnek a politikai masinéria működésében való járatlansága (ez irányú szakmai
inkompetenciája) és a vezetés professzionalizálódása és progresszív bürokratizálódása
szükségképpen maga után vonja az alávetettek (a választói tömegek és beosztott
tisztségviselők) irányából jövő ellenőrzés és bírálat gyengeségét és hatástalanságát.
Michels a demokrácia és bürokrácia konfliktusának és inkompatibilitásának a tényét mind a magas rangú köztisztviselők és beosztottaik, mind pedig a köztisztviselők és a
választópolgárok vonatkozásában - abszolút és közvetíthetetlen antitézisként értelmezi, és
ennek folytán hamis alternatívaként utasítja el az olyan megoldási kísérleteket, amelyek a
bürokrácia demokratizálását tűzik ki célként. A megoldást e helyett a demokrácia
ellentettjében a “tiszta arisztokráciában” vázolja fel: “Az ideális kormányzat olyan
személyek arisztokráciája volna, akik egyszerre morálisan jók és technikailag
hatékonyak. De hol fedezhetünk fel ilyen arisztokráciát?”
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A bürokrácia politikai ellenőrzésének formái
A bürokrácia ellenőrzése sürgető, ám korántsem egyszerű feladat. Sürgető, mert az
elszámoltathatatlan hatalom a politikai rendszer alapvető normáit erodálja, aminek a
politikai következményei beláthatatlanok. Bonyolult és nehéz feladat, mert nincs olyan
átfogó kontrollmechanizmus, amely a közpolitikai és adminisztratív döntések valamennyi
lényeges

oldalát képes

kontrollmechanizmusok

volna lefedni.
részlegesek,

A

rendelkezésre

partikulárisak,

azaz

álló

és

vagy az

alkalmazott
ügyfélre,

a

közszolgáltatások “fogyasztóira”, vagy az állampolgári participációra, vagy a közérdekre,
vagy az elszámoltatásra alapozottak, de egyidejűleg sohasem ezek egészére vagy
összességére.
Az ellenőrzés bizonyos határokat jelöl ki a bürokrácia tevékenysége számára. A kontroll
mindig magában foglalja valamilyen formában a kényszer és kényszerítés elemét. A
nagyobb kényszerrel járó magatartás az engedélyezett alternatívák kisebb sorozatát
hagyja nyitva a bürokrácia számára, azaz kevesebb teret enged a mérlegelésnek. A
demokráciának a bürokráciához való viszonyát firtató viták központi kérdése éppen az,
hogy milyen fokú mérlegelési lehetőséget kellene a bürokraták számára biztosítani
tevékenységük optimalizálásához.
A kényszert az a demokratikus folyamat alakítja kontrollá, amelyben a politikai
cselekvők - akár az állampolgárok, akár választott képviselőik - a kényszert a demokrácia
játékszabályait betartva legálissá teszik. A bürokrácia tevékenységének két alapvető
eleme vethető alá kényszernek: (a) az egyik az eljárásmód, amellyel a bürokrácia a
döntéseket meghozza, (b) a másik pedig a ténylegesen meghozott döntések tartalma. A
rendtartás vagy eljárás alapján a bürokráciától megkövetelhető, hogy tartson
meghallgatást, konzultáljon bizonyos csoportokkal, mielőtt cselekvésre határozná el
magát. A tartalmi kényszer a döntés végeredményére vonatkozó előírás vagy követelés:
jelentheti pl. azt, hogy a szabályozással kapcsolatos döntésnek a mezőgazdasági termelés
ösztönzését kell szolgálnia.
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Judit E. Gruber (1988) szerint a procedurális és szubsztantív kényszerek egymáshoz való
viszonya határozza meg azt, hogy a bürokráciának milyen mértékű mérlegelési
lehetősége van döntéseiben. Ezt egy egyszerű kétváltozós mátrix segítségével
érzékeltethetjük.
XIII. 2. ábra. A bürokrácia mérlegelési lehetőségei
Szubsztantív kényszer
Alacsony
Magas
Procedurális
kényszer

Alacsony

3. Procedúra követő

Magas
2. Demokratikusan
ellenőrzött

1. Autonóm

4. Célelérő

cselekvő

(1) Az ábra alsó, bal kéz felőli sarkában található az autonóm módon cselekvő bürokrata,
akinek döntései sem tartalmi, sem procedurális értelemben nincsenek erőteljes kontroll
alatt. (2) Az autonóm bürokratikus cselekvővel átlósan ellentétesen helyezkedik el a
demokratikusan ellenőrzött bürokrata. Itt mind a procedúra, mind a döntés tartalma
erőteljesen korlátozott és kényszerített, nem hagyván teret az adminisztrációnak szinte
semmiféle mérlegelési lehetőségre. Ez Weber ideáltipikus bürokratája. (3) Az ábra bal
felső sarka azt a szituációt mutatja be, amelyben a procedurális kényszer különösen erős,
a szubsztantív pedig túlságosan gyenge. Ezt a bürokratát szabálykövetőként írhatjuk le.
(4) Végezetül az ábra jobb alsó sarkában helyezkedik el a célorientált hivatalnok. Itt a
tartalmi kontroll túlságosan magas, míg a procedurális túlzottan alacsony.
XIII. 3. ábra. A demokratikus kontroll megközelítési módjai
Szubsztantív kényszer
Alacsony
Magas
Procedurális
kényszer

