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Tematika

• Regionális gazdaságtan fogalma, célja. A régió fogalma.

• Regionális gazdaságtan vizsgálati területei.

• A telephelyelméletek fejlődése, jellemzői.

• A szállítási költségek minimalizálásának modelljei.

• Piacorientált befektetők telephely-választási szempontjai.

• Regionális klaszterek szerepe, jelentősége.

• A regionális versenyképesség fogalma, tényezői.

• A regionális növekedési modellek.

• A regionális konvergencia és divergencia.

• Regionális fejlődés fogalma, a fejlődést meghatározó tényezők.

• Regionális gazdasági fejlődés elméletei I.

• Regionális gazdasági fejlődés elméletei II.

• Regionális fejlődés mérése I.

• Regionális fejlődés mérése II.

• Regionális gazdasági kohézió.
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Számonkérés módja

• Az aláírás megszerzése:

– Aktív részvétel az előadások min. 50%-án.

• A vizsgára bocsájtás feltétele:

– aláírás megszerzése.

• Kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai:

– írásbeli vizsga

– ponthatárok: 91-100 pont (jeles), 81-90 pont (jó), 71-80

pont (közepes), 61-70 pont (elégséges), 0-60 pont

(elégtelen).

Regionális gazdaságtan

Szakirodalom

• Kötelező irodalom:

– Kocziszky György, Benedek József: Regionális gazdaságtan. Miskolc,

2013.

– Lengyel I.–Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan. Dialóg

Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

– Armstrong H. (2000): Regional Economics and Policy, WileyBlackwell

(ISBN 978-0631217138)

• Ajánlott irodalom:

– Szalainé Homola Andrea: A kutatási-fejlesztési tevékenység és a

versenyképesség kapcsolata a magyar régiókban. 2009/5 pp. 413-423.

– Faluvégi Albert: Az Európai Bizottság negyedik jelentése a gazdasági

és társadalmi kohézióról. Területi statisztika, 2007/5 pp. 397-409.

– Henry G., (2004): "The spatial distribution of economic activities in the

European Union," Handbook of Regional and Urban Economics, in: J.

V. Henderson & J. F. Thisse (ed.), Handbook of Regional and Urban

Economics, edition 1, volume 4, chapter 64
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Regionális gazdaságtan fogalma, célja. A 

régió fogalma

Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan fogalma

• A regionális gazdaságtan

– a térségek, régiók fejlesztését, fejlődését, gazdasági folyamatait

bemutató diszciplína.

– a gazdaság regionális folyamatainak, a gazdasági tér egész

rendszerének elméleti megalapozását szolgálja.

• A regionális gazdaságtan

– a közgazdaságtan területi kérdésekkel foglalkozó része, olyan

tudomány, amelynek a fő kutatási területét a gazdaság

általános törvényszerűségeinek térbeli megnyilvánulási formái

(röviden a gazdaság térbelisége) képezik” (Kozma, 2003. p. 7.).
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Tudományok rendszere

• A tudományok három csoportja:

– a természettudományok,

– a társadalomtudományok és

– A humán tudományok, humaniórák, vagy

gondolkodástudományok.

Regionális gazdaságtan

Az MTA tudományos osztályai

• I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya 

• III. Matematikai Tudományok Osztálya

• IV. Agrártudományok Osztálya

• V. Orvosi Tudományok Osztálya

• VI. Műszaki Tudományok Osztálya

• VII. Kémiai Tudományok Osztálya 

• VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

• IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

• X. Földtudományok Osztálya 

• XI. Fizikai Tudományok Osztálya 
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A regionális gazdaságtan 

• határtudomány.

– elméleti-szemléleti alapjait, fogalmait, módszereit a nevében

szereplő két diszciplinából meríti,

– esélyt teremt a közgazdasági szemlélet, problematika bevitelére

a területi tudományokba” (Nemes-Nagy J. 1991 p. 115.).

• a térben létező gazdasági mozgástörvényeket leíró diszciplina

(Eckey, 2006. p. 7.).

• társadalmi problémákkal foglalkozik,

– feltáró és elemző vizsgálataiban a problémák súlypontja a

régió,

– vagy olyan térbeli dimenziókkal rendelkező elemzési egység,

amelyre értékelő eljárások, módszerek kombinációját

alkalmazhatjuk. Walter Isard (1975)

Regionális gazdaságtan

A regionális tudomány kapcsolata a 

társtudományokkal

Forrás: Lengyel I.–Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan.
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Földrajztudomány 

• A földrajz

– a dolgoknak a Föld felszínén való elrendezésével,

– a Föld kialakulásának, fejlődésének történetével foglalkozik.

• A földrajztudomány

– nagy hagyományokkal és tapasztalattal rendelkező

tudományterület,

– módszertana sokszínű, kezdve a leíró jellegtől a térképi

megjelenítésen át egészen a modellek alkotásáig.

• A gazdaság- és a társadalomföldrajz

– az emberi tevékenységek térbeli leírását adja,

– kitérve annak történeti folyamataira, sajátosságaira, amik a

földfelszín változatosságából, jelentős eltéréseiből következnek.

Regionális gazdaságtan

GDP sűrűség $/km2 (2014)

Forrás: www.econbrowser.com
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A földrészek kialakulása

Regionális gazdaságtan

Kávétermelés a világ országaiban

r: robusta

m: robusta és arabica

a: arabica
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Kávéfogyasztás a világ országaiban

Regionális gazdaságtan

Tejfogyasztás kg/év
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Coca Cola (pohár/év/lakos)

Regionális gazdaságtan

Alkoholmentes italok jellemző 

megnevezése az USA-ban
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Koronavírus fertőzöttek száma ezer lakosra 

2020 szeptember

Regionális gazdaságtan

Koronavírus fertőzöttek száma 

Németországban ezer lakosra 2020 szeptember
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Az egyesült államok katonai jelenléte a világ 

országaiban

Regionális gazdaságtan

Katonai kiadások a GDP %-ában 2020
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Internethasználat Európában 

a lakosság %-ában (2007)

Regionális gazdaságtan

Internet használat intenzitása (2019)
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A Internet és a Facebook adatforgalmi térképe

Regionális gazdaságtan

A világ legnagyobb légitársaságainak járatai
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A szociológiatudomány

• Az emberek és közösségeik viselkedésével foglalkozik,

– elemezve az egyes társadalmi csoportok belső szerkezetét,

egymás közötti viszonyait, amelyek

• irányulhatnak a hatalomra,

• befoghatják a különböző közösségi vagy egyéni funkciókat,

értékeket,

• ezáltal meghatározott magatartásmódokat,

• a cselekvéseket befolyásoló tényezőket, vagy azok

akadályait és ösztönzőit is.

Regionális gazdaságtan

Vallások a Föld országaiban
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Vallások a Föld országaiban

Regionális gazdaságtan

Egy város szervezeteinek rendszere
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A politika- és államtudomány

• A társadalom irányításával,

• a különféle érdekcsoportok által képviselt eszmék és értékek

elfogadtatásával,

• a hatalom intézményeinek, szervezeteinek működésével,

• a különféle érdekek és erőviszonyok érvényesítésének technikáival

foglalkozik.

• A közpolitika intézményi kereteit az államtudományok, s azon belül

a közigazgatás-tudomány elemzi,

– keresve az állami működés legkedvezőbb szervezeti és

intézményi kereteit,

– az állampolgárok és közösségeik érdekeinek az érvényesítését,

– valamint a közfunkciók gyakorlásának a legkedvezőbb kereteit,

annak biztosítását.

Regionális gazdaságtan

A gazdasági „szabadság”szintje
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Map of Freedom

Regionális gazdaságtan

Szubjektív jó-lét
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Építészet, településtudomány, 

közlekedési hálózatok 

• Az építészet

– azokat a fizikai tereket alkotja meg, amikben az emberi életfunkciók

zajlanak,

– ezzel meghatározza a területi egységek szerkezetét, azok felépítését.

• A településtudomány

– az emberi lakókörnyezetet, annak rendszerét tanulmányozza,

– feltárva azokat a törvényszerűségeket, amik az emberi

életkörülmények fizikai feltételeinek alakításához nélkülözhetetlenek.

• A közlekedési hálózatok a különféle infrastrukturális rendszerek

kialakítása, kihatnak

• a területi egységekre,

• az ott élő népesség életfunkcióira,

• ezzel értékeire, kulturális szintjére is.

Regionális gazdaságtan

Bécs - Dunau City



1/3/2021

19

Regionális gazdaságtan

Berlin

Regionális gazdaságtan

Bertinoro
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Párizs

Regionális gazdaságtan

Budapest
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London

Regionális gazdaságtan

New York, Manhattan
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Barcelona

Regionális gazdaságtan

Cardiff
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Pitelli - Olaszország

Regionális gazdaságtan

Nagyvisnyó
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Közgazdaságtudomány

• A regionális tudomány

– jellemzően a társadalomtudományokban alkalmazott
eljárásokra építi kutatási módszertanát,

– de a térbeli viszonylatok miatt számos természettudományi
közelítést, használ vizsgálati szempontjai között.

• Főbb kérdései:

– a társadalom térbeli és területi működésének elmélete,

– a térbeli és területi működés kutatásának módszertana,

– a társadalom sokszínű térbeli szerveződésének komplex
tudományos kutatása (regionalizáció),

– a társadalom sokszínű térbeli működése eszmei és intézményi
elemeinek kutatása (regionalizmus),

– a társadalmi folyamatok területi irányításának kutatása
(regionális politika, területfejlesztés).

Regionális gazdaságtan

Vizi és légi közlekedési útvonalak
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Vizi és légi közlekedési útvonalak Európában

Regionális gazdaságtan

Nagysebességű vasúthálózat Európában
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Regionális gazdaságtan

A világ legnagyobb forgalmú repterei 2005
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A világ legnagyobb forgalmú repterei (2015)

Regionális gazdaságtan

Területi elvű lehatárolás indítékai

közgazdasági

helyi potenciál bemutatása

területi munkamegosztás hatásának (diszparitásoknak) 

kimutatása

terület orientált gazdasági, fejlesztési és támogatási 

politika alkalmazása

közigazgatási

helyi önszerveződés és irányítás megteremtése

Forrás: Kocziszky György: Regionális gazdaságtan V. éves közgazdász hallgatóknak
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Régió fogalmak

• A régió

– többé-kevésbé lehatárolt terület, amely valamilyen szempontból
egységesnek tekinthető,

– vagy valamilyen szerveződési elv alapján jött létre, amely
megkülönbözteti a többi régiótól (Johnston, 2000).

• A régió

– olyan élő, működő szervezetek, személyek rendszere,

• amelyek egy adott területi egységben találhatók,

• működésükre erősen hatnak a helyi viszonyok,
meghatározottságok.

• A régió

– „olyan terület, melynek tanulmányozására a regionális gazdaságtannal
foglalkozó kutatók kutatási támogatást kapnak...” (Hoover, 1987)

Regionális gazdaságtan

A legfejlettebb és legfejletlenebb járások
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Kedvezményzett járások

Regionális gazdaságtan
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1996. évi XXI. törvény régiós fogalmai

• régió: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS)
létrehozásáról szóló 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott NUTS-2. szintű területi egység;

• kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fővárosra) vagy azok meghatározott
területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt
kezelendő területi egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez
országos érdekek fűződnek;

• térség: különböző területi egységek (az ország, a régió, a megye, a kiemelt
térség, a járás, valamint ezek területének egy része) összefoglaló elnevezése;

• elmaradott térség: ahol a gazdaság értéktermelő képessége, infrastrukturális
fejlettsége és társadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az országos
átlagnál;

• kedvezményezett térség: az érvényes területfejlesztési célok
figyelembevételével, statisztikai jellemzők alapján meghatározott térségek
köre, amelyek önkormányzatai, illetőleg azok közigazgatási területén tervezett
programok és fejlesztések pénzügyi, gazdasági ösztönzőkkel támogathatók;

Regionális gazdaságtan

Régiótípusok

• Tervezési, avagy programozási régió

– közigazgatási, területi tervezési és információgyűjtési

(statisztikai) szempontokat helyez előtérbe

– közigazgatási és intézményi elemzések alapegysége.

• Csomóponti régió

– a tér mint erőtér fogalmával azonosítható,

– a gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödését veszi alapul,

– általában egy vagy több nagyvárost mint térbeli csomópontot és

vonzáskörzetét tartalmazza,

– főleg gazdasági, településhálózati vizsgálatok nyomán alakult

ki.

• Homogén régió

– részei nagyon hasonló természeti, társadalmi vagy gazdasági

jellemzőkkel bírnak,

– ezáltal egységes arculatot, megjelenést is képviselnek.
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A csomóponti régiók jellemzői

• A régión belüli kapcsolatok, interakciók domináns része egy vagy több
pólus és környezete között figyelhetők meg.

• Sokszor áramlási folyamatok rendszereként definiálják (pI. ingázási
központ).

• A csomóponti régió térbeli kiterjedése sok esetben ismert, de a
közgazdasági vizsgálatok és elemzések szempontjából a régió pontos
határai többnyire lényegtelenek.

• Csomóponti régiót alkot

– egy bevásárlóközpont piaci vonzásterülete,

– valamelyik egyetem beiskolázási körzete,

– egy nagyvállalat beszállítói hálózatának térbelisége stb.

• A csomóponti régióban a központ (centrum) és vonzáskörzete között
erőteljes gazdasági interdependencia (kölcsönös függőség) figyelhető
meg.

• A csomóponti régión belüli felismerhetőek

– a vertikális (a központba és visszairányuló),

– horizontális és kiegészítő kapcsolatok (kiegészítő javak előállítása
és szolgáltatások nyújtása).

– a csomóponti régió magterülete gyakran egy nagyváros (Dicken,
2003).

Regionális gazdaságtan

Az Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács tagjai (2008)
Delegáló szervezet Beosztás

Heves Megyei Területfejlesztési Tanács elnök

Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács elnök

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács elnök

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal polgármester

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal polgármester

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium elnök

Egészségügyi Minisztérium Tanácsnok

Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium

Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Oktatási- és Kulturális Minisztérium

Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium Országgyűlési képviselő

Szociális- és Munkaügyi Minisztérium

Észak-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi B.

B-A-Z. megyei kistérségi képviselő polgármester

Heves megyei kistérségi képviselő polgármester

Pénzügyminisztérium

Nógrád megyei kistérségi képviselő polgármester



1/3/2021

32

Regionális gazdaságtan

A csomóponti elv alapján kialakuló 

területrendszer

Forrás: Lengyel I.–Rechnitzer J. 2004: Regionális 

gazdaságtan.

