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Abstract: In this paper
er we analyze the political viability of equalization
eq
rules
in the context of a dece
ecentralized country. We explore thee idea
i
that when
equalization rules are perc
erceived as unfair, regions may initiate a political
p
conflict.
Regions are formed by identical
ide
individuals who, through lobbyi
bying, try to obtain
a higher share from the
he (equalization) pool of resources. Poli
olitical conflict is
measured as the total contribution
con
to lobbying. We concludee that
th the onset of
conflict depends on the degree
deg
of publicness of the regional budget
get and the relative
size of the regions. When
n regional
r
budgets are used to provide pure
pu public goods,
full fiscal equalization is politically feasible. However, fiscal equalization
equ
is not
immune to conflict when
n budgets are used to provide private goods
go
or a linear
combination of private a
and public goods. The likelihood off political
p
conflict
decreases as the regions become
be
similar in size.
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Αβστραχτ
Ιν τηισ παπερ ωε αναλψζε τηε πολιτιχαλ ϖιαβιλιτψ οφ εθυαλιζατιον ρυλεσ ιν
τηε χοντεξτ οφ α δεχεντραλιζεδ χουντρψ. Ωε εξπλορε τηε ιδεα τηατ ωηεν
εθυαλιζατιον ρυλεσ αρε περχειϖεδ ασ υνφαιρ, ρεγιονσ µαψ ινιτιατε α πολιτιχαλ
χονιχτ. Ρεγιονσ αρε φορµεδ βψ ιδεντιχαλ ινδιϖιδυαλσ ωηο, τηρουγη λοββψ−
ινγ, τρψ το οβταιν α ηιγηερ σηαρε φροµ τηε (εθυαλιζατιον) ποολ οφ ρεσουρχεσ.
Πολιτιχαλ χονιχτ ισ µεασυρεδ ασ τηε τοταλ χοντριβυτιον το λοββψινγ. Ωε
χονχλυδε τηατ τηε ονσετ οφ χονιχτ δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ πυβλιχνεσσ οφ
τηε ρεγιοναλ βυδγετ ανδ τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηε ρεγιονσ. Ωηεν ρεγιοναλ
βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε πυρε πυβλιχ γοοδσ, φυλλ σχαλ εθυαλιζατιον ισ
πολιτιχαλλψ φεασιβλε. Ηοωεϖερ, σχαλ εθυαλιζατιον ισ νοτ ιµµυνε το χονιχτ
ωηεν βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε πριϖατε γοοδσ ορ α λινεαρ χοµβινατιον
οφ πριϖατε ανδ πυβλιχ γοοδσ. Τηε λικελιηοοδ οφ πολιτιχαλ χονιχτ δεχρεασεσ
ασ τηε ρεγιονσ βεχοµε σιµιλαρ ιν σιζε.
Κεψ ωορδσ: πολιτιχαλ χονιχτ, λοββψινγ, σχαλ εθυαλιζατιον, σοχιαλ δε−
χισιον ρυλεσ
ϑΕΛ χλασσι χατιονσ: ∆74, ∆31,Η77, Ρ51
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Ιντροδυχτιον