Magas

1. Részvétel felőli

2.ügyfélorientált

megközelítés

megközelítés

4. Elszámoltatás
felőli megközelítés
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Alacsony

5. önkontroll felől

3. Közérdek felőli

megközelítés

megközelítés

Az ábra a demokratikus ellenőrzés öt, egymástól különböző megközelítési módját
mutatja: a változók megegyeznek a 2. ábra változóival. A demokratikus ellenőrzésnek
ezek a megközelítései és értelmezései a politikus-bürokrata-állampolgár komplex
kapcsolatrendszerének valamely problematikusnak érzett részaspektusát emelik ki, s
ennek megoldására teszik meg az ellenőrzés módjára vonatkozó javaslataikat. Fontos
aláhúzni, hogy a demokratikus kontroll eme megközelítési módjai parciálisak, mert a
politikus-bürokrata-állampolgár kapcsolatrendszerét nem “egésznek” tekintik, és nem
ebből indulnak ki, hanem vagy a politikus és a bürokrata, vagy pedig a bürokrata és az
állampolgár egymáshoz való viszonyából. Mindez azt vonja maga után, hogy az egészből
kiszakított részproblémák megoldására tett ellenőrzési javaslatok maguk is parciálisak
lesznek, amelyek ellentmondásban állhatnak egymással: (a) kölcsönösen kizárhatják
egymást (ha az egyiket érvényesítem, nem használhatom ugyanakkor a másikat), (b) a
rivalizáló kontrollmechanizmusok közti választás (preferencia sorrend) pedig nem
alapozható meg.
Az ellenőrzés participáción alapuló megközelítési formája majdnem az ábra tetején
helyezkedik el, ahol a procedurális kényszer nagyon magas. A részvételen alapuló
ellenőrzést javaslók szerint a közbürokráciákkal kapcsolatosan a legnagyobb probléma
az, hogy (1) a bürokraták el vannak szigetelve a közösségtől és hogy (2) a szervezet,
melyet működtetnek antidemokratikus. Az izolációt és az antidemokratizmust
procedurális változások, illetve a közösségi részvétel kritériumainak érvényesítésével
vélik megoldhatónak. Minden ilyesfajta procedurális változás az állampolgároknak a
döntéshozatalba való közvetlen bevonására összpontosít. A participációs reform több
javaslata azt feltételezi, hogy a procedurális változtatások automatikusan megváltoztatják
a közpolitika (ezen belül a szabályozás) természetét és így (közvetve) szubsztantív
kényszerhez vezetnek. A procedurális kényszer erőltetése növelheti ugyan az
állampolgárok közvetlen szerepét a döntéshozatalban, azonban ebből nem következik,
hogy ez egyúttal a döntések tartalmát is érinteni fogja.
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Az ügyfélorientált javaslatok, ellentétben a participáción alapulókéval, inkább azoknak a
döntéseknek a tartalmára vannak tekintettel, amelyeket az adminisztratív hivatalokban
hoznak, mintsem annak a módjára, ahogyan ezeket meghozzák. A közhivatalokat
antidemokratikusaknak tartják, mert döntéseik nem szolgálják adekvát módon az
állampolgárok szükségleteit és igényeit. Ez a tartalmi orientáció is össze van kapcsolva a
probléma procedurális diagnózisával, nevezetesen a bürokraták és ügyfeleik közötti
elégtelen és problematikus kommunikáció tényével. A közösségi érdek-megközelítés
javaslattevői számára a demokratikusan kontrollált bürokrácia fémjele az, hogy a
bürokratikus döntések kollektív érdekeket szolgálnak-e vagy sem. E megközelítés hívei
azért bírálják a bürokrácia “politikáját”, mert az fragmentált, szűk csoportérdekeket
szolgál, nem pedig a közérdekét. Ennek az elképzelésnek a szószólói azt feltételezik,
hogy a bürokratikus magatartás tartalmi aspektusa fölött gyakorolt politikai kényszer
növelése a probléma megoldásának nyitja, mert feltevésük szerint a választott
közhivatalnokok - a politikusok - az általános érdeknek (a közösségi akaratnak)
megfelelően cselekszenek.
Az elszámoltatáson alapuló érvelés fókuszában a procedúra áll, a tartalom rovására. A
folyamat hangsúlyozása abból a diagnózisból ered, amely szerint a bürokrácia
veszélyezteti a demokráciát, amikor visszaél hatalmával azáltal, hogy korrupt módon,
pazarlóan vagy igazságtalanul cselekszik. Ez a modell procedurális biztonsági
rendszerekkel vagy korlátozásokkal véli biztosíthatónak azt, hogy ilyesfajta visszaélések
ne történhessenek meg. Az elszámoltatási mechanizmus magában foglalja az etikai
kódexet, a kötelező meghallgatásokat, a hivatal döntési mechanizmusainak az
átvilágítását és ellenőrzését, az információadás kötelezettségét, az ombudsman rendszert,
az átláthatóság követelményét stb. Az elszámoltatási mechanizmusok azonban
formálisak, kevéssé törődnek és talán alkalmatlanok is a döntések tartalmi megítélésére.
Végezetül ott vannak azok, akik azt állítják, hogy a demokratikus kontroll főként az
adminisztrátorokon, magukon a bürokratákon áll vagy bukik. Az önkontroll megközelítés
gyenge és rendszerint indirekten kivetett külső ellenőrzésen alapszik, mint amilyen az
erkölcs általában. E perspektíva mérsékeltebb formájának képviselői azt gondolják, hogy
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a kontroll azokból a folyamatokból emelkedik ki, amelyekben a bürokraták felismerik
azokat a viselkedési határokat és korlátokat, amelyeket az állampolgárok közössége még
tolerál, és ezen a határon belül cselekszenek.
A bürokrácia belső, szisztematikus kontrollja
A közkeletű elképzelések számára a bürokrácia valamiféle kaffkai szörnyként jelenik
meg, amelynek a közönséges halandó számára láthatatlan és hozzáférhetetlen
csúcshivatalnokai tartják kezükben az emberi életnyilvánítás számos területe feletti
ellenőrzést. A bürokratikus omnipotenciának eme képzete azt is feltételezi, hogy egy pár
magas rangú hivatalnok és/vagy politikus az, aki a hatékony ellenőrzés és hatalom
birtokában uralkodik azon hivatalok sokasága fölött, melyek feladata a társadalmi
szükségletek kielégítése. A dolog azonban nem ilyen rémisztő, mert a közhivatalok
sohasem monolitikusak, azaz nem a hierarchiáról kialakított szokványos logika alapján
működnek.
A bürokratikus szervezet “legfontosabb” funkciója a szervezet céljainak az elérése. Ezek
a szervezeti célok “szervezeti politikákban” testesülnek meg, melyek egyik fontos
vonása, hogy általános fogalmakban, irányelvekként vannak megfogalmazva. A hivatal
csúcsvezetősége arra van utalva, hogy az absztrakt célok konkretizálását a beosztottakra,
az alsóbb szintekre hagyja, mert ehhez nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel vagy
idővel, vagy egyikkel sem. A felső vezetés rendelkezései mindig hagynak egy szűkebb
vagy tágabb játékteret arra, hogy az alsóbb szintek interpretálják és konkretizálják a
kiadott iránymutatásokat. A csúcson megfogalmazott rendelkezést valamennyi alsóbb
hierarchikus szint a saját nézőpontjának megfelelően interpretálja és konkretizálja. Ily
módon, mire a rendelkezés végigfut a hierarchikus láncon, hólabdaszerűen vonja körbe
önmagát az interpretációk és konkretizációk sokaságával és sokféleségével. Az
információk felfelé továbbításában a közbülső közhivatalnokoknak a birtokukban lévő az alsóbb szintektől megkapott - jelentéseket, tényeket és adatokat általánosabb és
tömörebb formára kell hozniuk, míg a rendelkezések lefelé továbbításában ennek az
ellenkezőjét kell tenniük: a parancsokat és utasításokat specifikálniuk és konkretizálniuk
kell.
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Az autoritás elszivárgása
A hierarchia különböző szintjein álló hivatalnokok a hermeneutika klasszikus feladatával
szembesülnek: értelmező munkájukban meg kell érteniük a rendelkezések tartalmát, a
csúcsvezetés vagy a politikus céljait és intencióit. A megértés és értelmezés azonban
sohasem választható el a megértendő dolognak - ez esetben a rendelkezésnek - az itt és
mostra való alkalmazásától (az adott hivatali pozícióra való applikálásától) és attól az
eszköz- és közegrendszertől, amellyel és amelyben a valóságot (ez esetben az utasítást)
szellemileg felfogják. Ha a csúcsvezetés céljai egybeesnének valamennyi hivatali szint és
hivatalnok céljaival, akkor a szervezet működésében nem adódnának értelmezési
problémák. Azonban a hivatalnokok céljai sohasem azonosak sem a szervezet formális
céljaival, sem a csúcsvezetés céljaival és a hivatalnokok céljai egymáshoz viszonyítva is
divergensek. A célok eme divergenciáját A. Downs (1994) négy tényezőből vezeti le: (a)
az egyéni érdekek közötti különbségekből, (b) a valóság felfogási módjainak
különbségeiből, (c) az információk különbözőségéből, és (d) a bizonytalanságból.
Miután az egyes hivatalnokok céljai különbözőek, az általuk lefelé továbbított célok a
főnök céljaival sohasem lesznek azonosak. Az eredendő cél és az egyes hierarchikus
szintek által interpretált - “eltorzított” - cél közötti különbséget Downs az “autoritás
elszivárgásának” nevezi, amelynek okát nem a diszkréció delegálásában, hanem a
hivatalnokok céljainak divergenciájában látja. Az autoritásnak a különböző hierarchikus
szinteken való bizonyos fokú elszivárgása kumulálódhat, ami, amint azt Tullock
kimutatta, komoly hatással lehet azon rendelkezések hatékonyságára, amelyeket a
csúcson bocsátottak ki. Az autoritás elszivárgása akár 50%-os is lehet, ami azt jelenti,
hogy a rendelkezések hatékonysága is pusztán 50%-os. A csúcsvezetés illetve a hivatal
formális céljainak nézőpontjából ez elfecsérelt tevékenységként, pazarlásként vagy
szervezeti veszteségként jelenik meg. A beosztottak nézőpontjából ez mindenképpen
pozitív dolog, mert a rendelkezések interpretálásában és applikálásában az egyes
hivatalnokok saját személyes céljaikat szolgálhatják, és eme tevékenységük szubjektív
megelégedettségük forrása. Noha az objektív külső megfigyelő, vagy a csúcsvezetés
nézőpontjából a rendelkezések hierarchikus szinteken való átértelmezése negatív
jelenségnek, illetve pazarlásnak tűnik, azonban mégsem biztos, hogy tényleg az. A
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csúcsvezetés eszménye ugyanis a hierarchia olyan működése, amelyen belül a
rendelkezések és jelentések lefelé és felfelé való áramlása egyértelműen a
csúcspozíciókat betöltők ellenőrzése alatt áll: olyan bürokrácia eszmény ez, amely
kiküszöböli az interpretációt, s ezzel lehetetlenné teszi a hierarchikus szintek közötti
“vitát” és a hatalom elszivárgását. A nehézség azonban nem csak a hermeneutikai
probléma eliminálhatatlanságában van, nem csak abban, hogy a különböző hierarchikus
szintek felső rendelkezésekkel kapcsolatos értelmezéseit és applikációit nehéz kalkulálni,
hanem abban is, hogy azt sem lehet pontosan és egyértelműen meghatározni, hogy a
hivatalon belüli tevékenységek közül melyek szükségszerűek és melyek nem.
Downs megjegyzi, hogy a magas szintű hivatalnokok gyakran tesznek kísérletet a
pazarlás csökkentésére, amely két szempontból is elemi érdekük. A vezetés az autoritás
elszivárgását - joggal - úgy éli meg és úgy értelmezi, mint saját hatalmának és ellenőrzési
jogkörének a megnyirbálását, amely szemben áll saját érdekeivel. A bürokráciák
csúcsvezetése - az előzően túlmenően - a törvényhozás és/vagy a kormányzat nyomása
alatt áll, amely(ek) az erőforrásokkal való takarékosságot kéri(k) rajta számon.
A bürokráciák a pazarlás, illetve az autoritás elszivárgása elleni harcot két terepen
folytatják: a kommunikációs hálózat fejlesztésétől és a hivatalon belüli belső ellenőrzési
trendszer tökéletesítésétől várják a megoldást. A kommunikációs hálózat fejlesztésére
irányuló törekvések lényegében egy alapvető hermeneutikai kérdés szervezeti
megoldására tesznek kísérletet, azaz az értelmezés és az applikáció csúcsvezetés
szempontjából kedvező befolyásolására vagy manipulálására. Miután a hermeneutikai
kérdés - a rendelkezések értelmezése és alkalmazása - empirikusan “a valóság felfogási
módjának” és az “önérdeknek” a problémájaként merül fel, ezért a vezetésnek ezeket kell
befolyásolnia. Ennek a szolgálatában állhat az ösztönzők újra rendezése és a nagyobb
célkonszenzus elérése. Ezek azonban ellentmondásos stratégiák, mert (a) az ösztönzés
valójában magasabb fizetéseket jelent, (Stigler, 1989) melynek hatékonysága erősen
megkérdőjelezhető, mert a magasabb fizetések korántsem jelentenek megoldást a
hermeneutikai problémára. Attól, hogy valaki magasabb fizetést kap, és hogy ennek okán
saját céljait a hivatal formális céljainak igyekszik alárendelni, még nem következik, hogy
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a csúcsvezetés rendelkezéseit az azt kibocsátóval azonos módon fogja értelmezni. (b) A
szelektív rekrutáció, az oktatás és a szervezeti ideológiák hozzájárulhatnak ugyan a
hierarchia különböző fokain álló hivatalnokok célkonszenzusának eléréséhez, (Bernard,
1968) de ezek a stratégiák, amelyek a mesterséges, intézményes vagy szakmai erkölcs
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A pazarlás és az autoritás elszivárgása elleni küzdelem másik módja a hatékonyabb
ellenőrzés. Downs a szervezeti kontroll három alapelvét különbözteti meg, amelyek a
szervezet méretével állnak összefüggésben. (1) Az első a tökéletlen kontroll törvénye:
ami azt jelenti, hogy senki sem képes tökéletesen és teljes mértékben ellenőrizni egy nagy
szervezet “viselkedését”. (2) A második a csökkenő kontroll törvénye, amely azt mondja
ki, hogy minél nagyobbá válik egy szervezet, annál gyengébb lesz a csúcson lévők
beosztottjaik fölötti kontrollja. (3) A harmadik a csökkenő koordináció törvénye, amely
szerint minél nagyobbá válik a szervezet, annál szegényesebb lesz az intézmény
különböző tevékenységei közötti koordináció.
A hatékony ellenőrzés a rendelkezések kibocsátásával kezdődik: minél kevésbé
kétértelműek és általánosak a csúcsvezetés parancsai, annál kisebb diszkréciót kell
delegálni a beosztottakhoz és annál kisebb a rendelkezések különböző értelmezéseiből
adódó információtorzítás, s ha ehhez megfelelő ösztönzők is társulnak, annál kisebb a
távolság a szervezeti és az egyéni célok, illetve érdekek között. Downs szerint a szervezet
csúcsvezetése írott intézményes szabályzatok életbeléptetésével, valamint “objektív”
teljesítménymérők kidolgozásával csökkentheti az alárendeltek ellenőrzésére fordított
erőfeszítéseit. A szabályzatok és kódexek a hivatal felső vezetésének a “helyettesítői” és
“képviselői”: a beosztottak nem a főnökséggel konzultálnak, hanem a szabályzatokat
értelmezik, ami anélkül csökkenti radikálisan a döntések számát, hogy közben feláldozná
a központosított koordinációt. A szabályzatok és kódexek felfoghatók ugyan a vezetés
“meghosszabbításaiként” és csökkenthetik a döntések számát, azonban önmagukban nem
járulnak hozzá a célkonszenzus eléréséhez, vagy a szervezeti célok megvalósításához,
mert a hierarchia különböző szintű és rangú hivatalnokai érdekeiknek, céljaiknak és
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valóságfelfogásuknak megfelelően ezeket is ugyanúgy “átértelmezik” vagy “eltorzítják”,
mint a rendelkezéseket. A szóban forgó problémát a csúcsvezetők ezzel nem oldják meg,
pusztán egy másik síkra tolják
Kontroll és ellenkontroll
A szervezet hatalmi játszmák színtere, ami abban is megnyilvánul, hogy a vezetők és
vezetettek, amint azt Crozier (1981) meggyőzően felmutatja, kölcsönösen egymás
kontrollálására törekszenek. Ahhoz, hogy a bürokratikus szervezet működőképes legyen,
személytelen előírások alapján kell szerveződjön, melyek rögzítik a különböző
funkciókkal járó jogköröket és kötelezettségeket, illetve szabályozzák az egyes funkciók
egymáshoz való viszonyát. Azonban a szabályok és előírások sohasem képesek teljes
mértékben lefedni, illetve meghatározni azt, hogy az egyénnek a konkrét esetben hogyan
kell viselkednie. Ezért mindig marad némi “bizonytalanság”, ami az előírások megszabta
kereteken belül hagy némi játékteret a szereplők számára. Ennek következtében a
hierarchikus szintek (és részlegek) közötti kooperációban az egyének vagy a különböző
típusú egymásnak mellé-vagy alárendelt szervezeti csoportosulások kísérletet tehetnek
saját céljaik és/vagy a szervezettel kapcsolatos elképzeléseiknek a megvalósítására. A
célinkongruencia következtében a kormányhivatalon belüli kooperáció “konfliktusos”
lehet, amelyben a felek kísérletet tesznek saját hatalmi pozícióik növelésére, illetve a
szembenállók pozícióinak gyengítésére. Ahogy azt Crozier kifejti, a szervezet
valamennyi tagja vagy csoportja rendelkezik olyan hatalommal vagy erőforrással, amivel
a többi nem, így a hierarchikus struktúrán belül korántsem érvényesül a főnök/beosztott
viszony ideáltipikus esete, amelyben az utóbbi teljes mértékben az előbbi ellenőrzése
alatt állna. Crozier ezt az erőforrást abban látja, hogy (a)az adott szerep megszabta
játéktéren belül az egyén magatartása előre jelezhető, amit a többiek saját előnyükre
illetve a szóban forgó szerepbetöltő helyzetének rontására használhatnak fel, (b) másfelől
abban a bizonytalanságban, amely a közös célok megvalósításával együtt jár. Ha az
egyén hatalmi potenciálja attól függ, hogy viselkedése mennyire előre jelezhető - minél
inkább előre jelezhető annál kisebb és megfordítva - és ha a viselkedés előre
jelezhetősége annak a függvénye, hogy az egyén szerepét az előírások szűk vagy tág
határok között definiálják-e, akkor a hatalomért való versengés azonos lesz azzal a
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törekvéssel, amely a többiek viselkedésének erős szabályozását (előre jelezhetőségét)
célozza, a saját viselkedésnek pedig nagyfokú szabadságot (előre jelezhetetlenséget)
biztosít. A főnök-beosztott közötti viszony ennélfogva úgy fogható fel, mint a
bizonytalanság felett való uralomért folytatott küzdelem vagy harc, amelyben mindkét fél
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jelezhetetlenségének védelmezésével és kiterjesztésével. Downs ezt úgy fogalmazza meg,
hogy a kontrollal szemben mindig megjelenik az ellenkontroll (az ellenőrzés alól való
kibújásra tett erőfeszítés), amely egyenesen arányos azzal az erőfeszítéssel, amit a
csúcsvezetés tesz az alárendeltek ellenőrzésére. A főnökség kerülőutas módszerekkel,
mint amilyen a váratlan, előre nem bejelentett ellenőrzés, kísérletet tehet annak
feltérképezésére, hogy “mi folyik a hivatalban”, azonban ezek a próbálkozások jobbára
kudarcba fulladnak, mert a beosztottak mindent megtesznek azért, hogy információkat
szerezzenek az ilyen rajtaütésszerű ellenőrzésekről, például személyes kommunikációs
hálózatok kiépítésével, amely “füleseket” továbbít a közelgő “látogatásról.”
Csúcsvezetők, ellenőrök és ellenőrzöttek
A bürokrácia ellenőrzésének azonban nem ez a legfontosabb formája, hanem a
kormányhivatalon belül létrehozott autonóm ellenőrző szervezet, amely sajátságaiban
számos ponton különbözik az általa ellenőrzött hivataltól. Az ellenőrző és az ellenőrzött
szervezet között nyilvánvalóan fundamentális érdekkonfliktus áll fenn, mert az előbbit
azért jutalmazzák, amiért az utóbbit büntetik. Az ellenőrzés, illetve az ellenőrzés alól való
kibújás mindkét fél elemi egzisztenciális érdeke. Az ellenőrző szervezet, ha egyszer
létrejött és elég nagyra nőtt, maga is tipikus bürokratikus szervezetté válik, melynek
hivatalnokai (a bürokratikus szervezetek működésének analógiájára) az egyre szélesebb
és mélyebb ellenőrzés szószólói lesznek, mert csak ezzel tudják létüket és szerepüket,
illetve ez utóbbi fontosságát legitimálni. Ezt a jelenséget nevezi Downs az “örökké
növekvő kontroll törvényének”, ami empirikusan abban mutatkozik meg, hogy az
ellenőrző hivatalok által megkívánt jelentés mennyiség és ezek részletezettsége az idő
folyamán (az ellenőrzött hivatalban folytatott tevékenység mennyiségétől és minőségétől
teljesen függetlenül) folyamatosan és fokozatosan emelkedik. Az ellenőrzött hivatalok is
megteszik a maguk válaszlépéseit, védekező stratégiákat alakítanak ki a növekvő
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ellenőrzés fenyegetéseivel szemben. Egyik módja ennek az a kísérlet, amely az ellenőrző
hivatal csúcsvezetés iránti lojalitásának az aláásására irányul. Egy másik gyakran
alkalmazott védekezési módszer a csúcsvezetés iránti elkötelezettség tettetése, egyfajta
látszatteremtés, amely nagy mennyiségű információ-és jelentésgyártásban nyilvánul meg
(mutatván az adott hivatal vagy hivatalnok főnökség iránti lojalitását), mindez azonban
csak látszat, amely a valóság és a beosztott önérdek vezérelte magatartásának
elpalástolására szolgál.
Az ellenőrök, a csúcsvezetés és az ellenőrzött hivatalnokok viszonyát - hasonlóan
Crozierhez - egyfajta hatalmi harcként ábrázolhatjuk. Miután itt egy háromszereplős
játszmáról van szó, a felek csak koalícióképzés útján tudják érdekeiket érvényesíteni,
amelyre mindhárman kísérletet is tesznek. Mind a csúcsvezetés, mind az ellenőrzött
szervezet az ellenőrző szervezettel próbál meg összefogni. Ily módon az ellenőrző
hivatalnokok a csúcsszintű hivatalnokok és ezek beosztottai közötti folyamatos küzdelem
központjaivá válnak. A csúcsvezetés magas jutalmak biztosításával, az ellenőrök és az
ellenőrzöttek közötti kontaktusok számának a csökkentésével, a köztük lévő
ellenségesség szításával valamint azáltal próbálja meg elnyerni az ellenőrök lojalitását,
hogy az ellenőrző hivatalnak egyfajta elit státust kölcsönöz. Ha az ellenőrző szervezet
tagjai önérdekkövető, haszonmaximálók, akkor a költség-haszon függvényében az
ellenőrzöttekkel is szövetségre léphetnek, ezért a felső vezetésnek szembe kell néznie az
ellenőrök ellenőrzésének a problémájával. Erre három “lehetséges” módszer áll
rendelkezésükre:
(1) Létrehozhatnak egy újabb hivatalt az ellenőrök ellenőrzésére. Ez azonban nem oldja
meg a problémát, csak egy másik szintre tolja, mert az ellenőröket ellenőrző hivatalt is
ellenőriznie kellene valakinek és így tovább a végtelenségig.
(2) Egy másik megoldásként kínálkozik az, hogy a csúcsvezetés az “oszd meg és
uralkodj” klasszikus elve alapján egyfajta reciprok ellenőrzést vezetne be, ahol az
ellenőrök és az ellenőrzöttek kölcsönösen ellenőriznék egymást. Azonban ez sem vezetne
megoldásra, mert (a) összemosná az ellenőr és az ellenőrzött szerepeit, amelyek pedig
egymástól eltérő szakértelmet feltételeznek, (b) e mellett a csúcsvezetésnek való
kölcsönös kiszolgáltatottságuk koalíció képzésre késztetné őket a csúcsvezetéssel
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szemben, ami az autoritás elszivárgását eredményezné.
(3) Végezetül a harmadik lehetőség az lenne, hogy a csúcsvezetőség saját kezébe venné
az ellenőrzést, ami egy nagy szervezet esetében elképzelhetetlen, mert nem létezik olyan
hatalom, amely részleteiben és globálisan is át tudná tekinteni egy nagy szervezet
bonyolult működését, mert nem csak a racionalitás, hanem a hatalom is mindig
korlátozott.
Az ellenőrzés problémája feloldhatatlan paradoxonokhoz vezet, akárcsak az úr-szolga
viszony. A másik ember fölött gyakorolt hatalom, kényszer és ellenőrzés nem lehet
sohasem teljes. A kényszerítő és ellenőrző hatalom, gyakorolja eme szerepét közvetlenül
vagy közvetve, kibogozhatatlan ellentmondásokba bonyolódik: az “ész csele” (Hegel)
folytán az ellenőrzöttekből ellenőrök, az ellenőrökből pedig ellenőrzöttek, a szolgákból
urak, az urakból szolgák lesznek. A teljes ellenőrzés nem csak nem lehetséges, hanem a
hatékonyság szempontjából nem is kívánatos, mert az ellenőrzés járhat olyan magas
tranzakciós költségekkel, melyek meghaladják az ellenőrzésből fakadó hasznokat.
(North, 1993).
Az ellenőrzéssel kapcsolatos nehézségek ezzel még nem értek véget, mert annak
következményeként (feltéve, de nem megengedve, hogy az ellenőrzés sikeres) felmerül a
hatékony versus igazságos elszámoltatás dilemmája.
Igazságos versus hatékony elszámoltatás
A büntetőjog szigorúan bünteti az olyan súlyos törvénysértéseket, mint amilyenek a
rablás és a gyilkosság, és ezt igazságosnak érezzük. Azonban a büntetés társadalmi
költségekkel, börtönök fenntartásával stb. is jár, emellett az elítéltek büntetésük ideje alatt
kiesnek a termelésből, ami szintén csökkenti a társadalom nettó anyagi jólétét. Belátható,
hogy a felelősségre vonás igazságossága és annak a nettó társadalmi összjólétre tett
hatása

