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V¶EGTELEN SOKSZOR ISM¶ETELT KISZERZ}OD¶ES1

BERDE ¶EVA
Budapesti Corvinus Egyetem

A cikk a korm¶anyzat ¶es a v¶allalat kÄozti v¶egtelen sokszor ism¶etelt kiszer-
z}od¶esekkel foglalkozik. Vizsg¶alati eszkÄozt¶ar¶at a nem teljes szerz}od¶esek el-
m¶elet¶eb}ol kÄolcsÄonzi. A szakirodalmat felhaszn¶alva megmutatja, hogy l¶etezik
olyan fenyeget¶esi strat¶egia, kÄoznapi sz¶ohaszn¶alattal az adott szab¶alyok eset¶en
mindk¶et f¶el sz¶am¶ara saj¶at ¶erdek¶eben betartand¶o strat¶egia, ahol mind a v¶alla-
lat, mind a korm¶anyzat beruh¶az¶as¶anak ¶ert¶eke a t¶arsadalmilag optim¶alis nagy-
s¶ag. Bebizony¶³tja, hogy ann¶al val¶osz¶³n}ubb, hogy mind a korm¶anyzat, mind
a v¶allalat a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi szintet val¶os¶³tja meg, min¶el
nagyobb annak az es¶elye, hogy az adott v¶allalat kapja meg a kÄovetkez}o pe-
ri¶odusban is az ism¶etl}od}o munkafeladatot. Felh¶³vja a ¯gyelmet a szab¶alyoz¶o
felel}oss¶eg¶ere az ¶ujabb szerz}od¶es val¶osz¶³n}us¶eg¶enek indirekt meghat¶aroz¶as¶aban.

Journal of Economic Literature (JEL) k¶od: C73, D02, D52, D86.

1 Bevezet¶es

Az elm¶ult h¶usz-harminc ¶evben egyes tev¶ekenys¶egek kiszervez¶ese r¶esz¶ev¶e v¶alt
nem csak a mag¶an, hanem az ¶allami szf¶era termel¶es¶enek, illetve szolg¶altat¶a-
s¶anak. Cikkek ¶es tanulm¶anyok sokas¶aga ¶all¶³totta, hogy az ¶allami feladatok
kiszervez¶ese, kv¶azi piacos¶³t¶asa, nÄoveli a kÄozÄoss¶egi feladatok megold¶as¶anak
hat¶ekonys¶ag¶at [4,8,15]. A 2000-es ¶evekt}ol kezdve az Eur¶opai Uni¶o szab¶alyai
igen er}osen aj¶anlj¶ak, ma m¶ar az ¶allam eset¶eben legtÄobbszÄor kÄotelez}ov¶e is
teszik a kiszervezett feladatok kompetit¶³v tendereztet¶es¶et. M¶as fÄoldr¶eszek
orsz¶againak szab¶alyoz¶asa, ¶³gy Ausztr¶alia vagy az USA tÄorv¶enyhoz¶asa is ha-
t¶arozottan t¶amogatja a kompetit¶³v tendereket [1,5,6,17].
A tender ¶utj¶an elnyert munk¶ak eredm¶enyess¶eg¶enek meg¶³t¶el¶ese el}ore rÄogz¶³-

tett, sz¶amszer}uleg meghat¶arozott krit¶eriumok alapj¶an tÄort¶enik, amibe nagyon
neh¶ez bizonyos speci¶alis min}os¶egi mutat¶okat is belefoglalni [2]. R¶aad¶asul a
szerz}od¶eskÄot¶es ¶es a munka v¶egrehajt¶asa, illetve v¶egs}o megval¶osul¶asa kÄozt
eltelt id}oszakban ¶altal¶aban sz¶amos el}ore nem l¶athat¶o kÄorÄulm¶eny merÄul fel,
aminek vonatkoz¶asban a megb¶³z¶o joggal v¶arhatn¶a el a megb¶³zott maxim¶alis
lelkiismeretess¶eg¶et. Amikor azonban a tenderki¶³r¶asban nem szerepelnek ezek
az esetek, akkor az el}ore rÄogz¶³tett krit¶eriumok alapj¶an tÄort¶en}o ellen}orz¶es se
tudja ¯gyelembe venni az ¶uj kÄorÄulm¶enyeket. Mindez fokozottan ¶erv¶enyes a
szolg¶altat¶asokra, melyek min}os¶eg¶et csak minden egyes szolg¶altat¶asi elem is-
meret¶eben lehet pontosan meg¶³t¶elni. Az egyszer}u ¶ert¶ekel¶esen t¶ulmutatva, az

1Be¶erkezett: 2012. m¶arcius 19. E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu.
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¶ujabb tenderek nyerteseinek kiv¶alaszt¶asakor is fontos lenne a m¶ar elv¶egzett fe-
ladatok min}os¶egi ism¶erveinek ¯gyelembe v¶etele. Az ¶ujabb feladatot v¶egrehaj-
t¶o v¶allalat tender ¶utj¶an tÄort¶en}o kiv¶alaszt¶asa kÄulÄonÄosen akkor ellentmond¶asos,
ha tÄobbszÄor ism¶etl}od}o tev¶ekenys¶egr}ol van sz¶o. Ilyenkor az el}oz}o alkalommal
v¶egzett munka min}os¶ege hasznos inform¶aci¶ot adhat arra vonatkoz¶oan, hogy
az ¶ujabb versenyki¶³r¶asban melyik v¶allalatot hirdess¶ek ki gy}oztesnek. A ten-
der dÄont¶esi szempontjai kÄozt azonban nem olyan egyszer}u ¯gyelembe venni
a kor¶abbi munkav¶egz¶es min}os¶eg¶et, mert a tenderek gy}ozteseinek kiv¶alaszt¶a-
sakor ¶altal¶aban az alacsony kÄolts¶egek bizonyulnak a legfontosabb szempont-
nak. A min}os¶eget illet}oen sokkal ink¶abb az alapvet}o el}o¶³r¶asok teljes¶³t¶es¶et
v¶arj¶ak el, mintsem a j¶o referenci¶akat pontozn¶ak. Ezt a probl¶em¶at ¶ugyis
meg lehet kerÄulni, ha az ¶allamnak lehet}os¶eget biztos¶³tanak a kiszerz}odÄott
partner kÄozvetlen, ¶es nem versenyki¶³r¶ason keresztÄuli kiv¶alaszt¶as¶ara. A szer-
z}od}o f¶ellel tÄort¶en}o kÄozvetlen kapcsolatfelv¶etel sok esetben az ¶erv¶enyben lev}o
tÄorv¶enyek kij¶atsz¶asa, m¶egis vezethet j¶o eredm¶enyre. Hansen [10] pl. D¶ania
p¶eld¶aj¶an mutatja meg, hogy az Äoregek gondoz¶as¶aban azok az esetek voltak
hat¶ekonyabbak, amikor a helyi adminisztr¶aci¶o kÄozvetlenÄul v¶alasztotta ki a
gondoz¶ast ell¶at¶o v¶allalkoz¶asokat, pedig ezzel tulajdonk¶eppen tÄorv¶enyt szegtek.
Term¶eszetesen a kiszerz}odÄott f¶el tenderen k¶³vÄuli megv¶alaszt¶asa vissza¶el¶eshez
is vezethet, de a tenderen val¶o r¶eszv¶etelek eset¶eben is id}onk¶ent sok vissz¶ass¶ag,
pl. Äosszej¶atsz¶as ¯gyelhet}o meg.
A kÄozÄoss¶egi p¶enzb}ol ¯nansz¶³rozott feladatok tendereztet¶es¶et ink¶abb a

