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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN
„B”
2. hét

Földrajz és közgazdaságtan: alapmodellek

Békés Gábor és Rózsás Sarolta

Mai tematika

• Földrajz és szállítási költség - régi és új földrajzi közgazdaságtan

• Mai téma: 9 észrevétel a földrajzi közgazdaságról

• Bővebben: Von Thünen (1826) modell

• BGM 2. fejezet + külön cikkek

1. Régi és új földrajzi közgazdaságtan

„First” és „second nature” földrajz

• „First” (természet) és „second nature” (emberi tevékenység)

• „first nature” földrajz - hegyek, völgyek, folyók

– Nem egyenletes eloszlás
– Időjárás
– Megközelíthetőség
– Termelési tényezők egyenetlen eloszlása
– Aktivitás eloszlása régen (ipari forradalomig)

• „Second nature” földrajz - városok, utak

– Emberek mozognak, ennek eredménye
– Gazd. Történet: történelem során fontos a nyersanyagok biztonságos és olcsó szállítása

• Földrajzi Közg. célja: Second nature megértése, first nature= kontroll változó

„Régi” Gazdaságföldrajz

• Von Thünen’s (1826) föld használat, és járadék;

• Központi hely választás - Christaller (1933) / Lösch (1940),

• Regionális fejlődés tudománya -Isard (1956);

• Városi rendszerek elmélete - Henderson (1974).
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Kérdések

• Lényeg a szállítási költség

• Fő kérdés: gazdasági aktivitás miért pont ott van, ahol. . .

• Egy adott cég telephely-választása

• Hogyan kapcsolódnak egyes cégek döntései (pl iparág, város)

2. Fontos észrevételek

Irodalom

• Gianmarco I P Ottaviano & Jacques-Francois Thisse, 2005. "New economic geography: what about
the N?," Environment and Planning A, Pion Ltd, London, vol. 37(10), pages 1707-1725, October.

• Anthony J. Venables (2005): New Economic Geography, Palgrave Dictionary of Economics

1. „Minisum” telephelyválasztás

• Fermat, XVII. sz.

• Weber (1909): Egy telephely optimális elhelyezése az euklideszi síkon: súlyozott távolság mini-
malizálása a piaci szereplőktől.

– Input = eladó
– Output = vásárló
– Súly = mennyiség * szállítási ktg

• Egyszerűbb modell: hálózat: csomópontok és összeköttetések

– Gráfelmélet: minden piac egy csúcs (vertex) és élek a lehetséges kapcsolatok
– Pozitív súly = piac, vevők stb. = vonzó erők
– Negatív súly – congestion = taszító erők
– Lehet sima csomópont piac nélkül

1. „Minisum” telephelyválasztás

• Gráf/Hálózat (folyt.)

– Mindig van megoldás a telephely-választási problémának
– Véges megoldás, nem folytonos
– Optimális választás a hálózat alakjától függ

• Ha van domináns piac (ahol a pozitív súlyok összege nem kisebb a többi ponttól), akkor az meg-
oldás

1. sok cégnek ugyanaz a megoldás: nagyváros
2. van valami stabilitás (inercia)

• Bővebb kérdés: hol és mennyi telephely

– Sakashita (1967), mikró alapok. Ha van szállítási költség, akkor egy cég vagy a nyersanyag-
nál vagy a piacnál települ le.

Észrevétel #1: A cégek telephely-választási viselkedése vagy nehézkes vagy hirtelen és gyors (katasztrofikus).
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Kis kitérő: terek tervezése

• Christaller (1933) (és Lösch 1940)

• Feltevések

1. A tér homogenitása: (Domborzatmentes, egyenletes lakosság ill. erőforrás eloszlása )

2. Minden irányban azonos közlekedési lehetőségek

3. A közlekedés költségei egyenes arányban állnak a távolsággal

4. Profit / hasznosság maximalizálás

5. Nincs specializáció

• Elhelyezkedés

– Elég nagy piac ahhoz, hogy megérje termelni

– De ne kelljen túl sokat utazni

– Pl. fodrászüzlet

Christaller modell

• Leghatékonyabb ellátás: hatszög rendszerben, a városok a középpontokban

Kis kitérő: terek tervezése

• Nemzeti tervezési szempontok

• Városi hierarchia

• A gazdaság egy nagy várost és sok kis várost „tud eltartani”

– Falu – fodrász

– Város – fodrász és autó kereskedő

• Kritika: nem mikró alapok

• Holland tervezési példa a könyvben (2,2,2) egy nagyváros + sok kicsi

• Valóság hasonló a tervhez
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Christaller modell 2

• Központi helyek - egy példa

2. Növekvő skálahozadék és szállítási költség

• Növekvő skálahozadék (IRS)

• Nem-felosztható javak (ember, ház, gép, gyár stb.)

• De: Szállítási költség

• Delta/Mezopotámia, 20 mérföldre falvak

Észrevétel #2: Közelség vs skálahatás: A cégek szembeállítják a fogyasztóktól/szállítóktól vett távolság előnyeit
a nagy gyár jelentette skálahozadékkal.

3. Versenypiac vs szállítási költség

3. Versenypiac vs szállítási költség

• Egy iparág elhelyezkedése

• Ha nem monopólium, több szereplő, hasonló preferenciák. . .