(hatékonyság)

ellentmondásban

állhat

egymással:

bármelyik

szabályt

(igazságosság versus hatékonyság) kövessük is a büntetőjogi felelősségre vonásban, az
nyereségekkel és veszteségekkel fog járni. Ha az igazságosságelv képezi az elszámoltatás
alapját, az hatékonysági (összjóléti) veszteségekhez vezet, ha a költség-haszon kalkulus a
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felelősségre vonás szabálya, az erkölcsi veszteségeket eredményez és aláássa a jogrendet.
A költségek és hasznok, nyereségek és veszteségek azonban nem csak a büntetőjogi
felelősségre vonásban merülnek fel, hanem a politikai elszámoltatás kontextusában is.
Az elszámoltatás a politikai-adminisztratív szférában (miután az ellenőrzött személy vagy
hivatal mindig valamilyen megbízatást hajt végre: nem a saját nevében cselekszik, hanem
mások helyén áll) a megbízott szakmai kompetenciája (a köztisztviselő alkalmassága) és
erkölcsi tisztessége (a köztisztviselő megbízója intencióit és érdekeit követi)
kontextusában vethető fel. Ha a megbízott szakmai kompetenciáját és erkölcsi
tisztességét független változókként kezeljük, ezek segítségével megalkothatunk egy olyan
egyszerű mátrixot, amely a megbízottak négy alaptípusát rajzolja ki.
XIII. 4.ábra.A megbízottak négy alaptípusa