2000-es ¶evek elej¶en szÄuletett irodalmak tartj¶ak j¶o megold¶asnak. Yvrande-
Billon [18] pl. egy¶ertelm}uen ki¶all a tendereztet¶es t¶arsadalmi hat¶ekonys¶agot
nÄovel}o tulajdons¶aga mellett, ¶es pontosan abban l¶at probl¶em¶at, hogy az inkum-
bens v¶allalatnak m¶odj¶aban ¶all megakad¶alyozni az ¶ujabb versenyt¶arsak gy}o-
zelm¶et. Ugyanakkor m¶ar a 2000-es ¶evekben is tÄobb szerz}o k¶etely¶et fejezte ki
a kÄozÄoss¶egi feladatok tendereztet¶esen keresztÄuli kiszervez¶es¶enek univerz¶alis
hat¶ekonys¶ag¶at illet}oen. Obermann{Kostal [16] pl. ausztriai felm¶er¶esek elem-
z¶es¶en keresztÄul jutott arra a kÄovetkeztet¶esre, hogy tÄobb ¶erv hozhat¶o fel a
szerz}od¶esek harmadik f¶elnek tÄort¶en}o tenderen keresztÄuli kiszerz}odtet¶ese ellen,
mint mellette. Az ellen¶ervek kÄozt szerepel a roml¶o min}os¶eg ¶es az ar¶anytalanul
hosszan elh¶uz¶od¶o kiv¶alaszt¶asi ¶es szerz}od¶eskÄot¶esi id}oszak. Az 1990-es ¶evek
kÄozep¶et}ol n¶epszer}uv¶e v¶al¶o nem teljes szerz}od¶esek elm¶elet¶enek, valamint az
ir¶any¶³t¶asi mechanizmusok tanulm¶anyoz¶as¶anak eredm¶enyek¶ent ma m¶ar ezen i-
r¶anyzatok megkÄozel¶³t¶es¶eb}ol kiindulva is vizsg¶alhat¶o a kiszervez¶es hat¶ekonys¶a-
ga (l¶asd pl. [7,14]). B¶armely elm¶elet alapj¶an vonjuk is le kÄovetkeztet¶eseinket,
az elv¶egzend}o feladat jelleg¶enek megfelel}oen esetenk¶ent a tendereztet¶es, m¶as-
kor az ¶allam saj¶at, illetve hossz¶u t¶avra kijelÄolt v¶allalati partner¶en keresztÄuli
feladatmegold¶asa bizonyul hat¶ekonyabbnak. Jelen cikkben a nem teljes szer-
z}od¶esek2 megkÄozel¶³t¶es¶eben vizsg¶aljuk a kiszerz}od¶es probl¶em¶aj¶at, azzal a plusz
felt¶etellel, hogy id}oszakr¶ol id}oszakra ¶ujra szÄuks¶egess¶e v¶alik a munka elv¶egz¶ese.
A cikk bemutatja, hogy a v¶egtelen sokszor ism¶etelt szerz}od¶esek t¶arsadal-

milag optim¶alis beruh¶az¶asi szintj¶et eredm¶enyez}o egyens¶ulyi strat¶egi¶aj¶at az

2[11] magyarra leford¶³tott v¶altozata a nem teljes szerz}od¶esekre a ,,hi¶anyos szerz}od¶es"
kifejez¶est alkalmazza.
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¶allami feladatok kiszerz}odtet¶ese eset¶en is alkalmazni lehet. A 2. r¶esz felv¶azolja
a modell alapfeltev¶eseit, a 3. r¶esz a j¶at¶ek egyetlen peri¶odusbeli lej¶atsz¶as¶at mu-
tatja be, majd az ism¶etelt j¶at¶ekkal a 4. r¶esz foglalkozik. Az 5. r¶esz azt mu-
tatja meg, hogy az ism¶etelt kiszerz}od¶esek eset¶eben a t¶arsadalmilag optim¶alis
beruh¶az¶asi szint el¶er¶ese mennyiben fÄugg annak a val¶osz¶³n}us¶eg¶et}ol, hogy az
el}oz}o id}oszakban optim¶alis beruh¶az¶asi szintet megval¶os¶³t¶o v¶allalat a kÄovetke-
z}o id}oszakban ism¶et hasonl¶o szerz}od¶est kap. Itt bizony¶³tom be, hogy min¶el
kisebb ez a val¶osz¶³n}us¶eg, ann¶al nagyobb ± diszkontt¶enyez}o szÄuks¶eges ahhoz,
hogy a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi szint megval¶osuljon. A 6. r¶eszben
az olvas¶o p¶eld¶at tal¶al az egyÄuttm}ukÄod¶est biztos¶³t¶o ± ¶ert¶ekekre. Itt arra is
felh¶³vom a ¯gyelmet, hogy nagyon kis ¶ujraszerz}od¶esi val¶osz¶³n}us¶eg eset¶en nem
is sz¶am¶³thatunk az optim¶alis beruh¶az¶asi ¶ert¶ekek megval¶os¶³t¶as¶ara.
Miel}ott elkezden¶em a modell ismertet¶es¶et, foglaljuk Äossze a kÄozgazdas¶agi

probl¶em¶at: egy bizonyos szolg¶altat¶ast (vagy j¶osz¶agot) kÄozvetlenÄul vagy kÄoz-
vetve az ¶allam k¶enytelen ny¶ujtani3, mert pl. kÄozj¶osz¶ag jelleg}u term¶ekr}ol vagy
szolg¶altat¶asr¶ol van sz¶o, melynek direkt mag¶an ¯nansz¶³roz¶asa nem megoldott.
Az itt felmerÄul}o k¶erd¶es, hogy a szolg¶altat¶ast h¶azon belÄul ny¶ujts¶ak (a termel¶est
h¶azon belÄul v¶egezz¶ek), vagy szerz}odtess¶ek ki. Amennyiben kiszerz}odtetik, ak-
kor az ¶ujabb dilemma a mag¶anv¶allalkoz¶as kiv¶alaszt¶as¶anak form¶aj¶ara vonatko-
zik. Ez tipikusan olyan k¶erd¶es, melynek megv¶alaszol¶asakor ¶erdemes felhasz-
n¶alni a nem teljes szerz}od¶esek elm¶elet¶enek vizsg¶alati eszkÄozeit. Ak¶armilyenek
ugyanis a tulajdonosi viszonyok, el}oszÄor mindig megkÄotik a szerz}od¶est az
alapvet}o feladatok elv¶egz¶es¶ere, amely meghat¶arozott er}ofesz¶³t¶est ig¶enyel a
szerepl}okt}ol. A feladat teljes¶³t¶ese, ¶es a bev¶etelek realiz¶al¶od¶asa azonban csak
egy k¶es}obbi id}opontban tÄort¶enik. Nem lehet mindent egy harmadik f¶el ¶altal
kik¶enyszer¶³thet}o szerz}od¶esbe foglalni, mert egyr¶eszt sok esetben a feladat
maga olyan bonyolult, hogy lehetetlen teljesen pontosan le¶³rni, m¶asr¶eszt pedig
a szerz}od¶eskÄot¶es ¶es a teljes¶³t¶es kÄozt eltelt id}o alatt sok v¶altoz¶as tÄort¶enhet.
Azt, hogy ilyen kÄorÄulm¶enyek kÄozt a felek mennyire ¶erdekeltek a t¶arsadalmilag
optim¶alis, vagy ahhoz legal¶abb a lehet}o legkÄozelebb lev}o er}ofesz¶³t¶es kifejt¶e-
s¶eben, nagyban befoly¶asolja, hogy a munkav¶egz¶es milyen tulajdonviszonyok
kÄozt zajlik. (A nem teljes szerz}od¶esek elm¶eleti alapj¶an kifejlesztett elemz¶esi
m¶odszerek bemutat¶as¶at l¶asd pl. [11]-ben ¶es [12]-ben, valamint az elm¶elet
¶ujabb elemeit [13]-ban.)
A k¶erd¶eses eszkÄozt¶arat n¶eh¶any kiv¶etelt}ol eltekintve eddig csak v¶eges sz¶am¶u

szerz}od¶eskÄot¶es eset¶en alkalmazt¶ak. Az egyik kiv¶etel, Halonen, aki ezekkel a
m¶odszerekkel t¶argyalja a v¶egtelen sokszor ism¶etl}od}o szerz}od¶esek eset¶et [9]. Az
id¶ezett cikk probl¶emakÄore kÄozel ¶all az ¶altalam elemzett esethez, mert a felek
v¶egtelen sokszor kÄotnek azonos felt¶etelekkel szerz}od¶est. Amikor a korm¶anyzat
(¶allam) v¶egtelen sokszor kiszerz}odtet egy ugyanolyan t¶³pus¶u feladatot, akkor
a [9]-f¶ele probl¶ema egy speci¶alis eset¶evel tal¶alkozunk. Ilyenkor nem csak
az optim¶alis ÄosztÄonz¶esi keretek megtal¶al¶asa a c¶el, hanem a szerz}od¶eskÄot¶es
m¶odj¶anak a meghat¶aroz¶asa (versenyki¶³r¶as, azaz tender, vagy kÄozvetlen part-
nerkiv¶alaszt¶as), illetve tenderki¶³r¶as eset¶en a hat¶ekonys¶agot legjobban seg¶³t}o

