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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék
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13. hét

Agglomeráció és átterjedés

Békés Gábor és Rózsás Sarolta

1. Agglomeráció és városok

1.1. Alapok & fogalmak

Alapok

• BGM 7. fejezet

• Duranton, G., and D. Puga (2004), Micro-foundations of urban agglomeration economies, in J. V.
Henderson and J.-F. Thisse (eds.), The Handbook of Regional and Urban Economics vol. IV Cities
and Geography, Amsterdam: North-Holland, 2063–118.

• Detroit

Agglomerációs externáliák – Marshall (ismétlés)

• Second nature magyarázata egymást erősítő externáliák

1. IRS vállalati szinten

2. munkaerőpiaci specializáció, új ötletek, humán tőke

3. specializált szolgáltatások

4. infrastruktúra

• Hoover (1936)

1. lokalizáció: externália a cégnek, de nem az iparágnak (2), (3)

2. urbanizáció: externália az iparágnak (2) ,(3), (4)

• Rosenthal and Strange (2004)

Érdekes tények

• Most regiók/országok —> városok

• Város: 100 000 fő felett de: ipari övezetek is ide tartoznak

• Lényeg, hogy viszonylag kis helyen sok gazdasági aktivitás...

• Érdekes tények

• USA:

– a teljes terület 2%-a van beépítve vagy vezet rajta út/járda

– majdnem az összes új építés a meglévő beépített területtől 1 km-re van
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• Kanada: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary, Edmonton (az ország 1 million feletti
városai) összesen:

– 45% nemzeti lakosság

– 0.37% kanadai földterület

Agglomerációs externáliák – mikróalapok

• Marshall (1890) – városi agglomeráció forrása:

1. munkapiaci interakciók (labor market pooling)

2. vállalatok közötti kapcsolatok (félkész termék–végső termék gyártók között) (input sharing)

3. tudás átterjedés (knowledge spillover)

• Duranton–Puga (2004): az agglomeráció mechanizmusa

1. megosztás (sharing)

2. párosítás (matching)

3. tanulás (Learning)

1. Megosztás: (a) nem-megosztható jószágok

1. Megosztás: (a) nem-megosztható jószágok

• Nagy és nem-megosztható jószágok:

– túl nagy/komplex ahhoz, hogy érdemes legyen sok kicsi.

– közeli hozzáférés kell (v.ö. Paks)

• Pl: Konferencia terem, Pécs; focistadion (Camp Nou, Barcelona)

• Ipari létesítmények, infrastrúra

• Egyensúlyi kérdések

– fix költség az építés, konstans határköltség a használat. De ingázni kell

– átváltás: a magas FC megosztása vs túlzsúfoltság/dugó a közlekedés miatt

– város = egyensúly

1. Megosztás: (b) a változatosság szeretete

• A változatosság szeretete – hazai piac hatás – növekvő lélekszám/cégek száma, az arányosnál
nagyobb hasznosság növekedés

• Központi piac mint nem megosztható jószág
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1. Megosztás: (c) specializáció

• Eddig: több munkás = többféle jószág – extenzív határ

• De: (Adam Smith) több munkás = jobb munkamegosztás, specializáció

– jobb munkavégzés egy adott területen (learning by doing)
– nem kell munkát váltani (FC csökken)
– mechanikusabb munkavégzés – lehetőség az innovációra

1. Megosztás: (d) a kockázat megosztása

• A vállalatok sokkokkal szembesülnek

– reakció: munkaerő-felvétel/-csökkentés/-változtatás

• Agglomeráció: sokféle munkaerő egy helyen

– lehetőség a vállalatnak arra, hogy kis költséggel tudjon új munkaerőhöz jutni, amikor sokk
éri

• Ha van munkanélküliség, akkor a munkaerőnek is érdeke agglomerációban élni, mert nagyobb
valószínűséggel talál új munkát

• –>Munkaerő összegyűjtése=labor pooling

2. Párosítás

• A gazdasági szereplők próbálnak megfelelő partnert találni

• Mortensen–Pissarides párosítás modell (kereslet-kínálat, keresés, keresési költség, munkaerő na-
gyon fontos)

– Mortensen, Dale T. and Christopher A. Pissarides. 1999. New developments in models of search in the
labor market. In Orley Ashenfelter and David Card (eds.) Handbook of Labor Economics, volume 3.
Amsterdam: Elsevier, 2567–2627.

• Az agglomeráció csökkenti ezeket a költségeket

– aggregát párosítási függvény, ahol a párosítás sikere függ a munkakeresők és kínálók számá-
tól.

• A vállalatok nagyobb munkaerő-tömegből válogatnak, a munkások is többféle állásajánlatot kap-
nak

• Hatékonyabb (jobb minőségű) párosítás és alacsonyabb költségek (nagyobb valószínűség)

3. Tanulás

• A modern gazdaságokban a tanulás (ismeretek megszerzése, kutatás, új információk begyűjtése)
az erőforrások 20%

• A személyes kapcsolatok fontosak

• Városok – sok ember együtt – elősegíti az ismeret szerzést

• Marshall – városok – innováció

– Marshall (1890, iv.x.3): Good work is rightly appreciated, inventions and improvements in machinery,
in process and the general organisation of the business have their merits promptly discussed: if one
man starts a new idea, it is taken up by others and combined with suggestions of their own; and thus
becomes the source of further new ideas.’
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3. Tanulás: (a) tudásgenerálás

• Új tudás (prototípus, eljárás) létrehozása.

– vállalkozó projekt

– sokféle lehetséges megoldás, de az egyik jobb mint a másik

– vállalkozó végig próbálgatja a megoldásokat, majd választ egyet és elkezdi gyártani

– a helyi tapasztalatokból lehet tanulni

• Ha költséges a költözés, az agglomeráció segíti a legjobb módszer megtalálását

• Itt a diverzifikáció előny – sokféle tapasztalat

• Diverzifikált város = bölcsőde a kezdő cégeknek

3. Tanulás: (b) a tudás terjedése.

• Közelség javítja a tudás/információ terjedését.

• Tudásátterjedés (knowledge spillover)

• Mikroalap – az átterjedés egyensúlyi modellje nem tiszta

• Empirikus tapasztalat erős

3. Tanulás: (b) a tudás terjedése

• Kétfajta dinamikus tudás átterjedési externália

• Marshall–Arrow–Romer (MAR) externáliák: Lokalizáció

– növekedéselméleti kapcsolat

– ugyanazon iparágban terjed a tudás

– specializáció

– főleg high-tech iparágak

• Jacobs externáliák: Urbanizáció

– különbözőség

– kiegészítőség, diverzitás

– nem iparágon belül

– legtöbb iparág
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