Szakmai kompetencia
Magas
Erkölcsi

Magas

tisztesség

Alacsony

Ideális
Kétes

Alacsony
Kétes
Elfogadhatatlan

Az ábra bal felső rubrikájában található az (1) ideális megbízott, akinek szakmai
kompetenciája és erkölcsi tisztessége is magas, aki hatékonyan ülteti át a megbízó céljait
és iniciatíváit a gyakorlatba, s aki tökéletes helyettesítője a megbízónak, mert a
megbízatás intézményét nem saját haszonmaximáló törekvéseinek a szolgálatába állítja,
hanem mindenben a megbízó érdekeit és javának előmozdítását követi. (2) Az ideális
megbízóval átlósan ellentétes rubrika a megbízó számára elfogadhatatlan megbízottat
mutatja, akinek szakmai inkompetenciája és erkölcsileg megkérdőjelezhető opportunus
magatartása alapvetően sérti a megbízó érdekeit. (3) Az elfogadhatatlan megbízott fölötti
és az ideális megbízott melletti rubrikában elhelyezkedő megbízott kétes a megbízó
szempontjából, mert noha erkölcsi tisztessége magas (mindenben a megbízó érdekeit
követi), de szakmai hozzáértése alacsony, ami rontja a megbízó céljai gyakorlatba való
átültetésének hatékonyságát. (4) Végezetül az utolsó rubrikában az a megbízott foglal
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helyet, akinek szakmai kompetenciája magas, de erkölcsi tisztessége alacsony. Ez a
típusú megbízott is kétes a megbízó szempontjából, mert erkölcsileg hibáztatható,
opportunus magatartása a megbízó érdekeivel szemben áll.
(a) A megbízónak, legyen szó az állampolgárokról (akiknek a politikusok a megbízottjai),
a parlamentről (amelynek a kormány a megbízottja), vagy a kormányról (amelynek a
bürokrácia a megbízottja) nyilvánvalóan előnyére szolgál az, ha a szóban forgó
köztisztviselői funkcióra olyan közhivatalnokot (megbízottat) talál, aki szakmailag
kompetens és erkölcsileg feddhetetlen (ideális megbízott).
(b) Az sem kérdéses, hogy a fenti megbízók előnyhöz jutnak akkor, ha elbocsátják azokat
a köztisztviselőket, akik szakmailag inkompetensek és erkölcsileg opportunista
haszonmaximálók (elfogadhatatlan megbízott): az állampolgárok haszonhoz jutnak, ha
nem választják újjá a alkalmatlan és korrupt politikusokat, a parlament előnyét szolgálja,
ha megbuktatja a hozzá nem értő és a megbízatás erkölcsi elveit semmi bevevő kormányt
vagy annak valamely miniszterét, a kormány költségeket takarít meg és erkölcsi tőkét
kovácsolhat abból, ha elbocsátja a szakmailag inkompetens és tisztességtelen
bürokratákat. Az ideális megbízott esetében az elszámoltatás és a nyomában járó büntetés
igazságosságának és hatékonyságának a kérdése nem merül fel. Nem kétséges az sem,
hogy a hozzá nem értő és erkölcstelen közhivatalnok megbüntetése és/vagy elbocsátása a
megbízó nézőpontjából igazságos is és hasznos is.
Nem ilyen egyértelmű a helyzet a (c) és (d) esetben, amikor a megbízott szakmai
alkalmatlansága vagy erkölcsi megbízhatatlansága folytán kétes személynek bizonyul a
megbízó szemében. A problémát itt az okozza, hogy a megbízott ebben a két esetben
ellentmondásosan teljesíti megbízatása kötelezettségeit, azaz magatartása egyszerre jelent
költséget és nyereséget a megbízónak: a tisztességtelen, de szakmailag kompetens
megbízott erkölcstelenségénél fogva kárt okoz a megbízónak, magas szakmai hozzáértése
folytán hasznot, és fordított értelemben ugyanez igaz a becsületes, de szakmailag
alkalmatlan köztisztviselőre. Az igazságos elszámoltatás azt követelné meg, hogy
mindkettőt “arányosan”, az általuk okozott kárnak megfelelően büntessék meg. Miután a
megbízatásos viszonyon belül a szakmai kompetencia és az erkölcsi megbízhatóság
között nem állítható fel fontossági sorrend (mert mindkettő ugyanolyan mértékben
fontos, és mert nem rendelkezünk olyan értékmérővel, aminek a segítségével össze
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tudnánk vetni egymással a hatékonyságot és az igazságosságot), ezért az erkölcstelen, de
szakmailag felkészült megbízottat ugyanolyan mértékben kellene büntetni, mint a
szakmailag inkompetens tisztességest: pl. mindkettőt el kellene bocsátani.
Bonyolítja a helyzetet, hogy az elszámoltatás tényleges gyakorlatát a fentieken túl olyan
tényezők is befolyásolják, mint a kérdőre vont köztisztviselő elbocsátás esetén való
helyettesíthetősége. Fentebb azt mondtuk, hogy a tisztességtelen és szakmailag
inkompetens megbízott elbocsátása a megbízó javát szolgálja, és hogy elbocsátása
igazságos és hatékony is. Ha azonban a szóban forgó köztisztviselő csak egy másik
tisztességtelen és hozzá nem értő köztisztviselővel helyettesíthető, akkor a megbízó
dilemmahelyzetbe kerül:
(1) Mert ha az igazságos elszámoltatás elvét alkalmazza és elbocsátja a megbízottat, ezzel
megsérti a hatékony elszámoltatás elvét, mert az ugyancsak tisztességtelen és hozzá nem
értő “új” megbízott alkalmazásával a problémát nemcsak hogy nem oldja meg, hanem a
kilépéssel és a belépéssel újabb költségeket vesz a nyakába.
(2) Ha a költség-haszon elv alapján dönt, azaz továbbra is alkalmazza a tisztességtelen és
szakmailag inkompetens köztisztviselőt, ezzel megsérti az igazságos elszámoltatás elvét,
mert ebben az esetben az arányos felelősségre vonás vagy elmarad (mert az elbocsátás
költségekkel jár), illetve nem lesz arányos a tett negatív következményeivel.
Ha a szakmailag inkompetens és tisztességtelen köztisztviselő a megbízó szempontjából
olyan kétes megbízottal helyettesíthető, aki (a) szakmailag kompetens, de erkölcsileg
nem feddhetetlen, vagy (b) olyannal, aki hozzá nem értő, de becsületes, ez arra fogja
ösztönözni a megbízót, hogy bocsássa el a hivatalban lévő köztisztviselőt és személyes
“ízlésére” illetve önkényére lesz bízva, hogy a kettő közül melyiket választja.
Végezetül az a lehetőség, hogy a hivatalban lévő köztisztviselő olyan megbízottal
helyettesíthető, aki magas szakmai kompetenciával és erkölcsi tudattal rendelkezik,
magától értetődően vezet az előbbi elbocsátásához.
A megbízónak a fenti paradoxonok mellett bizonyos pszichológiai dilemmákkal is
szembe kell néznie, amelyek szintén befolyásolják az elszámoltatás mechanizmusát.
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Elster (1999) szerint a megbízó az elszámoltatásban pszichológiai és erkölcsi
veszteségeket szenvedhet, ha az alkalmatlan és tisztességtelen köztisztviselőt ő maga
választotta ki posztjára, azaz ha az nem sorsolással került hivatalába, vagy ha nem más
hivatal vagy személynevezte ki. A megbízó számára annak az elbocsátása, akit ő maga
választott ki politikája végrehajtására egyenlő annak a bevallásával, hogy tévedett. A
politikában a hibák bevallása azonban mindig költséges. Tegyük fel, hogy olyasvalakire
szavaztam, akiről kiderül, hogy rosszul teljesít. Ha a következő alkalommal ellene
szavazok, ez annak a bevallása, hogy tévedtem. Még ha ezt csak magamnak vallom is be,
akkor is kellemetlen. A kognitív disszonancia elkerülése végett meggyőzhetem magam
arról, hogy végül is nem is teljesített olyan rosszul és megszavazom újraválasztását. A
pszichológiai veszteségektől való félelem az elszámoltató oldalán ugyanolyan komoly
hatással lehet az elszámoltatásra, mint a megbízó helyettesíthetősége, és extrém esetben
ez is ugyanúgy eredményezheti az elszámoltatás elmaradását, mint az utóbbi.
A szabályalkotó bírósági ellenőrzése
Amint azt egy korábbi fejezetben elmondtuk, a szabályalkotás a kormány és/vagy a
szabályozó hivatalok kompetenciaterülete, amely lényegét tekintve a parlament által
hozott törvények konkretizálása. A szabályozó hivatal szabályalkotásának normatív
vonatkoztatási kerete a közjó szolgálata vagy annak előmozdítása. A kormányok és
hivatalaik ez irányú tevékenysége a nyugati demokráciákban bírósági ellenőrzés alatt áll.
A kérdés, hogy mit kell ellenőrizniük a bíróságoknak azonban korántsem magától
értetődő: (1) vajon pusztán arról kell megbizonyosodniuk, hogy a kormányzati döntések
jogszerűek-e vagy jogszerűtlenek, (2) esetleg azt is vizsgálniuk kell, hogy ezek a
döntések „jók” vagy „rosszak”, igazságosak vagy igazságtalanok? Mindkét nézet mellett
lehet érvelni:
(A) mondhatjuk azt, hogy a bíróságok kompetenciakörébe csak a kormányzati döntések
legális vagy nem-legális voltának az ellenőrzése és számonkérése tartozik, beleértve azt
is, hogy a kormány nem sértette-e meg az állampolgárok alapvető jogait. Így érvelt a
liberális Dicey (1995) is, aki szerint a kormányzat tevékenysége a törvények uralmán kell
alapuljon, amely csak akkor érvényesülhet, (a) ha a kormány és az egyén közötti jogi
vitákban normális bíróságok döntenek, és (b) ha a bíróság a kormányt a felek egyikének
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(„egyénnek”) tekinti, azaz, ha annak nincsen semmilyen privilégiuma. Dicey és az angol
liberálisok a joguralom elvére hivatkozva utasítják el a kontinensen hosszú
hagyományokra tekintő közigazgatási bíróságok létjogosultságát, ugyanis azok a
közérdek vagy közjó „védelmezőiként” – szerintük - jogi privilégiumot biztosítanak a
kormánynak vagy az államnak, ami sérti a törvények uralma elvét.
(B) Gondolkodhatunk úgy is, hogy a legalitás formális követelményei kibogozhatatlanul
összefonódnak a kormányzati politika tartalmi kérdéseivel, így a bíróságok nem
kerülhetik meg azt, hogy a kormányzati politikák tartalmi kérdéseiben is állást
foglaljanak. Ez utóbbi meggondolás létjogosultsága akkor válik nyilvánvalóvá, ha
figyelembe vesszük, hogy az egyes kormányhivatalok nem csupán jogalkalmazók – a
parlament által hozott döntések gyakorlati végrehajtói -, hanem bizonyos esetekben
„delegált