3Itt most nem foglalkozunk azzal a k¶erd¶essel, milyen ¶uton lehetne kÄozvetlenÄul a fo-
gyaszt¶okkal ¯nansz¶³roztatni a szolg¶altat¶ast.
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krit¶eriumrendszer megfogalmaz¶asa is feladat. A szerz}od¶eskÄot¶es m¶odj¶at vizs-
g¶alva kÄulÄon ¶erdemes oda¯gyelni arra az esetre, amikor az ¶allam ugyanazzal
a v¶allalattal kÄot id}or}ol id}ore ¶ujabb szerz}od¶est. Ilyenkor ugyanis az ¶allam
kÄozel¶³ti azt a megold¶ast, mintha a saj¶at v¶allalata v¶egezn¶e el a munk¶at. Az
al¶abbiakban bemutatom, hogy a nem teljes szerz}od¶esek eszkÄozt¶ara milyen
ir¶anymutat¶ast adhat ezeknek a feladatoknak az opitm¶alis teljes¶³t¶es¶ehez, azaz
mit javasol annak az ¶erdek¶eben, hogy a feladatokat t¶arsadalmilag hat¶ekony
szinten tudj¶ak megoldani.

2 A modell

A j¶at¶ek kiindul¶asakor [9]-re t¶amaszkodom4, majd az ¶altala bemutatott mo-
dellt fejlesztem tov¶abb a kiszerz}od¶es speci¶alis kÄorÄulm¶enyeinek ¯gyelembe v¶e-
tel¶evel. A j¶at¶ek egyetlen lej¶atsz¶asakor, ak¶armelyik peri¶odust is tekintjÄuk, a
peri¶odus elej¶en ex ante, azaz a peri¶odus nulladik id}oszak¶aban, mind a v¶al-
lalat, mind a korm¶anyzat hum¶ant}oke beruh¶az¶ast kell hogy v¶egezzen, ha azt
akarj¶ak, hogy munkakapcsolatuk m}ukÄodjÄon. A v¶allalatnak meg kell ismernie
azokat az Äugyfeleket, akiket a korm¶anyzat kÄuld hozz¶a, ig¶enyeiknek megfelel}o
szolg¶altat¶asi m¶odszert kell kidolgoznia, tiszt¶aba kell jÄonnie a korm¶anyzat
aktu¶alis elv¶ar¶asaival, az ¶erv¶enyes korm¶anyzati szab¶alyoz¶assal, stb. A kor-
m¶anyzatnak Äossze kell gy}ujtenie az Äugyfeleket, vagy legal¶abb meghat¶arozni
azt, kik vehetik ig¶enybe a szolg¶altat¶ast (pl. azokat, akik egy munkaer}o-piaci
k¶epz¶esen vesznek r¶eszt) a v¶allalat r¶esz¶ere, ki kell alak¶³tania a v¶allalat fel¶e
az aktu¶alis id}oszak ¶ert¶ekel¶esi rendszer¶et, k¶epeznie kell saj¶at alkalmazottait,
hogy alkalmasak legyenek a v¶allalattal val¶o hat¶ekony kapcsolattart¶asra, stb.
A korm¶anyzat vg, a v¶allalat vf ¶ert¶ek}u beruh¶az¶ast v¶egez. A beruh¶az¶as kÄolts¶ege
c(vi), ahol i = f vagy g. A beruh¶az¶as kÄolts¶eg¶ere vonatkoz¶oan a kÄovetkez}o
felt¶etelez¶eseket alkalmazzuk. Amennyiben v 2 [0; V ] ahol V > 0, akkor:

c(v) ¸ 0 ¶es c(0) = 0; c k¶etszer di®erenci¶alhat¶o

c0(v) > 0 ¶es c00(v) > 0 v 2 (0; V ) bels}o pontok eset¶en
lim
vi!0

c0(v) = 0

lim
vi!V

c0(v) =1 ;

illetve, ha ezen utols¶o felt¶etel n¶elkÄul a kÄovetkez}okben fel¶³rt modellek optim¶a-
lis teljes beruh¶az¶asi szintje, v bels}o pont, akkor ez a felt¶etel elhagyhat¶o. Az
¶allam (szinonim ¶ertelemben korm¶anyzat) ¶es a v¶allalat kÄozti szerz}od¶es meg-
kÄot¶ese ut¶an a k¶et f¶el kapcsolata olyan, mint [9]-ben a k¶et v¶allalat kapcsolata,
a termel¶eshez szÄuks¶eges eszkÄoz kÄozÄos tulajdona eset¶en. A j¶at¶ek adott lej¶at-
sz¶as¶aban a munka befejez¶es¶eig az ¶allam ¶es a v¶allalat egym¶as n¶elkÄulÄozhetetlen
partnerei. Az ¶allam ugyan ¶ori¶asi neh¶ezs¶egek ¶ar¶an tal¶alhat m¶asik mag¶an
szolg¶altat¶ot, de ezzel megszegi a szerz}od¶est, mely b¶³rs¶agot eredm¶enyez. Az ¶uj

4[9] pedig Hart and Moore [12] cikk¶eb}ol indult ki.
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partnerrel val¶o kapcsolat kialak¶³t¶asa emellett komoly elsÄullyedt kÄolts¶egekkel
j¶ar. A v¶allalat is el¶allhat speci¶alis kÄorÄulm¶enyek kÄozt a szerz}od¶est}ol, de ez
sz¶am¶ara elmaradt bev¶etelt, elsÄullyedt kÄolts¶egeket, ¶es az ¶uj terÄuletre val¶o
bel¶ep¶es nagy kv¶azi ¯x kÄolts¶eg¶et {mely szint¶en elsÄullyedt kÄolts¶eg{ vonja maga
ut¶an. A peri¶odus indul¶asakor v¶egzett hum¶ant}oke beruh¶az¶as¶at pedig egy kÄuls}o
kapcsolatban egyikÄuk se tudja ¶ert¶ekes¶³teni. Modellemben ily m¶odon az adott
peri¶odus 0. id}oszaka ut¶an kÄozvetlen v¶egzett beruh¶az¶as az 1. id}oszakban csak
akkor eredm¶enyez bev¶etelt, ha az ¶allam ¶es a v¶allalat az 1. id}oszakban is
egyÄuttm}ukÄodnek. A j¶at¶ek adott peri¶odusban felv¶azolt id}obeli Äutemez¶es¶et az
1. ¶abra mutatja.

1. ¶abra. A j¶at¶ek egyetlen peri¶odusbeli lej¶atsz¶as¶anak id}obeli Äutemez¶ese

Mint ahogy az 1. ¶abr¶an is l¶athat¶o, a felek a peri¶odus 0. id}oszak¶aban kÄotnek
szerz}od¶est. Mivel a hum¶ant}oke beruh¶az¶as rendk¶³vÄul Äosszetett, ezt nem tudj¶ak
¶ugy szerz}od¶esbe foglalni, hogy egy harmadik f¶el ¶altal kik¶enyszer¶³thet}o legyen.
A kik¶enyszer¶³thet}os¶eget az is akad¶alyozza, hogy a 0. ¶es az 1. id}oszak kÄozt el}ore
nem l¶athat¶o esem¶enyek kÄovetkezhetnek be. Az 1. id}oszakban azonban mind
a v¶allalat, mind a korm¶anyzat r¶esz¶ere egy¶ertelm}uen kiderÄul, hogy mekkora
¶ert¶ekben v¶egzett beruh¶az¶ast a m¶asik.