Regionális gazdaságtan

A regionális kutatások elemzési irányai

• A térbeli áramlások,

– emberek mozgása,

– a tőke,

– a termékek,

– a szolgáltatások

– az információk diffúziójának vizsgálata,

• infrastrukturális rendszerek elemzése,

• a településhálózat vizsgálata,

• a központok szerepköreinek és azok egymás közötti viszonyainak

kutatása,

• a régiós szintű elemzések,

• a diffúzió az időbeli és térbeli kapcsolatok egymásra utaltságának

vizsgálata.
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Korrupciós index a föld országaiban

Regionális gazdaságtan

Az egy főre eső jövedelem és a 

korrupciós index kapcsolata
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Foglalkoztatottsági ráta és a korrupciós index
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Az egy főre eső jövedelem és a munkatermelékenység kapcsolata 

(munkatermelékenység/fő EU-27 = 100)
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munkatermelékenység/fő = 31,04 + 0,00 * jövedelem

R-Square = 0,64

Forrás: Eurostat, 2007. (r = 0,805)
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Az egy főre vetített adóbevételek és a 

diplomások aránya közötti összefüggés, 2010 

Regionális gazdaságtan

Az észlelt korrupció értéke és a felsőfokú 

végzettségűek arányának összefüggése 



1/3/2021

36

Regionális gazdaságtan

A szabadalmak száma és a felsőfokú 

végzettségűek arányának összefüggése 

Regionális gazdaságtan

Regionális kutatások - a 

legtöbbet kutatott tíz téma 

• ipartelepítés, ipari rendszerek (78),

• input-output modellek alkalmazása (76),

• növekedés és konvergencia (71),

• városok és agglomerációk (68),

• vándorlás (66),

• térbeli kölcsönhatások modellezése (60),

• hálózatelemzés (59),

• regionális gazdaságfejlesztés (53),

• helyi pénzügyek (52),

• gazdasági és pénzügyi modellek (50),

• térbeli kapcsolatok, közlekedés (43).
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Bosch telephelyek

Regionális gazdaságtan

Vodafone a föld országaiban



1/3/2021

38

Regionális gazdaságtan

Népsűrűség Kína

Regionális gazdaságtan

Magyarok Erdélyben
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A migráció irányai: Magyarországon (az állandó lakosságszám 

változása 1990–2005 alapján)

Forrás: A magyar gazdaság térszerkezeti változásai

Matolcsy György, Csizmadia Norbert, Csordás László

Regionális gazdaságtan

Migrációs irányok az emberiség 

fejldődése során
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A növekedés és a GDP kapcsolata

Regionális gazdaságtan

Migrációs útvonalak (2015)
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Globális migrációs útvonalak

Regionális gazdaságtan

Centrum-periféria modell
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Wallerstein féle centrum-periféria modell

• A fejlődő térségek növekedési pólusokká válnak, nagy

innovációs képességgel vezető, hatalmi szerepre kell törekednek, a

többiek pedig perifériákká válnak.

• Aszimmetrikus függőség alakul ki:

– a növekedési pólus kihasználja a periféria nyersanyagát és

munkaerejét,

– termékének felvevőpiacát a periféria biztosítja,

– a centrumtérségek töretlenül fejlődnek,

– a centrumtérségek beavatkoznak a perifériák életébe,

megbolygatva fejlődésüket,

Regionális gazdaságtan

Wallerstein féle centrum-periféria modell

• A centrumtérségek egészségügyi vívmányaikat beviszik a

perifériára,

– a halálozási arányszám lecsökken, ami népességrobbanást

eredményez,

– a megnőtt népességet az ország nem képes ellátni,

– humanitárius katasztrófák következhetnek be, vagy nagyfokú

emigráció a centrumtérségek felé

– ezt néhol kompenzálja a gazdaságszerkezeti átalakulás,

– ám ez sok helyen nem zajlik le, és az exportcikkek cserearánya

is romlik,

– a hitelek beáramlása gúzsba kötik a gazdaságot idővel

adósságválsághoz vezethetnek.

• A félperifériák esetében

– vagy megindul a gazdasági fejlődés és felzárkózás,

– vagy a perifériákhoz való lesüllyedés lesz jellemző.
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A centrum—periféria pozíciók kombinációi 

Regionális gazdaságtan

Bevándorlók a lakónépesség %-ában
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Közigazgatási „régiók” Európában

Regionális gazdaságtan

Magyarország NUTS 2 szintű régiói



1/3/2021

45

Regionális gazdaságtan

Idegenforgalmi régiók Magyarországon

Regionális gazdaságtan

Strukturális Alapok 2007-2013
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Régiók a 2014-2020-as tervezési időszakban

Regionális gazdaságtan

A „kék banán” és a közép-európai „bumeráng”
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Regionális gazdaságtan

Feladat - telephelyválasztás 

súlypont módszer segítségével

• Egy Miskolcon működő műanyag nyílászárókat gyártó cég az

elmúlt években jelentős mértékben megerősödött (befektetésre

alkalmas tőkét halmozott fel) azonban úgy látja, hogy a további

növekedéshez a helyi piac nem elegendő.

• A vállalat vezetői elhatározták, hogy egy új összeszerelő üzemet

hoznak létre.

• Szeretnék eldönteni, hogy hol legyen ez az új összeszerelő üzem.

• A vezetők megbeszéléseik során az alábbi lehetséges helyszíneket

említették:

– Nyíregyháza

– Kolozsvár

– Munkács

– Pozsony

– Graz
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Telephelyválasztás súlypont módszer 

segítségével
1. Sorolja fel azokat a szempontokat amelyek fontosak lehetnek a

cég számára!

2. Értékelje azokat egy -5-től +5-ig terjedő skálán ahol a 0 a

miskolcival azonos helyzetet jelenti!

3. 100 pontot osszon fel a szempontok között úgy, hogy a vállalat

hosszú távon számított várható nettó jelenértékéhez a legnagyobb

mértékben hozzájáruló tényező jelentős számú pontot kapjon!

4. Összesítse az eredményeket!

Regionális gazdaságtanSzempontok Nyiregyháza Munkács Pozsony Graz

Nyelvhasználat 0 -2 -2 -3

Beszállítói hálózat minőség -1 10% -2 +3 +3

Munkaerő elérhetősége +1 +2 -2 -2

Közlekedési infrastruktúra +2 -3 +3 +3

Oktatási intézmények -2 -2 +3 +2

Pályázati lehetőségek 0 20% -4 0 -2

Piac mérete -1 +3 +3 +2

Piac telítettsége -1 +3 -2 -3

Piac növekedési üteme +1 10% -2 +2 +1

Verseny erőssége +1 5% +2 -3 -3

Adó mértéke 0 20% +1 +1 -2

Adózási rendszer 

egyszerűsége/átláthatósága

0 -1 +1 0

Adórendszer stabilitása 0 -1 +2 +2

Piac közelsége +3 -1 +2 +1

Telephelyi infrastruktúra 0 -2 +2 +3

Ország makrogazdasági helyzete 0 -2 0 +5

Ár/érték arányban olcsó munkaerő +1 15% +5 -3 -4

Vonzó település(i környezet)

Technológiai környezet

Politikai környezet

Uniós tagság

Jogszabályi környezet

Ingatlan bérlés, vagy vásárlás költsége

+1

-1

+2

0

0

-1 20%

0

-2

-3

-3

-2

+3

+3

+2

-1

0

0

-3

+4

+2

+1

0

+2

-4
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Lisszaboni stratégia

Átfogó célok:

• az EU-nak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú

gazdaságává kell válnia 2010-ig,

• biztosítani kell az évi átlagosan 3%-os gazdasági növekedést, amely

• 20 millió új munkahely létesítését teszi lehetővé 2010-ig.

Számszerűsített célok:

• a K+F-re fordított kiadások EU átlagban érjék el a GDP 3%-át 2010-re,

• a teljes munkaerő-piaci részvételi rátát 2010-re 70%-ra kell növelni,

• a nők munkaerő-piaci részvételi rátáját 2010-re 60%-ra kell emelni,

• az idősebb dolgozók munkaerő-piaci részvételi rátáját 2010-re 50%-ra kell

emelni,

• 2010-re 50%-kal csökkenteni kell a 18 és 24 éves közötti korosztályából

azok számát, akiknek csak az alsó középiskolai képzettsége van.

Regionális gazdaságtan

Lisszaboni stratégia

Számszerűsített célok:

• a 2010-re 5 évvel kell növelni a nyugdíjba vonulás tényleges idejét,

• 2010-re, a Kyotoi Egyezménynek megfelelően 8%-kal csökkenteni

kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es

szinthez képest,

• 2010-re az elektromos áram 22%-át megújuló energiaforrásból

állítsák elő.

Eredmények:

• a foglalkoztatási ráta 2008-ra már 66 %-ra nőtt,

• a termelékenység tekintetében nem sikerült felzárkózni,

• a K+F-kiadások GDP arányában kifejezett mértéke alig javult.



1/3/2021

50

Regionális gazdaságtan

Megfelelés a Liszaboni stratégiának

Regionális gazdaságtan

Európa 2020 célok

• az aktivitása ráta 69-ről 75%-ra emelkedjen,

• a kutatási-fejlesztési kiadások a GDP 3%-ára növekedjenek,

• 20%-kal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása,

• 20%-százalékos megújuló energia-arány valósuljon meg,

• a korai iskolaelhagyók aránya 15-ről 10 %-ra csökkenjen,

• a diplomások aránya 40%-ra növekedjen

• 20 millióval csökkenjen a szegénységi küszöb alatt élők száma.
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A munkanélküliség változása 2010/2007

Regionális gazdaságtan

Munkanélküliség 2010-ben
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Városok egy napon belüli elérhetősége (vonat)

Regionális gazdaságtan

Városok egy napon belüli elérhetősége 

(repülő)
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Fejlettségbeli különbségek alakulása a városok és a környező 

térségek között (1995-2007) (GDP% / év)

Regionális gazdaságtan

Törésvonalak a GDP/fő mutatószámesetében
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Főbb migrációs irányok 1.

Regionális gazdaságtan

Főbb migrációs irányok 2. 
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A népesség várható változása 2050-ig

Regionális gazdaságtan

A munkaképes korú népesség számának 

változása (2000-2007)
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A világ országainak népessége

Regionális gazdaságtan

Egyesült Államok elnökválasztás 2016
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Trump a fogadóirodáknál

Regionális gazdaságtan

Egyesült Államok elnökválasztás 2016
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Egyesült Államok elnökválasztás 2016

Regionális gazdaságtan

Egyesült Államok elnökválasztás 2016
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Egyesült Államok elnökválasztás 2016

Regionális gazdaságtan

Feladat! SWOT elemzés
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SWOT készítésének lehetséges szempontjai

• Településhálózat

• Társadalmi, demográfiai helyzet

• Humán infrastruktúra helyzete

• Gazdasági helyzet

• Önkormányzatok helyzete

• Táji és természeti adottságok

• Épített környezet

• Közlekedési helyzet

• Közműellátottság

• Környezetvédelem helyzete

• Katasztrófavédelem

Regionális gazdaságtan

Feladat - probléma elemzés!

• Azonosítás

– SWOT-ból

– VAGY Ötletroham

• Ok-okozati összefüggések feltárása

– Probléma-hierarchia

– Kiinduló probléma?

– „Ok-okozat” algoritmus

– Kapcsolatok felrajzolása

• Végeredmény: Probléma-fa
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Probléma fa, cél-fa

h
a
t
á
sCÉLKITŰZÉS FA

PROBLÉMAFA
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Regionális kutatások - a 

tíz legkevésbé kutatott téma 

• költség-haszonelemzés (12),

• térbeli terjedés, innovációs rendszerek (16),

• integrált regionális modellek (16),

• hatáselemzés (16),

• környezet (17),

• rurális fejlődés (17),

• regionális ökonometria (18),

• lakótelepek, szomszédsági viszonyok (19),

• infrastruktúra (25),

• munkaerő (26).
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Költség haszon elemzés

Regionális gazdaságtan

Iparosítás térbeli terjedése
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A társadalomkutatás térfelosztásai

• Makroterek: világ (Föld), országcsoport, ország

• Regionális terek: nagytérség (országrész), mezokörzet

(gazdasági körzet, megye), kistérség (kistáj, városi vonzáskörzet)

• Lokális terek: település (helyi önkormányzat), lakókörzet

(településrész, kerület)

• Mikroterek: család (háztartás) - munkahely, egyén.

Regionális gazdaságtan

Homogén régiók jellemzői

• A megfigyelt ismérv belső egyöntetűséget, uniformizáltságot mutat.

• A lehatárolásnál alkalmazhatunk egy vagy több struktúrajelzőt,

illetve ezek kombinációját.

• Pl.

– földrajzi régiók (természeti jellemzők azonossága pl. Alföld),

– mezőgazdasági régiók (a termelt termények és tevékenységek

azonossága, pl. szőlő- és borvidék),

– ipari régiók (az ipari termelés meghatározó szerepe pl.

Székesfehérvár és térsége),

– idegenforgalmi régiók (a turizmus és vendéglátás, illetve az

ezekhez kapcsolódó szolgáltatások dominanciája, pl. Balaton),

– város régiók (a városi jellegű települések többsége, a városi

funkciók tartós jelenléte, pl. budapesti agglomeráció) stb.



1/3/2021

64

Regionális gazdaságtan

Magyarország borvidékei

Regionális gazdaságtan

CORINE CLC100 adatbázis (2006)
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A tér lehatárolásának tipológiája

Regionális gazdaságtan

A régiók típusai

Régiók tipusai

CsomópontiHomogén

Egyjellemzős

Tervezési/

programozási

Többjellemzős Totális

Területi hierarchiák:

kistérség, körzet, 

birodalom stb.

Forrás: Lengyel I.–Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan
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A régió típusai

• Egyjellemzős régió – egy domináns jellemző

– pl. hegyvidék (Bükk)

• Többjellemzős régió – több mutató kombinálása

– pl. alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség (Észak-

Borsod)

• Totális régió - összetett, komplex jelenség

– társadalmi-gazdasági-történelmi egység (Ruhr-vidék)

Regionális gazdaságtan

Vállalkozások aránya gazdasági ág szerint 

(2012)Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatások

Budapest 0,6 14,8 84,7

Pest 3,2 22,8 74,8

Fejér 5,4 22,3 73,8

Komárom-Esztergom 4,4 24,5 72,3

Veszprém 6,0 21,6 73,9

Győr-Moson-Sopron 4,8 21,0 75,3

Vas 7,0 20,8 74,0

Zala 7,2 20,6 74,1

Baranya 5,5 19,0 76,8

Somogy 9,7 18,6 74,2

Tolna 8,3 22,5 71,5

Borsod-Abaúj-Zemplén 4,9 18,6 77,6

Heves 6,8 20,4 74,5

Nógrád 5,1 22,0 74,2

Hajdú-Bihar 6,5 18,2 76,8

Jász-Nagykun-Szolnok 6,2 20,6 74,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6,9 18,1 76,7

Bács-Kiskun 8,4 20,7 73,2

Békés 8,9 19,2 74,2

Csongrád 5,9 18,3 77,1
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Vállalkozások aránya gazdasági ág szerint 

(2012)
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Régióformáló folyamatok 

Forrás: Lengyel I.–Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan
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A különböző szférák külső és 

belső tereinek jellegzetes térelemei

Szférák
Jellegzetes térelemek 

a külső terekben

Jellegzetes térelemek a  belső 

terekben

Természet

Társadalom

Gazdaság

Szolgáltatás

Kultúra

Politika

Épített környezet

Közigazgatás

Integrációk

Regionális politika

Táj

Település

Gazdasági körzetek

Vonzáskörzetek

Kulturális régiók

Választási körzetek

Település

Közigazgatási egység

Ország-csoportok

Régiók

Domborzat, vízrajz

Egyén, társadalmi csoport

Gazdálkodási egységek

Intézmények

Etnikai, nyelvi kulturális csoportok

Pártok

Épületek, műszaki létesítmények

Közig. Szervek, intézmények

Integrációs intézmények

Partnerek, intézmények

Forrás: Lengyel I.–Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan

Táj
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Észlelt – szubjektív terek

Regionális gazdaságtan

A tér és az idő 

• Hosszú távú döntések

– telephely, lakóhely kiválasztása,

– infrastrukturális rendszerek kiépítése,

– települések kialakítása és fejlesztése.

