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 A kivonulás opciója 

• Albert Hirschman mutatta meg, hogy 

alapvetően háromféle módon 

nyilváníthatja ki valaki a preferenciáit: 

• „Tiltakozik”: szavaz, panaszkodik, 

petícióval él. 

• „Kivonul”: elhagyja a közösséget, nem 

vásárol a termékből. 

• „Hűtlen lesz”: az egész szóban forgó 

intézményt bomlasztja, pl. fellázad.  

 



Klub-elmélet 
• Eddig a „tiltakozással”/véleménynyilvánítással 

foglalkoztunk. Mi a helyzet a kivonulással? 

• Klub-elmélet (Buchanan) 

• Def.: a klub egy önkéntes társulás, melyet 

kizárható (esetleg még zsúfoltságra is 

hajlamos) közösségi javak biztosítására hoztak 

létre. 

• (Társasági) klubok (pl. sakk-kör) ennek egy 

speciális esetét jelentik. 

• Tekinthetjük pl. a helyi önkormányzatot is 

klubnak? 



Az optimális klubméret meghatározása 

Gondolhatunk a magánjavakra mint speciális esetre! 



A klubok algebrája 
• Legyen a reprezentatív személyünk 

hasznossága X magánjószág, G közjószág, 

és N méretű klub felett definiált  

U=U(X,G,N). 

• A klub számára a közjószág nyújtásának 

költsége álljon egy F fix költségből és egy  Pg  

egységköltségből (árból). 

• Tételezzük fel, hogy minden személynek 

nemcsak ugyanaz az U hasznossági 

függvénye, de egyforma a Y jövedelme is, és 

mind ugyanazt a t díjat fizeti a klubtagságért. 



A klubok algebrája 
L=U(X,G,N)+λ(Y−PxX−t) 

t ki kell elégítse ezt: 

tN=F+PgG. Behelyettesítve azt kapjuk: 

L=U(X,G,N)+λ(Y−PxX−F/N−PgG/N). 

Ahonnan: 

[N(∂U/∂G)/(∂U/∂ X)]= Pg/Px    

és 

N = −[(∂U/∂G)/(∂U/∂N)] [(F + PgG)/Pg]. 



Mi van, ha egynél több klub van? 
Attól függ. Ha az optimális N-ek (klubméretek) 

kicsik a lakosságszámhoz viszonyítva, a 

következő, Tiebout modell adódik. 

Ha N a lakosságszám 2/3-a, problémába 

ütközünk (következő fólia):  az egyensúly nem 

biztos, hogy a társadalmi optimum. 

Általánosságban nem szükségszerű, hogy van 

egy egyensúly, végtelen migrációs ciklusok is 

lehetségesek. 

  



Két, kellően nagyméretű klub 

 



A Tiebout-modell 
A következő feltételek biztosítják a kizárható közjavak 

globálisan optimális ellátását:  

1. A polgárok teljesen szabad mozgása (mobilitás). 

2. A klubok jellegzetességeiről tökéletes információ. 

3. Széles körű  klubkínálat érhető el, lefedve a polgárok 

által kívánt összes közjószág szolgáltatásának teljes 

körét. 

4. Nincs mérethatékonyság a közjószág előállításában/ 

avagy az optimális méret elenyészően kicsiny a 

lakosságszámhoz viszonyítva. 

5. Nincsenek túlcsordulási (spillover) hatások a 

közösségek (klubok) között. 

6. Nincsenek az elérhető jövedelmeknek/fizetéseknek 

földrajzi korlátai, meghatározottsága. 



Plauzibilisek (kézenfekvőek)-e a 

Tiebout feltételek ? 

Nos, nem egészen. 

Néhány potenciális probléma és 

ellentmondás: 

• Mi a valódi optimális méret? 

• Ki nyújtja a szolgáltatásokat? 

• Mi a közösség mérete? (1 vs. 5) 

• Egy vagy több közjószág szolgáltatásáról 

van-e szó? (3) 

 



Tiebout tesztelése 
Mit lehet ebből egyáltalán tesztelni? 

