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Az állammûködés néhány fõbb jellemzõje 

Készítette: Törıcsik Géza, Szepesi Balázs 

Szakmai felelıs: Szepesi Balázs 

Az óra célja 

• Az állam mőködéséhez használt intézményi közgazdaságtani keret áttekintése. 

Fıbb kérdések: 

– A jóléti és a közösségi elméleti keret korlátai 

– A politikai alkuk természete és körülményeik hatása a politikai folyamatokra 

– A különbözı szabályozási rezsimek közötti átmenetet meghatározó 

intézményi, gazdasági, társadalmi tényezık 

• Irodalom: 

– Dixit, Avinash (1996) The Making of Economic Policy: a Transaction-Cost 

Perspective MIT Press, Cambridge, MASS 

– Glaeser, Edward L., Shleifer, Andrei (2003)The Rise of the Regulatory State 

JEL, Vol. 41 

– Szepesi Balázs (2008) Political Economy of Public Development Activities 

CEU – PhD Disertation – http://www.etd.ceu.hu/2008/pphszb01.pdf   
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Glaeser, Shleifer:  
The Rise of the Regulatory State 

Glaeser, Shleifer 

Bevezetés 

• Az 1887-tıl 1917-ig tartó Progresszív Érában tagállami és szövetségi 

szabályozó Hatóságok vették át a bíróságok helyét a gazdasági kérdések 

szabályozásában. Így a versenyfeltételek, a trösztellenes törekvések, a vasúti 

árazás, az élelmiszer-ellátás biztonsága terén. Ezzel együtt a közszolgálat 

reformjával, az elektorok közvetlen választásával, általában a kormányzati 

feladatok bıvülésével az amerikai politika is jelentıs változásokon ment 

keresztül.  

• Ennek megértésére a szerzık olyan elméleti modellt alkottak, melyben a 

magántulajdon védelmét, kikényszeríthetıségét illetıen négy intézményi 

elrendezés lehetséges: a polgári pereskedés, az állami szabályozás, a kettı 

kombinációja, vagy a be nem avatkozás. Céljuk a folyamatok magyarázata 

mellett, hogy az átalakuló és fejlıdı gazdaságoknak irányt mutassanak az ideális 

intézményi megoldásokat illetıen. 

Elméletek és a Progresszív Éra 

• A hagyományos közgazdaságtani felfogás szerint a szabályozásnak a piaci 

kudarcok és externáliák esetén van szerepe, de nem magyarázza meg, hogy 

erre miért nem a szerzıdés vagy kártérítési jog a megoldás. Jóslatuk szerint az 

ügyek méretének növekedése, és az alperesek gazdagodása révén kevésbé a 

szabályozás, mint inkább a bírósági eljárás kerül elıtérbe. 
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• A korszakot legjobban a szabályozás „speciális érdek” elmélete 

magyarázza. Az irányzat a szabályozók motivációit és képességeit vizsgálja.  

A Progresszív Érára vonatkoztatva e szerint maguk a vállalatok igényelték a 

szabályozást, korlátozandó a technológiailag fejlettebb riválissal folytatott 

versenyt.    

• A szerzık a késıbbiekben összehasonlítják a két irányzatot. 

A modell elméleti alapjai 

• A törvények kikényszerítésére irányuló rendszer megalkotásának 

lehetıségei: bírósági út károk esetén, szabályozás a megelızés érdekében, a 

kettı keveréke, vagy be nem avatkozás. 

• A legfontosabb szempont a szabályozás kikerülésének lehetısége: legális 

(lobbi, kinevezések, per késleltetése) vagy illegális (vesztegetés) eszközökkel.  

• Olyan esetben, amikor hiányzik a törvény és a rend, az inputok szabályozása, 

vagy a vegyes rendszer hatékonyabb, mint a tisztán jogi út.  

Kikényszerítés bíróságok által 

A modell által érintett kérdések 

• A szabályozás, mint a bírósági út mőködésképtelenségére adott válasz. A 

nagyvállalatok mérete, és ezzel befolyásolási képességük nagyon megnıtt: 

nagyobb károk, komolyabb ösztönzık a fizetés elkerülésére. A kicsik 

kiszolgáltatottá váltak a jogi eljárásokban. 

• A magántulajdon védelme. Kártérítés kérdésében szabályozás vagy a bírósági 

út a jobb? Tranzakciós költségek, és a törvények kikényszerítésének alternatív 

stratégiái Coase alapján – összehasonlító elemzés. 