Φισχαλ εθυαλιζατιον ισ α ρεδιστριβυτιον δεϖιχε ωηιχη σερϖεσ το χορρεχτ ϖερτιχαλ
σχαλ υνβαλανχεσ ανδ το διµινιση ηοριζονταλ ινεθυιτψ1 βετωεεν ρεγιονσ. Ιτ αλσο
ωορκσ ασ αν ινσυρανχε (ρισκ σηαρινγ)2 µεχηανισµ. Φισχαλ εθυαλιζατιον σχηεµεσ
αρε υσεδ ιν µανψ χουντριεσ: τωο ωελλ δοχυµεντεδ εξαµπλεσ αρε τηε σψστεµσ ιν
πλαχε ιν Χαναδα ανδ ιν τηε Γερµαν Λνδερ (σεε, Βοαδωαψ ανδ Σηαη (2007),
Βοοτηε ανδ ςαιλλανχουρτ Φ (2007), ςαιλλανχουρτ (1998), Ωερνερ (2008)).
Τηε λεϖελ οφ σχαλ εθυαλιζατιον δετερµινεσ τηε δεγρεε οφ σολιδαριτψ βετωεεν
ρεγιοναλ γοϖερνµεντσ. Ιν τηισ σενσε, αν εξχεσσιϖε λεϖελ οφ ρεδιστριβυτιον ωουλδ βε
περχειϖεδ ασ υνφαιρ, βψ τηε χοντριβυτινγ ρεγιονσ, εσπεχιαλλψ ιφ τηεψ ενδ υπ λοσινγ
ποσιτιονσ ιν τηε ναλ (περ χαπιτα ρεσουρχε) ρανκινγ. Ιν φαχτ, τηε λιτερατυρε ον
ινχοµε διστριβυτιον χονσιδερσ τηε ρερανκινγ ε⁄εχτ δυε το προγρεσσιϖε τρανσφερσ
ασ υνδεσιραβλε. Μορεοϖερ, τηε Πρινχιπλε οφ Τρανσφερσ, αλσο κνοων ασ τηε Πιγου−
∆αλτον χονδιτιον (Πιγου, 1912; ∆αλτον, 1920), εσταβλισηεσ τηατ ανψ σµαλλ τρανσφερ
φροµ α ρελατιϖελψ ριχηερ ινδιϖιδυαλ το α ρελατιϖελψ ποορερ ινδιϖιδυαλ ωηιχη δοεσ
νοτ αλτερ τηε ορδερ (ρανκινγ) ιν τηε ινχοµε διστριβυτιον ισ ινεθυαλιτψ ρεδυχινγ.
Νοτιχε, τηουγη, τηατ τηε πρεσερϖατιον οφ τηε οριγιναλ ρανκινγ ισ α νεχεσσαρψ
χονδιτιον.3 Τηερεφορε, ιτ σεεµσ θυιτε ρεασοναβλε τηατ τηε σαµε Πρινχιπλε οφ
Τρανσφερσ σηουλδ αλσο βε αππλιεδ ωηεν ρεδιστριβυτινγ ρεσουρχεσ βετωεεν ρεγιοναλ
γοϖερνµεντσ ιν ορδερ το σεχυρε ηοριζονταλ εθυιτψ (ασ δε νεδ ιν φοοτνοτε 1).
Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ παπερ ισ το αναλψζε τηε πολιτιχαλ ϖιαβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλ−
ιζατιον υσινγ α µοδελ οφ χονιχτ φολλοωινγ Ραψ (2009), ωηιχη ο⁄ερσ α γενεραλιζα−
τιον οφ τηε παρτιχυλαρ χασε οφ χονιχτ γαµεσ δεϖελοπεδ ιν Εστεβαν ανδ Ραψ (1999,
2008). Τηυσ, ωε αναλψζε τηε χιρχυµστανχεσ υνδερ ωηιχη ονε ρεγιον ωουλδ βε
ινχλινεδ το ινιτιατε πολιτιχαλ χονιχτ ωηεν βψ δοινγ σο ιτ ωουλδ οβταιν α ηιγηερ
σηαρε οφ ρεσουρχεσ. Ωε σεε πολιτιχαλ χονιχτ ασ τηε ρεασον ωηψ σχαλ ρεδιστριβυ−
τιον αχροσσ ρεγιονσ σοµετιµεσ ϖιολατεσ τηε Πιγου−∆αλτον πρινχιπλε.
Εµπιριχαλ εϖιδενχε φροµ Σπαιν ανδ Γερµανψ σηοωσ τηατ σχαλ εθυαλιζατιον
ρυλεσ αρε ινδεεδ συβϕεχτ το πολιτιχαλ χονιχτ. Ιν Σπαιν, ρερανκινγ ηασ λεδ το τηε
δισχοντεντ οφ τηε ρελατιϖελψ ριχηερ ρεγιονσ ανδ, εσπεχιαλλψ οφ Χαταλονια, ωηιχη ηασ
βεεν τηε λεαδερ οφ τηε δεχεντραλιζατιον προχεσσ. Φιναλλψ, τηε Χαταλαν γοϖερνµεντ
δεµανδεδ α φυλλ ρεϖισιον οφ τηε νανχινγ σψστεµ (ινχλυδινγ τηε εθυαλιζατιον
σχηεµε) ιν τηε φραµεωορκ οφ τηε νεω Χαταλαν Χονστιτυτιοναλ Λαω (2006). Ιν
τηε χασε οφ Γερµανψ, τηε εθυαλιζατιον λαω (Φινανζαυσγλειχησγεσετζ, 1993) ωασ
ιµπυγνεδ βεφορε τηε Φεδεραλ Χονστιτυτιοναλ Χουρτ (ΦΧΧ) βψ τηε Λνδερ οφ
Βαδεν−Ωρττεµβεργ, Βαϖαρια ανδ Ηεσσε. Ασ α ρεσυλτ, τηε δεγρεε οφ εθυαλιζατιον
ωασ ρεδυχεδ, µοϖινγ το α παρτιαλ εθυαλιζατιον σχηεµε (Φενγε ανδ Ωειζσχκερ,
2001).
1 Αχχορδινγ το τηε Χαναδιαν Χονστιτυτιον Αχτ, 1982, Σεχτιον 36 (2); τηε πυρποσε οφ εθυαλ−
ιζατιον ισ το ενσυρε ∀τηατ προϖινχιαλ γοϖερνµεντσ ηαϖε συ′χιεντ ρεϖενυεσ το προϖιδε ρεασοναβλψ
χοµπαραβλε λεϖελσ οφ πυβλιχ σερϖιχεσ ατ ρεασοναβλψ χοµπαραβλε λεϖελσ οφ ταξατιον∀. Τηισ ισ τηε
δε νιτιον οφ ηοριζονταλ εθυιτψ βετωεεν συβχεντραλ γοϖερνµεντ υνιτσ (ε.γ., προϖινχεσ, ρεγιονσ,
µυνιχιπαλιτιεσ, ετχ.).
2 Σεε, ε.γ., Περσσον ανδ Ταβελλινι (1996).
3 Σεε, Λαµβερτ (2001) φορ µορε ον τηισ.
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Ιν τηισ παπερ πολιτιχαλ χονιχτ ισ αναλψζεδ τηρουγη α γαµε ωηερε τωο ρεγιονσ
σεεκ το µαξιµιζε τηειρ σηαρε οφ ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το σχαλ εθυαλιζατιον. Τηε
ποπυλατιον οφ εαχη ρεγιον ισ χονσιδερεδ α γρουπ οφ πλαψερσ ωιτη ιδεντιχαλ πρεφ−
ερενχεσ. Τηυσ, εαχη ρεγιον χουλδ βεηαϖε ασ α λοββψ γρουπ ωηοσε ρεσιδεντσ αρε
ενφορχεδ το µακε σοµε χοντριβυτιον το λοββψινγ. Τηε λεϖελ οφ πολιτιχαλ χονιχτ
ισ µεασυρεδ ασ τηε τοταλ αµουντ οφ ρεσουρχεσ εξπενδεδ ον λοββψινγ.
Ωε χονσιδερ τηατ τηε Χεντραλ Γοϖερνµεντ (ΧΓ) ισ δυε το ιµπλεµεντ α ϖερ−
τιχαλ εθυαλιζατιον γραντ (Θ) βετωεεν τωο ρεγιονσ ινδεξεδ βψ 1 ανδ 2. Ωε δε νε
ουρ βενχηµαρκ ασ τηε χασε ωηερε τηε ΧΓ διστριβυτεσ Θ το αχηιεϖε φυλλ εθυαλιζα−
τιον οφ στανδαρδ 4 περ χαπιτα ρεϖενυεσ. Ωε τηινκ τηισ ισ α ρεασοναβλε ασσυµπ−
τιον σινχε ιν µοστ εθυαλιζατιον σψστεµσ φυλλ εθυαλιζατιον ισ υσεδ ασ τηε ρεφερενχε
διστριβυτιοναλ χριτεριον5 . Τηυσ, ωε ωιλλ ρεφερ το φυλλ εθυαλιζατιον ασ τηε πεαχε
σολυτιον. Νοτωιτηστανδινγ, ρεγιονσ χουλδ δεχιδε το ινϖεστ ιν λοββψινγ ιν ορδερ
το µοδιφψ τηατ διστριβυτιοναλ ρυλε φορ τηειρ βεστ ιντερεστ. Ωε ρεφερ το τηισ ασ
τηε χονιχτ σολυτιον. Υνδερ χονιχτ τηε εθυαλιζατιον σψστεµ ωουλδ δεπαρτ φροµ
φυλλ εθυαλιζατιον ανδ τηε σηαρε οβταινεδ βψ εαχη ρεγιον φροµ τηε χοµµον ποολ
οφ (εθυαλιζατιον) ρεσουρχεσ ωιλλ δεπενδ ον τηειρ λοββψινγ ε⁄ορτ ανδ ε⁄εχτιϖε−
νεσσ. Τηυσ, ασ α ρεσυλτ οφ λοββψινγ δι⁄ερεντ διστριβυτιοναλ χριτερια χουλδ εµεργε,
ινχλυδινγ σοµε ινϖολϖινγ ρανκινγ ρεϖερσαλσ.
Τηε τιµινγ οφ τηε γαµε ισ ασ φολλοωσ. Ιν τηε ρστ σταγε, εαχη ρεγιον δεχιδεσ
ωηετηερ το τοε τηε λινε ορ ωηετηερ το ρεϕεχτ φυλλ εθυαλιζατιον. Ιφ τηεψ δεχιδε
νοτ το αγρεε, τηε πολιχψ µακερ οφ εαχη ρεγιον ενφορχεσ ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ
το νανχε λοββψινγ. Τηε τοταλ αµουντ οφ ρεσουρχεσ σπεντ ιν εαχη ρεγιον δετερ−
µινεσ ιτσ σηαρε οφ τηε ποολ Θ. Τηυσ, ιφ ειτηερ ρεγιον δισαγρεεσ, εαχη σιδε ρεχειϖεσ
χονιχτ παψο⁄σ. Οτηερωισε, τηεψ ρεχειϖε πεαχε παψο⁄σ δε νεδ βψ φυλλ εθυαλιζα−
τιον. Ωε οβταιν τηατ τηε εµεργενχε οφ πολιτιχαλ χονιχτ δεπενδσ ον τηε δεγρεε
οφ πυβλιχνεσσ οφ τηε ρεγιοναλ βυδγετ. Ωηεν ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε
πυρε (ρεγιοναλ) πυβλιχ γοοδσ, φυλλ εθυαλιζατιον ισ πολιτιχαλλψ σταβλε. Ηοωεϖερ, φυλλ
εθυαλιζατιον ισ νοτ ιµµυνε το πολιτιχαλ χονιχτ ωηεν βυδγετσ αρε υσεδ το προ−
ϖιδε πριϖατε γοοδσ, ορ α λινεαρ χοµβινατιον οφ πυβλιχ ανδ πριϖατε γοοδσ, ωηιχη
ισ α µορε ρεαλιστιχ σχεναριο. Τηε λικελιηοοδ οφ πολιτιχαλ χονιχτ δεχρεασεσ ασ τηε
ρεγιονσ βεχοµε σιµιλαρ ιν σιζε.
Τηε µαιν ρεσυλτ δεριϖεδ φροµ τηε αναλψσισ ισ τηατ φυλλ εθυαλιζατιον ισ νοτ
ιµµυνε το λοββψινγ (χονιχτ) ωηεν ρεγιοναλ βυδγετσ αρε νοτ πυρελψ πυβλιχ ιν
νατυρε. Μορεοϖερ, τηε µοδελ προϖιδεσ α ρατιοναλε φορ τηε δε νιτιον οφ παρτιαλ
εθυαλιζατιον ρυλεσ ασ τηε ρεσυλτ οφ πολιτιχαλ χονιχτ.
Ουρ αναλψσισ ρελατεσ το τηε λιτερατυρε ον σοχιαλ χονιχτ (Εστεβαν ανδ Ραψ,
1999, 2008, 2009; Εστεβαν ανδ Σχηνειδερ, 2008) ανδ ον τηε ϖιαβιλιτψ οφ πολιτιχαλ
σψστεµσ ανδ σοχιαλ δεχισιον ρυλεσ (Εστεβαν ανδ Ραψ, 2001α, 2001β, 2008). Ουρ
4 Ωε υσε τηε τερµ, στανδαρδ ρεϖενυεσ, το ρεφερ το τηοσε ρεϖενυεσ οβταινεδ βψ ρεγιοναλ
γοϖερνµεντσ ωηεν εξερτινγ α στανδαρδ σχαλ ε⁄ορτ. Τηε υσε οφ α στανδαρδ σχαλ ε⁄ορτ ισ
α χοµµον φεατυρε οφ εθυαλιζατιον γραντσ σινχε ιτ ρεδυχεσ τηε στρατεγιχ δεχισιονσ βψ ρεγιοναλ
γοϖερνµεντσ. Υσυαλλψ, τηε στανδαρδ σχαλ ε⁄ορτ ισ εξογενουσλψ δετερµινεδ βψ τηε χεντραλ
γοϖερνµεντ, ορ ισ χαλχυλατεδ ασ τηε αϖεραγε ταξ ρατε. Φορ ινστανχε, ιν τηε Χαναδιαν εθυαλιζατιον
σψστεµ τηε αϖεραγε ταξ ρατε οφ τηε τηιρτεεν προϖινχεσ ισ υσεδ ασ ινδιχατορ οφ στανδαρδ σχαλ
ε⁄ορτ.
5 Σεε, Βοαδωαψ ανδ Σηαη (2007), Σηαη (2007).
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παπερ ισ σιµιλαρ ιν σπιριτ το Ωρνερψδ (1998) ωηο στυδιεσ τηε ενδογενουσ φορ−
µατιον οφ ϕυρισδιχτιονσ υνδερ πολιτιχαλ χονιχτ οϖερ ρεσουρχεσ. Φροµ α τεχηνιχαλ
ποιντ οφ ϖιεω ουρ παπερ βελονγσ το τηε λιτερατυρε ον γρουπ χοντεστσ, ε.γ., Βαικ
(2008). Ιτ αλσο ρελατεσ το σεχεσσιον λιτερατυρε ασ σεχεσσιον χαν βε χονσιδερεδ α
προξψ φορ χονιχτ ωηεν τηε δεσιρε φορ σεχεσσιον ισ ρεσιστεδ (σεε, ε.γ., Βυχηαναν
ανδ Φαιτη, 1987).
Τηε παπερ ισ οργανιζεδ ιν φουρ σεχτιονσ. Φολλοωινγ τηισ ιντροδυχτιον, α σταν−
δαρδ µοδελ οφ χονιχτ ισ πρεσεντεδ. Σεχτιον 3 φοχυσεσ ον αναλψζινγ τηε ιµµυνιτψ
οφ σχαλ εθυαλιζατιον φορ δι⁄ερεντ βυδγετ χοµποσιτιονσ. Φιναλλψ, σεχτιον 4 χον−
χλυδεσ ο⁄ερινγ σοµε ρεεχτιονσ αβουτ τηε πολιτιχαλ ιµπλιχατιονσ οφ τηε ρεσυλτσ
οβταινεδ.
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Α µοδελ οφ πολιτιχαλ χονιχτ