• Középtávú döntések

– befektetések formáinak megválasztása,

– munkahely, a képzési helyek meghatározása,

• Rövid távon

– mindennapos cselekvések tereinek meghatározása,

• lakás és munkahely közötti mozgás,

• az áruk, a szolgáltatások megvásárlása és értékesítése,

• az alapvető közszolgáltatások igénybevétele.
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A regionális tudomány megújítási irányai

• Szűkíteni kell a szakadékot a regionális tudomány tárgya és annak

gyakorlati alkalmazása között.

• Szükséges a regionális tudomány kutatási szintjeinek,

• elméleti (fogalmak alkalmazása, modellek felállítása,

elemzési módszerek kidolgozása),

• leíró elemző (vizsgált jelenség dimenziónak

meghatározása),

• magyarázó (a jelenségek alapját képező tényezők

azonosítása),

• politikai szint (az állapotok javítása, a problémák

megoldásának módozatai) egymáshoz közelítése.

• Jobban kell törekedni az emberi dimenzió feldolgozására.

• A teret és az időt együtt kell kezelni!

Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

Regionális gazdaságtan vizsgálati területei
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Regionális gazdaságtan vizsgálati területei

Forrás: Dr. Kocziszky György: Regionális gazdaságtan V. éves közgazdász hallgatóknak. Miskolc, 2005.

Regionális gazdaságtan

Gazdaság területi 

megjelenése

modellezése, 

tervezése

Térségi gazdaság-

fejlesztés

mérése, 

monitorizálása,

összehasonlító 

vizsgálata

diszparitások 

okainak

vizsgálata

Hely és a távolság 

gazdaságra gyakorolt 

hatásának elemzése

telephely-elméletek

térségi együttműködések 

fejlesztése

állami szerepvállalás 

hatásának vizsgálata

térszerkezet 

vizsgálata

Regionális gazdaságtan

Példák a regionális gazdaságtan 

segítségével megválaszolható kérdésekre

• Vállalatok:

– A piachoz vagy valamelyik erőforráshoz, avagy egy szállítási

csomópontba települjenek?

– Van-e elegendő képzett munkaerő?

– Megfelelő-e az infrastruktúra színvonala, a menedzsment szívesen

lakik-e ott, avagy ingázik majd valahonnan?

• Közszolgálati, kormányzat:

– Hol működjenek a szervezeti egységek, hogy a kitűzött célokat

teljesíteni tudják?

– Hol támogassák ipari parkok, esetleg innovációs centrumok

fejlesztését?

– Hol épüljenek utak, hidak, repülőterek?

• Háztartások:

– Hol vannak a családtagok munkahelyei, melyik településen vegyenek

lakást és milyen környezetben?

– A gyerekek iskolája hol van, milyenek a közlekedési lehetőségek,

mennyire biztonságos a környék?
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A „térbeliség" szerepének felértékelődése 

• Paul Krugman

– felismerte a térbeli sűrűsödés, a földrajzi koncentrációk gazdasági

előnyeit,

– az externális gazdaságok jelentőségét és

– elméleti igényű, matematizált közgazdaság-tudományi modelleket

dolgozott ki.

• Michael Porter a globális iparágak vállalatainak versenystratégiáit elemezve

– a lokális, regionális üzleti környezet kiemelkedő és egyre fontosabbá

váló szerepére hívta fel a figyelmet a vállalati versenyelőnyök

alakításában.

– „Paradox módon, a globális gazdaságban gyakran erősen lokálisak a

tartós vállalati versenyelőnyök,

• magasan specializált szakértelem és tudás,

• az intézmények, a versenytársak,

• az igényes vásárlók földrajzi koncentrációja az ország egy adott

részén vagy egy régióban.

Regionális gazdaságtan

Globalizációs folyamatok és térszerveződés

• A lokalizáció felerősödése:

– amíg a nemzetgazdaságok és a gazdaságpolitikát irányító

kormányzati intézmények befolyása (relatíve) leértékelődött,

– a régiók, nagyvárosok gazdasági szerepe felértékelődött.

– A versenyelőnyök forrásainak többsége földrajzilag

koncentrálódik,

– az országon belül csak néhány térséghez, egy-egy régióhoz,

városhoz kapcsolódik.

• „A távolság halála”

– az informatikai hálózatok „távolság nélküli virtuális világot"

hoztak létre, a világhálón nem érzékelhető, hogy az üzleti

partnerek éppen hol vannak.

– a távolságból eredő fajlagos költségek jelentősen csökkentek.
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A globális gazdaság kialakulását  segítő 

tényezők

• A deregulációs (liberalizációs) politikák:

– a kereskedelmi akadályok lebontása (pl. vámok egységesítése,

a WTO szerepének felértékelődése),

– a pénzügyi szektor és a versenypolitika liberalizálása (pl. az

egyedi kormányzati beavatkozások ritkulása),

– a tőkemozgás szabadabbá válása és

– a befektetések jogi garanciái,

– a termelési tényezők áramlásának szabadsága,

– a telephelyek létrehozásának elősegítése,

– a szolgáltatások (pl. légi közlekedés) elterjedése stb.

• Az információs és kommunikációs technológiák növekvő

szerepe:

– az információk áramlása az országhatároktól független,

– az adatátvitel, az automatizált banki és pénzügyi rendszerek, a

személyek kommunikációs lehetőségei stb. „határtalanok".

Regionális gazdaságtan

A globális verseny négy fő folyamata

• Mindegyik piacon erősödik a verseny

• A termelés az országok széles körére kiterjed

• A nemzetközi kereskedelem megváltozott

– a nemzetközi kereskedelem tekintélyes része az anyacég,
valamint ugyanazon cég eltérő országokban levő telephelyei
között zajlik.

– A vállalatokon belüli árumozgás jelentős hányada országok
közöttiként van nyilvántartva.

– A fejlett országok importjának döntő része saját világcégeik más
országokban lévő érdekeltségeitől származik.

• Erősödnek az összefonódások, összekapcsolódok

– a direkt külföldi befektetések az árukereskedelem, a
technológiatranszfer és a tőketranszfer szorosan összefonódik,
kiegészítve és helyettesítve egymást.
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A globális gazdaságot meghatározó 

öt folyamat

Forrás: Dicken (2003)

Regionális gazdaságtan

A globális-lokális paradoxon főbb jellemzői
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A globális-lokális paradoxon hatásai

• A globális vállalatok az összes költségtípust minimalizálják,

• a tranzakciós költségek jelentős részét lokális vállalati
együttműködésekkel mérsékelni lehet,

• a termelési tevékenységek területileg dekoncentrálódnak,

• a (stratégiai) tevékenység területileg koncentrálódik,

• a radikálisan csökkenő fajlagos szállítási költségek növelik az egy
telephelyen folytatható termelés gazdaságos méretét.

• a termelés viszonylag kevés számú, nagy méretű telephelyen
folyik, szinte bárhol a világban (a fejlődő országokban is),

• a megbízható térbeli információtovábbítás (e-mail, mobiltelefon
stb.) fajlagos költsége rohamosan csökken,

• megnőtt az üzleti szolgáltatások gazdasági jelentősége,

• felértékelődik a tudásalapú gazdaság.

Regionális gazdaságtan

A vállalatok versenyképességét 

meghatározó helyi tényezők

• A megismerési, észlelési folyamatok (pl. munkafegyelem,

vállalkozási készség),

• A kulturális háttér (pl. vallás, értékrend),

• A társadalmi szerkezet (pl. együttműködési készség, bizalom,

egyesületi élet),

• A politikák (pl. helyi érdekegyeztetés, lobbik, korrupció).
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A pontszerű és a térgazdaságtan közötti 

eltérés lényege
Pontszerű gazdaság Térbeli gazdaság

Piaci ár egységes térben osztott

Ráfordítás átlagos térben eltérő

Verseny tökéletes tökéletlen (monopolisztikus)

Gazdasági reakciók azonosak eltérőek

Informáltság tökéletes
térben eltérő (térbeli 

aszimmetria)

Magatartás racionális térben korlátozott racionalitás

Fogyasztói preferenciák homogének térben inhomogének

Helyettesíthetőség korlátlan térben korlátozott

Gazdasági egyensúly általános egyensúly térben parciális egyensúly

Regionális gazdaságtan

A regionális gazdaságtan fejlődésére

ható fontosabb szerzők és eredményeik

Von Thünen (1826)
A távolság bevezetése a közgazdasági gondolkodásba; a mezőgazdasági

tevékenységek térbeli megoszlása; a piac szerepe (szállítási költségek)

Launhardt (1882) Ipari telephely; az agglomerálódás gazdaságossága; fogyasztói övezetek

Marshall (1890, 1900) Iparági körzet; iparági atmoszféra; lokális externáliák

Weber (1909) Ipari telephelyelmélet; szállítási költség (a legkisebb költség elmélete)

Predöhl (1925) Határtermelékenység és (ipari) telephelyelmélet

Hotelling (1929) Konkurenciamodell; agglomerálódási hatások

Reilly (1931) Gravitációs törvény; kiskereskedelem; városhálózat

Chrístaller (1933)
Központi helyek elmélete; a szolgáltatások térbeli elhelyezkedése;

városi hierarchia

Palander (1935) Ipari telephelyelmélet; a piac kiterjedése; az általános egyensúly elmélete

Hoover (1937, 1971) Ipari telephelyelmélet; időtényező; monopolista verseny

Lösch (1940)
Központi helyek elmélete; piaci övezet; ipari telephelyelmélet;

gazdasági régió;térgazdasági egyensúly

Zipf (1949) Rangsor-méret törvénye; városi hierarchia

Isard (1949, 1956, 1975)
Általános telephelyelmélet; regionális input-output elemzés;

lineáris programozási módszertan
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A regionális gazdaságtan fejlődésére ható 

szerzők és eredményeik

Isard (1949, 1956, 1975)
Általános telephelyelmélet; regionális input-output elemzés;

lineáris programozási módszertan

Samuelson (1948, 1952)
Tényezők szűkössége és területi kiegyenlítődése;

általános egyensúlyelmélet (lineáris programozási feladatként)

Hügerstrand (1952) Innováció térbeli terjedése

Perroux (1955) Növekedési pólusok elmélete

Myrdal (1957) Kumulatív fejlődés modellje; területi egyenlőtlenségek

Alonso (1964) Monocentrikus városmodell; városi övezetek

Henderson (1972, 1988) Településhálózatok; városfejlődés

Solow (1973) Városi területhasználat egyensúlyi modellje

Scott (1988, 1998) Metropoliszok kialakulása; városrégiók; térbeli tranzakciós költségek

Porter (1990, 2000)
Kompetitív fejlődés; dinamikus agglomerációs előnyök;

regionális klaszterek; helyi üzleti környezet rombuszmodellje

Krugman (1991, 1995, 1999)
„Új gazdasági földrajz"; térbeli koncentráció; városok kialakulásának

gazdasági törvényszerűségei; általános térbeli egyensúlyelmélet

Storper (1997)
Nem üzleti interdependenciák hatása a területi fejlődésre;

általános telephelyelmélet

Regionális gazdaságtan

A regionális gazdaságtan részterületei 

• Regionális mikroökonómia:

– a gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásával, lokalitásával,

– az egyes gazdasági tevékenységek elhelyezkedésével és
kölcsönhatásaikkal foglalkozik.

– Területi egységei a mikroszervezetek: vállalati székhelyek,
telephelyek, közszolgálati egységek, háztartások.

– A tér és távolság gazdasági tevékenységre gyakorolt hatásai,
az egyes mikroszervezetek térbeli elhelyezkedése, egységeik
létrejötte és működésének térbeli jellemzői állnak a vizsgálatok
középpontjában.

• Regionális makroökonómia:

– a gazdasági teljesítmény szintjének térbeli ingadozásaival, az
egyes régiók gazdasági teljesítményének, növekedésének,
munkanélküliségének, fejlődési problémáinak stb. vizsgálatával
foglalkozik.

– Területi egységei a régiók
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Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

A telephelyelméletek fejlődése, jellemzői

Regionális gazdaságtan

A regionális mikroökonómia vizsgálati 

területei

• Telephelyelméletek

– nem területi egységekkel, nem régiókkal foglalkozik,

– hanem a piaci szereplőkkel és működésük térbeli jellemzőivel.

– Alapvető fogalma a telephely,

• amely bármelyik gazdasági tevékenység földrajzilag

egyértelműen megadható helyét jelenti, egy települést,

avagy egy településen belüli ingatlant.

– A hagyományos telephelyelméletek alapvetően a feldolgozóipar

(és a mezőgazdaság) működésének térbeli jellemzőit

modellezik,

– ahol standard termékek előállítása és ehhez kapcsolódva a

költségek minimalizálása a legfontosabb cél.

• Tevékenységek térbeli eloszlásának elemzése
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A telephelyelméletek elemzési egységei

• A gazdasági szervezet és részlegei

– amelyek outputjukat pénzért értékesítik és kiadásaikat is főleg

ezen bevételekből fedezik.

• A közszolgálati szervezetek (önkormányzat és intézményei,

nonprofit szervezet stb.)

– amelyek tevékenységét állami (önkormányzati) költségvetés

által juttatott pénzből (avagy tagdíjakból, támogatásokból)

végzik és kiadásaikat meghaladó bevételeiket az

alaptevékenységre fordítják.

• A háztartások

– amelyek fogyasztási célú kiadásait pénzbeli (vagy

természetbeni) jövedelméből fedezi.