• A törvények kikényszerítésének intézményi háttere.  

A megfelelı megoldás, a bírósági út és szabályozás aránya attól függ, mennyire 

sebezhetı a rendszer a korrupció, és egyéb befolyásolási eszközök által.  
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Kikényszerítés bíróságok által  
a XIX. században 

Három alapállítás a Polgárháború és a Progresszív éra közti „Aranykor”-ról 

1. A XIX. század végéig, különösen szövetségi szinten a bírósági utat tekintették a 

társadalmilag káros tevékenységek elleni fellépés eszközének. 

2. A polgárháborút követıen a szereplık erejükkel és vagyonukkal jelentısen 

aláásták a rendszer mőködését. 

3. A perek kimenete jelentısen különbözött a Coase által említett közösségi jogtól 

(common law), de nem a tranzakciós költségek, sokkal inkább a hatalom és pénz 

befolyása miatt.  

A kártérítési jog változása 

• A kártérítési jog fejlıdését gyorsította az iparosodás, különösen a 

vasútépítés. Ezzel jelentısen megnıtt a károk lehetséges mértéke.  

A kérdéseket peres úton rendezték. 

• Jelentıs változás az elıvigyázatosság megnövekedett fontossága. 

• A változás nem tudott lépést tartani a gazdasággal, de esetenként 

akadályozta a szabályozás fejlıdését. Pl. a pék munkaidejének korlátozása, 

mint Alkotmányellenes intézkedés. 

A jogi út hatékonyságának csökkenése:  
a nagyvállalatok fölénye 

• A bíróságok védték a nagyvállalatokat a peres eljárások során, a 

munkásokkal, illetve a társadalom más csoportjaival szemben, mert a vállalkozás 

„szentségére”  „nevelték” ıket. 

• Az iparosok a bírók kiválasztásán keresztül a döntéshozatal ideológiáját is 

befolyásolták. Legális (perek lassításával, a legjobb ügyvédek felfogadásával) 

és illegális (zsarolás, korrupció stb.)  eszközökkel a folyamatot is. 
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• Az erıforrások egyenlıtlensége miatt a kisebb cégek és munkások nem 

tudtak hatékonyan fellépni a nagyvállalatokkal szemben. A XIX. Század elsı 

felére kialakult igazságszolgáltatás a század végén már nem felelt meg a 

gazdasági környezetnek, ezért a rendszer fenntarthatatlanná vált a társadalom 

elégedetlensége miatt. 

Válasz: a szabályozás 

• A reformok nem korlátozódtak az igazságszolgáltatásra,  

a vállalatok feletti társadalmi kontroll formájának javítását is célozták. 

Állami és önkormányzati szinten kezdıdtek, majd, részben a nagyobb cégek 

miatt, szövetségi szintre emelkedtek. 

• Kezdet: 1887 – Államközi Kereskedelmi Egyezmény, engedmények 

felszámolása. 1890, Sherman Act a trösztök szervezése ellen. 

• A szabályozás Wilson és Roosevelt elnöksége alatt gyorsult fel: bankok 

(1913, FED Act) és verseny 

(Clayton Act ‘14) szabályozása, a munkások jövedelmi helyzetének javítására 

irányuló törvények; késıbb az értékpapír-piac (’33–’34) szövetségi ellenırzés alá 

vonása. 

A szabályozás elınyei 

Három hatékonysági érv: 

1. Szabályozók erısebben érdekeltek a rendszer megsértésének felderítését 

célzó, költséges nyomozásokban, mint a bírók. Egyrészt a karrierjük miatt (a 

felderített esetek számítanak sikernek), másrészt a specializációjuk miatt. 

2. A szabályozó a felperesek közös érdekének felmutatásával egyszerősítheti 

a folyamatot, illetve megszüntetheti a potyautas-problémát közöttük. 

3. A bírósági út utólag, a szabályozás ex-ante foglalkozik a lehetséges 

problémákkal. Ezzel a rendszersértések meghatározása olcsóbbá és 

pontosabbá tehetı. Az alacsonyabb büntetések miatt kevésbé van kitéve a 

befolyásolásnak, mint a bírósági út. Elıbbi sokkal inkább kiegészíti, mint 

helyettesíti a másikat. 
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Kikényszerítı sémák 

Alapvetıen három törvénykikényszerítı sémával foglalkoznak: szigorú felelısség, 

gondatlanság, és az inputok szabályozása. 

• Szigorú felelısség alapján a baleset bekövetkezése esetén a cégnek minden 

alkalommal büntetést kell fizetnie. 