FeltesszÄuk, hogy mind a v¶allalat, mind a korm¶anyzat kÄozÄombÄos a koc-
k¶azattal szemben. Amennyiben a v¶allalat nem kap ¶ujabb szerz}od¶est a kor-
m¶anyzatt¶ol, akkor egy m¶asik terÄuleten kell munk¶at keresnie. Ehhez azonban
olyan befektet¶esre van szÄuks¶ege, amely a sz¶oban forg¶o terÄuletet elhagyva nem
nyerhet}o vissza, amit a tov¶abbiakban kapcsolat-speci¯kus elsÄullyedt kÄolts¶eg-
nek nevezÄunk. FeltesszÄuk, ez az elsÄullyedt kÄolts¶eg ar¶anyos azzal az ¶ert¶ek-
kel, amit a jelenlegi ipar¶agban a hum¶ant}oke beruh¶az¶assal ¶atlagosan el}o¶all¶³t.
Vagyis ha a hum¶ant}oke beruh¶az¶assal vf ¶ert¶eket teremt, akkor annak csak
egy meghat¶arozott r¶esz¶et haszn¶alja fel most, mert amennyiben a kÄovetkez}o
id}oszakban k¶enytelen egy m¶asik terÄuleten dolgozni, akkor v¶arhat¶o ¶ert¶ekben
¶epp a mostani beruh¶az¶as teremtette p¶enzÄosszeget kell kv¶azi ¯x kÄolts¶egk¶ent
meg¯zetnie. Amennyiben ¼ annak a val¶osz¶³n}us¶ege, hogy a v¶allalat a kÄovetkez}o
peri¶odusban ism¶et szerz}od¶est kap az ¶allamt¶ol, akkor ez a kapcsolat-speci¯kus
elsÄullyedt kÄolts¶eg (1 ¡ ¼) ¤ vf . A megmaradt bev¶etelt tekintve ¼ ¤ vf ami
elkÄolthet}oen a rendelkez¶es¶ere ¶all. A mostani bev¶etel ¶es pro¯t (illetve a
bev¶etelek ¶es pro¯tok ¶atlaga) teh¶at a v¶allalkoz¶as m¶eret¶et jelzi, ¶es ez az a szint,
amit egy m¶asik terÄuleten is tartani szeretne. Az ¶ujabb terÄuleten v¶egzett szol-
g¶altat¶as vagy termel¶es azonban mindenk¶eppen egy indul¶o beruh¶az¶ast ig¶enyel,
amit kor¶abbi bev¶eteleib}ol tud fedezni.
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FeltesszÄuk, hogy a korm¶anyzat sz¶am¶ara is van elsÄullyedt kÄolts¶ege a kap-
csolatnak, amennyiben a kÄovetkez}o f¶azisban m¶as v¶allalattal kÄot szerz}od¶est:
meg kell ismernie a sz¶am¶ara munk¶at v¶egz}o v¶allalat viselked¶esi attit}udj¶et, a
v¶allalathoz igazod¶o felÄugyeleti rendet kell kialak¶³tania, stb. Ez¶ert a v¶allalat-
hoz hasonl¶o m¶odon a korm¶anyzat is csak maximum (1 ¡ ¼) ¤ vg Äosszeggel
rendelkezhet az ¶altala teremtett beruh¶az¶asi ¶ert¶ekb}ol. A peri¶odus v¶egi el-
oszt¶asi felt¶etelek miatt azonban m¶eg ez sem az a bev¶etel, amivel szabadon
gazd¶alkodhat.
FeltesszÄuk ugyanis, ugyan¶ugy, ahogy [12], hogy a v¶allalat ¶es a korm¶anyzat

a hum¶ant}oke beruh¶az¶as eredm¶enyek¶epp az 1. id}oszakban a keletkezett bev¶e-
telt kÄolts¶egmentes alkuval osztj¶ak el. Az 1. id}oszakra azonban a kÄozvetlen
a 0. id}oszak ut¶an v¶egzett beruh¶az¶as kÄolts¶ege m¶ar egy realiz¶alt kÄolts¶eg, amit
ut¶olag nem tudnak felosztani egym¶as kÄozt. Csak a bev¶etelen, pontosan a
bev¶etel ¼-szeres¶en osztoznak, m¶egpedig az aktu¶alis alkupoz¶³ci¶ojuknak megfe-
lel}oen Nash-alkuval. Az aktu¶alis alkupoz¶³ci¶ot szimmetrikusnak tekintve, ¶epp
felezik a keletkezett bev¶eteleket. Azt is feltesszÄuk, hogy a kÄovetkez}o f¶azisra a
hum¶ant}oke beruh¶az¶as kv¶azi ¯x kÄolts¶eget felÄulm¶ul¶o r¶esze m¶ar elamortiz¶al¶odik,
ez¶ert a kÄovetkez}o f¶azisban az ¶ujabb kÄorÄulm¶enyeknek megfelel}o ¶uj hum¶ant}oke
beruh¶az¶ast kell v¶egezni.

3 Az egyid}oszaki j¶at¶ek

A v¶allalat ¶es a korm¶anyzat c¶elja, hogy ¶atlagosan min¶el nagyobb pro¯tszintet
¶erjenek el. Ehhez azzal is kalkul¶alniuk kell, hogy a kÄovetkez}o peri¶odusban
a mostanit¶ol kÄulÄonbÄoz}o terÄuleten, illetve a mostanit¶ol kÄulÄonbÄoz}o partnerrel
kell majd dolgozniuk, aminek indul¶o kÄolts¶eg¶et a jelenlegi bev¶etel¶eb}ol kell
fedezniÄuk. Ez¶ert a j¶at¶ek egyetlen peri¶odus¶aban a v¶allalat ¶es a korm¶anyzat
c¶elja, hogy az adott peri¶odusbeli pro¯tjukat (hasznoss¶agukat) maximaliz¶alj¶ak,
de az adott peri¶odusban ennek ¶atlagosan csak egy meghat¶arozott r¶esz¶et
tudj¶ak felhaszn¶alni. A pro¯tmaximaliz¶al¶asi probl¶em¶at t¶arsadalmi szempont-
b¶ol meghat¶aroz¶o ÄosszefÄugg¶es: vi ¡ c(vi)¡!vi

max, ahonnan

1¡ c0(v¤i ) = 0; (i = f; g) : (1)

Az (1) egyenletben v¤i a t¶arsadalmilag legjobb beruh¶az¶asok ¶altal teremtett ¶er-
t¶eket jelÄoli. (Az adott peri¶odusban azonban ennek csak ¼-szeres¶et haszn¶aln¶ak
fel a szerepl}ok.) A beruh¶az¶as hasznos¶³t¶as¶ara egyik f¶elnek sincs kÄuls}o lehet}o-
s¶ege, a tÄobbletet, ahogy m¶ar kor¶abban is l¶attuk, az ilyen esetekben szok¶asos
Nash-alkuval osztj¶ak el, 50:50%-ban (l¶asd pl. [12]). Ezeket a felt¶eteleket is-
merve, a felek pro¯tmaximaliz¶al¶asi probl¶em¶aja: vi

2 +
vj
2 ¡ c(vi)¡!vi

max, ahon-
nan

1

2
¡ c0(vpi ) = 0; (i = f; g) : (2)

A (2) egyenletben a vpi az egy¶eni optimumokat jelÄoli. A v(:) fÄuggv¶enyre vo-
natkoz¶o felt¶etelek kÄovetkezt¶eben v¤i > vpi , mind a v¶allalat, mind a korm¶any-
zat kevesebb hum¶ant}oke beruh¶az¶ast v¶egez, mint ami t¶arsadalmilag optim¶alis
lenne. Ez a tipikus akad¶alyoz¶asi probl¶ema (angolul "hold up problem").
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4 Az ism¶etelt j¶at¶ek