törvényhozók”,

akiknek

a

parlament

felhatalmazást

ad

szabályok

megalkotására.
Ha a kormányhivatalok szabályalkotásának felügyelete és ellenőrzése a bíróságok dolga,
és ha a szabályalkotás közpolitikai alternatívák közötti választás, akkor a fentiekből
világosan következik, hogy a bíróság a kormány vagy a hivatal szabályalkotó
tevékenységének megítélésében nem szorítkozhat pusztán a jogszerűségre, mert ez
esetben a probléma nem jogi, hanem közpolitikai természetű. Ennek következtében a
megfelelő bíróságok a kormányhivatalok szabályalkotó tevékenységét nem ítélhetik meg
jogi terminusokban, ezért a közjó vagy közérdek politikai terminusaiban kell azt
megtenniük, amit a kormányzati tevékenység feladatának és céljának is tartanak egyben,
saját feladatuknak pedig az efölötti őrködést tekintik. A közjó vagy közérdek
vonatkoztatási keretként való alkalmazása (a) a jog területéről a közpolitika terepére
tereli a bíróságok tevékenységét, (b) másrészt előfeltételezi, hogy a bíróságok „tudják”,
hogy mi a közjó vagy közérdek, különben nem használhatnák azt mérceként. A kérdés
egyik legavatottabb szakértője, M. Shapiro (1988) azt tartja, hogy a bíróságok a közjónak
mindig azt a megközelítését alkalmazzák, amely uralkodónak mondható mind a
kormányzati gyakorlatban, mind pedig az ezzel kapcsolatos elméleti diszkussziókban. A
közjó vagy közérdek meghatározásában több elméleti és „gyakorlati” tradíció áll
egymással szemben. Ezek közül a legfontosabbak: a közjó pluralista, szinopticista és
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prudenciális megközelítése. A következőkben ezek ismertetésére térünk át.
Bírósági ellenőrzés a közjó pluralista értelmezése alapján
A közjó pluralista értelmezése abból indul ki, hogy nem léteznek olyan fundamentális
erkölcsi elvek vagy értékek, amelyek a különböző társadalmi csoportok körében
konszenzusnak örvendenének, s amelyek ennek következtében egyszerre lennének a
közjó kifejeződései és a kormányzati tevékenység megkérdőjelezhetetlen vezérelvei. Ha
ez így van, az a pluralizmus szerint két további dolognak az elismerését vonja maga után:
(1) objektív külső megfigyelő – híján (aki képes lehetne az egyéni és/vagy
csoportpreferenciák rangsorolására) el kell ismerni, hogy ezek a preferenciák
egyenértékűek, amit R. Dahl (1996) úgy fogalmazott meg, hogy politikai kérdésekben
minden egyén vagy csoport egyformán kompetens.
(2) Ebből következik annak az elismerése, hogy az emberek kollektív cselekvései – mint
amilyenek a közpolitikák – csak a többségi szabály révén képesek megközelíteni a
közjót, csak ezen keresztül juttathatják érvényre az „emberek akaratát”.A választás az a
mechanizmus, melynek révén megvalósulhat az egyéni és/vagy csoportpreferenciák
aggregálása, melyen keresztül megvalósítható „a legnagyobb szám legnagyobb
boldogsága”. Ennek folytán minden kormányzati döntés, melyet a többség támogat,
definíció szerint „helyes” választás.
Ha a bíróságok a közjónak ezt a pluralista fogalmát „fogadják el”, ez meg fogja határozni
azt, hogy hogyan fognak viszonyulni a kormányhivatalok szabályalkotásához, és azt is,
hogy hogyan fogják definiálni saját ellenőrző és felügyelő szerepüket.
(a) A közjó pluralista fogalmának bírósági akceptálása azzal a következménnyel jár, hogy
a közjó meghatározását a kormányhivatalok kompetenciaterületének tekintik, annak
definiálására ők maguk nem tesznek kísérletet, mert a pluralizmus logikája ezt kizárja.
Másként fogalmazva: a bíróságok a kormányhivatalokat a közpolitikacsinálás arénáinak
tekintik, ahol a különböző értékrendeket valló csoportok kivétel nélkül be vannak vonva
a közpolitikai döntések kollektív folyamatába.
(b) A közpolitika pluralista felfogásának megfelelően a bíróságok a kormányzati
bürokráciát „képviseleti intézményként”, a közpolitikacsinálás arénájaként fogják
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értelmezni, azaz a politikát azonosítani fogják az adminisztrációval. Ebből a szempontból
a jó adminisztratív döntés az, amely összegzi azoknak a csoportoknak a preferenciáit,
amelyek a hivatal előtt megjelentek, ahogyan a választásokon is összegzik a szavazók
preferenciáit - írja Shapiro (1988).
(c) Ha a közjó (az emberek akarata) a fenti módon érvényesül, akkor a bíróságok feladata
és ellenőrző szerepe a pluralista követelmények biztosítása kell legyen. A bíróságok ezt
úgy érhetik el, ha procedurális követelményeket támasztanak a kormányhivatal
szabályalkotó tevékenységével szemben.
(1) E procedurális követelmények egyik legfontosabbika a dialógus (konzultáció,
tanácskozás, meghallgatás) követelménye, ami azt jelenti, hogy a közhivatal minden
érdekelt csoport számára köteles biztosítani a szabályalkotás folyamatában való
részvételt, mert csak így garantálható a többségi elv illetve a közérdek (közjó) valódi
érvényesülése. Ezzel együtt a dialógus követelménye annak a megakadályozását is
szolgálja, hogy a közhivatalnokok ne válhassanak (a) partikuláris csoportérdekek
foglyaivá (b) és ne válhassanak „áldozataivá” saját speciális szakértelmük céhes
korlátainak sem.
(2) A bíróság megköveteli, hogy a szabályalkotó hivatal valamennyi csoport észrevételeit
és javaslatait vegye figyelembe a szabályalkotásban.
(3) A csoportokkal való diskurzusokról és tárgyalásokról a hivatalnak nyilvántartást kell
vezetnie. A „szabályalkotás nyilvántartása” azért fontos, mert ez az a dokumentum,
amelynek alapján a bíróság számára ellenőrizhetővé válik a szabályalkotási folyamat, és
ez az az eszköz, amely kikényszeríti a dialógust. A nyilvántartásba való betekintés
alapján azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy a közhivatal (a) biztosította-e valamennyi
csoport számára a döntéshozatalban való részvételt, (b) hogy a részvétel tényleges volt-e
vagy formális, azaz, hogy a hivatal valóban figyelembe vette-e a csoportok kívánalmait
és kommentárjait, vagy csak némelyikükét, esetleg csak úgy tett, mintha figyelembe vette
volna.
A dialógus követelményével kapcsolatosan fel lehet tenni a kérdést, hogy mi a megkívánt
nézetegyeztetésnek a közelebbi meghatározottsága? Az ugyanis lehet (a) valódi dialógus
is, amely maga is többféle formát vehet fel, de (b) követheti a bírósági tárgyalás, vagy
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döntőbíráskodás modelljét is. Az első esetben (ideálisan) a szereplők egyenrangú
felekként lépnek be a diskurzusba – a szimmetria és reciprocitás viszonyában állnak
egymással -, motivációik a kölcsönös megértés és egyetértés elérését célozzák.
Alapvetően különbözik ettől a dialógus bírósági tárgyaláson vagy döntőbíráskodáson
alapuló modellje, amely valójában nem dialógus és nem igazi tanácskozás, mert a bírói
döntések mindig kategorikusak: a bírónak ítéletében pro vagy kontra állást kell foglalnia,
a felek egyikének feltétlen igazságot kell szolgáltatnia, ez pedig ellenkezik a dialógus
lényegével. A “valódi” dialógusban ugyanis nincsen egy olyan harmadik fél – bíró, vagy
döntőbíró -, aki a vitázók egyikének vagy másikénak igazságot szolgáltatna, és aki fel
lenne ruházva azzal az autoritással, aminek a felek alávetnék magukat: a dialógusban a
szereplőknek önmaguknak kell dűlőre jutniuk nézetkülönbségeikben. Másrészt a vitázó
feleknek az egymáshoz való viszonya csak kivételes és egyértelmű esetekben olyan,
amelyben az egyik félnek teljesen igaza van, a másik oldalán pedig egy szemernyi
igazság sem áll. Miután a jogot a társadalmi normáktól való eltérés extrém eseteinek a
kezelésére találták ki, épp ezért a bírói gyakorlat elméletileg legalábbis nem szolgálhatna
modellként a csoportok közötti verseny megítélésére, mert a csoportok nem
klasszifikálhatóak a jogosult vagy nem-jogosult fogalomrendszerében. Ugyanis
valamennyi csoport “jogosan” tud érvelni saját preferenciái és követelései mellett, a
döntőbíróként kezelt kormányhivatal pedig nincs olyan megalapozott tudás birtokában,
melynek alapján rangsort állíthatna fel az egymással divergens követelések között.
Shapiro szerint mindez rávilágít arra a mély ellentmondásra, amely a pluralista dialógus
és a jog procedurális követelményei között feszül:
(1) a pluralizmus ugyanis a csoportpreferenciák passzív tükrének tekinti a
kormányhivatalokat, melyeknek feladata kimerül a „játékvezető” szerepében, annak a
biztosításában, hogy a csoportpreferenciák „aggregálódása” a többségi szabály mentén
történjék. Ebben a folyamatban a közhivatalnak nincsen semmilyen értelemben
konstitutív szerepe.
(2) A jog által előírt procedúrák, a bírósági tárgyalás analógiájára elképzelt dialógus
követelménye azonban ellentmond ennek, mert a csoportpreferenciák aggregálási
folyamatában konstitutív szerepet biztosít és követel meg a hivataltól: a hivatal
„döntőbíró”, akinek ítélete kötelezőerejű a szembenálló felekre nézve, ez pedig nem
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azonos a preferenciák passzív tükre szereppel, még akkor sem, ha a felek beleegyeznek a
döntőbíró döntésébe.
Carl Schmitt (2002) annak idején azért bírálta a pluralizmust, mert úgy vélte, hogy az
valójában nem más, mint az állam felbomlasztásának illetve tagadásának az elmélete,
mert azáltal, hogy a „politikai társulást” – az államot – egy szintre helyezi a gazdasági,
vallási és egyéb társulások státusával, elvitatja az állam egységének és szuverenitását
elvét. A jog és a bíróságok által támasztott procedurális követelmények, különösen a
hivatal kvázi-bírói szereppel való felruházása látszólag élét veszi a fenti kritikának,
valójában azonban nem oldja meg a Schmitt által megfogalmazott dilemmát, hanem csak
egy másik szintre tolja azt, amivel újabb problémákat szül, mert (a) a közhivatal ezentúl
sem lesz a közpolitikacsinálás ágense, szerepköre „eljogiasul” (döntőbíró), (b) a
közpolitikacsinálás szerepkörét - közvetve - a procedurális szabályok megkövetelése
révén a bíróságok fogják betölteni: a hivatalnokok bírákká, a bírák adminisztrátorokká
válnak.
A ’70-es évek Amerikájában a pluralizmusra orientált jognak és bírósági gyakorlatnak a
pluralizmus egyéb ellentmondásaival is szembesülnie kellett, nevezetesen azzal, hogy a
csoportok erőforrásaik tekintetében lényegesen különböznek egymástól, ami szélsőséges
esetekben a szegényebb csoportok közpolitikai döntésekből való kiszorulását
eredményezte. A jog a minél teljesebb pluralizmus követelményével válaszolt a
problémára, ami azt jelentette, hogy az erőforrásokban szűkölködő csoportokat
közpénzekből kellett volna finanszírozni, hogy így biztosítsák a csoportbefolyás
egyenlőségét. Ez azonban felszínre hozta a „hatékony szabályalkotás” és a
„szabályalkotás hatékonysága” közötti értékkonfliktust, illetve trade-off (átváltási)
viszonyt. A pluralizmus lehet, hogy képes a hatékony szabályalkotásra, a hatékonyság
fogalom tágabb értelmében, az igazságosság és egyenlőség értelmében, (hogy
valamennyi csoportnak egyenlő befolyást biztosít a szabályalkotás folyamatában),
azonban kétséges, hogy ez hatékony-e a költségek és nyereségek vonatkoztatási
keretében is.
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E pluralista dilemmára adott válaszadási kísérletként fogható fel a közpolitika és közjó
szinoptikus megközelítése.
Bírósági ellenőrzés a közjó szinoptikus értelmezése alapján
A közjó alternatív, szinoptikus megközelítése - szemben a pluralizmussal - abból indul ki,
hogy az értékek nem azonosak a szubjektív preferenciákkal, hanem objektívek és
általánosan kötelezőek. A kormányzati cselekvések illetve a kormányhivatalok
szabályalkotásának „jósága” vagy „rosszasága” nem attól függ, hogy hány ember akarja
ezt (többségi szabály), hanem attól, hogy megvalósítja-e ezeket az értékeket. A
szinopticizmus szerint a parlament által megalkotott törvények nem a csoportpreferenciák
puszta összegzései, hanem közösségi értékek, érdekek és célok megtestesülései. Ebből
adódóan a kormányhivatalok feladata a szabályalkotásban (a törvény értelmezésében és
konkretizálásában) az, hogy ezeket az értékeket érvényre juttassák. A szinopticizmus a
kormányzati bürokráciát és a közigazgatást – szemben a pluralizmussal – nem politikai
arénának, nem képviseleti, hanem „szakértői intézménynek” tekinti, amelyen belül a
döntések nem aggregatívak, hanem értékalapúak és tudományosan megalapozottak.
Eszerint a bürokráciának mindenekelőtt a törvényhozó céljából, a „helyes” értékekből
kell kiindulnia, számba véve valamennyi empirikus tényt, a törvény gyakorlatba való
átültethetőségének (szabályalkotás) valamennyi lehetséges alternatíváját, és az optimális,
a legjobb közpolitika (szabály) mellett kell elköteleznie magát.
A kormányhivatalon belül a választott köztisztviselők – a politikusok – gyakorolnak
monopóliumot a törvények generális értelmezése fölött, de nincs hatalmuk a
szabályalkotás technikai aspektusai felett: e fölött a szakmai kompetenciával bíró
szakbürokráciák diszponálnak. A bíróságok maguk is „alkalmazkodnak” ehhez a tényhez,
ami abban jelenik meg, hogy a kormányhivataloktól egyszerre kérik számon azt, hogy
helyesen értelmezték-e a „törvény célját”, a törvényalkotó „akaratát” és hogy megfelelő
szakértelemmel ültették-e át azt a gyakorlatba, hogy a szabályalkotás folyamata
tudományosan „megalapozott” volt-e. A bíróságnak a kormányhoz vagy a szabályozó
hivatalhoz való viszonyára tehát az jellemző, hogy (a) a bíróság a hivatal „törvényes
kötelezettségévé “ teszi azt, hogy az a szabályalkotásban a törvényben kifejezett közjót, a
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„törvény célját” konkretizálja, (b) és egyúttal megkívánja annak bizonyítását, hogy a
kormány vagy a minisztérium a szabályalkotásban – diszkréció-gyakorlásában „szakértőként”, azaz „tudományosan” járt el. Azonban amint arra Shapiró rámutat,
(1988) mindkét követelés ellentmondásos, mert
(1) A törvény céljának az értelmezése nem lehet minden esetben ellentmondásmentes:
aminek „oka” abban van, hogy a törvényben megtestesülő érték nemcsak más értékekkel
állhat konfliktusban, hanem sokszor önmagában is ellentmondásos.
(2) A második követelés szintén ellentmondásos, mert ha a kormány vagy
kormányhivatal bizonyítani tudja, hogy döntése szakértői döntés, azaz tudományosan
megalapozott volt, akkor nem gyakorolhatott diszkréciót, ugyanis a diszkréció magában
foglalja két vagy több engedélyezett alternatíva közötti választást, a tudományosan
megalapozott döntés pedig – ezzel szemben - az egyetlen lehetséges és helyes döntés.
(3) Az a tény, hogy a bírók nem szakértők, felveti a kérdést: hogyan tudják akkor
megítélni azt, hogy a szabályozó hivatal a törvény értelmezésében és konkretizálásában
(a szabályalkotásban) helyesen vagy helytelenül járt-e el, hogy valóban a közjót, a
törvény célját juttatta-e érvényre a szabályalkotásban? Természetesen a dolog
„tisztázása” érdekében a bíróságok felfogadhatnak független szakértőket, azonban ha a
két szakértői csoport között nézetkülönbségek állnak fenn, még mindig megmarad a
kérdés, hogy ki és milyen alapon tesz közöttük igazságot?
Bírósági ellenőrzés a közjó prudenciális értelmezése alapján
Amint láttuk a kormányhivatalok pluralista és szinoptikus elvek alapján való ellenőrzése
ellentmondásokkal terhes. A közpolitika pluralista és szinoptikus hagyománya mellett
létezik egy harmadik tradíció is, az Arisztotelész nevéhez köthető gyakorlati
bölcsességnek – a fronézisnek vagy prudenciának – a hagyománya, amely szintén
„teoretikus” alapul szolgálhat (és szolgál is) a kormányhivatalok szabályalkotó
tevékenysége és az erre irányuló bírósági ellenőrzés számára. E hagyomány és annak mai
neoarisztoteleiánus képviselői szerint a politikai és közpolitikai döntések nem a
szabálykövetésen (pluralizmus), nem is az értékek tudományos segédlettel való
érvényesítésén (szinopticizmus) alapulnak, hanem az okosság vagy gyakorlati bölcsesség
gyakorlásán. Az okosság követői tisztában vannak azzal, hogy a döntési szituációkban
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nem

támaszkodhatnak

pusztán

a

szabályok

mechanikus,

szituáció-független

alkalmazására, sem pedig a tudományra, mert az előbbi igazságtalansághoz, vagy olyan
negatív következményekhez vezethet, amely szemben áll a szabályalkotó eredeti
szándékával és céljával, az utóbbi pedig a kormányzati tevékenység szempontjából
igazán nem releváns. A „gyakorlati filozófia” szerint nem léteznek olyan szabályok,
melyeket ne lehetne, és ne kellene átalakítani a konkréció, a szubszumálás, a meggyőzés
vagy a racionális érvelés folyamatában (Show, 1992). Ha a bíró mechanikusan
alkalmazza a jogszabályt a szóban forgó esetre, igazságtalan ítéletet fog hozni – tanítja
Gadamer (1984) -, mert a törvény nem képes lefedni minden egyedi esetet, ennek
következtében az ítélkezés folyamán „kiigazításra “ szorul. A törvény kiigazítása vagy
„igazabbá tétele” azt kívánja meg a bírótól, hogy vegye tekintetbe az eset egyediségét,
amit csak úgy érhet el, ha belehelyezkedik abba az élethelyzetbe, amelyben az általa
megítélendő ember cselekedett. Eszerint a bíró akkor dönt „helyesen”, ha a „mérlegelő
belátás” alapján ítél, azaz, ha egyszerre alkalmazza a külső megfigyelő objektív
perspektíváját (megkeresi az esethez illő törvényt) és a cselekvési szituációban lévő
szubjektív nézőpontját (megérti a cselekvőt). A gyakorlati filozófia abból az alapvetésből
indul ki, hogy a kormányzati cselekvés és a bíró ítélete nem célracionális aktusok, hanem
kontextuálisak, és hogy a gyakorlati tudás nem az igazságra, hanem a valószínűre, a
szubjektív bizonyosságra, a meggyőződésre, a megfelelőségre, az elfogadhatóságra vagy
a megelégedettségre törekszik. Az igazság, amit itt el lehet érni, „empirikus igazság”
(Hegel, 1983), sohasem elméleti. Amikor az okosság a megfelelő vagy elfogadható
magatartást akarja megállapítani, a szabályokat és szituációkat a hasonlóság vagy a
különbözőség kritériuma

alapján,

analogikus

vagy metaforikus

érvelés

révén

vonatkoztatja egymásra és nem valamiféle tudományos módszer szerint. A gyakorlati
tudást épp ezért nem lehet formalizálni, szabálykészletté általánosítani és ugyanezért nem
lehet mechanikusan és egyetemlegesen alkalmazni, mint a technikai ismereteket
(Oakeshott, 2oo1). A fentiekből következik, hogy az okosság lényeges meghatározottsága
a „partikularizáltság”: az ember nem lehet okos általában, hanem csak esetről esetre.
Ha úgy gondolkodunk, hogy az okosság képezi a közpolitikai döntések és a
kormányhivatalok

szabályalkotó

tevékenységének

(törvényértelmezésének

és
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konkretizálásának)

alapját,

akkor

ennek

a

tevékenységnek

kontextuálisnak,

analogikusnak, “esetinek” kell lennie, amely csak valószínűsíti, de nem garantálja a közjó
elérését. A kormányhivatalnak csak szubjektív és nem objektív (tudományos)
“bizonyossága” lehet azzal kapcsolatosan, hogy a törvény célját „helyesen” értette,
illetve, hogy a „megfelelő” szabályt hozta meg ennek alapján. Ha a szabályozó hivatalok
az okosság, a gyakorlati bölcsesség alkalmazása révén képesek a közjó valószínűsítésére,
akkor az őket ellenőrző bíróságok felügyelő tevékenységének is szükségképpen
prudenciális, partikularizált eseti ellenőrzésnek kell lennie, mert a bírák csak úgy tudják a
hivatali prudencia feletti felügyeletüket fenntartani, ha „saját okosságukat” gyakorolják.
A bírák ellenőrző tevékenysége ebben az esetben annak a megállapításában áll, hogy a
szabályalkotásban alkalmazott hivatali prudencia megfelel-e illetve egybeesik-e a
sajátjukkal. A prudenciális bírósági ellenőrzés egyik hátránya – Shapiro szerint az –,
hogy mértéktelen diszkréciót kreál a bírósági felügyelet számára, mert azt teszi meg a
bírósági ellenőrzés vonatkoztatási keretévé, hogy a kormányhivatal szabályalkotásban
alkalmazott

prudenciája

megfelel-e

a

sajátjának.