Τηε µοδελ φολλοωσ χλοσελψ Ραψ (2009). Λετ υσ χονσιδερ τωο ρεγιονσ, λαβελεδ 1
ανδ 2, ωηιχη χοµπετε οϖερ ρεσουρχεσ. Εαχη ρεγιον ισ χοµποσεδ βψ Νι ιδεντιχαλ
ινδιϖιδυαλσ, συχη τηατ Ν1 + Ν2 = Ν τοταλ ποπυλατιον.
Χονσιδερ νοω τηατ τηε ΧΓ ισ δυε το ιµπλεµεντ α ϖερτιχαλ εθυαλιζατιον γραντ
οφ Θ ευροσ υσινγ ποπυλατιον ασ τηε ινδιχατορ οφ ρεγιοναλ νεεδσ. Α φρεθυεντ
ινδιχατορ οφ ρεγιοναλ νεεδσ ισ ποπυλατιον, σινχε ιτ ισ ϖερψ σιµπλε ανδ εασψ το
χοµπυτε. Σεε, φορ εξαµπλε, τηε ρεγιοναλ εθυαλιζατιον σψστεµσ οφ Χαναδα ανδ
Γερµανψ (Βοαδωαψ, 2007; Ωερνερ, 2008).6 Λετ υσ υσε φυλλ εθυαλιζατιον ασ ουρ
βενχηµαρκ ορ πεαχε σολυτιον. Λατερ ον ωε ωιλλ δε νε µορε πρεχισελψ τηε παψο⁄σ
υνδερ πεαχε.
Ωηεν ρεγιονσ δο νοτ αγρεε ωιτη φυλλ εθυαλιζατιον τηεψ µιγητ δεχιδε το ινϖεστ
ιντο λοββψινγ ιν ορδερ το ινχρεασε τηειρ σηαρε οφ ρεσουρχεσ Θ. Τηε οβταινεδ σηαρε
βψ εαχη ρεγιον δεπενδσ ον ιτσ λοββψινγ ε⁄ορτ, ι.ε., ον τηε ρεσουρχεσ ινϖεστεδ ιν
λοββψινγ. Τηε σηαρε φορ ρεγιον ι ισ δε νεδ ασ,7
Ρι
(1)
Ρ
ωηερε Ρι = νι ρι ισ τηε αµουντ οφ ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το λοββψινγ ιν ρεγιον
ι; βεινγ νι τηε προπορτιον οφ ποπυλατιον ανδ ρι τηε ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ
(µονεταρψ ανδ τιµε ρεσουρχεσ). Φυρτηερµορε, ωε ασσυµε τηατ τηερε ισ νο φρεε−
ριδινγ σο τηατ ρι αρε τηε ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ το λοββψινγ ενφορχεδ βψ τηε
πολιτιχαλ λεαδερ ιν εαχη ρεγιον.8 Σοχιαλ χονιχτ ισ δε νεδ ασ τηε τοταλ αµουντ οφ
ρεσουρχεσ σπεντ ον λοββψινγ, Ρ = ν1 ρ1 + ν2 ρ2 . Τηεν, ωε χουλδ ιντερπρετ π1 ανδ
πι =

6 Ηοωεϖερ, τηερε εξιστ µορε χοµπλεξ µετηοδσ το εστιµατε ρεγιοναλ νεεδσ τακινγ ιντο αχ−
χουντ, φορ ινστανχε, ποπυλατιον αγε, ποϖερτψ, ετχ. Σεε, ε.γ., Βοοτηε ανδ ςαιλλανχουρτ (2007)
ανδ Σηαη (2007) φορ α τηορουγη αναλψσισ ανδ εξαµπλεσ.
7 Σεε, Σκαπερδασ, (1996) ανδ Μνστερ (2009)
8 Το τακε ιντο αχχουντ ωιτηιν γρουπ φρεε−ριδινγ, ωε σηουλδ ιντροδυχε ιν τηε µοδελ τηε νοτιον
οφ ε⁄εχτιϖε ρελατιϖε σιζε οφ τηε γρουπ αλλοωινγ φορ ρεσχαλινγ. Σεε, Εστεβαν ανδ Ραψ (2001 α)
ανδ Κολµαρ & Ροµµεσωινκελ (2010).
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(1

π1 ) ασ τηε σηαρε οφ Θ οβταινεδ βψ ρεγιον 1 ανδ 2 ιν χασε οφ χονιχτ.9
Τηε χοστ οφ λοββψινγ φορ εαχη ινδιϖιδυαλ ισ εξπρεσσεδ βψ τηε ισοελαστιχ φυνχτιον
χ(ρι ) =

