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Bevezetés, célkit�zések 

 

Az értekezés célja az európai regionális gazdasági fejlettségbeli tagozódás helyzetének, 

változásának többváltozós matematikai statisztikai módszerek használatával történ� 

bemutatása és elemzése. E tág témakörön belül kiemelt szempontként az ún. térparaméterek 

szerepe jelenik meg. A korábban ebben a témában született munkák arról tanúskodnak, hogy 

jelent�s, s�t többször legmeghatározóbb a szomszédsági egymásra hatás szerepe az európai 

fejlettségi tagolódásban (Ertur & Le Gallo 2000, Tóth 2003, Szabó 2006a), ezért a lehetséges 

térparaméterek közül a szomszédság a dolgozat központi témája. 

A f� kutatási kérdések az alábbiak: 

- Mit jelent a térparaméter fogalma és milyen típusai különböztethet�k meg? 

- Milyen szerepe van jelenleg a térparamétereknek a matematikai-statisztikai módszereket 

alkalmazó területi vizsgálatokban? 

- Hogyan alakultak illetve változtak a területi fejlettségi különbségek az Európai Unióban 

1995-2009 között? 

- A szomszédsági meghatározottság szerepe er�södik vagy csökken Európában a regionális 

gazdasági fejlettségi tagozódás esetében? 

- A legelterjedtebb elemzési eszközt�l, a területi autokorrelációtól eltér�, de szomszédsági 

kérdések vizsgálatára is alkalmas módszerek milyen többletinformációt adnak a kérdéskör 

vizsgálatához? 

- A használt matematikai-statisztikai módszerek alapján mennyivel jobb egy lokális modell 

a globálisnál? 

 

Alkalmazott módszerek, adatforrások 

 

Az értekezés átmenetet jelent a módszertani és empirikus munkák között, bizonyos résznél 

az egyik, míg másnál a másik fajta közelítés van el�térben. Ennek megfelel�en, egy rövid 

elméleti bevezetés után, bemutatásra kerülnek az egyes módszerek számítási lehet�ségei 

illetve korlátai, ezt követ�en pedig segítségükkel az európai területi fejlettségi különbségek 

illetve szomszédsági kérdések vizsgálatára kerül sor. 

A dolgozatban alkalmazott módszerek az európai regionális fejlettségi egyenl�tlenségek 

jellemz�inek, illetve változásának feltárásánál területi egyenl�tlenségi mutatók voltak, míg a 

szomszédság szerepének vizsgálatára a területi autokorreláció módszere került alkalmazásra, 

el�ször globálisan tesztelve, hogy van-e létjogosultsága a további vizsgálatok elvégzésének, 
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utána pedig lokális szinten folytatva a számításokat. Ezt követ�en a regresszió módszerével 

kísérlet történt több mutató segítségével a fejlettséget befolyásoló tényez�k feltárására. A 

szomszédsági paraméterek az alapmodell javítása kapcsán jutottak szerephez, amely révén a 

spatial error, spatial lag és geographically weighted regression (GWR) modellekhez jutottunk 

el, majd ezek alkalmazásával a folyamatokat egyre megbízhatóbban leíró modelleket kaptunk. 

A munka során felhasznált adatok els�sorban az Eurostat REGIO adatbázisából 

származnak, helyenként kiegészítve nemzeti statisztikai évkönyvek, adatbázisok adataival. A 

vizsgálatok területi kerete alapjában véve az Európai Unió, kiegészítve egyes tagjelölt 

országokkal, illetve a fejlettségi kérdések szempontjából különösen fontos Norvégiával és 

Svájccal. (A szomszédsági kérdések szempontjából nehezen vizsgálható Ciprus és Málta 

kihagyásra került a számításokból.) A vizsgált területegységek (régiók) méretbeli 

heterogenitása, valamint az eredmények jobb értelmezhet�sége miatt a regionális szint� 

vizsgálatoknál a NUTS 2-es és 3-as szint vegyes használatára került sor. Az egyenl�tlenségi 

és szomszédsági vizsgálatok id�távja 1995-2009, a regressziós számítások 2009-re 

vonatkoznak. A kezdeti év 1995, mivel ekkortól állnak rendelkezésre egységes módszertannal 

számított GDP adatok (ESA 1995) az európai uniós tagállamokra, régiókra vonatkozóan. 