• Gondatlanság: büntetés baleset és alacsony elıvigyázatossági szint esetén. 

• Input szabályozás: magas elıvigyázatossági szintet követel, és büntet, ha ezt a 

cég nem teljesíti; a szabályozó ez esetben nem képes különbséget tenni a két 

típusú cég között (amelyik az elıvigyázatosság szintjének növelésével képes 

csökkenteni a baleset bekövetkezésének valószínőségét, illetve, amelyik nem). 

A modell 

A törvények kikényszerítésének eszközei és aláásás 

A modell 

• A modell szerint a gazdasági károk társadalmi kontrolljának végsı célja az 

elıvigyázatosság optimális szintjének elérése (Posner).  

• Q1 és Q2 a vállalat által megválasztott elıvigyázatossági szint 

– Q2 (magas) költsége S x C, ahol S: a vállalat mérete C: az elıvigyázatosság 

költsége gyártási egységenként 

– Q1 (alacsony): ingyenes, nincs költsége 

• A baleset társadalmi költsége S x D, ahol D a gazdasági tevékenység termelési 

egységre jutó társadalmi költsége.  

A modell szempontjából lényegtelen, hogy ez a társadalmi kár koncentráltan 

vagy széles körben jelenik meg.  
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A modell alapjai 

• Két típusú cég lehet kárért felelıs: α és β  

– Elıbbi esetben az elıvigyázatosság nem hat a baleset valószínőségére, és 

az Pα – ezen vállalatoknak értelemszerően nem érdemes sokat fektetni az 

elıvigyázatosságba; ezen cégek aránya πα 

– β cégek esetében a baleset valószínősége P1 vagy P2, ahol P1 > P2, attól 

függıen, hogy a választott elıvigyázatossági szint Q1 vagy Q2, és 

feltesszük, hogy P1 > Pα 

Feltevések 

• (P1 – P2) x D > C 

Azaz a β cégek esetében a nagyobb elıvigyázatosság társadalmilag értékes.  

A szabályozó p exogén valószínőséggel jön rá, hogy a cég alacsony 

elıvigyázatossági szintet választott. A hatásos szabályozás megengedésének 

érdekében felteszik, hogy: 

• P1 < p 

Azaz a feltételezés szerint lehet olyan szabályozás, ami mellett az 

elıvigyázatosság elmulasztásának kiderítése rendkívül olcsó és biztos. Másrészt 

a szabályozás motiválhat harmadik félt is, hogy segítse a kikényszerítést 

(munkások panasza). 

Feltételezi azt is, hogy a vállalatok  fix outputot állít elı, és célja a költségek 

minimalizálása,  adott elıvigyázatosságra fordítandó költségek és lehetséges 

büntetések mellett. 
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First-best megoldások 

• A szigorú felelısség eléri a first-bestet, amíg F (a büntetés) > S x C / P1-P2 

• Gondatlanságnál: SC/P1 < F < SC/Pα 

• Megjegyzés: SC/P1 < SC / P1–P2 ; mivel a szigorú felelısség kevesebb 

információt használ fel, magasabb büntetéssel jár együtt. 

• A szigorú felelısségre vonó rendszer semmivel nem ösztönzi α cégeket az 

elıvigyázatosságba való befektetésbe, így kiszőri ezt a nem hatékony jelenséget 

•  A szabályozás biztosítja, hogy mindkét típusú cég fektessen be az 

elıvigyázatosságba, mindaddig, amíg F > SC / p; megsértés nélkül a 

szabályozás sosem lehet hatékony, mert α cégeket nem hatékony költségekre 

kényszeríti. 

A törvény kikényszeríthetısége  
aláásás esetén 

• A cégek célja továbbra is a költségek minimalizálása, de ez esetben 

feltételezzük, hogy törvényt sértenek, ha olcsóbb befizetni a büntetéseket. 

• Feltételezzük, hogy a cégek képesek elkerülni a büntetés befizetését, ha X 

összeget költenek a jogi védelemre. Ebbıl kifolyólag X egyenlı a maximális 

büntetéssel, amit bíróságok ki tudnak szabni. X a lebukás után, de még a 

büntetés kiszabása elıtt fizetendı. 

• A bírók és szabályozók megtévesztése ugyanolyan költséggel jár.  

• X csökkenése azt jelenti, hogy a cégeknek technikái javulnak,  

azaz X magasabb értéke a törvény és rend magasabb szintjét jelzi egy 

társadalomban. 