1

>1

ρι ;

(2)

Ωηερε χ0 (ρι ) > 0 ανδ χ00 (ρι ) > 0 ανδ ισ τηε χοστ ελαστιχιτψ.
Φορµαλλψ, ονχε α ρεγιον ηασ ινιτιατεδ χονιχτ, τηε οβϕεχτιϖε οφ ιτσ πολιτιχαλ
λεαδερ ισ το µαξιµιζε τηε ρεγιοναλ περ χαπιτα παψο⁄ ασ φολλοωσ

Μ αξ:
ρι

υι = πι ι

χ(ρι )

(3)

ωηερε ι ισ τηε βενε τ οφ ρεγιον ι φροµ χονιχτ, ανδ χ(ρι ) ισ τηε περ χαπιτα
χοστ οφ λοββψινγ δε νεδ ιν (2). Λατερ ον ωε ωιλλ προϖιδε σπεχι χ δε νιτιονσ φορ
τηε βενε τ, ι :
Τηε Φ.Ο.Χ χορρεσπονδινγ το ρεγιονσ 1 ανδ 2 αρε δε νεδ ρεσπεχτιϖελψ βψ
εξπρεσσιονσ (4)ανδ (5) ασ φολλοωσ
!
1
ρ1
2
(4)
1 ν1 ν2 = Ρ
ρ2
!
1
ρ2
2
(5)
2 ν2 ν1 = Ρ
ρ1
∆ιϖιδινγ (4) βψ (5) ανδ ρεαρρανγινγ τερµσ, ωε οβταιν τηε ρελατιϖε ε′χαχψ οφ
λοββψινγ βψ ρεγιον 1 ασ
ρ1
∋=
=
ρ2



1
2

1

(6)

Το φυλλψ δε νε τηε χονιχτ εθυιλιβριυµ σολυτιον ωε νεεδ το νδ τηε ασσοχιατεδ
ρεγιοναλ παψο⁄σ. Τηεν, τακινγ φορ εξαµπλε ρεγιον 1, φροµ εξπρεσσιον (4) ωε
δε νε,
ρ1 = 1 π1 π2
Νοω υσινγ (7) ωε χαν εξπρεσσ τηε περ χαπιτα παψο⁄ οφ ρεγιον 1 ασ


1
1
ρ1 = 1 π1
π1 π2
υ 1 = π1 1
Τακινγ ιντο αχχουντ τηατ π2 = (1

(7)

(8)

π1 ) ανδ ρεωριτινγ (8) ωε οβταιν

9 Ωε χουλδ αλσο τηινκ οφ Θ ασ τηε πριζε οφ α λοττερψ ωηερε ωιτη προβαβιλιτψ π ρεγιον 1 ωινσ
1
ανδ ωιτη προβαβιλιτψ (1 π1 ) ισ ρεγιον 2 τηατ οβταινσ τηε πριζε Θ:

5

υ1 = 1 κπ1 + (1

κ) π21



(9)

1
; (1 κ) = 1 ανδ > 1.
ωηερε κ 2 (0; 1) σινχε κ =
Φιναλλψ, χοµβινινγ εθυατιονσ (1) ανδ (6) ωε χαν εξπρεσσ τηε βυδγετ σηαρε
υνδερ χονιχτ οφ ρεγιον 1 ασ,

π1 =

ν1 ∋
ν1 ∋ + (1 ν1 )

(10)

Τηυσ εθυατιονσ (6) ; (9) ανδ (10) δε νε τηε εθυιλιβριυµ σολυτιον υνδερ χον−
ιχτ χορρεσπονδινγ το ρεγιον 1. Τηε εθυιλιβριυµ χονδιτιον φορ ρεγιον 2 ισ δε νεδ
ιν α σιµιλαρ φασηιον.

3

Εθυαλιζατιον ρυλεσ ιµµυνε το χονιχτ

Ρεγιονσ ωιλλ ινιτιατε χονιχτ ωηεν ιν δοινγ σο τηεψ εξπεχτ το οβταιν α προ τ ωιτη
ρεσπεχτ το τηε πεαχεφυλ αγρεεµεντ (φυλλ εθυαλιζατιον). Χονσιδερινγ τηατ υνδερ
Θ
περ ινηαβιταντ, ρεγιον ι ωουλδ ινιτιατε χονιχτ
πεαχε εϖερψ ρεγιον ρεχειϖεσ θ = Ν
ιφ ανδ ονλψ ιφ
πι ι χ(ρι ) > θ
(11)
Χονδιτιον (11) δεπενδσ ον τηε νατυρε οφ ι . Ωε χονσιδερ τηε εξτρεµε χασεσ οφ
πριϖατε ανδ πυβλιχ ρεγιοναλ βυδγετσ ανδ τηε γενεραλ χασε ωηερε ρεγιοναλ βυδγετσ
αρε υσεδ το προϖιδε α λινεαρ χοµβινατιον οφ πυρε πυβλιχ ανδ πριϖατε γοοδσ. Ιν
χονχρετε τερµσ, ωε αναλψσε τηε φολλοωινγ σχεναριοσ:
 Πριϖατε ρεγιοναλ βυδγετσ. Βψ τηισ ωε µεαν τηατ ρεγιοναλ βυδγετσ αρε
σπεντ ον προϖιδινγ ριϖαλ πυβλιχ γοοδσ; ιν τηε εξτρεµε χασε ωε µιγητ τηινκ
οφ µονεταρψ τρανσφερσ. Σινχε πυβλιχ γοοδσ αρε ριϖαλ, τηε υτιλιτψ δεριϖεδ
φροµ τηεµ δεπενδσ ον ποπυλατιον σιζε.
 Πυβλιχ ρεγιοναλ βυδγετσ. Βψ τηισ ωε µεαν τηατ τηερε ισ νο χονγεστιον ορ
ριϖαλρψ ιν τηε προϖισιον οφ πυβλιχ γοοδσ ανδ τηερεφορε τηε δεριϖεδ υτιλιτψ
ισ ινδεπενδεντ οφ ποπυλατιον σιζε. Εξτερναλιτιεσ βετωεεν ρεγιονσ ιν τηε
προϖισιον οφ πυβλιχ γοοδσ αρε νοτ χονσιδερεδ, τηισ µεανσ τηατ πυβλιχνεσσ
ισ α λοχαλ προπερτψ.
 Πριϖατε ανδ πυβλιχ ρεγιοναλ βυδγετσ. Τηισ ισ τηε γενεραλ χασε, ωηερε ρε−
γιοναλ βυδγετσ αρε εξπρεσσεδ ασ α λινεαρ χονϖεξ χοµβινατιον οφ πυρε πυβλιχ
γοοδσ ανδ πριϖατε γοοδσ. Τηισ µεανσ τηατ πυβλιχ γοοδσ αρε νοτ πυρελψ
πυβλιχ ανδ τηεψ συ⁄ερ οφ σοµε δεγρεε οφ χονγεστιον.
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3.1

Πριϖατε ρεγιοναλ βυδγετσ

Ωηεν ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε πριϖατε γοοδσ ορ ριϖαλ πυβλιχ γοοδσ,
τηε περ χαπιτα ϖαλυε φορ µεµβερσ οφ ρεγιον ι υνδερ χονιχτ ισ δε νεδ βψ ι = νθι ;
Θ
θ=Ν
ανδ ι = 1; 2: Τηυσ, υσινγ (9) ανδ (11) τηε χονδιτιον φορ ρεγιον ι ινιτιατινγ
χονιχτ ισ
θ
κπι + (1
νι
ωηερε
πι =
ανδ κ 2 (0; 1) σινχε κ =

1


κ) π2ι > θ

(12)

νκι
νκι + (1 νι )κ

, (1

κ) =

1

ανδ

(13)

> 1.