Regionális gazdaságtan

A telephelyelméletek fejlődésének szakaszai

1. Mezőgazdasági területhasználat

– 19. század első harmada,

– a termékek szállítása, a személyek közlekedése nehézkes volt,

– és jellemző az (élelmiszer) önellátás,

– Johann von Thünen

• a mezőgazdasági termelés térbeli elhelyezkedésének, az

egyes növények optimális termesztési helyének és a

kapcsolódó helyzeti (területi) járadék kialakulásának

tudományos magyarázatára tett kísérletet,

• Elméletében megjelent a piacként funkcionáló város,

valamint a várost övező területek különválasztása.
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A telephelyelméletek fejlődésének szakaszai

2. Iparosítás

– 19. század utolsó, a 20. század első harmada,

– az ipari termelés fellendült, főleg a bányászat, a vas- és

acélipar,

– kiépült a közlekedési infrastruktúra (vasutak, tengeri kikötők),

– a városok korszerűsödtek,

– Alfred Weber, Andreas Predöhl és Tord Palander,

• a korszak képviselői egy nagyipari üzem működésének

optimális földrajzi helyét analitikus eszközökkel, a főbb

termelési költségeket (szállitási és bérköltségek)

minimalizálva próbálták meghatározni,

• alapvetően a klasszikus közgazdaságtan alapgondolataira

építettek.

Regionális gazdaságtan

A telephelyelméletek fejlődésének szakaszai

3. Térbeli verseny és egyensúly

– A két világháború közötti időszak,

– a fejlett országokban kiépült a közúthálózat (autópályák),

– megjelentek a szinte tetszőleges mennyiséget bárhová
eljuttató közlekedési eszközök (autók, kamionok),

– elektromos energia széles körű elérhetősége,

– a regionális gazdaságtani kutatások a piacproblémákra, a piaci
verseny térbeli összefüggéseire,

– August Lösch, Edgar M. Hoover és Harold Hotelfing,

• a korszak képviselői a telephelyválasztást a profitot
maximalizáló döntésekre vezették vissza, figyelembe véve
a szállítási költséget, a versenytársak és a fogyasztók
térbeli elhelyezkedését is,

• a neoklasszikus közgazdaságtan fogalmaiból
(határhaszon, határtermelékenység stb.) és eredményeiből
kiindulva fogalmazták meg megállapításaikat,
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A telephelyelméletek fejlődésének szakaszai

4. Telepítések optimalizálása

– ötvenes évektől a nyolcvanas évek elejéig,

– a műszaki infrastruktúra térben egyenletesen kiépült,

– a városok modernizálódtak és az elektronika (számítástechnika),

valamint a mikroelektronikára épülő modern technológiák

(vegyiparban, gépgyártásban stb.) váltak a gazdasági telepítések

mozgatórugójává.

– Walter Isard és William Alonso.

• A korszak képviselői a gazdasági tevékenység térbeliségére ható

valamennyi tényezőt megpróbálták figyelembe venni, a regionális

input-output elemzések mellett a településsel, a széles

értelemben vett infrastruktúrával is foglalkoztak.

• Több területi termelési függvényt is kidolgoztak, nagy súlyt

fektettek az általános térbeli egyensúlyelmélet vizsgálatára.

• A közgazdaságtudomány irányzatai közül a neoklasszikusokhoz

álltak közel, főleg operációkutatási modellekhez vonzódtak.

Regionális gazdaságtan

A telephelyelméletek fejlődésének szakaszai

5. Globális gazdaság

– a számítógépes hálózatok, az informatikai-kommunikációs

technológiák széles körű alkalmazása,

– a felkészült munkaerő tömeges megjelenése, az innovációk és a

csúcstechnológiák előtérbe kerülése,

– a számítógépes hálózatok megteremtik a feltételeit az információk

eljuttatásának, hozzáférhetőségének, ezért nem önmagukban az

információk, hanem kreatív felhasználásuk segít az üzleti sikerhez,

– a fejlett országokban a városi lakosság aránya megnőtt, a növekvő

jövedelmek az alapvető szükségleteken túl lehetővé tették a kiterjedt

lakossági szolgáltatásokat.,

– a legjobb telephely kiválasztásánál általában az agglomeratív

tényezők, extern hatások kerülnek előtérbe,

– Paul Krugman, Michael Porter, Allen J. Scott és Michael Storper.

• a modern neoklasszikus, valamint intézményi közgazdaságtani

irányzatok dominálnak, képviselőinek jelentős része Alfred

Marshallt tartja szellemi mesterének.
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Telephelyelméletek

telephelyelméletek

hagyományos telephelyi elméletek

Thünen földhasználati elmélete (1875)

Központi helyek elmélete (Christaller, 

1933; Lösch, 1944)

ipari telephelyelméletek

Alfred Weber (1906)

Andreas Predöhl (1925)

Walter Isard (1956)

D.M. Smith (1971)

komplex modellek

viselkedési mátrix (Pred, 1967)

Forrás: Dr. Kocziszky György: Regionális gazdaságtan V. éves közgazdász hallgatóknak. Miskolc, 2005.

Regionális gazdaságtan

Thünen mezőgazdasági 

telephelyelmélete (1875)

• kialakul az árutermelő mezőgazdaság,

• az ipari forradalom kiteljesedik,

• az iparnak alapanyag kell, a városon élő iparban dolgozóknak

élelmiszer,

• az elmélet alapkérdése:

– gazdálkodók a különböző mezőgazdasági termékeket milyen

távolságban termeljék a felvevő piac, a város körül?

• figyelembe vett szempontok:

- az élelmiszerek romlandósága,

- a termékek bruttó jövedelmezősége,

- szállítási költségek.
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Thünen mezőgazdasági 

telephelyelmélete (1875)

• A modell feltételezései:

– külpiactól elszigetelt, önellátó (autark) államot vizsgál, középen

az egyetlen piacot alkotó várossal,

– város körüli földek minősége mindenütt azonos,

– városi piacra történő szállítás lehetőségei és fajlagos költségei

azonosak.

1. város

2. zöldségtermesztés, tejtermelés

3. fakitermelés

4. szántóföldi növénytermesztés

5. legeltető állattenyésztés

Regionális gazdaságtan

Központi helyek elmélete 

Walter Christaller (1933) 

• Egy ideális, homogén térben modellezi a települések

elhelyezkedését,

• a települések a hierarchia különböző fokán állnak,

– különböző szintű szolgáltatásokat nyújtanak vonzáskörzetük

számára,

– egy régiót a központokból látnak el nagyobb értékű termékekkel

és szolgáltatásokkal.

• eredeti modelljében a központi helyeknek tíz szintjét különböztette

meg,

• elméletét a gyakorlatban a telefonvonalak számának és

eloszlásának vizsgálatával tesztelte.
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Az elmélet feltevései

• A tér homogenitására vonatkozó feltevések:

– domborzatmentes, határtalan,

– a lakosság eloszlása egyenletes,

– az erőforrások eloszlása egyenletes,

– az egyes egyének szükségletei, jövedelme és vásárlóereje

azonos,

– minden irányban azonos közlekedési lehetőségek,

– a közlekedés költségei egyenes arányban állnak a távolsággal.

• Közgazdasági feltevések:

– a termelők profitmaximalizálók,

– a fogyasztók egyéni hasznosság-maximalizálók,

– tökéletes informáltság,

– a termelők nem specializálódnak térbeli elhelyezkedésük

szerint.

Regionális gazdaságtan

Központi helyek elmélete 

Walter Christaller (1933) 

• Az egyes termékekre két speciális távolság jellemző:

– az alsó küszöb: a központi hely vonzáskörzetének az a minimális

sugara, amely alatt a piac olyan kicsi, hogy az adott terméket nem éri

meg kínálni,

– a felső határ: a központi hely vonzáskörzetének az a maximális

sugara, amelynél többet a fogyasztók nem hajlandók utazni a

termékért,

– A közlekedésre vonatkozó feltevések miatt

• az alsó küszöb és a felső határ kör alakúak lesznek,

középpontjukban a központi hellyel.

• minden terület ellátásához hatszög alakú ellátási körzetekkel

lehet hiánymentesen lefedni a teljes teret.
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Weber-féle telephelyelmélet

• Makrogazdasági környezet

– Európa nagy részén és az Egyesült Államokban megszilárdult

az árutermelő gazdaság és kiszélesedett a munkamegosztás,

– kiépült a vasúthálózat,

– egyes térségekben nagy kitermelő és feldolgozóipari üzemek

jöttek létre,

– a közlekedés fejlődése ellenére a szállítási költségek

meghatározóak voltak, jelentősen meghaladták a

bérköltségeket.

– ekkor még sem a nyersanyag-beszerzés, sem a tőke és a

munkaerő, sem a piaci elhelyezés problémáival nem kellett

számolni.

– korlátlan lehetőség volt a térbeli és a piaci terjeszkedésre

egyaránt.

Regionális gazdaságtan

LÖSCH térgazdasági elmélete (1944)

• A két világháború között kiéleződő piacproblémák, különösen az

1929-33-as gazdasági válságot követően

– a kereslet,

– a kereslet-rugalmasság,

– a monopolisztikus verseny,

– a területi árpolitika és egyensúlyelmélet, térbelisége került

előtérbe.
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LÖSCH térgazdasági elmélete (1944)

• LÖSCH egy térbeli egyensúlyelmélet kidolgozására tett

kísérletet, a tökéletes (monopol helyzetektől és állami

beavatkozásoktól mentes) térbeli versenyt alapul véve.

• Modelljének feltételezései:

– a gazdasági tevékenység mindenhol jövedelmező,

– a fogyasztók számára hasznos a termék/ szolgáltatás,

– a telephelyek sűrűn helyezkednek el a térben, piackörzeteikkel

a teljes teret kitöltik,

– a kiugró jövedelmek odavonzzák az új bejegyzésű cégeket,

ezáltal a magas profitokat „letörik”,

– a piackörzetek határánál a fogyasztók „közömbösek”, a két

szomszédos termelőközül bármelyik kínálatából választhatnak.

Regionális gazdaságtan

• Amikor egy elkezd valamilyen árut gyártani,

– akkor piaci körzete addig terjed amíg a termék szállítási költsége a jövedelmét fel nem

emészti (1. fázis),

– mivel ez a tevékenység jövedelmező, így újabb vállalkozók kezdik el a nagyüzemi termelést

(2. fázis), és a teret előbb-utóbb hézagmentesen befedik (3. fázis) ellátó körzeteikkel.

• Az egyensúlyelmélet szerint a „sűrűsödés” mindaddig tart, amíg a profit el nem tűnik.

• A piackörzetek eleinte körök, de később egymáshoz „nyomódnak” és olyan sokszögek lesznek,

amelyek hiánytalanul lefedik a síkságot

– ezt a feltételt néhány szabályos sokszög (pl. a hatszög) elégíti ki.

LÖSCH elméletének gondolatmenete



1/3/2021

87

Regionális gazdaságtan

Weber-féle telephelyelmélet (1906)

a modell feltételezései

• Szabad versenyes kapitalizmus,

– egy üzem sem képes befolyásolni a piacot,

• bármennyi terméket el lehet adni fix áron,

• a nyersanyagokból tetszés szerinti mennyiséget lehet beszerezni

adott áron,

• a termelési tényezők, a közlekedési infrastruktúra mindenhol

korlátlanul rendelkezésre áll,

• a munkaerő a szükséges számban és képzettségben több

településen rendelkezésre áll úgy, hogy

– településenként eltérőek a bérköltségek,

• a termelési költség többi része bármely helyen azonos,

• egyetlen pontszerű piacot tételezett fel

• a tér egy megadott helyén, a szállítás költségei csak a távolságtól

és a mennyiségtől (súlytól) függnek.

Regionális gazdaságtan

Ipari telephelyelmélet (1906)

• Weber arra a felismerésre jutott, hogy fix eladási ár mellett a nyereség

csak úgy növelhető, ha az üzem csökkenti a költségeit,

– azaz megpróbál olyan helyre települni, ahol a termelési és szállítási

költségek együttes összege a legkisebb.

• Két mutatószámot alakított ki

– az anyagindex (1 tonna késztermék előállításához mennyi beszállított

nyersanyag szükséges)

– a telephelysúly (1 tonna késztermék előállításához megmozgatott

összes nyersanyag és késztermék együttes súlya)

– ha valamelyik beszállított nyersanyag domináns,

• azaz a súlya meghaladja a telephelysúly felét, akkor az üzem

ennek a nyersanyagforrásnak a közelébe települ

– ha a késztermékek súlya nagyobb a beszállított nyersanyagok

súlyánál, az anyagindex nagyobb 1-nél,

• akkor a piachoz települ az üzem

– egyéb esetekben az üzem egy közbenső helyre kerül.
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WEBER ipari telephelyelmélete

Regionális gazdaságtan

Andreas PREDÖHL 

Gazdasági nagytér-elmélet (1925)

• A telephely-problémát nem lehet csupán egy település

mikrokörnyezete alapján kezelni.

• A főbb telephely-választási tényezők között bizonyos határokon túl

nem alakul ki verseny.

• Gazdasági nagytér: olyan kiterjedésű gazdasági tér, mely autark

fejlődésre képes, a legtöbb termelési ágban a telephelyek

vertikálisan együttműködő rendszerét tudja kialakítani.

• A nagytéren belül: szoros munkamegosztás. A nagytéren belül

elhelyezkedő államok külkereskedelmi forgalma

szabadkereskedelmi jellegű.

• A nagytéren kívül: protekcionista jellegű kereskedelem.
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Bevásárlóközpontok Budapesten

Regionális gazdaságtan

A telepítési döntések szempontjai

• mérhető szempontok (költségek: munkabér, adók, energia stb.),

• minőségi, nehezen mérhető tényezők (pl. helyi munkaerő

attitűdje).,

• a vállalkozások telepítési döntéseit

– az elvégzendő tevékenység ágazati jellege,

– a termelési láncban elfoglalt helye befolyásolja,

– döntőek a vállalati versenystratégia szempontjai.

– a telepítési döntéseknél mérlegelni kell az időtávot,

• az időtávtól nagyban függ

– a kockázat megítélése,

– milyen állóeszközt (ingatlant) célszerű igénybe venni,

saját tulajdonban, avagy bérelve.

• A döntéseknél kalkulálni kell az esetleges telephely-módosítási

költségekkel is.
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Járműgyártó vállalatok a 

KKE térség egyes országaiban 

Regionális gazdaságtan

Vállalatot terhelő adók, 2011
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Autópályák és vasúthálózat 

sűrűsége (2008)

Regionális gazdaságtan

A KKE térség 10 legnagyobb járműipari 

beszállítója
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Telepítési tényezők szerinti területi rangsor

Regionális gazdaságtan

Telepítési tényezők az Európai Unióban

• Tradicionális ipar esetében:

– az egységes európai piac közelsége,

– nemzeti piac közelsége,

– a közutak, vasutak minősége,

– bérköltség.

• A high-tech iparágak esetében:

– munkaerő minősége, képzettsége,

– közutak, vasutak minősége,

– az egységes európai piac közelsége,

– a hasonló cégek jelenléte,

– a kormányzat magatartása,

– a nemzetközi iskolák (tudományos műhelyek) jelenléte,

– a régió általános vonzereje.
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Telepítési tényezők az Európai Unióban

• Vállalati székhely kiválasztásakor:

– repülőtér közelsége,

– a távközlés minősége,

– a kormányzat magatartása,

– a nemzetközi iskolák (egyetemek) jelenléte,

– a régió általános vonzereje.

• Európán belüli elosztóközpont telepítésénél:

– infrastruktúra minősége,

– kikötő és repülőtér közelsége,

– távközlés minősége.