• Ha X alacsonyabb a büntetésnél, a cégek inkább törvényt sértenek. 
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Állítás I.: feltételezve, hogy Pα < P1 

• Ha X/S < C/p, akkor a laissez-faire az egyetlen lehetıség 

• Ha C/p < X/S < C/P1, akkor a szabályozás dominálja a laissez-faire lehetıséget, 

ha D > C / (1–πα)(P1–P2); és fordítva, ha nem 

• Ha C/P1 < X/S < C/P1–P2, akkor a gondatlansággal elérhetı a first-best  

• Ha X/S > C/P1–P2; akkor a gondatlanság és a szigorú felelısség is eléri a first-

bestet 
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Ha Pα > P1, akkor 

• X/S < C/p esetén a laissez-faire az egyetlen elérhetı lehetıség 

• C/p < X/S < C/P1-P2 esetén a szabályozás domináns a laissez-fairrel szemben,  

ha D > C / (1–πα)(P1–P2), és fordítva, ha nem; gondatlanság büntetése 

ugyanezt a kimenetet magasabb büntetésekkel éri el 

• X/S > C/P1–P2 esetén a szigorú felelısség éri el 

a first-best megoldást 

Összefoglalóan 

• A három törvénykikényszerítı séma közül csak a gondatlanság büntetése, vagy 

a szigorú felelısség alapú büntetés érheti el  

a first-bestet.  

• A bírósági út mőködıképességének feltétele a törvénysértés erıs akadályozása 

(magas X), de elınye, hogy nem ösztönzi elıvigyázatosságra azon cégeket, 

melyeknek ez felesleges költséget jelentene. 

• A gondatlanság büntetése kevésbé sebezhetı, de a cégeket felesleges 

költségekbe kényszeríti az elıvigyázatosságra hivatkozva.  

• A szabályozás az aláásás magas szintjénél mőködik a legjobban, de soha nem 

teljesen hatékony. A be nem avatkozás, az állami kontroll elhagyása az aláásás 

legmagasabb szintjén jó megoldás.  

A szabályozás és bírósági út kombinálása 

• A cégek gyakran mindkét veszéllyel találkozhatnak:  

a szabályozó által kiszabott büntetéssel, és az áldozat pereskedésével. Az ilyen 

kettıs kikényszerítés hatékony lehet. 

• Az egyszerőség kedvéért feltételezzük, hogy a két esemény (a szabályozó 

észlelése, és a baleset) bekövetkezésének valószínősége független. 

• A szabályozó behajt egy büntetési összeget: R 

• A bírósági út költsége F, szigorú felelısség és a gondatlanság büntetése, 

mindkét esetben szabályozással kombinálva.   
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A rendszerek aláásása nélkül 

• A first-best elérhetı a szabályozás és szigorú felelısség kombinációjával: 

pR + (P1–P2)F > SC > pR 

• Hasonlóan, a gondatlanság és szabályozás kombinációja is mőködhet: 

pR + P1F > SC > pR + PαF  

• Ahogy azt fentebb bizonyítottuk, a first-best elérhetı szabályozás nélkül is, azaz 

R=0 esetén. 

• Feltesszük, hogy a bíróságok és szabályozók támadhatók, azaz R és F kisebb 

vagy egyenlı, mint X, hogy törvények kikényszeríthetısége fennálljon. 

Állítás II.: ha Pα < P1 

• A gondatlanság és szabályozás kombinációja elérheti  

a first-bestet: 

  X (p+P1) > SC   

• A szigorú felelısség és szabályozás kombinációja hasonlóan: 

• X (p+(P1–P2)) > SC 

• Ezzel megállapíthatjuk, hogy a szabályozás és a bírósági út kombinációja jobb, 

mint elıbbi önmagában (nem meglepı, mivel a felforgatás felsı határt szab a 

büntetésnek). Fontos tanulság, hogy a szabályozás nem a bírósági út helyett lép 

életbe, a kettı kiegészíti egymást. Emellett megerısíti az elsı állítást abban, 

hogy erıs aláásás mellett az állami kontroll elhagyása a legjobb megoldás, a 

bírósági út és a szabályozás is hatástalan.   



 

 

 

13 

A törvények uralma  
és a kikényszerítés eszközei 

• A törvényes rend alacsony szintje mellett a laissez-faire a megoldás. A 

szabályozást úgyis megkerülnék, így pedig legalább az aláásás költségei 

(korrupció) elkerülhetık.  

