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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN
„B”

11. hét

Földrajzi gazdaságtan és gazdaságpolitika

Békés Gábor és Rózsás Sarolta

1. Földrajzi gazdaságtan és gazdaságpolitika

1.1. Szakpolitika lehetősége

Szakpolitika

• Agglomeráció – fejlettség – növekedés

• Regionális fejlesztés

• BGM Ch 11 eleje

Témák mára

• Szakpolitika lehetősége

• Szakpolitikai következtetések

• Adózás és agglomeráció

• Szállítás és közlekedés

Szakpolitika célja

• Milyen szakpolitika? – téma

– Érdemes-e regionális fejlesztés – egyenlőtlenség jóléti következménye

– Gazdasági integráció – EU/EMU

– Országon belüli fejlesztések – Dél vs észak-olasz

– Nagyvárosok

• Milyen szakpolitika? – beavatkozás

– Adózás

– Szállítási infrastruktúra

– vám, szabályozás
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Szakpolitika haszna

• Lehet hasznosítani a modelleket?

• Igen:

– fontos mondanivaló

– van támogató empirikus eredmény

– van rá igény

– Javaslatok, pl: Ottaviano, G. I. P. (2003), Regional policy in the global economy: insights from the
New Economic Geography, Regional Studies, 37: 665–73.

• Nem

– többféle modell ellentmond

– HME – empirikus eredmény nem tiszta

– szakpolitikai ajánlás nehéz

– Kritika: Neary, J. P. (2001), Of hype and hyperbolas: introducing the new economic geography,
Journal of Economic Literature, 39: 536–61.

1.2. Szakpolitikai következtetések

Modellek és szakpolitikai következtetések

• Modell: Tomahawk / haranggörbe diagram,

• Fontos következtetések:

1. Regionális mellékhatások

2. Területi hatás – kereskedelem kapcsolatokat függvénye

3. „Beragadás” – rövid beavatkozás – állandó hatás

4. Régió-szelekció: Szakpolitikai nagy hatás lehetősége

5. Várakozások és koordináció

6. Küszöb hatás- kritikus tömeg

Szakpolitikai következtetések 1
1. Regionális mellékhatások

• Nem-regionális célzatú szakpolitika (kereskedelem, adózás, versenypolitika jövedelem-transzfer,
FDI-támogatás, stb) –> regionális mellékhatások

• Meghatározzák a centrum (magas agglomeráció)-periféria (alacsony agglomeráció) viszonyt

• Példa: adócsökkentés a magas jövedelműek számára. Ha ezek koncentrálnak laknak egy régiban
(pl Budapest), akkor az ott elkölthető jövedelem relatív nő, és erősödik az agglomerációs hatás.
Szélső esetben nagy különbséghez is vezethet.

• További példa?
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Szakpolitikai következtetések 2
2. Területi hatás – kereskedelem kapcsolatokat függvénye

• Tekintsük most azokat a szakpolitikai kérdéseket, amelyek a gazdasági aktivitás területi megosz-
lására akarnak hatni.

• Ezek hatása függ attól, mennyire nyitott az adott ország/régió, milyenek a kereskedelmi kapcso-
latok

• Eredmény függhet attól, hol vagyunk a S és B pontokhoz képest, mekkora is T

Szakpolitikai következtetések 3
3. „Beragadás” – rövid beavatkozás – állandó hatás

• Egy ideiglenes rövid-távú beavatkozásnak is lehet állandó hatása.

• A régió bevezet egy adót és ennek hatására a megosztott egyensúlyból elmozdul a gazdasági
aktivitás B régióba.

• Megfelelő paraméterek mellett elmozdul a gazdaság egy nem stabil egyensúlyból

• Hiába vonja vissza később az adót A régió, a gazdaság nem vissza tér vissza a megosztott egyen-
súlyba

• Példa: ?

Szakpolitikai következtetések 4
4. Régió-szelekció: Szakpolitikai nagy hatás lehetősége

• Ha (i) instabil megosztott egyensúlyban van a gazdaság, vagy (ii) változnak a szállítási költségek,
akkor a szakpolitikai döntések hatása lehet, hogy melyik régió „nyer” és melyeik „veszít”.