Regionális gazdaságtan

A telepítési döntések alapvető mérlegelési 

szempontjai
Telepítési feltételek Anyagi tényezők Nem anyagi jellemzők

1. Szállítási lehetőségek Megbízhatóság, gyakoriság

2. Nyersanyagok Fuvardíjak Biztonság, minőség

3. Piacok Termelési, szállítási költségek Személyes kapcsolatok, ízlések, 

versenytársak

4. Munkaerő Bére, béren kívüli juttatások Munkavállalói attitűd, szakszervezetek, 

képzettség, tipus, elérhetőség

5. Extern hatások

•Urbanizációs előnyök

•Lokalizációs előnyök

Externáliák, szaktudás, információk 

megosztása, közös szolgáltatások, 

hírnév

6. Energia Költségek Megbízhatóság, változatosság

7. Közösségi infrastruktúra

•Társadalmi tőke (emberek, 

közösségek)

•Fizikai tőke (utak, épületek)

Költségek, adók Minőség, változatosság

8. Tőke

•Műszaki

•Pénzügyi

Építési költség, bérlet, hitel költségei Elérhetőség, lejárat

9. Föld/épületek Költségek Méret, megközelíthetőség, 

szolgáltatások, lejárat

10. Környezet

•Miliő

•Politika

Költségek, adók Alkalmazottak preferenciái, helyi 

attitűdök

11. Kormányzati politika Támogatások, bírságok Attitűd, stabilitás, üzleti klíma
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A termelési folyamat kérdései
Hogyan

állítunk elő?
Mit állítunk elő?

Hol

állítunk elő?

Kinek

állítunk elő?

Szállítási

szolgáltatások

Információk

alapanyagok

Termelési

folyamat

Termékek/

szolgáltatások
Piacok

Inputok
Termelési

tényzők
Telepítés

Termelés

mérete

Jövőbeni

termék

Jövőbeni

termék/ 

szolgáltatások

Regionális gazdaságtan

A termelési folyamat telepítésének kérdései

• Mekkora legyen a termelés mérete?

– Ettől függ az alkalmazható technológia,

– az üzem mérete,

– az inputok szállítási szükséglete, amelyek a telepítés helyét is

befolyásolják.

• Milyen technikát-technológiát alkalmazzunk?

– Ez összefügg a termelés méretével és determinálja a termelési

folyamatot.

• Hol legyen maga a telephely?

– A termelés térbeli helye egyrészt a termelési tényezőktől függ,

– másrészt meghatározza az előállítandó termékmennyiség

nagysága, avagy szolgáltatások köre.
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Storper„szentháromság modellje”

Regionális gazdaságtan

Telephellyel kapcsolatos fogalmak a 

Cégtörvényben

• Székhely:

– a cég cégjegyzékbe bejegyzett irodája, amely egyúttal a cég levelezési

címe. A cég székhelyén történik a levelek és iratok átvétele,

érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása. A cégnek a székhelyét

cégtáblával meg kell jelölnie.

• Központi ügyintézés helye

– A Cégtörvény lehetőséget biztosít arra, hogy a cég fő működési helye

a bejegyzett székhelytől elkülönüljön. Ez a hely a központi ügyintézés

helye.

• Telephely

– a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég létesítő

okiratában foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel

járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található.

• Fióktelep

– a cég fióktelepe olyan telephely, amely más településen – vagy más

országban - van, mint a cég székhelye.
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Lokális és transzferálható javak 

• Nem transzferálható (lokális) inputok és outputok

– immobilak,

– nem szállíthatók,

– lokális inputra oda kell telepíteni az üzemet (pl.

bányászatesetében),

– lokális outputnál a fogyasztónál, felhasználónál kell elvégezni a

tevékenységet (pl. házépítés).

• Transzferálható (áthelyezhető) inputok és outputok

– mobilak, azaz szállíthatók,

– így gazdasági döntés kérdése, hogy melyik településen

célszerű telephelyet létrehoznunk (pl. autó-összeszerelő üzem),

– ahová odaszállítjuk az inputot és elszállítjuk onnan a

tevékenység outputjait.

Regionális gazdaságtan

A tényezők térbeli szűkösségük alapján

• ubikvitás: szinte mindenütt megtalálható (pl. levegő),

• kommonalitás: sok helyen előfordul (pl. folyóvíz, mint

hűtővíz),

• ritka javak: kevés helyen találhatók (pl. bauxit),

• unikális javak: nagyon kevés helyen fordul elő (pl. uránérc).
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A telepítési döntések egyéb szempontjai

• Megbecsült időtáv

– mekkora ideig lesz szükség erre a telepre, lakásra, mivel

– az időtáv a költségeket (a beruházásokat) és a kockázatot is

befolyásolja.

• Életgörbe" jelenlegi szakasza

– pl. egy család életében gyermektelen fiatalként általában kisebb

lakás vásárlására van lehetőség és szükség, mint később,

magasabb jövedelmű többgyermekes családként.

• Várható bevételek (jövedelmek) és költségek (kiadások)

alakulása

– milyen fejlődést, további beruházást tesz lehetővé?

• Telephely, lakás lokális környezetében várható köz- és a

magánbefektetések alakulása

– beleértve a település imázsát is, amelyek fel- és leértékelhetik

az adott ingatlant.

Regionális gazdaságtan

Telephelyválasztási szempontokA befektető típusa A befektető főbb motivációi

Piacorientált a piac és az egy főre jutó jövedelem nagysága

a piac növekedése

a regionális és a globális piacokhoz való hozzáférés

országspecifikus fogyasztói preferenciák 

piaci szerkezet

Erőforrás-orientált nyersanyagok

alacsony költségű képzetlen munkaerő

képzett munkaerő

technológiai, innovációs és egyéb előnyök/adottságok (például 

márkanév)

infrastruktúra (utak, kikötők, telekommunikáció, energia)

Hatékonyságorientált erőforrások költségei kiegészítve a munkaerő 

termelékenységével

egyéb input költségek, például közlekedési és kommunikációs 

költségek,

egyéb intermedier termékek költsége

tagság olyan regionális integrációs egyezményben, amely 

elősegíti a regionális vállalati hálózatok létrejöttét

Forrás: UNCTAD (1998).
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Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

A szállítási költségek 

minimalizálásának modelljei

Regionális gazdaságtan

A szállítással kapcsolatos döntéseket 

befolyásoló tényezők

• Determináltság:

– utak, utcák, légi folyosók,stb.

– kikötő, pályaudvar, buszmegálló stb.

– domborzat

• Méretgazdaságosság:

– mekkora tömegű árút szállítunk, (nagytömegű: vasút, hajó, kisebb

tömegű: teherautó, repülő)

• Monopolisztikus szállítási piacok:

– nem tökéletes a verseny, részben állami monopóliumok (pl. vasút)

jöttek létre, illetve a magas beruházási és üz̧emeltetési költségek

(tengeri hajókikötő +biztonsági szempontok (nemzetközi

légiközlekedés) + közjavak (pl. közúti hálázat).

• Szállítási módok viszonylagossága:

– ugyanazon terméket többféle eszközzel célba lehet juttatni, átrakva

egyik eszközről egy másikra (pl. vasútról pályaudvaron

teherautóra).
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A távolság fogalmának eltérő típusai

Távolság típusa és 

definíciója
Mértékegysége Példák

Földrajzi (fizikai) távolság: 

légvonalban mérve (euklideszi)

Méter, 

kilométer, 

mérföld stb.

Győr és Szeged távolsága 

légvonalban kb. 245 km

Közlekedéshálózati távolság: 

a tényleges közúti, vasúti útvonalon 

mérve

Méter, 

kilométer, 

mérföld stb.

Győr és Szeged távolsága 

közúton kb. 288 km

Időtávolság: 

mennyi idő

szükséges a szállításhoz

Nap, óra, perc 

stb.

Megnöveli a

várakozás, a városokon 

való lassúbb átutazás stb. 

Virtuális távolság (kibertér): 

számítógépes hálózaton (interneten)
Másodperc, perc

A letöltés sebessége, 

költsége eltérő

Gazdasági (költség) 

távolság: 

mennyibe kerül a szállítás

HUF, USD, EUR stb.

A szállítási költség 

mellett az autópálya 

használat, az esetleges 

illetékek stb.

Kognitív távolság: a 

képzeletünkben létező

távolság

Közelebbinek érezzük, 

amiről több és pozitív 

információnk van.

Társadalmi távolság: 

az egyes társadalmi rétegek 

közötti különbözőség 

Szubjektív 

preferenciarendszerek

Kommunikáció, 

barátkozás, házasság stb. 

Regionális gazdaságtan

Feladat

• Mekkora a távolság Miskolc és

– Bangkok,

– Krakkó,

– Kiev,

– Istanbul,

– New York,

– Róma,

– Bécs,

– Oslo között?
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A távolság

• Miskolc és

– Bangkok 8125 km,

– Krakkó 227 km,

– Kiev 755 km,

– Istanbul 1022 km,

– New York 7089 km,

– Róma 946 km,

– Bécs 326 km,

– Oslo között 1466 km.

Regionális gazdaságtan

Szállítási módok jellemzői

Előnyei Hátrányai

Vasúti 

Nagy tömegű, kiterjedésű áru

Kedvező díjak

Környezetkímélő

Kiterjedt vasúthálózatok

Biztonságos

Nincs háztól-házig szállítás

Rugalmatlan árkalkuláció

Hosszabb továbbítási idő

Kis távolságon gazdaságtalan

Feladási ponthoz közeli elágazás vagy 

iparvágány szükséges

Közúti 

Kötetlen pálya,

háztól-házig szállítás,

Gyors,

Elfogadható költségek

Rugalmas díjszabás

Elfogadható kockázat

Környezetszennyezés

Magas energia és munkaerő igény

Utak határállomások zsúfoltsága, szűk 

áteresztő képessége

Visszfuvar nem mindig biztosított

Út és vonal-engedélyezés 

Forgalmi korlátozások, balesetek

Rakomány tömeg méret határai

Rossz minőségű utak

Tengeri 

Nagy tömegű áru továbbítására képes

Kedvező díjak

Az áruknak megfelelő hajók bérelhetők

Kombinált fuvarozás lehetősége

A fuvarozásra feladott áruról az azt megtestesítő 

értékpapírt adnak ki (B/L)

Hosszú fuvarozási idő

Magas biztonsági költségek

Magas csomagolási költség

Kikötők távolsága

Kisebb kikötők zsúfoltsága, korszerűtlensége

Légi 

Gyors

Nagyfokú biztonság

Alacsony biztosítási díj

Magas fuvardíj

Szigorú méret- és súlykorlátozás

Veszélyes anyagok fuvarozásának tilalma 

Környezetszennyezés
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Szállítási módok választásának 

további szempontjai

• Szállítás csökkenő határköltsége,

• Gazdaságosabb

– rövidebb távon közúti,

– középtávon vasúti,

– hosszabb távon vízi szállítást választani.

• A szállítandó javak „szállíthatósága„ romlandósága és

mennyisége.

• A vízi szállítás

– rakodási költségei jóval magasabbak, mint a közúti

szállításé,

– a fajlagos mozgatási költségek alacsonyabbak.

• Gyakran a

– távolságtól függően övezeteket, sávokat állapítanak meg, és

– az övezeten belül átlagárat kell fizetni.

Regionális gazdaságtan

Személy és áruszállítás megoszlása
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Személy és áruszállítás megoszlása

Regionális gazdaságtan

Az áru- és személyszállítás és a 

GDP változása az EU28-ben



1/3/2021

103

Regionális gazdaságtan

Az áru- és személyszállítás és a 

GDP változása Magyarországon

Regionális gazdaságtan

Áruszállítás (árutonna kilométer)
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Teljesárú menetdíjak (MÁV 2015)
Km 2. osztály 1. osztály

1 km költsége 

2. osztályon

10 250 315 25,0

15 310 390 20,7

20 370 465 18,5

25 465 580 18,6

30 560 700 18,7

35 650 815 18,6

40 745 930 18,6

45 840 1 050 18,7

50 930 1 160 18,6

60 1 120 1 400 18,7

70 1 300 1 630 18,6

80 1 490 1 860 18,6

90 1 680 2 100 18,7

100 1 860 2 330 18,6

120 2 200 2 750 18,3

140 2 520 3 150 18,0

160 2 830 3 540 17,7

180 3 130 3 910 17,4

200 3 410 4 260 17,1

220 3 690 4 610 16,8

240 3 950 4 940 16,5

260 4 200 5 250 16,2

280 4 430 5 540 15,8

300 4 660 5 830 15,5

350 5 160 6 450 14,7

400 5 590 6 990 14,0

450 5 940 7 430 13,2

500 6 210 7 760 12,4

Regionális gazdaságtan

Az EU jelentősebb repülőtereinek forgalma
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A Liszt Ferenc repülőtér forgalma

Regionális gazdaságtan

A Transz-Európai Közlekedési Hálózat 

magyarországi elemei
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A telepítési döntések alaptipusai

• Szállítási költségek hatása a telephely választásra (transzferálható

input és output mellett)

• Kiinduló feltételek:

– egyféle nyersanyag (input),

– egyféle késztermék (output),

– a szállítási költség a súly és a távolság lineáris függvénye,

– tetszőleges mennyiség szállítható,

Regionális gazdaságtan

Szállítási költség 

transzferálható input és output esetén

A telepítési döntések három alaptípusa:

(a) input-orientált: rm > rmk

(b) output-orientált: rm < r mk

(c) tetszőleges közbülső hely: rm = r mk
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Input vagy output orientált 

tevékenységek
Tevékenység 

hatása

Input-orientált

(hátrányokat vesztő)

Output-orientált

(előnyöket nyerő)

Súlyra
Ércdúsítás,

dehidratálás

Üdítőitalok gyártása

Betongyártás

Térfogatra
Bálázás,

Vákuumcsomagolás
Összeszerelés: autók, lapra szerelt bútorok

Romlandóságra

Konzervgyártás,

Sózás,

Vákuumcsomagolás

Éttermi étkeztetés,

Napi sajtó készítés

Törékenységre Csomagolás (nő a súly és a térfogat)
A felhasználás helyén történő összeszerelés 

pl. csillár

Kockázatra Üzleti titkok megőrzése
Veszélyes, robbanékony termékek a 

felhasználás helyén történő előállítása

Regionális gazdaságtan

A telephely körüli költségtér

• Termelési költség

a gyáron belül a gyárkapuig felmerülő

összes termelési (alapanyag, bér stb.)

költség, másképpen végponti költség,

• Felrakási (átrakási) költség:

az esetleges csomagolási, konténerbe

pakolási költségek, amelyek a szállítási

módtól függően eltérhetnek,

• Szállítási költség:

a gyárkaput elhagyva a termékre a vevőig

(fogyasztóig, továbbfelhasználóig) eljutva

rárakódó, a megtett távolságtól függő

szállítási költségek,

• Transzferköltség:

a termelési, átrakási és szállítási költségek

együttesen, másképpen átadási, avagy

átvételi költség.
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Távolsági szállítás és átrakási pont

Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

Piacorientált befektetők telephelyválasztási 

szempontjai
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A piacterületek térbelisége 

• Kiinduló feltételek:

– egyetlen termékpiac, homogén termékek,

– egyetlen pontszerű telephelye,

– mindegyik piaci szereplő racionális (vállalkozók, háztartások)

– a fogyasztók a terméket a legolcsóbb helyről szerzik be,
kalkulálva a szállítási költségekkel is.