• Közepesen erıs rend mellett a szabályozás, különösen a bírósági úttal 

kombinálva, hatékony eszköz lehet, mert alacsonyabb büntetéseket szab ki, 

mint a bírósági út önmagában, ezért azokat be is fizetik. 

• A törvények uralma, az erıs rend elérése esetén, rendezheti a társadalom a 

vitás kérdéseket jogi úton, a szigorú felelısség, vagy a gondatlanság 

büntetésének elve mentén. Ez magas utólagos büntetések kiszabását vonja 

maga után, ebbıl következıen csak akkor bevezethetı, ha azok befizetése 

kikényszeríthetı. 

• A társadalmi egyenlıtlenségek (cégek nagysága) alááshatják a 

kikényszerítı intézmények mőködését. 

A modell alkalmazása a Progresszív Érára 

• A vállalatok méretének növekedésével a szigorú felelısség és a 

gondatlanság büntetése sem volt elegendı: a szabályozás volt a hatékony 

válasz. 

• A polgárháborút követıen változások az amerikai gazdaságban:  

a mezıgazdaság jelentısége csökkent, a cégek mérete, szervezeti 

innovációknak köszönhetıen, jelentısen megnıtt.  

• A balesetek tétje, azaz a büntetések mértéke is nagyobb lett, ezzel a cégek 

érdekeltté váltak az intézmények mőködésének aláásásában.   

• A modell exogénnek veszi a cégek méretét, de bemutatja, miért érdekük 

növelni azt. Ha a büntetés mértéke (X) független a cég méretétıl (S), akkor a 

nagyobb cégek kevesebbet fizetnek termelési egységenként (X/S), ha van 

aláásás. 
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A társadalom válasza 

• A cégek méretének növekedésével elıször a gondatlanság büntetése válik jó 

megoldássá a szigorú felelısség helyett. S további növekedése és kellıen 

magas szintje D szintén magas értéke esetén, a szabályozás, a bírósági úttal 

kombinálva vagy anélkül, az egyetlen megoldás.  

• A modell elırejelzése tehát egybeesik a Progresszív Érában történtekkel: a 

cégek növekedésével az állam egyre erısebben szabályozta a gazdaságot. 

• A viták jogi úton történı rendezését egyre inkább a kormányzati szabályozás 

váltotta fel.  

A progresszív program 

• A törvények a szigorú felelısség helyett a gondatlanság elvére hivatkoztak.  

• Szabályozó hatóságok alakultak, a gazdaság egyes területeinek ellenırzésére, 

és a károkozások büntetésére. A bírók ellenállását pedig visszahívásuk 

lehetıségének bevezetésével érték el. (nıtt X). 

• A közszolgálati reformmal professzionálisabbá tették a bürokráciát. Ezzel 

csökkentették a politika, és így közvetve a nagyvállalatok befolyását, ezzel is 

növelve X-et. 

• A trösztellenes törvényekkel gátat akartak szabni a cégek növekedésének, 

politikai és gazdasági befolyásukat is korlátozva ezzel (azaz csökkentették 

S-t).  

• Szakszervezetek támogatása: ellensúlyai lehetnek a nagyvállalatoknak; ami az 

egyiknek haszon, a másiknak kár  

• Az ipar teljes állami felügyelete: az állami cégek kevésbé veszélyeztetik a 

rendszert 
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Összehasonlítás az érdekcsoport-elmélettel 

• A szabályozás vizsgálatának érdekcsoport-elmélete szerint a szabályozást 

elsısorban a gyártók és bürokraták érdekei alakítják. A Progresszív Érában is, 

sokszor az ipar, és nem a fogyasztók érdekei befolyásolták a reformokat. 

•  A lobbizás azonban a modell felfogása szerint nem feltétlenül káros: adott 

esetben maguk a cégek is támogatják a reformokat, mert az aláásás 

költségeinek terheit nyögik. 

• Egyre többen dolgoztak az iparban, éltek városi környezetben, így a károsultak 

köre megnıtt.  

A progresszivitás sikerének három oka 

1. A politikát továbbra is az Észak–Dél ellentét dominálta: a korrupt északi 

kormányzattal szemben támogatták a reformer déli jelöltet. 

2. A tömegtájékoztatás fejlıdésével az üzleti élettıl független újságok jelenhettek 

meg. Mi több, sok esetben a siker oka az iparosok támadása volt.  

3. Theodor Roosevelt elsı elnöksége, majd az 1904-es kampánya során is kiemelt 

figyelmet szentelt a szabályozás erısítésének.  