Ebben a r¶eszben [9] gondolatmenet¶et kÄovetve l¶atni fogjuk, hogy az el}oz}o
r¶esz j¶at¶ek¶at folyamatosan ism¶etelve, l¶etezik olyan fenyeget}o strat¶egia (angolul
,,trigger strategy"), melynek seg¶³ts¶eg¶evel a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi
szintek minden peri¶odusban tÄort¶en}o megval¶os¶³t¶asa egyens¶ulyi strat¶egi¶at alkot.
[9] azonban nem foglalkozott azzal az esettel, amikor a szerz}od¶es egy ¶allami
feladat mag¶anv¶allalatnak tÄort¶en}o kiszerz}od¶es¶et jelenti. ¶En megmutatom,
hogy ilyenkor is el lehet ¶erni a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi szintet, de
a fenyeget}o strat¶egia eredm¶enyess¶ege nagyban fÄugg att¶ol, hogy milyen val¶o-
sz¶³n}us¶eggel sz¶am¶³that a feladat¶at t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi szinttel
teljes¶³t}o v¶allalat arra, hogy a kÄovetkez}o peri¶odusban is vele, ¶es nem egy m¶asik
v¶allalattal kÄot szerz}od¶est a korm¶anyzat.
A fenyeget}o strat¶egia el}o¶³r¶asa az i (i = f; g) szerepl}o r¶esz¶ere5:

1. Az 1. peri¶odusban v¶egezz v¤i ¶ert¶ek}u beruh¶az¶ast, ¶es kÄovesd a (P
¤
f ; P

¤
g )

nett¶o bev¶eteleloszt¶ast (ki¯zet¶eseloszt¶ast)6.

2. Amennyiben az 1; 2; . . . ; t¡1-edik peri¶odusban mindig (P ¤f ; P ¤g ) volt az
eloszt¶as, ¶es v¤i ¶ert¶ek}u a partnered beruh¶az¶asa, akkor a t-edik peri¶odusban
te is v¤i ¶ert¶ek}u beruh¶az¶ast v¶egezz, ¶es kÄovesd az (P

¤
f ; P

¤
g ) eloszt¶ast.

3. Amennyiben a t-edik peri¶odusban vagy vi 6= v¤i , vagy az eloszt¶as a
t¡ 1-edik peri¶odusban nem egyezik meg (P ¤f ; P ¤g )-gal, akkor alkalmazd
a t; t + 1; . . .-edik peri¶odusokban a (PN

f ; PN
g ) eloszt¶ast, ¶es ezekben a

peri¶odusokban m¶ar mindig vNi ¶ert¶ek}u beruh¶az¶ast v¶egezz. A PN
f ¶es P

N
g

a statikus Nash-egyens¶ulyi ki¯zet¶esekre, a vNi pedig a statikus Nash-
egyens¶ulyi beruh¶az¶asi ¶ert¶ekekre utal.

A beruh¶az¶asban val¶o csal¶as domin¶alja az eloszt¶asban val¶o csal¶ast, mert
az adott peri¶odusban b¶armelyik f¶el ¶ugy ¶erhet el maxim¶alis bev¶etelt, ha m¶ar a
beruh¶az¶asban is csal, mikÄozben a partner m¶eg az optim¶alis szint}u beruh¶az¶ast
val¶os¶³tja meg. A fenyeget¶esi strat¶egia le¶³r¶as¶ahoz de¯ni¶aljuk T ¤-ot.

T ¤ =
(P d

g ¡ Pp
g )[P

d
f + c(v¤f)] + (P

d
f ¡ P p

f )[¼v
¤
f + ¼v¤g ¡ Pd

g ¡ c(v¤g)]

(P d
f ¡ Pp

f ) + (P
d
g ¡ Pp

g )
(3)

A fenyeget}o strat¶egia (P¤f ; P
¤
g ) ki¯zet¶ese:

(P¤f ; P
¤
g ) = [(T

¤ ¡ c(v¤f)); (¼v
¤
f + ¼v¤g ¡ T ¤ ¡ c(v¤g)] : (4)

A (4) ki¯zet¶esek mellett a v¶allalatnak, illetve a korm¶anyzatnak akkor ¶eri
meg nem csalnia, ha

1

1¡ ±
[T ¤ ¡ c(v¤f )] ¸ Pd

f +
±

1¡ ±
Pp
f : (5)

5A fenyeget}o strat¶egia le¶³r¶as¶at, ¶es az optim¶alis diszkontt¶enyez}o kisz¶am¶³t¶as¶at l¶asd
r¶eszletesebben [9]-ben

6A sz¶oban forg¶o nett¶o bev¶etel eloszt¶as¶at {a ki¯zet¶eseloszt¶ast{ l¶asd k¶es}obb.



66 Berde ¶Eva

A korm¶anyzat ÄosztÄonz¶esi felt¶etele pedig:

1

1¡ ±
[¼v¤f + ¼v¤g ¡ T ¤ ¡ c(v¤g)] ¸ P d

g +
±

1¡ ±
P p
g : (6)

A P d
i az elt¶er¶esi (csal¶asi) strat¶egi¶aval kapott ki¯zet¶eseket, a P

p
i pedig a bÄunte-

t¶essel kapott ki¯zet¶eseket jelÄoli. A bÄuntet¶esi strat¶egia ki¯zet¶esei megegyeznek
az egyszeri j¶at¶ek Nash-egyens¶ulyi ki¯zet¶eseivel. (Minden kifejez¶esben i = f ,
vagy g.) A ± az ¶un. diszkontt¶enyez}o ¶ert¶eke.
Az (5) ¶es (6) egyenl}otlens¶egekb}ol kifejezve ± ¶ert¶ek¶et, a kooper¶aci¶ohoz a

diszkontt¶enyez}onek legal¶abb akkor¶anak kell lennie, mint az al¶abbi (7) ¶es (8)
egyenl}otlens¶eg jobb oldal¶an ¶all¶o kifejez¶es ¶ert¶eke

± ¸
P d
f ¡ T ¤ + c(v¤f)

P d
f ¡ Pp

f

; (7)

± ¸
Pd
g ¡ ¼v¤f ¡ ¼v¤g + T ¤ + c(v¤g)

P d
g ¡ Pp

g
: (8)

Az optim¶alis T ¤ mind a v¶allalatnak, mind a korm¶anyzatnak kiegyens¶u-
lyozott ÄosztÄonz¶est ad. A (7) alapj¶an nem csÄokkenthet}o tov¶abb T ¤ ¶ert¶eke, a
(8)-nak megfelel}oen pedig nem nÄovelhet}o tov¶abb. Ily m¶odon a (3)-ban meg-
hat¶arozott T ¤ ¶epp ± legkisebb olyan ¶ert¶ek¶et biztos¶³tja, amikor m¶eg mind a
v¶allalat, mind a korm¶anyzat a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶ast v¶egzi el.

5 Az egyÄuttm}ukÄod¶est biztos¶³t¶o diszkontt¶enye-
z}o az ¶ujabb szerz}od¶eskÄot¶es val¶osz¶³n}us¶eg¶enek
fÄuggv¶eny¶eben

