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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN

1. hét

Bevezetés és tematika

Békés Gábor és Rózsás Sarolta

1. Bevezetés és tematika

1.1. Bevezetés

Regionális és földrajzi gazdaságtan

• Economic Geography/Geographical Economics

• Regional Science

• Urban economics

• Földrajz vs. közgazdaságtan

• A téma: a gazdaság térbeli helye

Gazdaságföldrajz
�Gazdaságföldrajzon a termelés területi elhelyezkedését értem, azaz a közgazdaságtannak azt az ágát,

amely azzal foglalkozik, hogy milyen összefüggések határozzák meg a történések helyét."
Paul Krugman Földrajz és Kereskedelem, NT 2003 (15.)

Rokon témák

1. Nemzetközi gazdaságtan, külkereskedelem

2. Vállalati viselkedés, IO

3. Az EU regionális gazdaságtana és regionális fejlesztési politikája

4. Innováció

5. Várostervezés

6. Közlekedés, szállítás

7. Térökonometria

Gazdaságföldrajz
�úgy egy évvel ezel®tt többé-kevésbé hirtelen ráébredtem, hogy mint nemzetközi gazdaságtannal fog-

lalkozó közgazdász egész eddigi szakmai pályafutásom során gazdaságföldrajzról gondolkoztam és írtam,
anélkül hogy ennek tudatában lettem volna.�

Paul Krugman Földrajz és Kereskedelem, NT 2003 (15.)
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A gazdasági aktivitás helye

• Észak-Dél / Kelet-Nyugat

• Országok

• Régiók

• Városok, kiköt®k

• CBD

• Klaszterek

Az emberiség eloszlása Bill Rankin (Harvard) szerint

A gazdasági tevékenység helye
Kis közgazdaságtani bevezetés
A klasszikus közgazdaságtanban nem igazán számít a gazdasági tevékenység helye

• A t®ke árát is a kereslet és kínálat határozza meg: ahol kevés van, ott magas az ára

• Fejletlen országban kevés a t®ke, sok a munka

� tehát a t®ke ára (értéke) magas. . .

� és ha szabadon áramolhat a t®ke, akkor a fejletlen országba megy. . .

� Ennek hatására fejl®dik az ország

• A növekv® kínálat hatására csökken a t®ke ára, és amikor már fejletté válik az ország, kiegyenlí-
t®dnek az árak...

A gazdasági tevékenység helye
A valóságban nem ez a helyzet.

• Robert Lucas: miért nem megy a t®ke Afrikába?

Lucas, Robert (1990). �Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries�. American
Economic Review 80: 92�96.

• Azóta is fontos kérdés

• A valóságban, a gazdasági tevékenység térbeli koncentrációja igen magas, sok az agglomerációs
övezet
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� Város � régió � ország � nemzetközi régió

� Koncentráció: egy iparág vagy tevékenység az átlagosnál gyakoribb el®fordulása a térben

� Agglomeráció � a gazdaság általános koncentrációja a térben

Fogalmak

• Gazdaságföldrajz/földrajzi közgazdaságtan

• Koncentráció, agglomeráció

• A tér szerepe a neoklasszikus közgazdaságtanban

1.2. A kurzus tematikája

A kurzus tematikája

1. Bevezetés

2. Földrajzi gazdaságtan korai elméletei (városok, CBD, kereskedelem, verseny)

3. Új földrajzi közgazdaságtan alapok és elmélet (monopolisztikus verseny, Krugman modell és b®ví-
tései)

4. Agglomerációk és városok (empíria, agglomeráció, városok és klaszterek)

A kurzus tematikája

Bevezetés

Földrajzi gazdaságtan korai elméletei

Von Thünen-modell és kiterjesztései

A gazdaságöldrajz háttere: regionális konvergencia

A gazdaságföldrajz háttere: külkereskedelem és szállítási költség

NEG alapok: Dixit�Stiglitz modell

Krugman modell

Dinamika a Krugman modellben

Krugman modell és más NEG modellek

NEG-empíria

Elmélet és gazdaságpolitika

Agglomeráció és termelékenység

Agglomeráció és a tudás átterjedés

Néhány fontos kérdés

• Hogyan hat a nyereségre a vállalatok telephelyválasztása

• Milyen okok állnak egyes iparágak területi koncentrálódása mögött

• Miért vannak városok?

• A városokban a területek felhasználása milyen mintát követ?

• Miért növekednek egyes régiók, miközben mások lemaradnak?

• Hogyan befolyásolja az informatika a gazdasági koncentrációt

• Hogyan hat az európai integráció és a közösségi politika az európai régiókra és városokra
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A kurzus
Mit nem kell megtanulni ezen a kurzuson

• Hogyan mozognak a tektonikus lemezek

• Milyen felh®típusok vannak

• Hol van szénbányászat Németországban

• Mi Kolumbia f®városa

Mit kell a kurzuson

• Az alapvet® fogalmakat jól érteni, gyakorlatban alkalmazni

• A közgazdaságtani modelleket érteni, használni

• A gazdaságpolitikai kérdéseket ismerni, érvelni

• A fontos empirikus elemzési módszereket ismerni, alkalmazni

• Angolul olvasni. . . (tankönyv, cikkek)

Források
Tankönyv
BGM: Brakman, W., H. Garretsen and Ch. van Marrewijk, 2009, The new introduction to geogra-

phical economics CUP 2009
KRUG: Paul Krugman (2003) Földrajz és kereskedelem, Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiegészít® tankönyv - 1-1 fejezet
CMT: Pierre-Philippe Combes, Thierry Mayer, Jacques-Francois Thisse: Economic Geography: The

Integration of Regions and Nations, 2009, Princeton
F-T: Masahisa Fujita, Jacques-Francois Thisse (2002) Economics of Agglomeration, CUP
OXF: Gordon L. Clark, Meric S. Gertler , Maryann P. Feldman (2000) The Oxford handbook of

economic Geography, OUP
HAND: Henderson, Vernon and Jacques-Francois Thisse (2004) Handbook of Regional and Urban

Economics: Cities and Geography: 4, North Holland
Varga Attila (2009) Térszerkezet és gazdasági növekedés, Akadémiai Kiadó
Lengyel Imre (2008) Regionális gazdaságfejlesztés, Akadémiai Kiadó
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