A reformok következményei 

• Egyes területeken egyértelmő javulás: gyermekmunka, a közúti, illetve 

munkahelyi halálesetek, illetve a városi tőzvészek száma jelentısen visszaesett, 

csökkent az olajár, egyértelmően a törvényekhez, szabályozáshoz köthetıen.  

• Vitatható eredmények: egyes elemzések szerint ezen változások a piaci 

nyomás hatására is bekövetkeztek volna, szabályozás nélkül.  

• Elméletileg nincs ellentmondást az érdekcsoport elmélet és modellünk 

között. Elıbbi teret enged a hatékonyságnak, és a fogyasztói érdekeknek. 

Modellünk is hangsúlyozza a törvények kikényszerítésével kapcsolatos 

visszaélés lehetıségét, és hogy a szabályozás jóval veszélyeztetettebb ilyen 

szempontból, mint a bírósági út.  
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Megfelelı intézmények 

• A gazdasági intézményeknek, helytıl és idıtıl függetlenül, alapvetı céljuk 

a magántulajdon védelme, és a káros tevékenységek büntetése. A konkrét 

megvalósítás eltérı lehet, a modell szerint a törvények erejétıl függıen  

• Nagyon alacsony szintő rend mellett a legjobb az állami kontroll elhagyása! 

Az intézmények sebezhetısége miatt a kikényszerítésbe ölt pénzek elvesznek, 

ezért inkább el kell fogadni a piaci kudarcokat és externáliákat.  

• Ez ellentmond azon írásoknak, melyek szerint a szabályozást erısíteni kell 

az ilyen országokban.  Néhány kivétel bizonyítja, hogy ez inkább ronthat a 

helyzeten: pl. orosz trösztellenes törvények, melyekkel csak a kisebb cégeket 

tudták támadni.  

• Ezekben az országokban is van igény, hogy a társadalmilag káros 

tevékenységeket büntessék, de a kormányok képtelenek biztosítani ehhez az 

adminisztrációt. 

• Közepesen erıs kényszerítı erı esetén a szabályozás a legmegfelelıbb 

eszköz, különösen magas társadalmi károk mellett. Utóbbiak miatt a büntetések 

is magasak lesznek, ami sebezhetıvé teszi a bíróságokat.  

• Pl. a lengyel (szabályozott) és cseh (laissez-faire) tızsde különbsége: elıbbi 

sikeres, utóbbi bedılt 

• Becker szerint az optimális kikényszerítés esetén a felderítés 

valószínősége alacsony, míg a büntetések magasak. Ez azonban inkább a 

visszaélések, valószínőségét növelné, hiszen a vádlottak rengeteget költenének 

a büntetések elkerülésére, ezért azok nem lehetnek túl magasak.  

• Azon társadalmak, ahol a törvények uralkodnak, a rend erıs, a bírósági út a 

legmegfelelıbb kényszerítı eszköz. Ez ugyanis, ha csak meg nem sértik, 

önmagában elérheti a first-best megoldást, míg a szabályozás nem.  

• Alapvetıen a fejlett országok többsége az elıbbi, vegyes rendszert 

alkalmazza. Ugyanakkor a ‘70-es években Amerikában több iparágban 

deregulációt hajtottak végre, és a bíróságokra hagyták a vitás ügyek intézését.  

• A megfelelı törvény-kikényszerítı intézmények kiválasztása tehát attól 

függ, hogy az adott országban mennyire erıs a törvények tisztelete, a rend. 

Azon országokban, ahol ez gyenge, ott nem szabad szabályozóknak túlzott 

hatalmat biztosítani a gazdaság 

felett.  
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Konklúzió 

• Coase eredeti kérdésére (hogyan védhetı meg legjobban a magántulajdon?) 

országonként eltérı válaszok adhatók, a törvények erejének függvényében. 

Az ideális intézményrendszer helyzetfüggı.  

• Modellünk szerint az intézmények sebezhetıségén múlik, mi a követendı 

stratégia. A Progresszív Érában a szabályozás válhatott hatékony eszközzé. 

• Nem állítható, hogy a szabályozás minden esetben megfelelı válasz. 

Gyakran maguk a végrehajtók sértik meg. 

• A törvények erejének és a rendnek a kiépítése közgazdaságtani probléma: 

különbözı országok eltérı módon birkóztak meg ezzel. A különbözı intézményi 

megoldások hatékonyságát a sebezhetıségük szempontjából vizsgáltuk.  


