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Kérdések 

• Az iparági önszabályozás iránti érdeklődés növekszik 
– Az állami szabályozás kudarca sok területen 
– A piaci folyamatok hozzájárulhatnak súlyos válságokhoz 
– Alternatív intézményi megoldások sikere bizonyos területeken 

(pl. Elinor Ostrom Nobel-díja) 

• Az iparági önszabályozás elméleti modelljeinek bemutatása 
– Milyen esetekben lehet hasznos? 

• Mikor nem vezet egyszerűen kartellhez? (Stigler) 

– Hogyan befolyásolja az önszabályozás intézményrendszere a 
hatékonyságát?  
• Mi legyen az önszabályozó szervezet célja? 
• Jó-e, ha párhuzamosan működik állami és önszabályozó? 
• Versenyezzen-e egymással több önszabályozó szervezet? 

– Milyen tényezők befolyásolják az önszabályozás sikerességét? 



Vázlat 

• Az önszabályozás klasszikus modelljei 

• Az önszabályozás intézményrendszere 

• Tanulságok: az önszabályozás hatékonyságát 
befolyásoló tényezők 



Az önszabályozás klasszikus modelljei 

 



Az önszabályozás motivációja 

• Az önszabályozás csak olyankor hasznos társadalmi szempontból, 
amikor 
– Létezik valamilyen externália 
– Mely miatt a vállalatok döntéseinek eredménye eltér az iparág 

egészének érdekétől 
– És az iparág egészének érdeke közelebb áll a társadalmi jólétet 

maximalizáló kimenethez, mint az egyéni döntések eredménye 

• A piaci erőt és az ebből fakadó holtteherveszteségre tehát nem 
jelent megoldást az önszabályozás 

• A legfontosabb motivációt a minőséggel kapcsolatos problémák 
jelentik 
– Olyan jószágok, amikor a fogyasztók nem tudják megfigyelni a 

minőséget (vagy csak késéssel) 
– Ilyenkor az önszabályozás hatékony lehet a kontraszelekció vagy a 

morális kockázat esetében 



Kontraszelekció 

• Rejtett típus: 
– A fogyasztó nem tudja megfigyelni a termék minőségét  
– A különböző vállalatok termékei – exogén módon – eltérő minőségűek 
– Akerlof (1970) tragacspiaci modellje rámutat, hogy ilyenkor a piac 

össze is omolhat, mert a jó minőségű termékek gyártóinak nem is éri 
meg belépni a piacra 

• Leland (1979), Shaked-Sutton (1981) 
– Ilyenkor az iparág érdeke lehet a kontraszelekció csökkentése 
– Önszabályozás: minőségi küszöb bevezetése egy iparági profitot 

maximalizáló önszabályozó segítségével 
– Ez csökkenti a kontraszelekciót, és növeli az átlagos minőséget 
– Költsége: az önszabályozó az optimálisnál magasabb minőséget állapít 

meg 
– Más kartellhez hasonlóan a rendelkezésére álló eszközzel korlátozza a 

versenyt  



Morális kockázat 

• Információs aszimmetria fakadhat rejtett cselekvésből is 
– A termelők homogének, de nem figyelhető meg, hogy ki mekkora 

erőfeszítést tesz terméke minőségének javítására 
– A vevők csak az iparági átlagos minőséget figyelik meg, és ez alapján 

hozzák meg döntéseiket 
– Így a termékek átlagos minősége, reputációja egy iparági közjószággá 

válik 
– A közjószág probléma miatt az egyénileg optimalizáló termelők az 

iparág számára optimálisnál alacsonyabb minőségű terméket 
gyártanak 

• Állami szabályozás (Shapiro, 1986) 
– Az állam előírhat inputszabályozást (engedélyezés vagy tanúsítvány): 

csak az nyújthatja a szolgáltatást, aki megfelelő végzettséggel 
rendelkezik 

– Ha a magasabb végzettség csökkenti a magasabb minőség 
előállításának határköltségét, akkor ez növeli a minőséget 



Morális kockázat 

• Gehrig-Jost (1995) vizsgálja az önszabályozás működését 
ilyen piacokon 
– Mivel közjószág az iparági reputáció, az önszabályozó 

minőségszabályozása megoldhatja ezt a problémát 
– Előnye, hogy az önszabályozó meg tudja figyelni az egyes 

szolgáltatók költségét, az állami csak az eloszlását 
– Hátránya, hogy nagyobb piaci erőhöz és holtteherveszteséghez 

vezet 

• DeMarzo et al (2005) 
– Expliciten modellezi az ellenőrzés költségét (költséges 

állapotellenőrzés modell) 
– Az ellenőrzés költsége magasabb az állami szabályozónak 
– De az ellenőrzés területén monopóliummal rendelkező 