Σινχε
κ 1

(νι (1 νι ))
≅πι
= κ
2 > 0;
≅νι
κ
(1 νι ) + νκι
µορε ποπυλατεδ ρεγιονσ ηαϖε α ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ.
Προποσιτιον 1 Ασσυµε τηατ ρεγιοναλβυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε πριϖατε γοοδσ.
Τηυσ, τηερε εξιστσ α χερταιν νι 2 0; 21 συχη τηατ ρεγιονσ ωιτη α ποπυλατιον σηαρε
νι  ν ωιλλ βε λικελψ το ινστιγατε πολιτιχαλ χονιχτ. Φυρτηερµορε, τηισ τηρεσηολδ
δεχρεασεσ ιν τηε χοστ ελαστιχιτψ :

νι > 0:
Προοφ 1. Σιµπλιφψινγ, χονδιτιον (12) ρεδυχεσ το κπι + (1 κ) π2ι
Τηισ χονδιτιον ισ ποσιτιϖε φορ σµαλλ ϖαλυεσ οφ νι ανδ νεγατιϖε φορ λαργε ϖαλυεσ οφ νι .
τηισ
Ιν χονχρετε τερµσ, φορ νι = 12 ; πι = 21 ανδ (12) ρεδυχεσ το κ > 1: Ηοωεϖερ,

2
ν
χονδιτιον νεϖερ ηολδσ σινχε κ 2 (0; 1): Χονσεθυεντλψ,
κπ
+
(1
κ)
π
ι <0
ι
ι

1
2
νι χροσσεσ τηε αξισ ονλψ ονχε ανδ
φορ νι  2 : Τηεν, σινχε κπι + (1 κ) πι
νι > 0 χαν ονλψ
φροµ αβοϖε, ωε χονχλυδε τηατ χονδιτιον
κπ
+ (1 κ) π2ι
ι

1


ηολδ φορ νι  νι ωηερε νι 2 0; 2 : Τηε παρτιχυλαρ ϖαλυε νι δεπενδσ ον κ: Φορ
εξαµπλε, φορ τηε παρτιχυλαρ χασε οφ = 2; νι = 14 ανδ φορ = 6; νι ισ νεαρλψ
ζερο.
Ιν φαχτ, τηε ιντερσεχτιον ποιντ νι δεχρεασεσ ωιτη κ χονϖεργινγ το ζερο ασ κ
ινχρεασεσ. Σεε τηατ
≅
≅

κ



νκι
νκι + (1 νι )κ



+ (1

κ)



νκι
νκι + (1 νι )κ

2

!

ν ? 0 φορ νι ?

Το σηοω τηατ τηερε ισ αν υνιθυε ιντερσεχτιον ποιντ, χηεχκ τηατ
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1
2

≅
≅νι

κ



νκι
κ
νι + (1 νι )κ



+ (1

κ)



νκι
κ
νι + (1 νι )κ

2

ν

!

<0

Τηε προοφ ισ νοω χοµπλετε.
Τηισ ρεσυλτ ιµπλιεσ τηατ ωιτη πριϖατε ρεγιοναλ βυδγετσ φυλλ εθυαλιζατιον λεαδσ
το α πεαχεφυλ σολυτιον ιφ ανδ ονλψ ιφ ρεγιονσ δο νοτ δι⁄ερ τοο µυχη ιν τερµσ οφ
ποπυλατιον σιζε.
Τηερε αρε τωο φορχεσ δριϖινγ τηισ ρεσυλτ. Ονε φορχε ισ τηε σιζε οφ τηε ρεγιον ανδ
τηε οτηερ ισ τηε νατυρε οφ τηε ρεγιοναλ βυδγετ. Τηε λαργε ρεγιον ηασ α ηιγηερ
αδϖανταγε ιν γητινγ σινχε τηε σαµε ινδιϖιδυαλ λοββψινγ ε⁄ορτ ηασ α βιγγερ
≅πι
> 0) . Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε σµαλλ ρεγιον ηασ α λαργερ ινχεντιϖε
ιµπαχτ ( ≅ν
ι
Τηε σµαλλ ρεγιον ηασ α λαργερ ινχεντιϖε το ινστιγατε χονιχτ σινχε τηε ϖαλυε οφ
τηε χοντεστεδ πριζε (Θ) ισ πριϖατε ιν νατυρε. Ιν τηε µοδελ, τηε σεχονδ ε⁄εχτ
δοµινατεσ τηε ρστ ανδ τηε παψο⁄ φροµ χονιχτ ισ λαργερ φορ τηε σµαλλ ρεγιον.
Τηισ ισ τηε ρεασον ωηψ ονλψ τηε σµαλλ ρεγιον χουλδ δεχιδε το γο το χονιχτ ωηεν
τηε πριζε ισ πριϖατε. Τηισ ισ αν ινστανχε οφ ∀γρουπ σιζε παραδοξ∀ (Ολσον, 1965)10 .
Νοτιχε τηατ τηε χριτιχαλ ϖαλυε νι δεπενδσ αλσο ον : Τηυσ, χαετερισ παριβυσ,

νι δεχρεασεσ ασ ινχρεασεσ, ανδ τηε προβαβιλιτψ οφ πολιτιχαλ χονιχτ αλσο φαλλσ.
Φιγυρε 1 σηοωσ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε παψο⁄σ υνδερ χονιχτ ανδ υνδερ
πεαχε, ρεπρεσεντεδ βψ Χ ον τηε ψ−αξισ, φορ δι⁄ερεντ ϖαλυεσ οφ = (2, 4, 10, 100).
Ανψ ρεγιον ωιλλ βε ωιλλινγ το ινιτιατε πολιτιχαλ χονιχτ ιφ τηε παψο⁄ οφ δοινγ σο
ισ ηιγηερ τηαν τηε παψο⁄ υνδερ πεαχε. Τηισ χορρεσπονδσ το ποσιτιϖε ϖαλυεσ οφ
Χ ιν γυρε 1. Τηυσ, γυρε 1 σηοωσ τηατ ονλψ σµαλλ ρεγιονσ ωιλλ βε λικελψ το
ινιτιατε πολιτιχαλ χονιχτ. Βελοω νι = 0:5 ηιγηερ χυρϖεσ χορρεσπονδ το λοωερ
ϖαλυεσ οφ ; ιµπλψινγ τηατ τηε ιντερσεχτιον ποιντ ωιτη τηε ξ−αξισ (νι ) δεχρεασεσ
ασ ινχρεασεσ, τενδινγ ραπιδλψ το ζερο.
Ιν τηισ σεχτιον ωε ηαϖε αργυεδ τηατ ωηεν ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε
πριϖατε γοοδσ (ιν τηε εξτρεµε χασε, µονεταρψ τρανσφερσ), σµαλλ ρεγιονσ αρε µορε
ινχλινεδ το ινιτιατε πολιτιχαλ χονιχτ, ιφ ωε δε νε τηε πεαχεφυλ αγρεεµεντ ασ φυλλ
εθυαλιζατιον. Νεξτ ωε αναλψσε τηε οτηερ πολαρ χασε ωηεν τηε βυδγετ ισ υσεδ το
προϖιδε πυρε πυβλιχ γοοδσ.