– a vállalkozó profitorientált, annyi terméket állít elő és hoz
forgalomba, hogy profitját maximalizálja.

– a piaci szereplők egyforma áron jutnak hozzá az inputokhoz és

– ugyanazon technológiát alkalmazzák,

– egy síkból indulunk ki, ahol a háztartások egyenletesen
helyezkednek el.

– a közlekedés, szállítás bárhol lehetséges

– a szállítási költségek csak a távolságtól és a szállított súlytól
függnek, lineáris függvénnyel írhatók le.

Regionális gazdaságtan

A térbeli monopólium piaci területe
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A jövedelmezőség térbeli határai

Regionális gazdaságtan

Versengő cégek piacterületei 
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Átfedő piacterületek sávos árképzés esetén

Regionális gazdaságtan

Térbeli árdiszkrimináció két vevő esetén
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Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

Regionális klaszterek szerepe, jelentősége

Regionális gazdaságtan

Marshall vállalati 

méretgazdaságossági tényezői

• Belső méretgazdaságosság

– az egységköltség az üzemen belüli tényezőktől, az adott üzem

méretétől, költségeitől, az üzem szervezetétől és a vezetés

hatékonyságától függ.

• Külső méretgazdaságosság

– az egységköltség a vállalaton kívüli külső tényezőktől,

• az adott iparág méretétől,

• technológiai fejlettségétől,

• a vállalat területi elhelyezkedésétől,

• a térségben levő munkaerő felkészültségétől,

• a helyi intézményi környezettől függ.

(1842-1924) 
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Az iparági körzetek területi 

koncentrációjának marshalli modellje

Regionális gazdaságtan

Az olasz iparági körzetek
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Az olasz iparági körzetek

• Egy főként kis- és közepes vállalkozásokból álló lokális körzet,

– térbeli koncentráció,

– ágazati specializáció,

– nagymértékben rugalmas.

• Nagyjából homogén résztvevőkből áll,

– hasonló kulturális és társadalmi hátterű kapcsolati hálózat,

– közös és széles körben elfogadott magatartási normákkal,
társadalmi beágyazódottsággal.

• Előre és vissza (hátra) irányuló, vertikális, illetve horizontális üzleti
kapcsolatok,

– munkamegosztáson alapuló együttműködések összessége,

– amely a javak, szolgáltatások és információk piaci és nem piaci
cseréjén egyaránt alapul.

• A lokális közösségi és privát intézményeknek a körzet gazdasági
szereplőit fejlesztő hálózata.

Regionális gazdaságtan

Klaszterek Kínában
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A technológia és a stratégia szerepe a vállalati 

versenyelőnyök térbeli koncentrálódásában

Regionális gazdaságtan

Az agglomerációs előnyök típusai

(Walter Isard)
1. Nagyvállalati előnyök

– egy vállalaton belül adódó előnyök, amikor egyetlen telephelyre,
egyetlen üzembe tömörítik az összes tevékenységet, mivel az
információk gyorsabb és pontosabb áramlásából, a hatékonyabb
tudástranszferből, az eszközök jobb kihasználásából stb. a
méretgazdaságosságot javító előnyök származnak.

2. Lokalizációs előnyök

– egyetlen iparághoz/üzletághoz tartozó vállalatok térbeli sűrűsödéséről
van szó,

– az iparág vállalatainak föld rajzi koncentrálódása mérhető hasznot
hoz,

– a specializáció miatt javul a hatékonyság,

– a cégek hasonló inputjaikat alacsonyabb egységköltségen tudják
beszerezni.

– a lokalizációs előnyök iparág-specifikusak:

• speciális oktatási intézmények,

• specializált szolgáltatások, alvállalkozók és tanácsadó cégek
közelsége,

• speciális infrastruktúra stb.
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Az agglomerációs előnyök típusai

3. Urbanizációs előnyök

– több iparág/üzletág vállalatai koncentrálódik,

– a nagy piac miatt sokféle gazdasági tevékenység, például a
megosztható üzleti szolgáltatások többsége gazdaságosan végezhető.

– az urbanizációs előnyök

• a város méretéből,

• lakosságszámából,

• a városi területeken koncentrált gazdasági tevékenységek
egymásra hatásából eredő költségmegtakarítások.

– a nagy helyi piac és a belőle eredő specializáció (szakképzés),

– a közszolgáltatások méretgazdaságossága,

– a pénzintézetek közelsége,

– a kiépült modern infrastruktúra (közlekedési csomópont, repülőtér),

– a fejlett kommunikációs háttér,

– a színvonalas intézmények (egyetemek, kutatóintézetek),

– a kulturális létesítmények stb.

Regionális gazdaságtan

Az agglomerációs előnyök alaptípusai 

(Porter)

• Statikus agglomerációs előnyök

– a fogyasztók elégséges száma,

– az elég nagy speciális (iparági) munkaerőpiac,

– a speciális infrastruktúra (képzési, logisztikai stb.) és

– iparági szolgáltatások (tanácsadás, jogi, külkereskedelmi,

marketingszolgáltatások stb.).

• Dinamikus agglomerációs előnyök

– a technológiai tudás túlcsordulásából,

• a folyamatos fejlesztésekből,

• a helyi egyetemi, kutató-fejlesztő részlegekkel történő

hatékony együttműködésből származó innovációs előnyök,

– amelyek az egyediségre, termékdifferenciálásra, gyors

termékváltásra adnak módot.
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A dinamikus agglomerációs előnyökből 

származó nyereségek

• Tranzakciós és szállítási költségek csökkenése,

• gyorsabb és pontosabb információáramlás,

• gördülékenyebb inputhelyettesítés,

• iparági technológiai és szervezési tapasztalatok (learning-by-doing)

megismerése, a technológiatranszfer,

• az iparági tudás állandó cseréje, a tudás transzfer,

• a kockázatok szétterítése,

• közös kutatások és fejlesztések elindítása,

• a helyi társadalom támogatása (speciális iparági képzési

intézmények, infrastruktúra fejlesztése stb.),

• gyorsabb piaci alkalmazkodás,

• az iparág piacára történő belépés (alacsonyabb belépési korlátok).

Regionális gazdaságtan

A gazdasági tevékenységek térbeli 

koncentrálódása
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A vállalati/iparági versenyelőnyök forrásai

• Nemzeti szint

– a hazai cégeknek versenyelőnyt jelenthet saját országuk

• társadalmi, gazdasági és kulturális környezetének alapos ismerete,

• a gazdasági jogszabályok

• munkaerőpiac,

• oktatás és szakképzés kérdéseiben való jártasság,

• a hazai kormányzat és piac befolyásolási lehetősége.

• Térségi/regionális/lokális szint

– az a térség ahol a csúcsmenedzsment, a versenystratégiát kidolgozók

és a döntéshozók többsége él,

– ahol a kutató-fejlesztő, marketing-, pénzügyi és egyéb kulcsrészlegek,

– a vállalattal napi kapcsolatban álló egyetemi és fejlesztő intézetek

vannak,

– ahol a vállalatok „lényegi képességei" és törzstevékenységei

földrajzilag koncentrálódnak.

Regionális gazdaságtan

A Porter-féle rombusz-modell
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Hálózatok és klaszterek összehasonlítása

Regionális gazdaságtan

Regionális klaszterek

• Fogalma:

– egyazon iparágba tartozó, egyazon térségben működő

versenyző és kooperáló vállalatok, ill.

– kapcsolódó és támogató iparágak,

– pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttműködő

infrastrukturális intézmények (oktatás, szakképzés, kutatás)

– és vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok) szervezeteinek

innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációi

(Porter, 2000).

• Kialakulásának és sikeres működésének feltételei:

– a földrajzi koncentráció,

– az erős belföldi verseny,

– az innováción alapuló versenyelőnyök.
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A különböző klaszterek közös jellemzői

Regionális gazdaságtan

A klaszterek típusai

• A regionális klaszterek

– Makroklaszter,

• térségi bázisa az egész ország, az iparág versenyző

vállalatai, beszállítóik vagy partnerszervezeteik

megtalálhatók szinte mindegyik régióban.

– Regionális klaszter,

• az iparág versengő vállalatai és kapcsolódó intézményei

földrajzilag koncentrálódnak, térségi bázisuk egy régió, vagy

egy nagyváros és vonzáskörzete.

– Lokális klaszter,

• egy településen, vagy egy lokális térségben működik,

elsősorban kis és középvállalkozások (KKV-k) helyi

hálózataiból áll.
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A klaszterek sematikus modellje

Regionális gazdaságtan

A klaszterek általános modelllje



1/3/2021

122

Regionális gazdaságtan

Többlépcsős klaszterfejlesztési model

Forrás: www.klaszterfejlesztes.hu, 

www.klaszterfejlesztes.hu/content/cont_4ffdb66e05bb83.56726296/aik_kiadvany.pdf

Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

A regionális versenyképesség fogalma, 

tényezői

http://www.klaszterfejlesztes.hu/
http://www.klaszterfejlesztes.hu/content/cont_4ffdb66e05bb83.56726296/aik_kiadvany.pdf
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A regionális versenyképesség fogalma

• Az EU 6. regionális jelentése szerint a versenyképesség fogalma:

– vállalatok/iparágak/régiók/nemzetek/nemzetek feletti régiók képessége
relatíve magas jövedelem és foglalkoztatási szint tartós
létrehozására a nemzetközi (globális) verseny feltételei közt.

• A versenyképesség nem szűkíthető le a gazdasági növekedés, a
gazdaság teljesítményét jellemző makromutatók magas értékére, fontos
eleme az életminőséget alapvetően befolyásoló

– foglalkoztatottsági szint magas értéke, azaz

– a lakosság számára a magas jövedelmek általánosan elérhetők

• Az országok, régiók, városok versenyképességének jellemzői:

– nyitott gazdaság,

– egy lakosra jutó jövedelem tartósan magas és növekvő értéke,
valamint

– magas és nem csökkenő foglalkoztatási ráta.

Regionális gazdaságtan

A regionális versenyképesség mutatói

• Jövedelem: regionális GDP/fő („Gross Regional Product –

GRP”)

– A regionális GDP mérése nem egyértelmű - ingázók, a határon

átnyúló tevékenységek

• Regionális NDI (nettó rendelkezésre álló jövedelem)

– a régión belül a régióban keletkezett, illetve oda beáramlott

jövedelmek mekkora részét használhatja fel a régió lakossága

saját céljaira.
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A területi versenyképesség 

piramismodellje (Lengyel Imre)

Regionális gazdaságtan

A GDP tényezőkre bontása

GDP GDP Foglalkoztatottak Munkaképesek

--------- = ----------------------- x -------------------- x    ----------------

Lakosság Foglalkoztatottak Munkaképesek Lakosság

Foglalkoztatottak

--------------------- =  foglalkoztatási ráta (munkanélküliségre utal)  (F)

Munkaképesek

GDP 

--------------------- = 1 foglalkoztatottra jutó GDP = a munka termelékenysége (T)

Foglalkoztatottak

Munkaképesek 

--------------------- =  munkaképesek aránya,  országon belül azonos (korszerk. arány) (K)

Lakosság
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Mit nem mér a GDP?

Regionális gazdaságtan

Versenyképességi helyzetjelentés 

Magyarországról

Forrás: World Economic Forum
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Versenyképességi helyzetjelentés 

Magyarországról

Forrás: International Institute for Management Development

Regionális gazdaságtan

A régiók típusai az Európai Unióban

Forrás: Martin et al (2003, 6-23. o.) alapján Lukovics
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Az eltérő típusú régiók versenyképességét 

magyarázó közgazdasági irányzatok

Forrás: Martin et al (2003, 2-14. o.) 

Regionális gazdaságtan

Hazai kistérségek listája fejlődésük szerint 

(2000)
 

Régió Dinamikusan fejlődő Fejlődő Felzárkózó Stagnáló Lemaradó 

Közép-

Magyarország 

Budapest, Budaörsi, 

Dunakeszi, Gödöllői, 

Pilisvörösvári, 

Ráckevei, Szentendrei, 

Váci 

Gyáli Aszódi, Ceglédi, Dabasi, Monori, 

Nagykátai, Szobi 

  

Közép-Dunántúl Székesfehérvári, 

Esztergomi, Komáromi, 

Veszprémi, 

Balatonalmádi, 

Balatonfüredi 

Dunaújvárosi, Gárdonyi, 

Móri, Tatabányai, Dorogi, 

Tatai, Tapolcai 

Bicskei, Kisbéri, oroszlányi, 

Ajkai, Pápai, Várpalotai, Zirci 

Enyingi, Sárbogárdi, 

Sümegi 

 

Nyugat-Dunántúl Győri, Soproni, 

Mosonmagyaróvári, 

Szombathelyi, 

Csepregi, 

Zalaegerszegi, 

Keszthelyi 

Jőszegi, Körmendi, Sárvári, 

Szentgotthárdi, 

Nagykanizsai, Lenti 

Csornai, Kapuvári, Téti, 

Celldömölki, Őriszentpéteri, 

Zalaszentgóti 

Letenyei, Vasvári  

Dél-Dunántúl Pécsi, Fonyódi, Siófoki Kaposvári, Szekszárdi, 

Paksi 

Mohácsi, Siklósi, Pécsváradi, 

Marcali, Bonyhádi, Dombóvári 

Komlói, Barcsi, 

lengyeltóti, Tamási, Tabi 

Sásdi, Sellyei, Szigetvári, 

Csurgói, Nagyatádi 

Észak-

Magyarország 

Egri Miskolci, Gyöngyösi Hatvani, Rétsági, Tiszaújvárosi Salgótarjáni, 

Balassagyarmati, Pásztói, 

Füzesabonyi, 

Kazincbarcikai, 

Mezőkövesdi, 

Sárospataki, Szerencsi 

Edelén yi, Encsi, Ózdi, 

Sátoraljaújhelyi, szikszói, 

Hevesi, Pétervásárai, 

Bátonyterenyei, Szécsényi 

Észak-Alföld  Debreceni, 

Hajdúszoboszlói, Szolnoki 

Nyíregyházai, Tiszavasvári, 

Jászberényi 

Hajdúböszörményi, 

Püspökladányi, Karcagi, 

Kisvárdai 

Balmazújvárosi, Berettyóújfalui, 

Polgári, Baktalórántházai, Csengeri, 

Fehérgyarmati, Mátészalkai, 

Nagykállói, Nyírbátori, 

Vásárosnaményi, Kunszentmártoni, 

Tiszafüredi, Törökszentmiklósi 

Dél-Alföld Szegedi Kecskeméti, Békéscsabai, 

Orosházai, 

Hódmezővásárhelyi 

Bajai, Kalocsai, Kiskőrösi, 

Kiskunfélegyházai, Kiskunhalasi, 

Kiskunmajsai, Kunszentmiklósi, 

Csongrádi, Makói, Szentesi 

Bácsalmási, Jánoshalmai, 

Szarvasi, Kisteleki, 

Mórahalomi 

Mezőkovácsházai, Sarkadi, 

Szeghalomi 
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Dr. Péter Zsolt

Regionális növekedési modellek

Regionális gazdaságtan

Fejlődés és növekedés 

a regionális gazdaságban

• Gazdasági növekedés

– alatt egy ország, avagy régió kibocsátásának időbeni

növekedését értjük, és rendszerint a reál GDP (vagy GNP,

GNI) értékének éves növekedési ütemét jelenti (Samuelson–

Nordhaus 2000, 716. o.).