A mutatók kapcsán ki kell térni még arra, hogy a dolgozat témája az európai regionális 

gazdasági fejlettségi tagozódás vizsgálata, és a számításokban e kérdéskör elemzéséhez emiatt 

az egy f�re jutó GDP és a munkanélküliségi ráta adatok kerültek használatra. A 

szakirodalomban számos kritika megfogalmazódott az egy f�re jutó GDP fejlettséget mér� 

mivoltával kapcsolatban (pl. egyes kutatók úgy vélik, hogy ily módon túlságosan 

leegyszer�södik ennek az összetett fogalomnak a vizsgálata), azonban jelen esetben a 

gazdasági fejlettség kérdésköre a kiemelt, és míg az el�bbi tágabb fogalom, és a f� kritikák 

ennek mérése esetében érik a GDP/f�-t, utóbbinál jobban érvényesülhet a mutató tartalmi 

jellege: a GDP/f� a gazdasági fejlettségi kérdések vizsgálatára alkalmasnak tekinthet�, a 

regionális fejlettség–elmaradottság legfontosabb mér�száma (Nemes Nagy 1998, Szabó 

2008). Természetesen ez esetben is léteznek kritikák a használatával kapcsolatosan (pl. az 

értéktermelés lokalizációja, az ingázás, a nem számszer�sített értéktermelés, a feketemunka; 

ezekr�l részletesen ld. pl. Dusek – Kiss 2008, Szabó 2008), de minden hátránya ellenére ma is 

a legelfogadottabb gazdasági fejlettségi indikátor (Lukovics 2008, Molle 2007, Túry 2006 

stb.). 
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Kutatási eredmények és következtetések 

 
1. Mit jelent a térparaméter fogalma és milyen típusai különböztethet�k meg? 

A társadalmi-gazdasági állapotok és folyamatok területi elemzésekor, az ok-okozati 

összefüggések feltárása érdekében, esetenként szükség lehet a térbeliség szerepének külön 

szempontként való figyelembevételére. Ezekben a vizsgálatokban, matematikai-statisztikai 

módszereket is alkalmazva, szükségessé válik a térbeliséget jellemz� tényez�k 

számszer�sítése. A számszer�sítéssel kapott tényez�ket nevezzük térparamétereknek. Ezek 

szerint a térparaméterek alatt a területi vizsgálatokba bevont, a térbeliség szerepét kifejezni 

hivatott tényez�ket értjük. 

A vizsgálatokban leggyakrabban szerepl� térparaméter a távolság. A távolság értelmezése 

és mérése sokféleképpen történhet, értelmezése egyrészt függ a vizsgálati egységt�l 

(település, térség), a viszonyítási alaptól, a távolságtípustól és a területi kerett�l. A másik 

jelent�s térparaméter a szomszédság, ami tulajdonképpen egy speciális távolságbeli helyzet, 

ugyanis ekkor a két térség közötti távolság 0. A szomszédság alapesetben az érintkezés egyik 

fajtája, számszer�sítése általában dummy-indexszel történik. A harmadik fontos térparaméter 

a fekvés, amely alatt egy térelem környezetéhez való viszonyának térbeli megjelenését értjük. 

A földrajzi (küls�) térben a fekvés a helyzettel azonos értelemben használt fogalom. Ezen 

kívül a térparaméterek közé lehet sorolni a földrajzi szélességet és hosszúságot, amelyek 

többféleképpen megjelenhetnek egy konkrét vizsgálatban: „önállóan” szerepelhetnek, mint a 

NY-K, vagy É-D pozíciót jelz� számok, segítségükkel számolható a távolság, valamint a 

fekvés és a szomszédság, irány és alak tényez�k meghatározására is eszközül szolgálhatnak. 

 

2. Milyen szerepe van jelenleg a térparamétereknek a matematikai-statisztikai módszereket 

alkalmazó területi vizsgálatokban? 

A vizsgált 150 cikk alapján az állapítható meg, hogy jelent�s a térparaméterek szerepe a 

matematikai-statisztikai módszereket alkalmazó területi vizsgálatokban. 