Ebben a r¶eszben azt mutatom meg, hogy az egyÄuttm}ukÄod¶est biztos¶³t¶o mini-
m¶alis diszkontt¶enyez}o ¶ert¶eke hogyan fÄugg annak a val¶osz¶³n}us¶eg¶et}ol, hogy a
v¶allalat a kÄovetkez}o peri¶odusban is szerz}od¶est kap a korm¶anyzatt¶ol a sz¶oban
forg¶o tev¶ekenys¶eg elv¶egz¶es¶ere. FeltesszÄuk, hogy mind a v¶allalatnak, mind a
korm¶anyzatnak nagy ¶ert¶ek}u bÄuntet¶est kell ¯zetnie, amennyiben nem teljes¶³ti
a szerz}od¶esben foglaltakat. A pro¯tmaximaliz¶al¶o v¶allalatnak ¶es a korm¶any-
zatnak eleve is ¶erdeke a szerz}od¶esben foglaltak teljes¶³t¶ese, a kil¶at¶asba helye-
zett bÄuntet¶es azonban tov¶abb nÄoveli annak az es¶ely¶et, hogy m¶eg v¶eletlenÄul
se tÄort¶enjen szerz}od¶esszeg¶es. Mint azonban l¶attuk, a megkÄotÄott szerz}od¶es
nem teljes, ¶³gy nyitva hagyja azt a k¶erd¶est, hogy mekkora lesz a hum¶ant}oke
beruh¶az¶as. ModellÄunkben ugyan se a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶as, se
az egyszeri j¶at¶ek eset¶en a v¶allalat, illetve a korm¶anyzat optim¶alis beruh¶az¶asa
nem fÄugg att¶ol a kapcsolat-speci¯kus elsÄullyedt kÄolts¶egt}ol, amit az ¶uj terÄuleten
kell majd a v¶allalatnak ¯zetnie (illetve amit az ¶uj szerz}od¶eses partner miatt
a korm¶anyzatnak kell mag¶ara v¶allalnia), az azonban, hogy egy bizonyos ¶er-
t¶ek}u beruh¶az¶as v¶egeredm¶enyben mekkora ki¯zet¶est eredm¶enyez a j¶at¶ekban
r¶esztvev}o feleknek, m¶ar fÄugg az elsÄullyedt kÄolts¶egekt}ol. Min¶el kisebb annak
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a val¶osz¶³n}us¶ege, hogy az adott v¶allalat a kÄovetkez}o peri¶odusban is tender-
gy}oztes lesz, vagy esetleg m¶as m¶odon ism¶et hasonl¶o szerz}od¶eshez jut a kor-
m¶anyzatt¶ol, ann¶al nagyobb mindk¶et r¶esztvev}o sz¶am¶ara az elsÄullyedt kÄolts¶eg.
Az elsÄullyedt kÄolts¶eg gyakorlatilag azt biztos¶³tja, hogy amennyiben a fenn¶all¶o
kapcsolat megsz}unik, a v¶allalat ¶es a korm¶anyzat ¶atlagosan akkor is hasonl¶o
nagys¶ag¶u pro¯tot, illetve hasznoss¶agot lesz k¶epes realiz¶alni, mert az ¶uj terÄu-
leten, illetve az ¶uj partnerrel is hasonl¶oan jÄovedelmez}o termel¶esi felt¶eteleket
tud megval¶os¶³tani.
Az egyszer}ubb t¶argyal¶as ¶erdek¶eben feltesszÄuk, hogy a v¶allalat ¶es korm¶any-

zat felt¶etelei szimmetrikusak, kÄolts¶egfÄuggv¶enyÄuk megegyezik: cf(:) = cg(:).
A kÄolts¶egfÄuggv¶enyek azonoss¶aga tov¶abbi azonoss¶agokat eredm¶enyez, ennek
megfelel}oen jelÄol¶esrendszerÄunk is egyszer}usÄodik. Elhagyjuk a v¶allalatra vagy
a korm¶anyzatra utal¶o als¶o indexet, ¶³gy a t¶arsadalmilag optim¶alis hum¶ant}oke
beruh¶az¶as jelÄol¶ese mindk¶et szerepl}o eset¶eben v¤, az egy¶enileg optim¶alis be-
ruh¶az¶as pedig v. JelÄoljÄuk viszont, hogy milyen ¼ melletti elt¶er¶esi ki¯zet¶esr}ol
(P d

¼ ), illetve bÄuntet¶esi ki¯zet¶esr}ol (P
p
¼) van sz¶o.

A szimmetrikus felt¶etelek mellett:

± =
P d
¼ ¡ ¼v¤ + c(v¤)

P d
¼ ¡ Pp

¼
: (9)

Tov¶abbi ¶atalak¶³t¶asokkal bel¶athat¶o, hogy

± = ¡1 + 2c(v
¤)¡ c(v)

¼ ¢ (v¤ ¡ v)
: (10)

A (10) egyenlet jobb oldal¶an szerepl}o tÄort 2 c(v
¤)¡c(v)
(v
¤¡v) t¶enyez}oje konstans, ¶es

ennek a konstansnak kell a ¼-ed r¶esz¶et venni, melynek eredm¶enyek¶epp ± a ¼-
ben szigor¶uan monoton csÄokken. Amennyiben meghat¶arozzuk a kÄulÄonbÄoz}o ¼
val¶osz¶³n}us¶egek mellett a ± nagys¶ag¶at, akkor kis ¼ ¶ert¶ekek mellett el}ofordulhat,
hogy nem is kapunk re¶alis ±-t, hisz a diszkontt¶enyez}o ¶ert¶eke nem lehet nagy-
obb 1-n¶el. Ez azt mutatja, hogy t¶ul kicsi ¶ujabb szerz}od¶eskÄot¶esi val¶osz¶³n}us¶eg
eset¶en semmik¶epp nem v¶arhatjuk el, hogy a felek a t¶arsadalmilag optim¶alis
hum¶ant}oke beruh¶az¶ast val¶os¶³ts¶ak meg.

6 Egy p¶elda

Ebben a r¶eszben egy konkr¶et p¶eld¶an keresztÄul mutatom meg, hogyan be-
foly¶asolja a fenyeget¶esi strat¶egi¶aban a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶as meg-
val¶os¶³t¶as¶at, pontosabban az ehhez szÄuks¶eges legkisebb diszkontt¶enyez}o ¶ert¶ek¶et
az ¶ujabb szerz}od¶eskÄot¶es val¶osz¶³n}us¶ege. P¶eld¶amban a v¶allalat ¶es a korm¶anyzat
kÄolts¶egfÄuggv¶eny¶enek alakja: c(v) = vk, ahol k = 1; 3.
Az alapesetben a bemutatott modellnek megfelel}oen a v¶allalat ¶es a kor-

m¶anyzat teljesen szimmetrikus felt¶etelekkel szembesÄul. Mindkett}o a j¶at¶ek
egy lej¶atsz¶as¶aban a neki jut¶o beruh¶az¶asi ¶ert¶ek ¼-szeres¶et tudja az adott peri-
¶odusban felhaszn¶alni. A beruh¶az¶as ¶ert¶ek¶enek (1¡ ¼)-szeres¶et tartal¶ekolniuk
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kell, egy esetleges tev¶ekenys¶eg, ill. partnerv¶alt¶as beind¶³t¶as¶ahoz: ezt az ¶ert¶eket
kapcsolat-speci¯kus elsÄullyedt kÄolts¶egnek tekintjÄuk. A ± diszkontt¶enyez}o
alakul¶as¶at a ¼ fÄuggv¶eny¶eben a 2. ¶abr¶an a + -szal jelzett pontok mutatj¶ak.
Amennyiben ¼ = 0; 81, akkor nincs is kÄozgazdas¶agilag ¶ertelmezhet}o diszkont-
t¶enyez}o, mert a mechanikusan kisz¶am¶³tott ± = 1; 003931. Ez azt mutatja,
hogy relat¶³ve annyira kicsi annak a val¶osz¶³n}us¶ege, hogy az adott v¶allalattal
a korm¶anyzat a kÄovetkez}o peri¶odusban is szerz}od¶est kÄot, hogy nem is fognak
semmilyen kÄorÄulm¶enyek kÄozt annyi beruh¶az¶ast v¶egezni, ami t¶arsadalmilag
optim¶alis lenne.