• Starrett (1978) modell

• 2 város A és B,

– technológia és preferenciák ugyanazok

– Szállítási költség

• Termelés: 1 cég (y output), 1 fogyasztó (x munka)

– Fogyasztás: Fogyasztó (y és 1 föld), cég (x, és 1 föld)

– Ár: pA, bér: wA, bérleti díj: RA

– Földbérleti díj is a fogyasztóé

• Versenyzői piac- árelfogadók (nem veszi figyelembe, hogyan alakulnának az árak, ha költözne)
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3. Versenypiac vs szállítási költség
Modell - bevezetés

• Ha A >= 2 (agglomeráció)

– Cég és fogyasztó is A, B üres
– RA > 0, RB = 0
– Ha RA nem túl magas, ez versenyzői egyensúly

• Ha A < 2 (diszperzió)

– Pl cég A, fogyasztó B
– RA > 0, RB > 0
– ez nem versenyzői egyensúly, vagyis vagy a fogyasztó (alacsonyabb net kiadás) vagy a cég

(magasabb profit) szeretne helyet váltani

3. Versenypiac vs szállítási költség - eredmény
Eredmény

• Ha tehát versenyzői egyensúlyt szeretnénk, ez csak agglomeráció esetén lehetséges

Észrevétel #3: Vegyünk egy véges számú fogyasztóból és véges számú vállalatból álló teret. Ha a tér homogén,
a szállítás költséges és a preferenciák helyileg telítetlenek locally nonsatiated), akkor nem létezik szállítási költségek
melletti versenyzői egyensúly. Térbeli lehetetlenségi Tétel (Spatial Impossibility Theorem).

3. Versenypiac vs szállítási költség - következmények
Következmények

• Ha minden tevékenység teljes mértékben osztható, sok kis autarkia = versenyzői egyensúly

• De ha nem oszthatóak a tevékenységek/IRS akkor sok összefüggő aktivitás és szállítási költség
lesz

• Vagyis az egyszerű feltevések és sima versenypiaci modell nem elég. . . Három fontos alternatív
megközelítés:

1. Helyi externáliák (Marshall)
2. Heterogén tér (von Thünen) + külkereskedelem (Heckscher-Ohlin)
3. Nem tökéletes verseny (Krugman)

4. Megoldások a Starret problémára

4. Marshall - externáliák

• Marshall 1890, 1920

• 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)

• Irodalom: Rosenthal and Strange (2004) in Handbook
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4. Marshall - Externáliák

• Kereslet

• Miért jó a város: Ed Gleaser

– http://www.thedailyshow.com/watch/mon-february-14-2011/edward-glaeser

• Változatosság gyönyörködtet / Love of variety (Spence)

• Szolgáltatások

Észrevétel #4: Versenypiac mellett, az iparágak elhelyezkedése magyarázható lokalizált termelési vagy fogyasz-
tási externáliák segítségével.

5. Központi piac

• A vállalatok és a fogyasztók egy központi piacon találkoznak

• Tér homogenitása már nincs

• Exogén központ = horgony

5. Von Thünen modell

5. Központi piac

• Von Thünen (1826) modell

• Feltételek

– Sima, homogén tér

– 1 város, piac - itt kereskedelem

– A városon kívül mezőgazdaság

– Szállítási költség

• Termelés

– Többféle termék

– eltérő árak és szállítási költség

5. Központi piac

• Egyensúly

– Minden farmer közel akar lenni, hogy kisebb szállítási költsége legyen

– Föld árak a városhoz közel magasabbak

– Különböző termények különböző távolságra a piactól

– Farmer: trade-off (szállítási vs földbérlet)

• Következő órán erről bővebben

Észrevétel #5: Versenypiac mellett, az iparágak elhelyezkedése magyarázható egyes piacok és tényezők eltérő
megközelíthetősége alapján.
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6. Külkereskedelem: Technológia

• Dimenziómentes országok (Ohlin)

A. Komparatív előny (Ricardo)

• Lokalizált (helyi) képesség, amely a helyi népesség tudásában ölt testet

• Eltérő technológiai (termelési fv) alternatívák vannak

Észrevétel #6: Versenypiac mellett, az iparágak elhelyezkedése magyarázható lokalizált technológiai tudás
(képesség) alapján.

7. Külkereskedelem - tényező ellátottság
B. Tényező ellátottság
Heckscher (1918), Ohlin (1933)

• Természeti erőforrások (nyersanyagok) és ált. termelési tényezők elosztása nem egyenlő

• Nemzetközi mobilitás hiánya – eltérő tényezőárak

• Specializáció: relatív bőségben lévő tényezőt intenzíven használó termék

Észrevétel #7: Versenypiac mellett, az iparágak elhelyezkedése magyarázható az egyenletlenül elosztott terme-
lési tényezők alapján.

8. Térbeli verseny
Vállalatok nem ár-elfogadók
Hotelling (1929) modell [ismétlés]
Észrevétel #8: Nem tökéletes verseny mellett, az iparágak elhelyezkedése magyarázható a fogyasztók elérése és

a verseny csökkentése érdekében folytatott kereséssel.

9. Myrdal és a körkörös okság

• Az emberek szívesebben mennek olyan helyre, ahol sok a lehetőség. A cégek szívesen mennek
olyan helyre, ahol sok a potenciális munkaerő

• Regionális különbségek magyarázata (Myrdal 1957)

• Történelmi véletlen – siker követi

• Feldolgozóipari övezet – ahol nagy a piac, de egymást erősítő hatások (Harris 1954)

• Önbeteljesítő várakozások

Észrevétel #9: A fogyasztói és vállalati döntések egymást erősíthetik. Történelmi véletlenek is magyarázhatják
az iparágak elhelyezkedését.

Irodalom

• Alonso,W. (1964), Location and Land Use. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

• Thünen, von J.H. (1826), Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landschaft und Nationalökonomie. Trans. By
C.M. Wartenberg (1966) Von Thünen’s Isolated State. Oxford: Pergamon Press.

• Vreeker, R., H.L.F. de Groot & E.T. Verhoef (2004), Urban Multifunctional Land Use: Theoretical and Empiri-
cal Insights on Economies of Scale, Scope and Diversity, Built Environment, 30 (4), pp. 289-307.
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