3.2

Πυβλιχ ρεγιοναλ βυδγετσ

Λετ υσ συπποσε τηατ ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ εξχλυσιϖελψ το προϖιδε πυρε πυβλιχ
γοοδσ. Το σιµπλιφψ, χονσιδερ τηατ το προδυχε ονε υνιτ οφ ανψ πυβλιχ γοοδ ονε
υνιτ οφ τηε βυδγετ ισ ρεθυιρεδ. Ωε δε νε τηε περ χαπιτα υτιλιτψ δεριϖεδ φροµ τηε
πυβλιχ γοοδ ασ : Τηυσ, τηε περ χαπιτα παψο⁄ οφ χονιχτ ισ δε νεδ ασ ι = : Τηε
παψο⁄ χορρεσπονδινγ το τηε πεαχεφυλ αγρεεµεντ (φυλλ εθυαλιζατιον) ισ δε νεδ ασ
νι . Τηισ δε νιτιον ιµπλιεσ τηατ ρεγιον ι δοεσ νοτ τακε ιντο αχχουντ τηε ποσιτιϖε
εξτερναλιτιεσ δεριϖεδ φροµ τηε προϖισιον οφ πυρε πυβλιχ γοοδσ ιν ρεγιον ϕ: Τηισ ισ
10 Ι

τηανκ ϑοηαννεσσ Μνστερ φορ ποιντινγ τηισ ουτ.
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Φιγυρε 1: Χονιχτ εθυιλιβριυµ χονδιτιον φορ δι⁄ερεντ ϖαλυεσ οφ

εθυιϖαλεντ το χονσιδερινγ τηατ τηε βενε τσ οβταινεδ φροµ πυρε πυβλιχ γοοδσ αρε
ρεγιοναλλψ δελιµιτεδ.
Τηεν, υσινγ (9) ανδ (11) ανδ σιµπλιφψινγ, τηε χονδιτιον φορ ρεγιον ι ινιτιατινγ
χονιχτ ισ,

κ) π2ι > νι

κπι + (1
ωηερε

πι = ν ι

(14)

(15)

Προποσιτιον 2 Ασσυµε τηατ ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε πυρε πυβλιχ
γοοδσ. Τηεν, νο ρεγιον ηασ αν ινχεντιϖε το ινιτιατε πολιτιχαλ χονιχτ.
Προοφ 2. Το προϖε προποσιτιον 2, σεε τηατ φροµ (6) ωε κνοω τηατ ρ1 = ρ2 . Νοω,
υσινγ (1) ωε χαν ρεωριτε πι = σνι (ι = 1; 2) ωηερε σ = ρΡ1 = ρΡ2 : Τηεν ασ π1 +π2 =
1 ωε οβταιν τηατ σ = 1 ανδ χονσεθυεντλψ τηατ πι = νι : Φιναλλψ, συβστιτυτινγ πι
βψ νι ιν (14) ανδ σιµπλιφψινγ, τηε εθυιλιβριυµ χονδιτιον φορ χονιχτ (14) ρεδυχεσ
το νι > 1 ωηιχη ισ ιµποσσιβλε σινχε βψ δε νιτιον νι 2 (0; 1) : Τηισ ιµπλιεσ
τηατ χονιχτ ωιλλ νεϖερ οχχυρ ανδ τηερεφορε τηε προπορτιοναλ ρυλε ισ ιµµυνε το
πολιτιχαλ χονιχτ.
Τηισ ρεσυλτ ιµπλιεσ τηατ ωιτη ρεγιοναλ πυβλιχ γοοδσ φυλλ εθυαλιζατιον (προπορ−
τιοναλ σηαρινγ ρυλε) αλωαψσ λεαδσ το α πεαχεφυλ σολυτιον. Τηερεφορε, φυλλ εθυαλ−
ιζατιον ωουλδ βε ιµµυνε το πολιτιχαλ χονιχτ σινχε τηε µαξιµυµ σηαρεδ οφ Θ
τηατ εαχη ρεγιον χουλδ οβταινεδ υνδερ χονιχτ ωουλδ βε εθυαλ το ιτσ ποπυλατιον
σηαρε. Τηισ ισ ιν σταρκ χοντραστ ωιτη τηε πρεϖιουσ χασε ωηερε τηε σµαλλερ ρεγιον
ηαδ α ρελατιϖελψ αδϖανταγε ιν χονιχτ σινχε ιτ ηαδ λαργερ ινχεντιϖεσ το ωιν. Ηερε,
ον τηε χοντραρψ, σινχε τηε πριζε ισ πυρελψ πυβλιχ τηισ ισ νοτ λονγερ τηε χασε.
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4

Πριϖατε ανδ πυβλιχ ρεγιοναλ βυδγετσ

Λετ υσ χονσιδερ νοω τηε γενεραλ χασε ωηερε ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε
α λινεαρ χονϖεξ χοµβινατιον οφ βοτη ριϖαλ ανδ πυρε πυβλιχ γοοδσ. Τηυσ, τηε περ
χαπιτα παψο⁄ οφ ρεγιον ι υνδερ χονιχτ, ισ δε νεδ ασ,


θ
ι =  + (1 )
νι
Ωηερε  2 [0; 1] ρεφερσ το τηε προπορτιον οφ τηε βυδγετ ασσιγνεδ το προϖιδε
ριϖαλ πυβλιχ γοοδσ. Τηυσ, (1 ) ρεφερσ το τηε προπορτιον οφ τηε βυδγετ ατταχηεδ
το πυρε πυβλιχ γοοδσ προϖισιον ορ, ιν οτηερ ωορδσ, τηε δεγρεε οφ πυβλιχνεσσ οφ
τηε βυδγετ. Τηισ προπορτιον  ισ εξογενουσ. Ωε δισχυσσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ
ενδογενιζινγ  ιν τηε χονχλυσιον σεχτιον. Λικεωισε, τηε παψο⁄ χορρεσπονδινγ το
τηε πεαχεφυλ αγρεεµεντ (φυλλ εθυαλιζατιον) ισ δε νεδ ασ θ + (1 ) νι . Τηυσ,
υσινγ (9) ανδ (11) τηε χονδιτιον φορ ρεγιον ι ινιτιατινγ χονιχτ ισ



θ
κπι + (1 κ) π2ι > θ + (1 ) νι
(16)
 + (1 )
νι
ωηερε

νι
π=
νι





ι
 1 θν
ι

+(1 )

+(1 )

κ

κ

+ (1

(17)
νι )

= 2 ανδ θ = . Τηεν (17) βεχοµεσ
νι

νι

ι
 1 θν
ι

 νθ +(1 )

Το σιµπλιφψ λετ υσ ασσυµε

πι =

 νθ +(1 )






νι +(1

1 νι +(1


νι +(1

1 νι +(1

)
)

)

 12

)

 21

+ (1

(18)
νι )

≅πι
> 0: Τηισ ιµπλιεσ, χαετερισ
Τακινγ παρτιαλ δεριϖατιϖεσ ωε οβταιν τηατ ≅ν
ι
παριβυσ, τηατ µορε ποπυλατεδ
ρεγιονσ
ηαϖε
ηιγηερ
σηαρε
οφ ρεσουρχεσ. Ηοωεϖερ,


≅πι
≅πι
1
1
ανδ
>
0
φορ
ν
2
0;
<
0
φορ
ν
2
;
1
:
Τηυσ,
τηε σηαρε οφ ρεσουρχεσ
ι
ι
≅
2
≅
2
αχηιεϖεδ βψ τηε σµαλλ ρεγιον ινχρεασεσ ωηεν τηε προπορτιον οφ πριϖατε γοοδσ
ιν τηε βυδγετ αλσο ινχρεασεσ. Ιν χοντραστ, τηε σηαρε οφ ρεσουρχεσ οβταινεδ βψ
τηε λαργε ρεγιον ινχρεασεσ ωηεν τηε προπορτιον οφ πυρε πυβλιχ γοοδσ ινχρεασεσ.
Τηισ ισ βεχαυσε τηε σµαλλ ρεγιον ισ µορε ε⁄εχτιϖε ωηεν τηε βυδγετ ισ πριϖατε
σινχε ιτσ ϖαλυε οφ τηε βυδγετ ισ ηιγηερ. Τηισ ισ νοτ τηε χασε φορ τηε λαργε ρεγιον,
σινχε βεινγ λαργε δεχρεασεσ τηε ϖαλυε οφ τηε βυδγετ ωηεν ιτ ισ πριϖατε ιν νατυρε.
Μορεοϖερ, ινχρεασινγ τηε πυβλιχνεσσ οφ τηε πριζε βενε τσ τηε λαργε ρεγιον βεχαυσε
ιτσ χοµπαρατιϖε δισαδϖανταγε ωιτη ρεσπεχτ το τηε σµαλλ ρεγιον διµινισηεσ.
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Προποσιτιον 3 Ασσυµε τηατ ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε α λινεαρ χονϖεξ
χοµβινατιον οφ πριϖατε γοοδσ ανδ πυρε
 πυβλιχ γοοδσ. Τηυσ, φορ = 2 ανδ θ = ,
τηερε εξιστσ α χερταιν ν 2 0; 21 συχη τηατ ρεγιονσ ωιτη α ποπυλατιον σηαρε
νι  ν ωιλλ λαυνχη ιντο πολιτιχαλ χονιχτ
Προοφ 3. Τηε προοφ οφ προποσιτιον
 3 ισ ασ φολλοωσ. Φιρστ, σεε τηατ χονδιτιον
νι > 0; ωηερε πι ισ δε νεδ βψ (18) : Τηισ
(16) σιµπλι εσ το κπι + (1 κ) π2ι
χονδιτιον ισ ποσιτιϖε φορ σµαλλ ϖαλυεσ οφ νι ανδ νεγατιϖε φορ λαργε
οφ νι ;
 ϖαλυεσ
1
1
1
χροσσινγ ονλψ ονχε τηε ιντερϖαλ νι 2 (0; 1) : Φορ
ν
=
=
;
π
ανδ
τηε
ι
ι
2
2
2