2. ¶abra. A diszkontt¶enyez}o ¶ert¶eke, a korm¶anyzat kÄulÄonbÄoz}o szint}u elsÄullyedt kÄolts¶ege eset¶en

A m¶asodik esetben a v¶allalat felt¶etelei v¶altozatlanok, de a korm¶anyzattal
kapcsolatos feltev¶eseket az alapmodellhez k¶epest m¶odos¶³tottuk. Most a kor-
m¶anyzatnak ¶atlagosan csak fele annyit kell tartal¶ekolnia, mint az els}o esetben,
azaz a beruh¶az¶as ¶ert¶ek¶enek csak ¼

2 -szeres¶et kell elsÄullyedt kÄolts¶egnek tekinte-
nie. Azt felt¶etelezzÄuk ugyanis, hogy amennyiben a kÄovetkez}o peri¶odusban a
korm¶anyzat egy m¶asik v¶allalattal kÄot a mostanihoz hasonl¶o szerz}od¶est, akkor
r¶esz¶ere relat¶³ve csak fele annyi az elsÄullyedt kÄolts¶eg, mint a v¶allalat sz¶am¶ara.
A korm¶anyzat majdnem ugyanazt ¶es ugyan¶ugy teszi, mint kor¶abban, mind-
Äossze az ¶uj v¶allalathoz igazod¶o kapcsolattart¶asi ¶es monitoroz¶asi rendszer¶et
kell az el}oz}o peri¶odushoz k¶epest valamelyest megv¶altoztatnia. A diszkontt¶e-
nyez}o ¶ert¶ekeit a 2. ¶abr¶an a * jelÄoli. L¶athatjuk, hogy a ¼ = 1 val¶osz¶³n}us¶eg
mellett az alap ¶es a m¶asodik eset diszkontt¶enyez}oje megegyezik. A ¼ = 1
azt jelenti, hogy a v¶allalat a kÄovetkez}o peri¶odusban 1 val¶osz¶³n}us¶eggel jut
szerz}od¶eshez a korm¶anyzatt¶ol, ilyenkor egyik r¶esztvev}onek se kell kapcsolat-
speci¯kus elsÄullyedt kÄolts¶eggel sz¶amolnia.
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A harmadik esetben a v¶allalat tov¶abbra is az eddigi felt¶etelekkel szem-
besÄul, de a korm¶anyzatnak most egy¶altal¶an nincsenek kapcsolat-speci¯kus
elsÄullyedt kÄolts¶egei. Ezt a gra¯kont a ± jellel k¶esz¶³tett pontok alkotj¶ak. A
h¶arom gra¯konvonal kÄozÄul ez ut¶obbi halad a legalacsonyabban, mert a h¶arom
eset kÄozÄul a harmadik ig¶enyli a legkisebb minim¶alis diszkontt¶enyez}oket az
egyÄuttm}ukÄod¶es el¶er¶es¶ehez. Amikor 1 val¶osz¶³n}us¶eggel ¶uj¶³tj¶ak meg a fenn¶all¶o
szerz}od¶est, akkor a diszkontt¶enyez}o term¶eszetesen ebben az esetben se fÄugg
az elsÄullyedt kÄolts¶egekt}ol, ¶ert¶eke megegyezik a m¶asik k¶et eset ¶ert¶ek¶evel. A
h¶arom gra¯konvonal alakul¶asa j¶ol megmutatja, hogy az optim¶alis beruh¶az¶asi
szint kÄonnyebben ¶erhet}o el akkor, amikor a kapcsolat-speci¯kus elsÄullyedt
kÄolts¶egek csÄokkennek.

P¶eld¶ank ugyan konstru¶alt, elm¶eleti p¶elda, de j¶ol r¶avil¶ag¶³t arra, hogy
min¶el nagyobb az ¶ujabb szerz}od¶eskÄot¶es val¶osz¶³n}us¶ege, ¶es ez¶altal min¶el kisebb
a szerepl}ok elsÄullyedt kÄolts¶ege, ann¶al kÄonnyebben megval¶os¶³that¶o kÄoztÄuk a
kooper¶aci¶o, mert ilyenkor m¶ar kisebb diszkontt¶enyez}o eset¶en is eredm¶enyes
a bemutatott fenyeget}o strat¶egia. Tendereztet¶eskor az ¶ujabb szerz}od¶eskÄot¶es
val¶osz¶³n}us¶ege nagyban fÄugg att¶ol, hogy az elb¶³r¶al¶as krit¶eriumai kÄozt milyen
s¶ullyal szerepel a kor¶abbi sikeres, hasonl¶o t¶³pus¶u munkav¶egz¶es.

A tenderek bizonyos t¶³pusai meg is engedik ennek a lehet}os¶egnek a ¯gye-
lembe v¶etel¶et, ennek ellen¶ere, pl. a munkan¶elkÄuliek sz¶am¶ara szervezett tanfo-
lyamok ¶es egy¶eb akt¶³v munkaer}o-piaci programok eset¶eben [3] elemz¶ese alap-
j¶an 2004 ¶es 2009 kÄozÄott ugyancsak nem volt jellemez}o a hat¶ekonys¶ag. Nagyon
gyakran el}ofordult, hogy ugyanazt a munkan¶elkÄulit ugyanabba a programba
tÄobbszÄor is bevont¶ak, mert a sikertelen tenderki¶³r¶asok miatt annyira eltelt az
id}o, hogy az Eur¶opai Uni¶o szab¶alyainak megfelel}oen ki¶³rt p¶aly¶azat sz¶amszer}u
kÄovetelm¶enyeit m¶ar csak ¶³gy lehetett teljes¶³teni. A k¶epz¶eseket nem egy eset-
ben valamely, az orsz¶ag m¶asik r¶esz¶eben tev¶ekenyked}o int¶ezm¶eny szervezte, aki
azt¶an bevonta a helyi, tÄobb hasonl¶o jelleg}u feladatot kor¶abban eredm¶enyesen
ell¶at¶o versenyt¶ars¶at. A munkan¶elkÄuliek Äugyeit int¶ez}o szakemberek ¶altal¶aban
sokkal jobbnak tartott¶ak a r¶egebben m¶ar velÄuk eredm¶enyesen egyÄuttm}ukÄod}o
k¶epz}o int¶ezm¶enyeket, de a tendereztet¶es kÄotelez}o el}o¶³r¶asai alapj¶an sokszor
m¶as c¶eg nyerte el a munk¶at.

Aki csak valamelyest is ismeri a kÄozbeszerz¶es bonyolult szab¶alyait, annak
minden bizonnyal m¶as, a fenti p¶eld¶ahoz hasonl¶o eset is az esz¶ebe jut. Az ilyen
szitu¶aci¶ok gyakorlati elemz¶ese, a cikkben ismertetett modellel val¶o elm¶eleti
Äosszevet¶ese tov¶abbi kutat¶as t¶argya lehet.

7 KÄovetkeztet¶esek

A cikk a nem teljes szerz}od¶esek egy speci¶alis eset¶evel foglalkozott, a korm¶any-
zat ¶es egy v¶allalat kÄozti v¶egtelen sokszor ism¶etelt kiszerz}od¶eseket elemezte.
A vizsg¶alat c¶elja az volt, hogy meg¶allap¶³tsa, mennyire seg¶³tenek a kompetit¶³v
tenderek a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi szintek megval¶os¶³t¶as¶aban. A
gyakorlati ¶es az elm¶eleti szakirodalom egy igen jelent}os r¶esze ugyanis a kom-
petit¶³v tenderek hat¶ekonys¶agnÄovel}o tulajdons¶ag¶at hangs¶ulyozza, ¶es javasolja,
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hogy az ¶allami feladatok megold¶asa eset¶en is ezt a m¶odszert haszn¶alj¶ak. A
cikk azonban ink¶abb azokkal az irodalmakkal mutat kÄozÄos von¶asokat, ame-
lyek k¶etelkednek a kompetit¶³v tenderek univerz¶alis el}ony¶eben.

Vizsg¶alati m¶odszerÄunk a v¶egtelen sokszor, azonos felt¶etelekkel ism¶etelt
j¶at¶ek elemz¶ese volt. A j¶at¶ek egyetlen lej¶atsz¶asa egy peri¶odust tartalmazott,
mely k¶et id}oszakb¶ol ¶allt. A nulladik id}oszakban a korm¶anyzat ¶es a v¶allalat
megkÄotÄotte a szerz}od¶est, majd rÄogtÄon ut¶ana dÄontÄottek a hum¶ant}oke beruh¶a-
z¶asuk szintj¶er}ol. A szerz}od¶es csak az alapszolg¶altat¶as elv¶egz¶es¶et rÄogz¶³tette,
nem tartalmazott a hum¶ant}oke beruh¶az¶as vonatkoz¶as¶aban harmadik f¶el ¶altal
kik¶enyszer¶³thet}o elemeket. A bev¶etelek az adott peri¶odus els}o id}oszak¶aban re-
aliz¶al¶odtak, ¶es ekkor is osztoztak meg ezeken az ¶ert¶ekeken. Az els}o id}oszakara
azonban a nulladik id}oszak beruh¶az¶asa m¶ar megtÄort¶ent, ,,elsÄullyedt", a bev¶e-
teleket a Nash-alku alapj¶an 50-50%-ban osztott¶ak fel. Emiatt a j¶at¶ek egyszeri
lej¶atsz¶asa sor¶an egyik r¶esztvev}o f¶elnek se ¶allt ¶erdek¶eben a t¶arsadalmilag op-
tim¶alis beruh¶az¶as megval¶os¶³t¶asa.