önszabályozó működése akár monopolárhoz is vezethet 



Az önszabályozás klasszikus modelljei 



Az önszabályozás intézményrendszere 

 



Az önszabályozó célfüggvénye 

• Az eddigi modellekben az önszabályozó szervezet hatékonyan 
maximalizálta az iparági profitot 
– Ha a vállalatok hozzák létre, akkor kollektív cselekvési problémák 

léphetnek fel 
• Eltérhetnek az egyes vállalatok érdekei egymástól  
• Nem biztos, hogy egyensúlyi az együttműködés (Kranton, 2003) 

– Ha viszonylag független, akkor lehet, hogy nem az iparági profitot 
maximalizálja 
• Pl. Nunez (2007) saját reputációját maximalizálja 
• Reiffen és Robe (2011) milyen tulajdonban van az önszabályozó 

– Magántulajdon (saját profitját maximalizálja) 
– A vállalatok közös tulajdona (az iparági összprofitot maximalizálja) 

– Ha az iparági szabályozó és az állami szabályozó célfüggvénye eltér, 
akkor az intézményrendszer gazdagabb vizsgálatára lehetséges 
• Ha párhuzamosan működnek, az javít-e a helyzeten? 
• Kiegészítik, vagy inkább helyettesítik egymást? 



Reputációjukat maximalizáló 
önszabályozók 

• Nunez (2001) 
– Párhuzamosan működik önszabályozó és állami szabályozó pénzügyi 

piacokon 
– Mindkettő ellenőrizheti a brókereket 
– Önszabályozó a reputációját maximalizálja 

• Akkor romlik a reputációja, ha az állami szervezet feltár visszaéléseket 

– A kettő kiegészíti egymást 
• Az állami szervezet működése hatására az önszabályozó gyakoribb 

ellenőrzéseket végez 

• Nunez (2007) 
– A vállalat megvesztegetheti az önszabályozó szervezetet, így az nem 

mindig hozza nyilvánosságra, ha csalást fedez fel 
– Ez csökkentheti a nyilvánosságra hozatalok számát 
– De még így is növeli a jólétet az önszabályozó létezése, mert a 

megvesztegetésből származó járadék ellenőrzésre ösztönzi 



Versenyző önszabályozók 

• Versenyző tőzsdék (Caglio-Pescatori, 2013) 

– Profitorientált önszabályozó szervezetek (tőzsdék) 
ellenőrzik a rajtuk működő brókereket 

– Ha több tőzsde is van, akkor alacsonyabb 
ellenőrzési szinttel csábíthatnak magukhoz 
ügyfeleket: Race to the bottom 

– Ha egy tőzsde lenne, akkor magasabb lenne az 
ellenőrzési szint 



Az önszabályozás intézményrendszere 



Tanulságok: az önszabályozás 
hatékonyságát befolyásoló tényezők 

 



Tanulságok: az önszabályozás 
hatékonyságát befolyásoló tényezők 

• Információs aszimmetria mértéke a vállalatok és az állami 
szabályozó között 
– Sok szakpolitikai anyagban ez az önszabályozás fő előnye, viszont nem 

minden modellben szerepel 
– Pl. Gehrig-Jost (1995): a hatóság csak a költségfüggvények eloszlását 

ismeri, az önszabályozó viszont a vállalati költségeket 
– Költséges állapot-ellenőrzés 

• Piaci erő 
– Az önszabályozó léte segítheti az összejátszást 
– Emellett, ha a vállalatok közösen döntenek a termék egy 

dimenziójáról, az is piaci erőt biztosít nekik 
– DeMarzo et al (2005) mutatja meg explicit módon, hogy az iparági 

közös döntés a minőségről monopolkimenethez vezethet 
– Az önszabályozó stabil működése azonban meg is kívánhat 

valamekkora járadékot (Kranton, 2003)  



Tanulságok: az önszabályozás 
hatékonyságát befolyásoló tényezők 

• Az állami és az önszabályozó viszonya 
– Kiegészítő vagy helyettesítő? 
– Nunez modelljeiben kiegészítő, mert az állami ellenőrzés 

fenyegetése gyakoribb ellenőrzése ösztönzi az önszabályozót 
– Raffe-Robe (2011): nyereségorientált szervezetek esetében 

állami szabályozó nélkül is elég erős az ellenőrzés 

• Önszabályozó szervezetek száma és típusa 
– Több nyereségorientált önszabályozó szervezet race to the 

bottomhoz is vezethet (Caglio-Pescatori, 2013) 
– Reputációját maximalizáló szervezet túl keveset ellenőrizhet 

(Nunez) 
– A saját nyereségét maximalizaló önszabályozó gyakrabban 

ellenőriz és több innovációt vezet be, mint a vállalatok 
tulajdonában lévő (Reiffen-Robe, 2011) 