νι > 0; βεχοµεσ κ > 1: Σινχε
εθυιλιβριυµ χονιχτ χονδιτιον, κπι + (1 κ) π2ι
βψ δε νιτιον κ 2 (0; 1) τηισ χονδιτιον
νεϖερ ηολδσ ανδ τηερεφορε ιτ σηουλδ βε

νι < 0: Τηυσ, ρεγιονσ ωιτη α ποπυλατιον σηαρε
τηε χασε τηατ κπι + (1 κ) π2ι
ιν χονιχτ. Φιναλλψ, ωε χονχλυδε τηατ τηερε
νι  12 ωιλλ νοτ ωιση το ενγαγε

µυστ βε α ϖαλυενι 2 0; 12 φορ ωηιχη κπι + (1 κ) π2ι
νι = 0; ανδ τηατ
νι < 0 φορ νι < νι : Χονσεθυεντλψ, ρεγιονσ ωιτη νι < νι
κπι + (1 κ) π2ι
ωιλλ ηαϖε αν ινχεντιϖε το ινιτιατε χονιχτ.
Τηισ ιµπλιεσ τηατ ωηεν ρεγιοναλ βυδγετσ αρε νοτ πυρελψ πυβλιχ, φυλλ εθυαλιζα−
τιον ωουλδ βε αχχεπτεδ ονλψ ιφ ρεγιονσ ηαϖε σιµιλαρ ποπυλατιον σιζεσ. Οτηερωισε,
τηε σµαλλ ρεγιον ωιλλ οβταιν α ηιγηερ παψο⁄ ινϖεστινγ ον λοββψινγ το δεπαρτ φροµ
συχη α διστριβυτιοναλ χριτεριον.
Τηισ ρεσυλτ ισ τηε χονσεθυενχε οφ τωο δριϖινγ φορχεσ: τηε σιζε οφ τηε ρεγιον
ανδ τηε δεγρεε οφ πυβλιχνεσσ. Ον ονε σιδε, τηε λαργε ρεγιον ηασ αν αδϖανταγε
ον γητινγ σινχε τηε σαµε ινδιϖιδυαλ λοββψινγ ε⁄ορτ ηασ α βιγγερ ιµπαχτ. Ον
τηε οτηερ ηανδ, τηε σµαλλ ρεγιον ηασ α λαργερ ινχεντιϖε το ωιν ασ τηε δεγρεε οφ
πριϖατενεσσ ινχρεασεσ. Ον τηε χοντραρψ, ωηεν τηε λεϖελ οφ πυβλιχνεσσ ισ ηιγη τηεν
τηε ρελατιϖε αδϖανταγε οφ τηε σµαλλερ ρεγιον νοτ λονγερ ηολδσ ανδ τηατ αϖοιδσ
χονιχτ. Τηισ χαν βε σεεν ιν τηε γραπη βελοω ωηιχη δεπιχτσ τηε ρελατιονσηιπ
βετωεεν τηε ποπυλατιον χονιχτ τηρεσηολδ ν ανδ τηε δεγρεε οφ πριϖατενεσσ  φορ
= 2: Ασ τηε λεϖελ οφ πριϖατενεσσ ινχρεασεσ τηε ποπυλατιον ιντερϖαλ φορ ωηιχη
χονιχτ τακεσ πλαχε ινχρεασεσ.

Φιγυρε 2: Ποπυλατιον τηρεσηολδσ ανδ δεγρεε οφ πριϖατενεσσ
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5