Miután

a

kormányhivatalok

szabályalkotása formailag delegált törvényhozás, tartalmilag pedig közpolitikai
alternatívák közötti választás, ezért a bíróság, amikor saját okosságával „méri” és értékeli
a hivatalét, akkor tulajdonképpen „saját közpolitikáját” illetve saját hipotetikus
szabályalkotását kéri számon azon. A bíróság nem pusztán ellenőrzi a kormányhivatal
közpolitikáját, hanem a sajátjával helyettesíti azt: a bíróság itt is azonossá válik az
adminisztrációval. Másik negatívuma a prudenciális ellenőrzésnek az, hogy az egyedi
esetek megítélésének módszere, amely a bíróságok diszkréciójának korlátozását célozza,
nem elégséges a paradoxon megoldására. Sőt, az esetről esetre-módszer puszta léte maga
teremti meg az önkényes és kiszámíthatatlan ellenőrzés lehetőségét, mert amint azt
fentebb láttuk, az okosság tartalmát és „procedúráit” nehéz, vagy egyáltalán nem lehet
specifikálni. A prudenciális bírósági ellenőrzés kapcsán természetesen vetődik fel a
kérdés, hogy a bíróság prudenciája miért élvez primátust a hivataléval szemben: ki és mi
bizonyítja annak magasabbrendűségét?
A bíróságnak a kormány és a szabályozó hivatalok fölötti ellenőrzése, amint az a
fentiekből kiviláglik, nem ellentmondásmentes. Azonban ez semmiképpen nem jelenti a
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bírósági

ellenőrzés

fölöslegességét.

Bizonyos,

hogy a

kormányok

széleskörű

diszkrecionális hatalomra tesznek szert döntéseik felett, de az is bizonyos, hogy számos
érv szól amellett, hogy ezt miért szükséges korlátozni.
(a) Az ellenőrizetlen (korlátlan) kormányzati hatalom egyik veszélyes és negatív
következménye az lenne, hogy a kormányzó hatalmat és a közpolitikákat (legyen szó
szolgáltatásról vagy szabályozásról) a kormány önző, partikuláris célok szolgálatába
állíthatná, bizonyos embercsoportok jogait megsértené, hogy mások vagy a saját érdekeit
mozdítsa ezzel elő.
(b) Az ellenőrizetlen végrehajtó hatalom egy másik kockázatos következménye az lenne
(amit a kormányok gyakorta meg is tesznek), hogy a közjóval vagy közérdekkel
azonosított gazdasági növekedés oltárán, arra hivatkozva, feláldoznák az állampolgári és
politikai szabadságjogokat.
(c) A korlátlan, alkotmányos szabályozás nélküli kormányzói hatalom egyfajta “esetrőlesetre” típusú kormányzati cselekvéshez vezetne, ami megkérdőjelezné a közpolitikák
hatékonyságát és kiszámíthatóságát. A probléma tehát nem abban áll, hogy szükséges-e
vagy sem a kormányzói hatalom ellenőrzése és korlátozása, hanem abban, hogy ki
jogosult ennek korlátozásra: a parlament-e vagy a bíróság. Érvelhetnénk úgy, hogy a
kormányzati döntésekre kivetett alkotmányos kényszer fölösleges dolog, mert ezt a
szerepet tölti be a parlament kormányzat fölött való demokratikus ellenőrzése, amely
gátat és korlátokat szab a kormányzati tevékenység számára. Ez a meggondolás azonban
nagyon is sebezhető, mert az a tény, hogy a kormányzó pártok többségben vannak a
parlamentben (ami azt jelenti, hogy ők adják a kormányt), megkérdőjelezi a parlament
kormányzat feletti ellenőrzésének hatékonyságát, mert az ellenőrzést “önellenőrzéssé”
teszi (Favoreu, 1995).
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XIII. Szubszidiáris versus szupranacionális szabályozás
A '80-as évek szabályozási gyakorlata az Európai Közösségen belül élesen vetette fel a
kérdést, hogy milyen kompetencia területekkel kellene rendelkezzenek a szabályozási
hivatalok az Európai Unió és ezen belül az egyes tagállamok szintjén, és hogy a már
kialakult hatalommegosztásnak közgazdaságilag mi, van-e egyáltalán értelme? A
szabályozás szuverenitásának különböző fokai lehetnek: tekintélyes szabályozási hatalom
került át ugyan az egyes tagállamoktól az Európai Közösséghez, mindez azonban nem
jelenti azt, hogy a tagállamok teljes mértékben elveszítették volna szabályozási
szuverenitásukat. A hatalom megosztása mögött húzódó legfontosabb közgazdasági elvet
nem túl elegánsan a szubszidiaritás elvének nevezik. Ez kimondja, hogy a szabályozási
döntések

meghozatalára

szolgáló

hatalmat,

amely

befolyásolja

a

gazdasági

tevékenységet, lokális hatáskörben kell gyakorolni, ha csak nincs valamilyen kényszerítő
indok arra, hogy ezt a központi autoritás gyakorolja. Úgyhogy a döntéseket a községi és
városi tanácsoknak vagy önkormányzatoknak, más tekintetben a megyei és a kiemelt
városok tanácsának, vagy a regionális autoritásoknak és végül a nemzeti autoritásoknak
kell meghozniuk, és ha ezek sikertelennek bizonyulnak, csak akkor kellene az olyan
nemzetek feletti autoritásoknak, mint amilyen az Európai Közösség, döntenie. Ez az elv
két lényeges kérdést vet fel: az egyik az, hogy egyáltalán miért vonzó elv a
szubszidiaritás, a másik az, hogy mik azok a kényszerítő indokok vagy okok, amelyek a
centralizáció igazolása mellett szólnak?
Azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy miért kellene bizonyítani, hogy a szabályozást miért
inkább a helyi és miért nem a központi autoritásnak kell magára vállalnia? Erre két,
egymással összefüggő válasz adható. Az egyik az, hogy bizonyos kérdések tekintetében a
helyi kormányzatok jobban informáltak a központnál, azoknak az állampolgároknak a
preferenciái és szükségletei tekintetében, akiket érintenek azok a piaci kudarcok,
melyeket a szabályozás révén való intervenció kijavítani igyekszik. A másik válasz az,
hogy

a

helyi

autoritások

sokkal

direktebb

módon

tartoznak

állampolgáraiknak és ennélfogva nagyobb nyomás nehezedik

felelősséggel

rájuk, hogy a

szabályozással kapcsolatos döntések állampolgáraik preferenciái és szükségletei mentén
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történjenek meg, ne pedig a szabályozók hóbortjai és érdekei szerint. Az
elszámoltathatóság biztosítja a helyi állampolgároknak, hogy helyi ügyeikben saját
elképzeléseiknek hangot adhassanak. A helyi szabályozás előnyben részesítése melletti
érv onnan ered, hogy (a) a nemzeti szintű szabályozók túl sok állampolgár irányában
tartoznak elszámolási kötelezettséggel, ami lehetetlenné teszi az elszámoltatást, és
(b)hogy az országos trendek ellehetetlenítik, hogy az érintett állampolgárok befolyással
lehessenek a szabályozásra. Ennek alternatívájaként, helyi szinten az elszámoltatás
kikényszeríthető, mert az állampolgárok elhagyhatják azt a helyi autoritást, amelynek
szabályozási politikája nem elégíti ki szükségleteiket. Hirschman (1995) frazeológiáját
használva: gyakorolhatják kilépési jogukat, máshová költözhetnek. Itt a helyi szabályozás
azért részesítendő előnyben, mert növeli azoknak az alternatív szabályozási hatóságoknak
a számát, amelyek között a szabad költözködés jogával rendelkező állampolgárok
választhatnak. Ez előmozdítja a szabályozó hatóságok közötti versenyt. Tiebout (1956)
lokális közjavak elmélete bepillantást nyújt azokba a körülményekbe, amelyekben a
szabályozók közötti verseny várhatóan hatékony döntéshozatalhoz vezet. A piaci
kudarcok szabályozásának rendszere (amely nemcsak törvényekből áll, hanem azok az
intézmények is beletartoznak, amelyek a törvényeket kikényszerítik) a helyi közjavak
speciális esetének tekinthető. A leglényegesebb restriktív kondíciókat, amelyek mellett a
helyi hatóságok között a helyi közjavakról való gondoskodásért folyó verseny hatékony
lenne Tiebout a következőképpen mutatja be: (a) az állampolgárok költségmentes
mobilitása a helyi hatóságok között, (b) a helyi hatóságok nagy száma, (c) az externális
hatások hiánya a helyi hatóságok között. Ezek mellett meg kell említeni az olyan
technikai előfeltételeket, mint azt, hogy valamennyi közjószágnak meg van az optimális
fogyasztó száma, ami biztosítja a közösségek meghatározott számát és a teljes
információt az alternatív lehetőségekkel kapcsolatosan. (F. McGowan és P. Seabright,
1995)
Az externális hatások hiánya azt jelenti, hogy valamennyi jószág költségét annak a helyi
hatóságnak a lakossága viselné, amely gondoskodik arról, a kizárólagosság problémáját
pedig a helyi fogyasztás függvényében oldanák meg. A helyi hatóságok hatékonyabban
tudnának cselekedni mint a vállalatok, mert differenciált termékeket álli tanának elő a
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fogyasztók számára. Ha ezek a feltételek mind teljesültek, akkor a Tiebout modell szerint
a helyi hatóságok közötti verseny a szabályozási tevékenység hatékony biztosításához
vezetne. A szabályozás centralizációja nem javítaná a helyi szabályozást és ugyanazoktól
a hátrányoktól szenvedne, mint amelyekkel a parancs-gazdaság nézett szembe a javakról
és szolgáltatásokról való gondoskodásában. Azonban nyilvánvaló, hogy a Tiebout
feltételek teljesítése messze áll a valóságtól. Különösen ott igaz ez, ahol a kérdés az, hogy
a szabályozást vajon nemzeti vagy nemzetek fölötti szinten kell megoldani.
Szabályozási fogolydilemma vagy a normák kölcsönös elismerése
A Tiebout feltételek gyakorlati teljesíthetetlensége kapcsán Gatsios és Seabright (1989)
azokról az okokról értekezik, amelyek indokul szolgálnak arra, hogy a szabályozás ne a
nemzetállamok, hanem az EU szintjén történjék. Vizsgálódásaikban alapvetően azokra a
nemzetállamok közötti externáliákra összpontosítanak, amelyek a legkülönbözőbb
területeken jelennek meg. Például a környezettel kapcsolatos externáliák szabályozásában
a nemzeti autoritások nem biztos, hogy eléggé körültekintően járnak el az
országhatárokon átívelő szennyezés estén: példa lehet erre a savas eső. A fogyasztók
védelmét szolgáló szabályozás esetében a nemzeti autoritások gyakran emelnek
akadályokat, melyek legfőbb célja a külföldi cégek kirekesztése. Ezek az externális
hatások