• Példa: FDI támogatás egy nagy gyárnak. Ha már sok beszállító, munkás települt oda, vissza lehet
vonni a támogatást, nem mozdul el az agglomeráció.

Szakpolitikai következtetések 5
5. Várakozások és koordináció

• Ha többféle egyensúly lehet, fontossá válnak a várakozások

• Pl. munkások migráció – bérek– igazából a jövőbeni bérek sorozata az érdekesek, ha a migráció
költséges.

• A kormány tudja befolyásolni a várakozásokat, pl támogatás révén. Ilyenkor nem is a támogatás,
hanem a gazdasági szereplők várakozása számít.

• Példa: ingatlanpiaci boom / buborék

Szakpolitikai következtetések 6
6. Küszöb hatás – kritikus tömeg

• A nem-lineáris hatás miatt, lehet hogy sok szakpolitikai intézkedésnek nincs hatása.

• Sokszor csak akkor lehet hatást elérni, ha elég erős a beavatkozás (megvan a kritikus tömeg),
ahhoz, hogy a rendszer át tudjon kerülni egy másik egyensúlyba

• A kritkus méret függ attól, hol vagyunk (mekkora T, hol van S és B pont)

• Néha elág egy kis lépés is...

• Példa: Sok EU lépés a Dél-Olaszországban, minimális hatás
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1.3. Adózás és agglomeráció

Alkalmazások

• Adózás

• Közlekedés

Adózás és agglomeráció

• Adóverseny modellek – több ország (régió) meghatároz egy-egy adószintet, a gazdasági ténye-
zők/szereplők mobilisak és reagálnak. Ebben a modellben,

– A ország adót csökkent, odavonzza a tőkét, növekednek az adóbevételei; B országban csök-
ken a bevétel.

– Ezért B ország is adót csökkent, visszamegy a tőke, bevétel nő, stb.

– Adóverseny egyre kisebb és kisebb adókat eredményez. (Race to the bottom)

• Földrajzi gazdaságtan (pl. Baldwin–Krugman, EER 2004) megmutatja, hogy az agglomerációs
hatások ellentételezik az adóversenyt

• Agglomerációs járadék megadóztatható – ha van agglomerációs externália, akkor a magasabb
adók ellenére sem érdemes elmenni – egy darabig.

• EU ma...

Adózás és agglomeráció

• EU vállalati adókulcsok

Adózás és agglomeráció

• Svájc – empirikus tesztek

• (1) Igaz-e, hogy a cégeket kevésbé érdeklik az adók, ha vannak agglomerációs előnyök?) Brulhart,
Jametti and Schmidheiny (2009), Do Agglomeration Economies Reduce the Sensitivity of Firm Location to
Tax Differentials?

• (2) Jobban adóztatnak-e a helyi önkormányzatok agglomeráció esetén? Luthi – Schmidheiny (2011),
The Effect of Agglomeration Size on Local Taxes
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• Eredmények

• A vállalatokat akkor érdekli a helyi adó, ha alacsony az adott iparág koncentrációja.

• Az agglomerált övezetek (városok) magasabb adót tudnak kivetni

1.4. Szállítás és közlekedés

Szállítás és közlekedés

• T egyik eleme a szállítás költség

• Ezt befolyásolhatja

– Autópálya (pl. Budapest-Nyíregyháza)

– TGV gyorsvonat (Madrid-Sevilla)

– Híd (Koppenhága-Malmö)

Öresund híd

Gyorsvonat

train 300px-S103.jpg
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Öresund híd 2

Gyorsvonat 2

Gyorsvonat 3
Madrid-Sevilla

• Repülő

– Reptér elérése 30p

– Belépés 10p + Check-in 45p + Beszállás 10p

– Utazási idő: 1 óra

– Kiszállás: 10p + Csomag megszerzése 15p

– Reptér elhagyása 5p

– Belváros elérése 15p

• Teljes menetidő: 3ó 20p

• Vonat

– Vonatállomás elérése: 10p
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– Belépés: 2p + ’Check-in’ : 5p

– Utazási idő: 2óra 30 p

– Kiszállás: 2p

– Belváros elérése: 10p

• Teljes menetidő 2ó 59p

Autópálya
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