Χονχλυσιονσ

Ωε αναλψσεδ τηε πολιτιχαλ ϖιαβιλιτψ οφ σχαλ εθυαλιζατιον υσινγ α στανδαρδ µοδελ
οφ χονιχτ, ασ ιν Ραψ (2009). Ωε σηοωεδ τηατ τηε ινιτιατιον οφ πολιτιχαλ χονιχτ
δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ πυβλιχνεσσ οφ τηε ρεγιοναλ βυδγετ. Ωηεν ρεγιοναλ βυδ−
γετσ αρε υσεδ το προϖιδε πυρε πυβλιχ γοοδσ, προπορτιοναλ εθυαλιζατιον ισ ιµµυνε
το πολιτιχαλ χονιχτ. Τηισ ιµπλιεσ τηατ φυλλ εθυαλιζατιον ωουλδ βε πολιτιχαλλψ
φεασιβλε ιν τηισ χασε. Ηοωεϖερ, σχαλ εθυαλιζατιον ισ νοτ ιµµυνε το πολιτιχαλ
χονιχτ ωηεν ρεγιοναλ βυδγετσ αρε υσεδ το προϖιδε πριϖατε γοοδσ ορ α λινεαρ
χονϖεξ χοµβινατιον οφ πυρε πυβλιχ γοοδσ ανδ πριϖατε γοοδσ. Ιν βοτη τηεσε σετ−
τινγσ τηερε εξιστσ α ποπυλατιον σηαρε νι < 12 συχη τηατ α ρεγιον ωιτη νι < νι
ωουλδ βε ινχλινεδ το σπενδ ρεσουρχεσ ον λοββψινγ ιν ορδερ το αχηιεϖε α ηιγηερ
σηαρε οφ ρεσουρχεσ. Χονσεθυεντλψ, παρτιαλ εθυαλιζατιον ανδ ρανκινγ ρεϖερσαλσ χαν
βε εξπλαινεδ ασ τηε ρεσυλτ οφ λοββψινγ (πολιτιχαλ χονιχτ). Ιν τηισ ρεγαρδ, ωε
σηουλδ φυρτηερ εξπλορε τηε υσε οφ πολιτιχαλ χονιχτ ασ α βαργαινινγ µεχηανισµ το
εσταβλιση νεω σηαρινγ ρυλεσ ασ ιν Ποωελλ (2004) ανδ Ωαγνερ (2000).
Φροµ τηε αναλψσισ, ιτ ισ χλεαρ τηατ σµαλλ ρεγιονσ αρε µορε λικελψ το ινστιγατε
πολιτιχαλ χονιχτ ωηεν βυδγετσ αρε πριϖατε. Τηισ ισ βεχαυσε, ιν τηισ χασε, τηεψ
αρε µορε ε⁄εχτιϖε ρελατιϖε το τηειρ σιζε σινχε περ χαπιτα παψο⁄σ φροµ χονιχτ αρε
ηιγηερ τηε σµαλλερ τηε γρουπ. Ιν χοντραστ, ωηεν βυδγετσ αρε πυβλιχ, τηε σιζε
οφ τηε γρουπ δοεσ νοτ α⁄εχτ τηε πριζε ανδ τηε ε⁄εχτιϖενεσσ αδϖανταγε οφ βεινγ
σµαλλ δισαππεαρσ. Τηισ ισ ωηψ τηερε ισ λεσσ ρισκ οφ πολιτιχαλ χονιχτ ωηεν τηε
πυβλιχνεσσ οφ ρεγιοναλ βυδγετσ ινχρεασεσ.
Τηρουγηουτ τηε αναλψσισ ωε ασσυµεδ τηατ τηε παραµετερ οφ πριϖατενεσσ  ισ
εξογενουσ. Ηοωεϖερ, ιντυιτιϖελψ ιφ ρεγιονσ χουλδ δεχιδε τηε βυδγετ χοµποσιτιον,
ι.ε., τηε πυβλιχνεσσ οφ τηε πριζε, τηε σµαλλ ρεγιον ωουλδ πρεφερ α ηιγηερ λεϖελ οφ
πριϖατενεσσ φολλοωινγ τηε λογιχ αβοϖε. Τηε χασε οφ τηε λαργε ρεγιον ισ νοτ σο
στραιγητφορωαρδ. Ον τηε ονε ηανδ, τηε ϖαλυε οφ τηε βυδγετ ινχρεασεσ ωιτη τηε
ι
): Ον τηε οτηερ ηανδ,
λεϖελ οφ πριϖατενεσσ ( ≅
≅ > 0 σινχε βψ ασσυµπτιον θ =
τηε ρελατιϖε αδϖανταγε οφ τηε σµαλλ ρεγιον αλσο ινχρεασεσ ωιτη . Τηερεφορε, τηε
λαργε ρεγιον ωουλδ πρεφερ α ηιγηερ λεϖελ οφ πυβλιχνεσσ τηαν τηε σµαλλ ονε.
Ωε αλσο ασσυµεδ τηε νο εξιστενχε οφ εξτερναλιτιεσ αχροσσ ρεγιονσ. Ωε χουλδ
τακε εξτερναλιτιεσ ιντο αχχουντ βψ χονσιδερινγ τηατ πυβλιχ γοοδσ αρε νοτ λοχαλλψ
δελιµιτεδ. Ιν αδδιτιον, ωε χουλδ ιντροδυχε σπιλλοϖερσ βψ χονσιδερινγ τηατ ρεγιονσ
αρε αλτρυιστιχ ορ ενϖιουσ ασ ιν Κονραδ (2004). Ωε εξπλορε τηισ σεττινγ ιν α
χοµπανιον παπερ (Χυβελ, 2011).
Ονε ποσσιβλε εξτενσιον ωουλδ βε το χονσιδερ τηατ ινδιϖιδυαλ ε⁄ορτσ ινστεαδ
οφ βεινγ συβστιτυτεσ ωερε χοµπλεµεντσ, τηεν τηε λαργε ρεγιον ωουλδ βε τηε ονε
προνε το χονιχτ αλτηουγη προποσιτιον 1 ωουλδ στιλλ βε ροβυστ. Ιν φαχτ, ασ Μν−
στερ (2009) ποιντσ ουτ τηερε ισ νοτ ρεστριχτιον αβουτ τηε σορτ οφ ρελατιονσηιπ
βετωεεν ε⁄ορτσ (χοµπλεµενταριτψ ορ συβστιτυταβιλιτψ) ιν τηε στανδαρδ αξιοµσ
οφ τηε χοντεστ συχχεσσ φυνχτιονσ. Τηυσ, ωε χουλδ εξπλορε φυρτηερ ηοω δι⁄ερεντ
δε νιτιονσ οφ τηε χοντεστ συχχεσσ φυνχτιον ωουλδ α⁄εχτ ουρ ρεσυλτσ 11 . Ωε λεαϖε
τηισ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη.
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σπεχιαλλψ τηανκ ϑοηαννεσσ Μνστερ φορ τηισ χοµµεντ.
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Φυρτηερµορε, τηε ρεσυλτσ οβταινεδ ρελατε το τηε λιτερατυρε ον µαϕοριτψ ϖοτινγ
(σεε, ε.γ. Τυλλοχκ, 1959) ανδ προϖιδε αν ιντυιτιϖε αργυµεντ φορ δεχεντραλιζινγ
τηε προϖισιον οφ πυβλιχ σερϖιχεσ. Τηε αργυµεντ ωουλδ γο ασ φολλοωσ. Ωηεν τηε
δεγρεε οφ πυβλιχνεσσ οφ ρεγιοναλ βυδγετσ ισ ηιγη, ιτ ισ µορε ε′χιεντ το χεντραλιζε
τηε προϖισιον οφ πυβλιχ γοοδσ ιν ορδερ το τακε αδϖανταγε οφ τηε εχονοµιεσ οφ
σχαλε. Ηοωεϖερ, ωηεν ριϖαλρψ (χονγεστιον) ισ ηιγη, τηε ρισκ οφ πολιτιχαλ χονιχτ
ινχρεασεσ ιν ινϖερσε προπορτιον το ρεγιοναλ σιζε. Τηερεφορε, το ρεδυχε τηε χοστ οφ
λοββψινγ, τηε δεχεντραλιζατιον οφ πυρε πυβλιχ γοοδσ ισ ρεχοµµενδεδ σινχε τηεψ
ο⁄ερ α λοωερ ρισκ οφ πολιτιχαλ χονιχτ. Ωε ηαϖε τηυσ ουτλινεδ τωο οπερατινγ
φορχεσ ιν οπποσιτε διρεχτιονσ ωηιχη ωουλδ δε νε τηε οπτιµαλ σιζε οφ τηε ϕυρισ−
διχτιον ιν α σιµιλαρ φασηιον ασ ιν τηε γενεραλιζεδ ϖερσιον οφ τηε Οατεσ τηεορεµ
οφ δεχεντραλιζατιον (1972)12 . Ωε σηουλδ εξπλορε φυρτηερ τηισ αργυµεντ υσινγ α
µορε χοµπλεξ φραµεωορκ ασ ιν Λοχκωοοδ (2008).
Αδδιτιοναλ ινσιγητσ µιγητ εµεργε φροµ τηε ιντροδυχτιον οφ ρισκ αϖερσιον ιν τηε
µαξιµιζατιον προβλεµ οφ ρεγιοναλ πολιτιχαλ λεαδερσ. Ωε χουλδ δο τηισ υσινγ τηε
χονχεπτ οφ πολιτιχαλ βιασ ασ ιν ϑαχκσον ανδ Μορελλι (2006). Τηυσ, τηε προβαβιλιτψ
οφ ενγαγινγ ιν πολιτιχαλ χονιχτ ωουλδ αλσο δεπενδ ον τηε πριϖατε βενε τ (ορ
χοστ) τηατ τηε πολιτιχαλ παρτψ ιν ποωερ ωουλδ οβταιν φροµ χονιχτ. Φιναλλψ, ωε
σηουλδ εξπλορε τηε πολιτιχαλ ϖιαβιλιτψ οφ εθυαλιζατιον ρυλεσ τακινγ ιντο αχχουντ
τηε ποσσιβιλιτψ τηατ δισχοντεντεδ ρεγιονσ τηρεατεν σεχεσσιον (σεε, ε.γ. Σπαλαορε,
2008; Ηαιµανκο ετ αλ, 2005; Λε Βρετον ανδ Ωεβερ, 2003 α, β).

Αχκνοωλεδγεµεντ
Ι ωιση το τηανκ Σαντιαγο Σ〈νχηεζ−Παγσ, ϑοηαννεσσ Μνστερ, ϑοαν Εστεβαν,
Καρλ Ωρνερψδ, ∆ανιελ Μοντολιο, Ωαλλαχε Οατεσ, Ανδρεω Στρεετ, Χριστινα δε
Γισπερτ ανδ τηε παρτιχιπαντσ ατ Τηε Νεω ∆ιρεχτιονσ ιν Ωελφαρε (Οξφορδ, 2009),
ΑΣΣΕΤ (Ισταµβυλ, 2009), ΕΕΠ (Μρχια, 2010) ανδ Ωορκσηοπ φορ Ινχοµε ∆ισ−
τριβυτιον ανδ Ποϖερτψ ιν Σπαιν (Μαδριδ, 2010), ΙΕΒ σεµιναρ (Βαρχελονα, 2010),
Χεσιφο ςενιχε Συµµερ Ινστιτυτε (ςενιχε, 2011) φορ τηειρ υσεφυλ χοµµεντσ ανδ
δισχυσσιονσ.
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