"szabályozási

fogoly-dilemma"-hoz

vezethetnek,

amelyben

valamennyi

racionális önérdekkövető szereplő rosszul jár. Mindazonáltal Gatsios és Seabright
rámutat arra, hogy a nemzetközi szabályozás fogoly-dilemmájának diagnózisa nem
elégséges indok arra, hogy az egyes nemzetek szabályozó hatalmát az Európai
Közösséghez delegáljuk. Ha az egyes tagállamok egyet tudnának érteni abban, hogy egy
kooperatív végeredmény céljából módosítsák szabályozási politikájukat, akkor ezt a
kölcsönösségen nyugvó végeredményt anélkül tudnák elérni, hogy tekintélyes hatalmat
kellene delegálniuk az Európai Közösség szintjére. Azonban létezik két olyan alapvető
indok, amely magyarázatot nyújt arra, hogy noha a kooperáción alapuló végeredmény
elvileg kívánatos, a delegálás hiányában mégis miért nem valósítható meg. Az egyik a
koordináció, a másik a szavahihetőség problémája (McGowan és Seabright, 1995)
Lényegében mindkettő annak a ténynek a következménye, hogy a vállalatok is, a
tagállamok is, és az Európai Közösség is tökéletlen információval rendelkezik arról, hogy
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a szabályozási játszma többi szereplőjének mik a motivációi. A nemzeti szintű
szabályozási kudarcokra adott bármely uniós szintű megoldás a tagállamok közötti
tárgyalási folyamat eredménye lesz. Miután a tagállamok nem rendelkeznek teljes körű
információval egymás céljairól és tárgyalási stratégiáiról, és minthogy valamennyien
jobban ismerik saját gazdaságukat, mint a többi tagállamét, ezért az egyetértéshez vezető
folyamat meglehetősen költséges és késedelmes lesz. Ez különösen ott lesz igaz, ahol
nincsen egyetlen optimális megoldás a szóban forgó piaci kudarcra, és ahol minden
megoldás az előnyök és költségek nemzetállamok közötti különböző elosztásával jár
együtt. Ilyen esetben valamennyi tagállam érdekelt lesz abban, hogy amellett az alternatív
megoldás mellett tartson ki, amely számára a legelőnyösebb. Jó példa erre a terméknorma
szabályozási területe. A hazai gazdaságban az optimális normaszabályozás erőteljesen
függ a fogyasztói döntések kívánatossága (az a szükséglet, hogy megszüntessük az
információs aszimmetriát a fogyasztók és termelők között) és a termelés volumenhozadék
profitja közötti egyensúlytól. A fogyasztói döntések kívánatossága azt jelenti, hogy több
alternatív terméket kell elérhetővé tenni a fogyasztók számára, az információs
aszimmetria csökkenti az elérhető alternatívák számát, mert a fogyasztók nem tudnak
hatékonyan választani azok közül, a volumenhozadék ugyancsak csökkenti az
alternatívák

számát.

Még

ha

lehetséges

is

meghatározni

azoknak

a

termékspecifikációknak az optimális számát, amelyek eltalálják a megfelelő arányt a fenti
meggondolások között, azonban az, hogy mely adott specifikációkat választják, egészen
önkényes dolog lesz. Ezt mutatja a következő példa. Bizonyos likőrfajták esetében talán
az lenne a legjobb, ha rendelkeznénk a szóban forgó likőrök ár és alkohol tartalma "n"
különböző kombinációjával. Lehet, hogy az "n" kombinációknak nagyszámú alternatív
készlete létezik, melyek közül bármelyik épp olyan megfelelő lenne, mint a többi. Ha az
egyes országok saját maguk szabályoznák ezeket, akkor a nemzetközi egyeztető
bizottságok hiányában mindnyájuk számára lehetségessé válna, hogy önkényesen azt a
kombinációt válasszák, amely optimális a hazai piacok számára. De ha ezek az országok
ezt követően közös piacot akarnak létrehozni, akkor szembe találkoznak azzal a
lehetőséggel, hogy normaválasztásuk eltérő: "m" ország határozhat közöttük, így az adott
likőrfajtának "n x m" különböző specifikációja lesz. Ugyanakkor a normák optimális
száma az új, megnövelt piac számára nem lesz ugyanaz, mint ami az egyes piacok
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számára az optimumot jelenti. Ez rendszerint nagyobb lesz, mint az "n", de kisebb, mint
az "n x m". A terméknorma problémára a közös piacon a kooperatív megoldás
legegyszerűbb formája a normák kölcsönös elismerése volna, ami által minden "n x
m"nemzeti szinten engedélyezett specifikáció engedélyezve volna a megnövelt közös
piacon. 1985 óta mindez döntő fontosságúvá vált az Európai Közösség számára, (amely a
norma- probléma "új megközelítésére" tett kísérletet), nagyrészt azért, mert nehézségek
adódtak a sokkal ambiciózusabb kooperatív megoldások elérésében. Az olyan,
viszonylag differenciálatlan termékek esetében, mint amilyen a fekete ribizke likőr, az
ilyen megoldás közel állhat az elérhető legjobb megoldáshoz. Ez emeli a vásárlók
számára elérhető választási kört, mialatt nem csökkenti egyetlen specifikált termék
számára sem az elérhető piac méretét. Sajnos sok olyan termék létezik, amelynél a
kölcsönös elismerés távol áll az optimális megoldástól. Ez két okból lehetséges: az egyik
statikus, a másik dinamikus. Statikusan tekintve, a normák optimális száma a megnövelt
piacon sokkal kevesebb lehet "n x m"-nél. Ez azért lehetséges, mert a nemzeti piacokon
jelentős kiaknázatlan volumenhozadék marad, akár a termelésben, akár a fogyasztásban.
Ennek az a következménye, hogy a normák közösségi szinten való "új megközelítése"
kevésbé lesz kielégítő, különösen azokon a területeken, amelyeken az "egyetlen " piacból
fakadó potenciális nyereségek a legmagasabbak. Ennek alternatívájaként a termékek
közötti különbségek komplexitása megnehezítheti a vásárlók számára a nagyszámú
termék közötti különbségtevést. Ez a helyzet bizonyos pénzügyi szolgáltatások esetén. Ez
akkor válik lényegessé, ha a rossz döntéshozatal költségei magasak. Ez különösen az
egészségügyben és a biztonsági kérdésekben fontos, amelyeket az Európai Bíróság
felmentett a kölcsönös elismerés alól. Annak a dinamikus oka, hogy a kölcsönös
elismerés miért áll messze az optimális megoldástól, az, hogy még ha a létező
terméknormák kölcsönös elismerése közel áll is az optimálishoz, a nemzeti autoritások
döntéseikben részrehajlóak lehetnek a jövőbeni szabványok alacsony költségei és az
alacsony minőség kombinációja irányában. Ez azért van így, mert tudják, hogy a
támogatott termékeket Európai Unió szerte el lehet adni, és tudják, hogy az alacsony
normákból fakadó károkat a többi tagállam fogyasztói fogják megfizetni, míg a
költségmegtakarítások saját, nemzeti vállalataikat fogják gyarapítani. Noha idővel
bizonyos nemzeti autoritások elérhetik, hogy a magas minőség megfelelő reputációval
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rendelkezzen, ez azonban nem elégséges arra, hogy a kockázatokat a fogyasztókra
hárítsák át, amelyek elsősorban a terméknormák szabályozását kívánják meg. Ilyen
feltételek mellett jó oka van annak, hogy miért tesznek kísérletet a kölcsönös
elismerésnél jóval korlátozottabb kooperatív megoldások megvalósítására a normák
harmonizáltatásában. Szigorú értelemben véve a harmonizáció mindig magában foglalja
azt, hogy bizonyos olyan termékek, amelyek korábban néhány tagállamban engedélyezve
voltak, nem lesznek többé engedélyezve, legalább is a közös piac többi részében nem.
Adottnak véve a termékspecifikációk megváltoztatásának költségeit, ez költségeket jelent
majd a tagállamok vállalatai számára. A tárgyalás során a tagállamok érdekeltek bizonyos
megállapodások blokkolásában, hogy ezáltal olyan megállapodásokat kössenek, amelyek
kisebb tranzícionális (átmeneti) költségeket jelentenek számukra. Ez azonban nem csak a
tranzícionális költségek elkerülésére irányul, hanem a járadékvadászat egy formája is,
minthogy ezek a költségek alkotják a belépés akadályát, azaz felhasználhatók a külföldi
cégek kívül tartására (McGowan és Seabright, 1995) A normák harmonizációja
ennélfogva sokkal könnyebb, ha a számos, alternatív kooperatív megoldás egyikének
koordinálását egy olyan nemzetek feletti hivatalhoz delegálják, mint amilyen az Európai
Bizottság. Nem csak azért, mert a fontos információk összegyűjtésének a költségei egy
közös alapot terhelnek, hanem azért is, mert ennélfogva a tárgyalási folyamat
blokkolására vagy lehetetlenné tevésére irányuló késztetések csökkennek. Az Európai
Közösség, noha maga sérülékeny a lobbizással szemben, nincs ösztönözve a tagállamok
által arra, hogy félrereprezentálja egy adott vállalat esetében a szabályozás költségeit,
hogy a szabályozás révén így juttassa azt előnyhöz. Természetesen a Miniszterek
Tanácsának támogatnia kell a javasolt kooperatív megoldásokat, de ezek átlagos
költségei jóval alacsonyabbak lehetnek, ha a megoldást először maga a Tanács javasolta.
A kölcsönös elismerés, más módon, de szintén lényeges mozzanat volt abban, ahogyan a
Közösség a financiális és professzionális szolgáltatások szabályozását megközelítette. A
"Second Banking Directive" és a "Non-Life Insurances Directive" egyaránt annak biztosi
tására törekedett, hogy az egyik tagállamban engedélyezett pénzügyi intézmények a többi
államban is működhessenek, noha ezt a helyi szabályok mellett kell megtenniük. Ez az
elv "útlevél szabályként" (passport rule) ismert. Kísérletek történtek annak biztosi tására,
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hogy a helyi szabályok ne rendelkezhessenek úgy, hogy azok de facto diszkriminálják az
új belépőket. De amint azt a termény-piac mutatja, alapvető kétértelműségek vannak
abban, hogy mit követel meg a kölcsönös elismerés, mert a nemzeti autoritások
megteremtik a lehetőséget a stratégiai szabályozás számára. A pénzügyi szolgáltatások
szabályozása feltételeket vethet ki akár a szolgáltatás termékeire, akár azokra az
intézményekre, amelyek ezt felajánlják. Az intézményekkel szemben támasztott
kondíciókat nehéz ugyan stratégiai célokra felhasználni, minthogy ezeket a jövőben csak
úgy lehet alkalmazni, hogy nem tehető különbség sem a tagállamok vállalatai, sem a már
a piacon lévők és az oda belépni szándékozók között. De az engedélyezett termékekre
vonatkozó

megszorításokat

már

könnyű

stratégiailag

manipulálni,

ugyanis

a

szolgáltatások versenyének természetében rejlik, hogy a piacra való belépés a legjobban
úgy akadályozható meg, ha a terméket differenciáljuk, azaz megkülönböztetjük a már
piacon lévőt az oda belépőtől. Ennélfogva a termék-differenciáción bármiféle
megszorítás potenciális akadálya a belépésnek. És mindez azt jelenti, hogy noha a
kölcsönös elismerés politikája kielégítő lehet a szolgáltatást végző intézményre kivetett
kondíciók tekintetében, jelentős nyereségek adódnak azoknak a szabályozási döntéseknek
a centralizációjából, amelyek korlátozzák a termékdifferenciációt. Még nagyobb
jelentősége van annak, amikor a nehezen elért kooperatív végeredmény kikényszerítése a
probléma. A fogoly-dilemma közismert vonása az, hogy még ha a felek ösztönözve
vannak is a kooperációban való egyetértésre, ugyanakkor arra is ösztönözve vannak,
hogy felrúgják a megállapodást. Például valamennyi tagállam azt szeretné, hogy az
összes többi állam szigorúan ellenőrizze az atmoszféra szennyezését, mialatt ő viszonylag
enyhén szabályozza azt. Olyan körülmények között, ahol a felek ismételt interakciókba
lépnek, a kooperatív egyetértés végbevihető "önkényszer" útján is, mert a felek félnek
attól, hogy a jelenben történt szerződésszegést jövőbeni megtorlás követi. De ezek a
feltételek csak tökéletlenül valósulnak meg, ha az egyetértés nemzetközi egyetértés a
szabályozás vonatkozásában. Mindennek két oka van. Az egyik az, hogy minden
önkényszeren alapuló kooperáció a felek diszkontrátájának függvénye, amely
elégségesen alacsony, mert a demokratikus kormányzatoknak az időhorizontja gyakran
rövid, és ennélfogva erős a késztetés az egyetértés felrúgására a rövid távú előnyökért. A
másik ok az, hogy a szabályozás komplexitása és azoknak az alternatív eszközöknek a
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sokasága, melyekkel egy-egy ország gazdasági céljait elérheti, nehézzé teheti annak
ellenőrzését, hogy a szerződést betartják-e vagy sem. Ha azonban az ellenőrzés nem
valósit ható meg, ez azt jelenti, hogy a megtorlás, amellyel a kooperáció fenntartható,
nem hívható segítségül. E két ok alapján állit ható, hogy a szavahihetőség biztosi tására a
nemzetközi szabályozásban, a hallgatólagos egyetértésnél többre van szükség.
Diszkrecionális és nem-diszkrecionális szabályozás
Az uniós szinten történő szabályozás lehet diszkrecionális és nem-diszkrecionális. A
kettő közötti különbség azonban nem éles. A fontos az, hogy a nem-diszkrecionális
rendszerek