• Fejlődés esetében:

– minőségi átalakulásról beszélünk a gazdaság működési

körülményei javulnak, versenyképessége növekszik

• pl.a gazdasági szerkezet átalakulása,

• a gazdaság működését szolgáló feltételrendszerek (pl.

infrastruktúra) átalakulása,

• csak áttételesen mérhető.
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Regionális gazdasági növekedés

a) Fogalma 
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A modellek osztályozásának szempontjai

• A modell által felölelt terület nagysága szerint

– több országot, egy országot, egy régiót,

• az időváltozók szempontjából

– statikus, vagy dinamikus modellek

• A véletlen kezelése szempontjából

– matematikai természetük szerint

– a lineáris, exponenciális, hiperbolikus stb. modellek

• az alkalmazás célja szerint

– egy vagy több célra felhasználhatók

• formájuk szerint

– gazdasági jelenségeket leíró

– optimalizáló modellek
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A modellek osztályozásának szempontjai

• Aggregáltság szempontjából

– az összes gazdasági tevékenységére kiterjedőek,

– egy szektort vizsgálók,

• a figyelembe vett tényezők számát tekintve,

– egy vagy

– többtényezős modellek.

• tudománytörténeti szempontból,

– melyik iskolához nyúlnak vissza.

Regionális gazdaságtan

Korai növekedési elméletek

• A késői merkantilisták vizsgálati területei

– az állami beavatkozás szerepe,

– a tengerentúli kereskedelem, mint a gazdasági fejlődés

elsődleges mozgatórugója.

• Fiziokraták szerint a

– reáltőke felhalmozás a növekedés gyorsításának

kulcstényezője,

– az egyes szektorok közötti összefüggésekre keresték a választ,

– a termelést jelölték meg a gazdaság forrásánakcsak amit csak a

mezőgazdaságban vettek észre.
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Klasszikus növekedési elméletek

• Adam Smith szerint (1776)

– a gazdasági növekedés két egymással kölcsönösen

összefüggő tényezőtől függ:

• a (specializációból fakadó) munkatermelékenységtől és

• a tőkefelhalmozástól.

• Ricardo elmélete (1817)

– tőkefelhalmozást és a technikai haladást tekintette a

növekedést elősegítő két fő tényezőnek,

– de ő továbblépett, kifejtette a mezőgazdaság és a gazdaság

többi része közötti kölcsönhatást is.

Regionális gazdaságtan

Klasszikus növekedési elméletek

• Marx (1856)

– bevezette a technológiai és intézményi változásokat, mint

változókat az elméletébe,

– a tőkét sokkal kevésbé összevont módon definiálja,

– számba vette a technikai fejlődés hatását.

• Schumpeter (1911)

– kidolgozta a gazdasági fejlődés elméletét,

– ami a ciklikus növekedés teóriája volt

– megpróbálta azonosítani a termelékenység endogén forrásait,

– a műszaki haladásra helyezte a hangsúly.
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Keynesi növekedési elméletek

• Keynes

– elmélete azon a feltételezésen alapul, hogy

• a gazdaságban kihasználatlan kapacitások találhatók ,

• és munkanélküliség uralkodik.

– az elégtelen keresletet növelni kell, ami az állam feladta,

– a gazdasági egyensúly, a teljes foglalkoztatottság és a

gazdasági növekedés érdekében,

• az erőteljes állami beavatkozás (adó és költségvetési

politika) mellett érvelt.

• Harrod (1948) és Domar (1957)

– állandó népesség, valamint állandó és semleges technológiai

haladás mellett ,

– a nemzeti jövedelemnek milyen hányadát kell beruházásra

fordítani a kívánt növekedéshez.

Regionális gazdaságtan

Neoklasszikus növekedési modellek

• Jellemzői:

– a kibocsátás változása néhány input változására vezethető

vissza,

– a termelési tényezők kibocsátásra gyakorolt hatása egymástól

elkülöníthető

– a termelési tényezők egymást helyettesíthetik,

• ugyanazon kibocsátás egymástól eltérő termelési

tényezőkombinációk mellett is létrejöhet.

• Cobb és Douglas

– két tényezőt szerepeltet, a munkát és a tőkét egy exogén

technikai állandó kíséretében,

– feltételezi, hogy a növekedés forrásának mindegyike

összevonható ezen két termelési tényezőben,

– míg a technikai fejlődés külső adottság, így nem befolyásolható
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Neoklasszikus - új növekedéselméletek

• Főbb kérdései:

– melyek a gazdagabb és a szegényebb országok közötti

különbségek okai,

– mi okozza a jövedelmekben, az életszínvonalban adódó

különbséget,

– mit tehetnek a gazdasági felzárkózás megindításához?

Regionális gazdaságtan

A regionális gazdasági növekedés 

főbb közgazdaságtani irányzatai
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Fejlettségbeli különbségek 

Kínában a jövedelmek alapján

Regionális gazdaságtan

Kína belső migrációja, a tartományi szint alatti 

közigazgatási szinten
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Az állandó jellegű belföldi vándorlások 

főbb irányai

Regionális gazdaságtan

A távolság és a vándorlás 

• Két régió közötti vándorlás intenzitása (M12) egyenesen arányos az

első (N1) és a második régió (N2) népességének számával, és

fordítottan arányos a két régió között mért távolsággal (D12), ahol a

k tényező a népesség és a távolság összefüggését kifejező

konstanst jelenti:
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Budapest és a környező agglomeráció közötti 

vándorlások száma

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bpmigracio.pdf

Regionális gazdaságtan

A költöző háztartások száma 

a háztartásfő kora szerint a költözés idején

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bpmigracio.pdf
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2001–2011 között a budapesti kerületekből az 

agglomerációba költözött háztartások aránya

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bpmigracio.pdf

Regionális gazdaságtan

2001–2011 között Budapestről kiköltözött háztartások 

megoszlása az agglomerációs települések között

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bpmigracio.pdf
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Az értékesített lakások átlagos ára Budapesten és az 

agglomerációban 2012

Regionális gazdaságtan

2001 és 2011 közötti időszakban az 

agglomeráció és Budapest között költözők eloszlása 

a lakásérték szerint képzett decilisekben

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bpmigracio.pdf
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A regionális konvergencia és divergencia

Regionális gazdaságtan

Mit és miért mérünk?

• Területi egységek szignifikáns gazdasági mutatóinak (pl. GDP)

időbeli változását vizsgáljuk egy általunk fontosnak tartott területi

egység azonos gazdasági mutatóihoz képest.

NUTS-0 NUTS-2

GDP + +

HDI (Human Development

Index)

+ +

GPI (Genue Progress

Indicator)

+ +

Munkanélküliség + +

Infláció +

Költségvetés hiány/többlet +

Bruttó államadósság +

Jegybanki alapkamat +
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Az időtáv

• - Rövid távú vizsgálatok (3-5 év).

– - Ezen vizsgálatok sokszor tévútra vihetik az elemzőt az

előzmények ismerete nélkül, hiszen elképzelhető, hogy a

vizsgált periódus eseményei valamely nem átlagos körülmény

következtében alakultak.

• - Közép távú vizsgálatok (6-10 év).

• - Hosszú távon vizsgálatok (10-50 év).

Regionális gazdaságtan

Relatív fejlettségi szakadék hét kelet- és délkelet-európai ország 

és tizenkét nyugat-európai ország között1870–2012

Forrás: FLEISCHER Tamás
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Fővárosi régiók 10 nyugat-európai ország 

GDP/fő értékeinek átlagában (%)

Regionális gazdaságtan

A konvergencia viszonyítása

1) Átlaghoz való konvergencia

– Területi egységek teljesítményének egyszerű számtani átlagához

– Területi egységek teljesítményének súlyozott számtani átlagához

2) Konvergencia maximális teljesítményű területhez Ymax

3) Konvergencia két tetszőleges régió esetén
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Konvergencia típusok

Konvergencia viszonylag lassú fejlődés esetében
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Konvergencia típusok

Konvergencia viszonylag gyors növekedés esetében
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A konvergencia relatív

• Amennyiben felzárkózás üteme azért lassul le, mert a viszonyítási

alap növekedési üteme átlagban jóval gyorsabbnak bizonyul, mint

feltételeztük, akkor egy lassúbb felzárkózási ütem is gyors

növekedést jelenthet.

• A viszonyítási alap sokkal lassúbb növekedési üteme esetén

viszont, a gyors felzárkózás mögött kisebb teljesítmény is

meghúzódhat.

Regionális gazdaságtan

Konvergencia típusok

Konvergencia maximális teljesítményű területhez
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Hogyan mérünk?

1) Leíró statisztikai módszerek

2) Konvergencia mértéke

a) K mutató

3) Konvergencia ideje

a) Felzárkózási idő meghatározása 

Regionális gazdaságtan

Leíró statisztikai módszerek

minmax YYR 
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Konvergencia sebessége

• A konvergencia mértékének egyik mérőszáma a K mutató,

• a K mutató a konvergencia mértékéről ad információt,

• Százalékos formában mutatja, hogy egy felzárkózó területi egység

közelít vagy távolodik az összehasonlítás alapjául választott fejlettebb

területi egységhez valamely általunk vizsgált mutató esetében,

• pozitív érték esetén a lemaradás csökken, a negatív érték esetén a

lemaradás növekedik,

• a mutató használhatóságának feltétele: a felzárkózó területi egység

teljesítménye ne haladja meg a fejlettebb területi egység teljesítményét.
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Felzárkózási idő meghatározása (példa)

• Adott két ország. B ország jelenleg A ország vásárlóerő paritáson

mért, egy főre jutó jövedelem terén 40%-os lemaradással

rendelkezik. B ország hosszú távú várható átlagos növekedési

rátája 6%, A országé 3%. Hány év szükséges ahhoz, hogy B

ország lemaradása megszűnjön?

– 1.03t = 0,6*1.06t

– 1,6666 = 1.06t / 1.03t

– 1.6666 = 1.0291t

– lg 1.6666 = t* lg1.0291

– lg 1.6666/lg1.0291 = t

– 17,8 = t

– 17,8 év szükséges a lemaradás megszűnéséhez
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Az eredmények lehetséges értékelése
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A ország 60 62 63
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Évek

%

Átlag 

A ország

Regionális gazdaságtan

Az eredmények lehetséges értékelése

• A) Az 1. évben az átlaghoz képest 2%-al, a 2. évben 1%-al

csökkent a lemaradás az átlaghoz képest

– átlagosan 1,5%-al csökkent a lemaradás a vizsgált időszakban.

• B) A teljes lemaradást 100%-nak vesszük az első évben akkor az

1. évhez képest a lemaradás 95%-osra csökken az első évre és

92,5%-osra csökken a 2. évre. Átlagosan évente 3,75%-al csökken

a lemaradás az 1999. évi állapothoz képest.

• C) Minden egyes évben a lemaradást 100%-nak vesszük és az

évenkénti változást vizsgáljuk, akkor a fenti táblázat alapján az 1.

évben 5%-al a 2. évben 2,63%-al csökken a lemaradás, a vizsgált

két év viszonylatában pedig 3,815%-al csökkent évente átlagosan

a lemaradás.
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Konvergencia típusok

• Szigma-konvergencia

– a térségek egy meghatározott mutatószámának (pl. egy főre

jutó jövedelem) keresztmetszeti adataiból számított szórás

csökken.

• Abszolút béta konvergencia:

• a keresztmetszeti adatokon lineáris regressziós becslét

végzünk,

• magyarázó adatokként a jövedelmi adatok szerepelnek,

• a függő változó pedig a vizsgált periódusban megfigyelt

növekedési ütem.

Δ ln yi = α + β ln yi0 + εt

• a konvergencia igazolódik, ha a β paraméter értéke negatív

• a minta elemszáma nagyban befolyásolja β értékét.

Regionális gazdaságtan

Konvergencia típusok

• Feltételes béta konvergencia

– az a feltételezés, hogy a gazdagabb országok növekedési

üteme kisebb, csak feltételesen igaz ezért,

– a modellbe beépítettek több ország-specifikus tényezőt

• az oktatási kiadások GDP-hez viszonyított aránya,

• a beruházási kiadások GDP-hez viszonyított aránya,

• a kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya,

• a politikai instabilitás mérőszáma,

• a külkereskedelmi cserearány mutatószáma.
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Konvergenciakritériumok (Európai Unió)

• Inflációs ráta

– nem haladhatja meg 1,5%-nál nagyobb mértékben a három

legalacsonyabb mutatóval rendelkező tagállam inflációs rátájának

átlagát.

• Éves költségvetési hiány

– nem haladhatja meg a GDP 3%-át.

• Bruttó államadósság

– nem lépheti túl a GDP 60%-át (vagy az adósságrátában folyamatos és

jelentős csökkenést kell felmutatni).

• Hosszú távú hitelek kamatlába

– legfeljebb 2%-kal lehet több, mint a három legalacsonyabb inflációs

mutatóval rendelkező tagállam államkölcsöneinek átlagos kamatlába.

• a tagállam nemzeti valutájának árfolyama

– az euró bevezetését megelőző két évben nem lépheti át a második

szakaszban megállapított árfolyamsávot és be kell lépni az Európai

Árfolyam-mechanizmusba (ERM).

Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

Regionális fejlődés fogalma, a fejlődést 

meghatározó tényezők
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A fejlődés jellemzői

• a fejődés egy mindent felölelő változás, nemcsak egy résztényező

javulása,

• fejlődés egy állandó és kumulatív változási folyamat,

• a fejlődés mind társadalmi, mind egyéni szinten változást jelent,

• a fejlődés nem mindig pozitív változás.

Regionális gazdaságtan

A fejlődéselméletek történetének szakaszai

1. Modernizációs elméletek (1950-1970):

– a fejlődés fő akadálya a hagyományos társadalom,

– a fejlődés mindenhol egyforma és egyenletes vonalú változás

– képviselői: Friedmann, Rostow

2. Függőségi elméletek (1960-1980):

– a fejlődés akadályát külső tényezőkben látták,

– az alulfejlettség fő oka a kapitalizmus (imperializmus),

– amely az egyenlőtlen cserét, ezáltal a centrum-periféria

viszonyok újratermelődését, okozza.