1.Az egyének valóban költöznek a helyi 

önkormányzati kiadás/helyi adózás nagysága 

függvényében?  

2.Ez a migrációs folyamat homogén ízlésű 

csoportokba csoportosítja az embereket, akik 

az általuk választott jószágkosarat fogyasztják, 

tehát 

3.az egyének elégedettebbek a helyi 

szolgáltatás-adó mix-eikkel ott, ahol 

lehetséges a Tiebout-féle szortírozás. 



Méltányosság versus Tiebout  

és a klubok 
Szortírozás ízlések szerint – mi van ha az ízlés 

jövedelemhez kötődik? 

Elfogadható-e a kizárás? Attól függ, mit 

tekintünk az állampolgársággal járó közösségi 

ügyeknek (pl. Európai  Unió vs. USA), és mit 

gondolunk az egyesülési szabadságról vs. pl. a 

diszkriminációról. 

Méltányossági alapon szükség lehet  „klubok” 

közti transzferekre. 



Föderalizmus 
 



Föderalista állam 

• Különálló és egymás átfedő kormányzati 

szintek léteznek (nem feltétlen 

szükséges, de általában a különböző 

szintek partíciói) és   

• különböző felelősségek vannak 

hozzárendelve a kormányzatok 

különböző szintjeihez. 

 



Föderalizmus – „Túl nagy 

kormányzat”? 
• Szavazatcsere 

• Univerzalizmus 

• Kormányzati szintek közötti 

transzferek/támogatások indokai: 

– Externális hatások a helyi önkormányzatok között 

– Méltányosság 

• Helyi politikusok szeretnek helyi szinten 

fontos projekteket „feltolni” a föderális szintre. 



Kormányzaton belüli transzferek 

(önkormányzati támogatások) 

Típusai: 

• Önrészhez kötött, azt kiegészítő (matching) 

• Feltétel nélküli (unconditional) 

• Kötött felhasználású, pántlikázott (earmarked) 

A „légypapírhatás”: kötött felhasználású állami 

támogatások a központi kormányzattól 

hajlamosak „ottragadni, ahova érkeztek”. 



Magyarázatok a légypapírhatásra 

• Fiskális illúziók 

• Költségvetés-maximizáló bürokrácia 

• Kötött felhasználású = implicite 

kiegészítő támogatás 



Centralizálás a föderalizmusban 
• „Popitz törvénye”: a bevételek és kiadások általában az idők 

során egyre jobban centralizálódnak a föderális államokban. 

• Okai:  

– A helyi önkormányzatok kartellbe tömörülnek az adó- és 

Tiebout-verseny ellen 

– Nemzeti szintű méltányosság 

• Esetek 

– Németország: 1950: az összes adóbevétel 40%-a, 1995: 7% 

-a marad helyi vagy regionális szinten 

– Kanada: szintén 

– De: Svájc ellenpélda 

• Mi tud ellenállni a „Popitz-törvény”-nek?  

– Közvetlen demokrácia? 

– Nehezen megváltoztathóan az alkotmányba foglalt elosztása 

a kompetenciáknak a kormányzat szintjei közt 

 



Decentralizáció – Érvek mellette 

• Érzékenység a helyi preferenciákra 

• Háztartások mobilitása mint egy 

preferencia-kinyilvánítási mechanizmus: 

Tiebout és a „lábbal szavazás”; beépül 

a lakás- és telekárakba 

• Korlátozhatja a „Leviatánt” az 

adóverseny (erről később még lesz szó) 

• Innováció a közszektorban 



Decentralizáció – ellenérvek 

• Nem hatékony régiók közti erőforrás-

allokáció 

• Destruktív adóverseny a mobil termelési 

tényezők között. Pl. fiskális és pénzügyi 

externáliák a tőke-adóztatásban 

• Túlcsordulási (spillover) problémák 

• Szuboptimális jövedelemelosztás a 

régiókon belül 

• Szuboptimális jövedelemelosztás a 

régiók között 

• Szuboptimális stabilizáció 

 