olyan

szabályokból

állnak,

amelyek

elvben

a

jogrendszer

által

kikényszeríthetőek lennének. Az alapvető különbség a két rendszer között az információs
problémák természetében rejlik, és ennélfogva a nemzeti és egyéb speciális érdekek általi
foglyulejtéssel szembeni sebezhetőségben. A nem-diszkrecionális szabályozás mellett
nyilvánvaló, hogy mik a szabályok. A szabályozók bizonytalansága azzal kapcsolatos,
hogy mely vállalatok alkalmazkodnak a szabályokhoz és melyek nem, a cégek
bizonytalansága annak a kiderítésével kapcsolatos, hogy milyen kockázatot vállalnak, ha
nem alkalmazkodnak, ha áthágják azokat. A diszkrecionális szabályozás mellett ezzel
szemben a bizonytalanság nemcsak azokra a tényekre vonatkozik, amelyek adott
korporációkkal kapcsolatosak, hanem azokkal a pontos célokkal is, melyeket a
szabályozó hivatal követ. A kooperatív megoldások szavahihetőségi problémái
diszkrecionális szabályozás esetében gyakran rosszabbak, mert nehezebb ellenőrizni mind a cégeknek, mind a többi tagállamnak - azt, hogy vajon a szabályozó hivatalok
valódi céljai és szándékai konzisztensek-e azzal, amit a kormányok megkövetelnek. A
nem-diszkrecionális szabályozás esetében a szabályok ismertek, és függetlenül attól,
hogy a vállalatok betartják-e ezeket vagy sem, a szabályoknak való megfelelés
viszonylag egyszerű vizsgálódással megállapítható, mint például a nitrát jelenléte az
ivóvízben. Emellett gyakran harmadik fél is érdekelt lehet az információ felfedésében és
publikálásában, legyen szó érintett egyénekről, szervezetekről, nyomásgyakorló
csoportokról, vagy a sajtóról. Azonban a nem-diszkrecionális szabályozás természetesen
nem elégséges a szavahihetőség biztosítására, mert alkalmanként előfordul, hogy a
tagállamok kiállják a próbát a nem-diszkrecionális szabályozásról alkotott egyetértés
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általános feltételeit tekintve, mialatt csalnak a kikényszerítés oldalán. Általánosan
szólván, ott, ahol erős igény mutatkozik arra, hogy a szabályozás vegye figyelembe az
egyedi esetek körülményeit, ennek végrehajtása valószínűleg diszkrecionális lesz, és
ennélfogva az egyes tagállamok között nehéz lesz a kooperatív szabályozási
megállapodást ellenőrizni.
Foglyulejtés szupranacionális szinten
A gazdasági szabályozás köztudottan jól ismert veszélye az, hogy a szabályozó hivatalt
foglyul ejthetik azok a cégek, amelyeknek tevékenységét szabályozzák. Első pillantásra
úgy tűnik, indokoltan feltételezhetjük, hogy a szupranacionális hivatalok kevésbé vannak
kitéve annak a veszélynek, hogy vállalatok vagy kormányok foglyul ejtik őket. Ezek a
nemzetek feletti hivatalok inkább egy harmadik félnek válhatnak a zsákmányává, amit
McGowen és Seabright szellemesen "bürokratikus foglyulejtésnek" nevez, ami alatt azt
értik, hogy a szabályozási hivatal célja egyre inkább a hivatal személyzetének
individuális céljaival azonos. A bürokratikus foglyulejtés jelensége természetesen nagyon
veszélyes lehet az egyes nemzetállamok szintjén is. A szabályozásban megvalósuló
foglyulejtés ennélfogva két összefüggő jelenségből tevődik össze:
(1) Az egyik az, hogy azok az érdekek, amelyek a szabályozók tevékenységében
tükröződnek, nem képviselik adekvátan mindazokat az érintetteket, akikre a szabályozási
tevékenység irányul.
(2) A másik az, hogy ez az inadekvancia nem véletlenszerű, nem pusztán a politikai
autoritások gyenge felügyeletének a következménye, hanem annak a nehézségnek is,
amely azzal jár, hogy az autoritások arra kötelezték el magukat a szóban forgó érdekek
képviseletére.
Az Európai Közösség szintjén a fő kérdés az, hogy vajon a szabályozás az egyes nemzeti
érdekeket vagy a sokkal szélesebb európai érdekeket fogja-e tükrözni. Azonban
nyilvánvaló, hogy a szabályozás gyakran még a nemzeti érdekeket sem fogja adekvátan
tükrözni, mert a foglyulejtés nemzeti szinten is megtörténik. Az, hogy az Európai Unió
nem tudja kielégíteni a helyi közösségi javak Tiebout féle modellje feltételeit, azt jelenti,
hogy az állampolgároknak az egyes tagállamok közti mobilitása nem jelent gyógymódot
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a nemzeti szabályozás inadekvátsága számára. McGowan és Seabright arra a két fontos
következtetésre jut, hogy (a) nem mindig igaz az, hogy a szabályozás minősége emelhető,
ha a szabályozási folyamatban növeljük az alulreprezentált érdekek befolyását. Például
Laffont és Tirola (1991) kimutatja, hogy ahol a szabályozó hivatalt valamely iparág
foglyulejti, ott a környezetvédő lobbik befolyása ronthatja a szabályozás minőségét. A
környezetvédők azonosak a termelő cégekkel abban, hogy érdekük az, hogy az outputot
az optimum alá nyomják. (b) Másik, fontos következtetésük az, hogy a szabályozás
centralizációjának a mértéke pusztán egyik dimenziója annak a kérdésnek, hogy hogyan
lehet a szabályozási politika hitelességét növelni megfelelő szabályozó intézmények
tervezésével. Két másik dimenzió legalább ilyen fontos: az egyik az, hogy milyen
mértékben kell legyenek a szabályozó hivatalok elszámoltathatóak a politikai
folyamatnak, napi értelemben.
Számos szabályozási probléma azért jöhetett létre, mert a fogyasztói érdekek,
nemzetiségüktől függetlenül, alulreprezentáltak. Ma is keveset tudunk azokról a
tényezőkről, amelyek meghatározzák azt, hogy a különböző gazdasági érdekeknek
milyen súlyuk lesz a közpolitika meghatározásában. Az állam és politika korai
közgazdasági elméletei közül több, például Downs (1957) azt feltételezte, hogy a
politikai befolyás a szavazáson fordul, meg és hogy a tényleges vagy potenciális
mediánszavazók érdekei ennélfogva aránytalan módon befolyásolják a közpolitikacsinálást. Az ilyen elméletek nehézségekkel néznek szembe annak megmagyarázásában,
hogy a termelési szféra érdekcsoportjai miért gyakorolnak nagyobb hatalmat a fogyasztói
csoportoknál, minthogy a korporációk, mint olyanok nem rendelkeznek szavazatokkal. A
későbbi, járadékvadászat elméletek azt emelték ki, hogy a termelő-csoportok
rendelkeznek pénzzel, és hogy többé vagy kevésbé kétes eszközökkel saját előnyükre
befolyásolják a közpolitikát. Ma már bizonyos, hogy a lobbizás számos egyéb, köztes
formát hozhat létre a szavazási ígéretek és a megvesztegetés közvetlen fizetsége között.
Az erőforrások lobbizásra való fordításának hatékonysága nagy valószínűséggel nem
lineáris, ez magyarázhatja, hogy a fogyasztói szervezetek sokasága miért olyan gyenge.
Ennek a szabályozói hatalom nemzetközi transzferálására való következménye
meglehetősen kétséges és azt sugallja, hogy az a következtetés miszerint a
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szupranacionális hivatalok kevésbé esnek áldozatul az ipar foglyulejtésének, mint a
nemzeti hivatalok, naiv. Az is előfordulhat, hogy a termelői csoportok az Európai
Közösség szintjén még hatékonyabban lesznek képesek uralkodni a szabályozási politika
felett, mint nemzeti szinten. Ennek alternatívájaként a volumenhozadék a lobbizásban
hatékonyabbá teheti a fogyasztói szervezeteket a Közösség szintjén, mint a
tagállamokban. Milyen mértékben támogatják a '80-as évek tapasztalatai azt az
elképzelést, hogy az általános szabályozó testületek (melyek feladata például a
környezetvédelem, vagy a verseny szabályozása) kevésbé ellenállók a foglyulejtéssel
szemben, mint a szektoriális szabályozók? Az Európai Bizottság számos direktóriumnak
nevezett kormányhivatalból áll, amelyek ekvivalensek a minisztériumokkal, s amelyek
közül több csak szűken definiált szektorális felelősséggel rendelkezik. Mint a nemzeti
kormányok esetében, itt is általánosnak mondható a felfogás, miszerint ezeket a
szektorális direktóriumokat foglyul ejtették azok az iparágak, amelyekért felelősek.
A szabályozási felelősség kidolgozása a Közösség szintjén sokkal explicitebb formában
hozta magával a foglyulejtés kérdését. A közösségi jog alkalmazása, különösen a
versenypolitikában,

arra

kötelezte

a

szektorális

direktóriumokat,

hogy

olyan

közpolitikákat dolgozzanak ki, melyeknek fundamentális következményei vannak a
kérdéses iparág szervezetei számára. Azonban noha ezek a szektorális direktóriumok
felelősséggel tartoznak a közpolitikák kidolgozásáért, tevékenységüket mégis az iparág
meggondolásaival való azonosulás jellemzi. Ennek eredményeként a horizontális
szabályozási autoritások szerepe sokkal fontosabbá vált. A Közösség közpolitikájának
kidolgozása két területen (a verseny és a környezet területén) demonstrálja azt, hogy a
horizontális szabályozás milyen mértékben képes ellensúlyként szolgálni a szektorálisan
szervezett direktóriumokkal és a nemzeti autoritásokkal szemben. Ezekben az esetekben
sokkal inkább lehetséges egy minden szempontot figyelembe vevő perspektívát
megfogalmazni, amely talán olyan elveken alapul, melyeket szigorú jogi bázis támogat.
A versenypolitika esetében az általános elv a nyitott és integrált Közös Piac. Bármilyen
ezzel ellentétes magatartás, amely megakadályozza a piac fejlődését, ellentétben áll az
államközi szerződések elvével.
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Az általános felelősséggel rendelkező direktóriumok növekvő befolyása nem teszi a
foglyulejtés kérdését problémamentessé. Azonban, amint arra Laffont és Tirole (1991)
felhívja a figyelmet, nem kielégítő az, ha a szabályozás foglyulejtésére úgy tekintünk,
mint az iparág sajátos érdekei és az általános vagy társadalmi érdek közötti küzdelemre,
mert a szabályozás olyan testületek közötti tárgyalási folyamat eredménye, amelyek
különböző érdekeket képviselnek, és amelyek közül egyik sem tevékenykedik kizárólag
altruista módon.
Azt is el kell mondani, hogy a horizontális, vagy általános szabályozók jelenléte sem
jelenti azt, hogy azok a szabályozási megoldások sem fognak minden esetben vagy
automatikusan érvényesülni, melyeket azok javasolnak. A gyakorlatban az ilyen
megoldások elkerülhetetlenül elveszítik élüket a tárgyalási folyamatban. Továbbá, a
konszenzus szükségességének érzése azt jelenti, hogy gyakorta nem mutatható fel a
konzisztencia az egymást követő döntések között: az egyik direktórium szempontjából
győzelemnek minősített végeredményt kiegyensúlyozza a győztes által később tett
engedmény. Ilyen esetekben a szabályozási feladat úgy tekinthető, mint a hivatalnokok
közti átpolitizált küzdelem (McGowan és Seabright, 1995) Ilyen körülmények között
helyénvaló feltenni a kérdést, hogy mi az érintett hivatalnokok célja? A válasz különösen
azokban az esetekben válik fontossá, amelyekben a szabályozó egy nyilvánvalóan
"deregulatív rezsimet" léptet életbe. A szabályozás foglyulejtésének hagyományos
elméletei azt állítják, hogy a dereguláció csökkenti a járadékvadászat hatókörét,
következésképp a járadék szabályozás által való kisajátítását. A kérdés az, hogy ilyen
körülmények között miért jönne a dereguláció érdekében kifejtett nyomás az olyan
testületektől, mint az Európai Bizottság? Egy ennél realisztikusabb elképzelés azt
mondaná, hogy az általános szabályozási autoritások ugyanúgy hajlamosak lehetnek a
lobbizásra és a járadékvadászatra, mint a sokkal szűkösebben megalapozott nemzeti és
szektorális ellensúlyaik, de az érdekek, melyeket képviselnek mindazonáltal különbözőek
és olyan szabályozási végeredményeket részesíthetnek előnyben, amelyek egészében
kisebb járadékvadászatot foglalnak magukban.
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