– képviselői: Myrdal,
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A fejlődéselméletek történetének szakaszai

• Neoliberális és szerkezetváltási elméletek (1980-1990):

– a fejlődést főleg

• az állami beavatkozások

• az elavult gazdasági szerkezet,

• a piaciviszonyok és kapitalizmus fejletlensége hátráltatják,

– a szabad versenyt kell erősíteni,

– szerkezet-váltást kell elindítani,

– elsősorban külföldi tőkebevonással és privatizációval, ami

viszont könnyen duális gazdaság kialakulásához vezet.

• képviselői: Lewis, Perroux

Regionális gazdaságtan

A fejlődéselméletek történetének szakaszai

• Poszt-fejődési elméletek (1980-tól): a

– fejlődés a helyi tényezőktől függő, térségenként eltérő, komplex

folyamat,

– a különbözőséget és változatosságot kell elfogadtatni és

kamatoztatni,

– a térség társadalmához alkalmazkodva.

– regionális tudományban többek között idesorolhatók

• a helyi részvételen alapuló (bottom-up) fejlesztési elméletek,

• iparági körzetek,lokális klaszterek stb.
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A fenntartható regionális innovatív

fejlődést tényezői

• Termelő tőke

– összhangban a neoklasszikus felfogással.

• Humán tőke:

– a munkaerő minőségét jelenti, amely az oktatásból,

szakképzésből, az új képességek gyors elsajátításából ered.

• Társadalmi tőke:

– az emberek közötti interakció és kommunikáció milyensége.

• Kreatív tőke:

– az új kihívásokra és új lehetőségekre adott válaszok.

• Ökológiai tőke:

– az élhető környezet, a tiszta levegő és víz, a rekreációs

lehetőségek.

Regionális gazdaságtan

A társadalmi tőke dimenziói, formái és funkciói



1/3/2021

152

Regionális gazdaságtan

A területi tőke összetevői

Regionális gazdaságtan

A technikai haladás és a regionális fejlődés 

• Az innovációk fajtái

– új javaknak vagy egyes javak új minőségének az előállítása,

– új termelési eljárás bevezetése,

– új elhelyezési lehetőség, piac megnyitása, amely a kérdéses

ország kérdéses iparágában ez idáig még nem volt bevezetve,

akár létezett ez a piac már korábban is, akár nem,

– Nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásának

meghódítása,

– új szervezetek létrehozása - például monopolhelyzet teremtése

trösztösítéssel - vagy megszüntetése
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Az innovációs rendszer fő elemei 

Regionális gazdaságtan

Visszacsatolásos innovációs modell

Forrás: Dr. Balogh T.



1/3/2021

154

Regionális gazdaságtan

Az innováció terjedésének tipusai

Regionális gazdaságtan

Termék-életciklus és a profitciklus szakaszai
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Vállalatok jellemzői a különféle fejlesztési 

fázisokban

Fejlesztési fázis Érettség fázisa

Tőke
Nagy tőkeigény és 

kockázat

Nagy tőkeigény és 

kockázat

Szakképzetlen 

munkaerő
Kisszámú Kisszámú

Fejlesztői és kutatói 

állomány
Nagyszámú Nagyszámú

Irányítók Közepes Közepes

Merketing

szakemberek
Közepes Közepes

Externáliák Nagy jelentőségű Nagyon hasznos

Telephely-választás Gazdasági centrum Agglomerációs terület

Regionális gazdaságtan

Vállalatok jellemzői a különféle fejlesztési 

fázisokban

Fejlesztési fázis Érettség fázisa Szabványosítás

Tőke Nagy tőkeigény
Nagy forgótőke 

igény
Nagy tőkeigény

Szakképzetlen 

munkaerő
Kevés számú Közepes Nagyszámú

Fejlesztői és 

kutatói állomány
Jelentős Lényeges Kisszámú

Irányítók Kevés számú Jelentős Kisszámú

Merketing

szakemberek
Kevés számú Jelentős Kisszámú

Externáliák Jelentős Nagyon hasznos Közepes

Telephely-

választás
Gazdasági centrum

Agglomerációs 

terület
Periféria
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A regionális innovációt meghatározó tényezők

Regionális gazdaságtan

Az innováció áramlásának korlátai

• Természeti környezet

• Kulturális mentális akadályok

• Politikai akadályok

• Finanszírozási akadályok

• Infrastrukturális vagy fizikai akadályok

• Emberi vagy humán akadályok
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Tantárgy neve

Dr. Péter Zsolt

Regionális gazdasági fejlődés elméletei I-II.

Regionális gazdaságtan

Exportbázis elmélet (North,1955)

• A gazdaság fejlődésének öt szakasza az exportbázis elmélet alapján

1. Stagnálás - önfenntartó gazdaság

2. alapvető árucikkek (nyersanyag, élelmiszer) exportja a centrum felé

3. külkapcsolatok fejlődése bővülő export, infrastruktúra kiépítése

4. helyi ipar kifejlődése - eleinte helyi igények kielégítésére

5. a helyi ipar belép az exportba, diverzifikálja azt mindez hosszú

távon területi kiegyenlítődéshez vezet.

• Az elmélet fogalmai:

– bázistevékenység: alapvetően exportra termel, a régión kívülről hoz
jövedelmet,

– nem bázistevékenység: a régión belüli piacokat szolgálja ki, a
bázistevékenységek révén a régióba beáramlott jövedelmeket osztja
újra.
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Exportbázis elmélet

• Az exportjövedelmek egy része 

kiáramlik (import, tőkehozadék) 

a másik része helyi áruk 

szolgáltatások beszerzésére 

fordítódik

• A helyi szektor jövedelmei 

részben importra részben 

további helyi szolgáltatások 

(áruk) vásárlására fordítódik

• A multiplikátor értéke az import 

arányától, ill.  a helyi 

fogyasztási 

határhajlandóságtól függ

Regionális gazdaságtan

Az exportbázis elmélet jellemzői

• Problémák:

– egyoldalúan a régión kívülre irányuló exportot tekinti a növekedés

forrásának,

– a bázis és nem bázis tevékenységek szétválasztása problematikus,

– nem veszi figyelembe a régiók közti együttműködési lehetőségek

előnyös hatásait.

• Alkalmazása:

• a húzóágazatok kiépítése a 60-as évek Európájában (állami

segítséggel),

• később a hangsúly áttevődött a háttérfeltételek biztosítására,

• az infrastruktúra kiépítésével az állam jelentős szereplőjévé vált a

mindennapi gazdasági folyamatoknak.



1/3/2021

159

Regionális gazdaságtan

A polarizációs elméletek 

Myrdal kumulatív fejlődési modellje

Regionális gazdaságtan

Az endogén fejlődés elmélete

• a régió gazdasági növekedésének alapja a régión belüli erő-
források (regionális potenciál) hatékonyabb kihasználása

– tőkepotenciál,

– munkaerő-potenciál,

– infrastrukturális adottságok,

– földrajzi helyzet

– a környezet minősége,

– piaci kapcsolatok,

– termelési hagyományok,

– szociokulturális adottságok,

– intézményi és hatalmi rendszer.
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Rostow ötlépcsős növekedési elmélete

1. Hagyományos társadalmak

– a gazdasági növekedés csak nagyon korlátozott keretek között érvényesül,

– a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma a meghatározóm

– a hatalom a földbirtokosok kezében.

2. Átmeneti társadalmak

– létrejönnek a gazdasági fejlődés előfeltételei,

– lassú elmozdulás, amelyet részben endogén, részben exogén tényezők
motiválnak

– a gazdasági növekedés hordozói: mezőgazdaság, bányászat, infrastrukturális
beruházások

3. Modern társadalmak

– beruházási hányad eléri a GDP 10%-át,

– kialakul egy vagy több vezető ágazat,

– megvannak a modern politikai, szociális és gazdasági-piaci intézmények.

4. Fejlődés érett szakasza

– modern tudomány és technológia révén az erőforrások egyre nagyobb
hányadát hasznosítják emelkedő hatékonysággal,

– GDP 10-20%-át fordítják beruházásokra,

– a dinamika hordozói az új ipari szektorok (gép-, vegyipar)

– a foglalkoztatási szerkezetben átrendeződés megy végbe.

5. Tömeges fogyasztás korszaka:

– a növekedés hordozói a modern technológiák.

Regionális gazdaságtan

A Kondratyev-ciklusok és a regionális fejlődés 
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Dr. Péter Zsolt

Regionális növekedés mérése

Regionális gazdaságtan

Területi egyenlőtlenségek mérésének 

mutatószámai

• Földrajzi adatok

• Népesség, népmozgalom

• Foglalkoztatottság, keresetek

• Lakáshelyzet, közműellátás, környezet

• Oktatás, K+F

• TB, szociális ellátás

• Beruházás

• Gazdasági szervezetek

• Kereskedelem

• Idegenforgalom

• Nemzetgazdasági ágak (ipar, mezőgazdaság, építőipar, stb.)
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Földrajzi és demográfiai adatok

Mutatószámok megnevezése
Közgazdasági / matematikai 

értelmezése
Mértékegysége

1. Földrajzi és demográfiai jellegű mutatók

1.1. A régió területe
A régió határai által körülhatárolt 

terület nagysága
ezer km

2

1.2. A határoló országok száma db

1.3. Tengerhez való közelség km

1.4. Erdőterület aránya E rd ő terület az  ö sszes arányáb an %

1.5. Domborzati viszonyok 

megoszlása

A régión belüli természeti 

adottságok (alföld, hegység, 

felföld, stb.) aránya a régió 

területéhez képest 

%

A
d

o
tt

sá
g

o
k

Regionális gazdaságtan

Az erdő részaránya
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Földrajzi és demográfiai adatok
Mutatószámok megnevezése

Közgazdasági / matematikai 

értelmezése
Mértékegysége

1. Földrajzi és demográfiai jellegű mutatók

1.6.  Népesség
A régió területén élő lakosság 

száma
fő

1.7.  Népsűrűség

A régióterület egységén élő 

lakosság (állandó, ideiglenes) 

száma

fő/km
2

1.8. A főváros és népessége fő

A férfiak (nők) aránya a teljes 

népességhez %

Ezer férfira jutó nők száma

1.10.  Természetes reprodukció
Élveszületések száma / 

lakónépesség
db

1.11.  Csecsemőhalandóság
1000 élveszületettre jutó 1 éven 

aluli meghalt
fő/1000 fő

1.12.  Lakosság átlagéletkora
Matematikai átlag (statikus 

mutató) férfi, nő bontásban
év

1.13. Termékenységi arányszámok

Az adott év születési gyakorisága 

mellett egy nő élete során hány 

gyermeknek adna életet

1.14. Születéskor várható átlagos 

élettartam

Az időszak alatt elhalálozott 

népesség átlagos élettartama
év

1.15. Öregségi hányados
60 év feletti / 14 éven aluli 

népesség

1.9. A népesség nemek szerinti megoszlása

N
ép

es
sé

g

Regionális gazdaságtan

A világ országainak népsűrűsége (2015)
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Csecsemőhalandóság

Regionális gazdaságtan

Csecsemőhalandóság megyénként



1/3/2021

165

Regionális gazdaságtan

Gazdaság teljesítőképessége

Mutatószámok megnevezése
Közgazdasági / matematikai 

értelmezése
Mértékegysége

2. Termelési mutatók

2.8.   Mezőgazdasági termelés 

ind exe
Változás az előző évhez képest %

2.9.   Ipari termelés indexe Változás az előző évhez képest %

2.10.   Idegenforgalmi bevételek 

indexe
Változás az előző évhez képest %

2.11.  Turisztikai fogadókapacitás
Kereskedelmi szálláshelyek 

férőhelyei / 1000 lakos

2.21   Külkereskedelmi arány Kivitel a behozatal %-ában %

2.22. Egy főre jutó külkereskedelmi 

fo rgalo m
Folyó áron számolva USD

2.23. Export a GDP százalékában %K
er

es
k

ed
el

m
i

S
ze

k
to

ro
n

k
én

ti

Regionális gazdaságtan

Fogyasztási adatok

Mutatószámok megnevezése
Közgazdasági / matematikai 

értelmezése
Mértékegysége

3.  Jövedelmi és fogyasztási 

3.1. Fogyasztói ár index Évi átlagos növekedési ütem %

3.2. Kiadási csoportonkénti árindex

Évi átlagos növekedési ütem a 

kiadások főcsoportjaiban 

(élelm iszer,  energia,  szo lgáltatás)

%

B
ér

tí
p

u
sú

3.3. Reálbér változás Egy keresőre jutó reálbér alakulása %

Á
ru

 

fe
je

ze
te

n
k

én
ti

3.4. Fogyasztás szerkezet

A fogyasztás megoszlása 

árufejezetenként (élelmiszer, 

nyersanyag, energia, gép és 

szállítóeszköz)

%

Á
rt

íp
u

sú
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Életszínvonal adatai

Mutatószámok megnevezése
Közgazdasági / matematikai 

értelmezése
Mértékegysége

4. Életszínvonal mutatók

4.3. Lakásállomány Egy lakásra jutó lakos fő

4.4. Vasútvonalak hossza Ezer km
2
-re jutó vasútvonal km

4.5. Országos közutak hossza Ezer km
2
-re jutó közutak hossza

Autópályák hossza km

4.6.  Személygépkocsi ellátottság 1000 lakosra jutó szgk.állomány db/1000 fő

4.7.  Távbeszélő hely ellátottság 1000 lakosra jutó távbeszélő hely db/1000 fő

4.8.  Telefonellátottság (külön: 

mobil)

Lakossági telefon előfizetők / 

lakásállo m ány

4.9.  Vezetékes ivóvízellátottság
Vezetékes ivóvízrendszerbe 

bekötött lakások / lakásállomány

4.8.  Csatornázottság
Csatornahálózatba bekötött 

lakások / lakásállomány

4.9.  Vezetékes gázellátottság
Vezetékes gázhálózatba bekötött 

lakások / lakásállomány

4.10  Kiskereskedelmi bolt 

ellátottság

1000 lakosra jutó kiskereskedelmi 

bolt
db/1000 fő

4.11. A lakosság számítástechnikai 

ellátottsága

Ezer lakosra jutó PC ( tízezer 

lakosra jutó Internet-kapcsolattal 

rendelkező PC )

db
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Regionális gazdaságtan

Életszínvonal adatai

Mutatószámok megnevezése
Közgazdasági / matematikai 

értelmezése
Mértékegysége

4. Életszínvonal mutatók

4.17.  Oktatási ellátottság
Oktatás állami kiadások a 

központi költségvetés kiadásainak 
%

Nappali tagozatos oktatásban 

résztvevők aránya (alsó, közép, 

felső  fo k  szerint)

%

4.18. Tanterem-ellátottság Általános iskolai tanterem- db

4.19.  Könyvtári ellátottság
Könyvtári kötetek száma / 1000 

lakos
db

4.20. Általános tájékoztatást nyújtó 

napilapok és újságok száma

Ezer lakosra jutó átlagos 

példányszám
dbK
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