A j¶at¶ek egy peri¶odusa (egy lej¶atsz¶asa) azonban potenci¶alisan v¶egtelen sok-
szor megism¶etl}odÄott, melynek sor¶an azt is ¯gyelembe kellett venni, hogy a
kÄovetkez}o peri¶odusban az adott v¶allalat nem biztos, hogy ¶ujb¶ol szerz}od¶eshez
jut. Ilyenkor m¶as terÄuleten kellett meg¶elhet¶es¶et keresnie. Az ¶uj terÄuletre
val¶o ¶at¶all¶as, illetve a korm¶anyzat r¶esz¶ere az ¶ujabb partnerrel val¶o kapcsola-
tok kialak¶³t¶asa azonban elsÄullyedt kÄolts¶egekkel j¶art. A kock¶azattal szemben
kÄozÄombÄos r¶esztvev}ok sz¶am¶ara ez azt jelentette, hogy a beruh¶az¶as bev¶etel¶enek
tartalmaznia kellett az ¶atlagosan v¶arhat¶o elsÄullyedt kÄolts¶egeket. Ez a kÄolts¶eg
felt¶etelez¶esÄunk alapj¶an az ¶uj terÄuleten (¶uj partnerrel) tÄort¶en}o munkav¶egz¶es
jelenlegihez hasonl¶o szint}u pro¯ttermel¶esi lehet}os¶eg¶et biztos¶³totta. Az adott
peri¶odusban kialkudott bev¶etelb}ol ez¶ert mind a korm¶anyzat, mind a v¶allalat,
csak az ¶ujabb peri¶odus szerz}od¶eskÄot¶esi val¶osz¶³n}us¶eg¶enek megfelel}o ar¶anyt
tudta e®ekt¶³ve felhaszn¶alni.

A szakirodalom seg¶³ts¶eg¶evel bel¶attuk, hogy meg lehet adni olyan fenyege-
t¶esi strat¶egi¶at, amikor az egym¶as ut¶an folyamatosan ism¶etelt j¶at¶ek egyens¶ulyi
strat¶egi¶aj¶aban a felek a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi szintet biztos¶³tj¶ak.
A korm¶anyzat ¶es a v¶allalat t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asban val¶o ¶erde-
kelts¶ege att¶ol fÄugg, hogy az adott felt¶etelek mellett kell}oen magas-e a disz-
kontt¶enyez}ojÄuk. A cikk eredm¶enye az, hogy bel¶attuk, min¶el nagyobb az ¶ujabb
szerz}od¶eskÄot¶es val¶osz¶³n}us¶ege, ann¶al kisebb diszkontt¶enyez}ore van szÄuks¶eg.

A diszkontt¶enyez}o ¶ert¶ek¶et a szab¶alyoz¶o k¶etf¶elek¶eppen is befoly¶asolni tudja.
Egyr¶eszt el}o¶³rhatja a kiszerz}od¶es m¶odj¶at: min¶el ink¶abb megengedi azt, hogy
a korm¶anyzat kÄozvetlenÄul, versenyki ¶³r¶as n¶elkÄul v¶alassza meg kiszerz}odÄott
partner¶et, ann¶al ink¶abb el}oseg¶³ti, hogy a m¶ar az adott terÄuleten dolgoz¶o
v¶allalat r¶esz¶ere nÄovekedjen az ¶ujabb szerz}od¶eskÄot¶es es¶elye. A kÄozvetlen szer-
z}od¶eskÄot¶eskor ugyanis nagyon fontos szempont, hogy a sz¶oban forg¶o v¶allalat
kor¶abban j¶ol v¶egezte feladat¶at, a t¶arsadalmilag optim¶alis beruh¶az¶asi ¶ert¶eket
val¶os¶³totta meg. A kÄozvetlen szerz}od¶eskÄot¶es term¶eszetesen sz¶amos vesz¶elyt
rejt mag¶aban, ilyenkor sokkal ink¶abb hajlamos a korm¶anyzat vissza¶el¶esekre,
mint versenyki¶³r¶as eset¶eben. Amikor a szerz}od¶eskÄot¶es form¶aj¶at ¶³rj¶ak el}o,
akkor minden egyes esetben ¶erdemes m¶erlegelni, hogy milyen el}onyÄokkel ¶es
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h¶atr¶anyokkal j¶ar a kÄozvetlen szerz}od¶es, illetve a tender. A cikk arra mutata-
tott r¶a, hogy mi lehet a kÄozvetlen szerz}od¶eskÄot¶es el}onye, de nem foglalkozott
a h¶atr¶anyaival.
A szab¶alyoz¶o ¶ugyis befoly¶asolhatja az ¶ujabb szerz}od¶eskÄot¶es es¶ely¶et, hogy

kÄotelez}o referenci¶akat ¶³r el}o azok kÄozt a krit¶eriumok kÄozt, melyek alapj¶an
eldÄontik, melyik v¶allalat lesz a versenyki¶³r¶as gy}oztese. Erre tÄobb m¶odszer is
van, lehet pl. a tendereket megh¶³v¶asoss¶a tenni, amikor m¶ar eleve csak a j¶o
referenci¶aval rendelkez}o v¶allalatok vehetnek r¶eszt a p¶aly¶azaton. A tender-
ki¶³r¶asokban azonban {hacsak nem akarnak ar¶anytalanul magas kÄolts¶egekkel
sz¶amolni{ mindenk¶epp fontos szempont az elv¶egzend}o feladat kÄolts¶ege. A
kÄolts¶egekkel val¶o sp¶orol¶as pedig ak¶ar kontraszelekci¶ohoz is vezethet, amikor a
nyertes nem a leghat¶ekonyabban dolgoz¶o, hanem a legalacsonyabb kÄolts¶egeket
aj¶anl¶o v¶allalat lesz. A tenderekkel kapcsolatos m¶asik probl¶ema, hogy a fel-
adat teljes¶³t¶es¶et el}ore rÄogz¶³tett krit¶eriumok alapj¶an dÄontik el, ¶es ezek kÄozt a
krit¶eriumok kÄozt nem lehet szerepeltetni olyanokat, amelyeket nem tudtak
indul¶askor szerz}od¶esbe foglalni. Azaz pontosan azok az ¶un. feltart¶asi (m¶as
sz¶oval akad¶alyoz¶asi) probl¶em¶ak fordulhatnak el}o a tenderszerz}od¶es ¶ert¶ekel¶ese-
kor, mint amelyek az optim¶alis beruh¶az¶asi szint el¶er¶es¶et is megakad¶alyozz¶ak.
Fejteget¶esemmel semmik¶eppen nem kaptunk ,,receptet" az optim¶alis ki-

szerz}od¶esi szab¶alyok meghat¶aroz¶as¶ara. MindÄossze arra igyekeztem felh¶³vni
a ¯gyelmet, hogy t¶eves azt gondolni, hogy minden kÄorÄulm¶enyek kÄozt a ver-
senyki¶³r¶as adja az optim¶alis megold¶ast. Ak¶ar k¶aros is lehet, ha a tendereket
minden ¶allami feladat kiszerz}odtet¶ese eset¶en kÄotelez}o jelleggel ¶³rj¶ak el}o.
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INFINITELY REPEATED OUTSOURCING

The paper analyses the in¯nitely repeated contracts between the government and
a ¯rm. Methods from the incomplete contract theory are used for this analysis.
Based on the literature, it is shown that there exist a trigger strategy, when both
the government and the ¯rm deploy the socially optimal amount of investment.
The paper proves that the greater the chance that an excellently accomplished ¯rm
receives a new contract the higher is the probability that both actors' investments
are on the socially optimal level. The regulator has a great liability in establishing
indirectly the chance of receiving a new contract opportunity.