A cikkek elemzése alapján a következ�k állapíthatók meg: 

- az általános gazdasági témájú és a tercier szektorral foglalkozó cikkekre jellemz� 

inkább a térparaméterek használata; 

- a három leggyakrabban használt térparaméter a távolság, a szomszédság és a fekvés; 

- a leggyakrabban használt módszerek a regresszió, illetve annak területi változatai, 

valamint az autokorreláció és bizonyos ökonometriai modellek; 
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- 133 cikkben volt kimutatható, hogy van a térbeliségnek szerepe a jelenség 

alakulásában, s a térbeliség szerepének vizsgálata jelent�s többlet-információt ad, f�ként a 

népességeloszlás, a migráció, a munkaer�piaccal kapcsolatos kérdések, a közlekedés, a 

külföldi m�köd�t�ke-befektetés, a K+F tevékenység témakörökben; 

- a területi fejlettségi vizsgálatokban is használnak térparamétereket, ezen belül is a 

szomszédságra koncentrálva, jelent�s számúban megállapításra került annak fontos 

szerepe, és sok vizsgálatban eleve a szomszédságra épül� módszerekb�l indulnak ki. 

 

3. Hogyan alakultak illetve változtak a területi különbségek az Európai Unióban 1995-

2009 illetve 1999-2009 között?  

Az európai regionális gazdasági fejlettségi tagozódás vizsgálata keretében három területi 

egyenl�tlenségi mutató (súlyozott relatív szórás, Hoover-index, Gini-együttható) segítségével 

áttekintésre kerültek a fennálló különbségek és azok változása az egy f�re jutó GDP-re és a 

munkanélküliségi rátára vonatkozóan. A folyamatok irányát tekintve mindkét mutató esetében 

három periódust lehet elkülöníteni. 

Az egy f�re jutó GDP tekintetében, 1998-1999-es ingadozást leszámítva területi 

kiegyenlít�dés figyelhet� meg. A munkanélküliségi ráta esetében 2001-et követ�en látható 

területi kiegyenlít�dés, majd 2009-ben ismét növekedtek a területi különbségek, azonban 

kérdéses, hogy ez csak egy kis ingadozás, vagy a folyamat irányának hosszabb távú változását 

jelenti. 

A GDP/f�-re és munkanélküliségre vonatkozó eredményeket összehasonlítva, az látható, 

hogy a munkanélküliségi ráta esetében nagyobbak az egyenl�tlenségek, valamint, hogy 

jelent�sebb mértékben csökkentek a különbségek, mint az egy f�re jutó GDP esetében. 

Id�ben nézve, párhuzamosság figyelhet� meg a területi különbségek változásában, a két 

mutató közötti közepesen er�s korrelációs kapcsolat révén. A vizsgált id�szak végi ellentétes 

irányú területi folyamatok oka az, hogy a gazdasági válság következtében a fejlettebb 

területek lefelé nivellálódása következett be a termelést illet�en, így az egy f�re jutó GDP 

értékek továbbra is közelednek, csak már nem az elmaradottabb térségek felzárkózásával, 

hanem a fejlettebbek „visszafejl�désével”. A munkanélküliségi ráta esetében azért van ez 

másképp, mint a GDP-nél, mert az elbocsájtások az elmaradott térségeket jelent�sebben 

érintették. 

Az országokon belüli különbségek áttekintése alapján az állapítható meg a GDP/f� 

tekintetében, hogy 1995 és 2009 között az országok többségében n�ttek a területi 

különbségek, a munkanélküliségi ráta tekintetében 1999 és 2009 között pedig csökkentek. 
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Egyes országokban tudvalev�, hogy kiugró fejlettség� a f�város, ezért érdemes megvizsgálni, 

hogyan alakultak a területi különbségek a f�város, vagy az azt magába foglaló régió nélkül. 

Az egy f�re jutó GDP értékeket tekintve, az látható, hogy azokban az országokban jelent�s a 

különbség a két érték között, ahol a f�város és környezete kiugró fejlettség�, és nincs jelent�s 

ellensúlya. Azokban az országokban volt kicsi a különbség, ahol több hasonló súlyú 

nagyváros van, így kiegyenlítettebb a gazdasági tér, az ország térszerkezete. A 

munkanélküliségi ráta országon belüli területi egyenl�tlenségeit, a f�városok kihagyása nem 

befolyásolta számottev�en. 

 

4. A szomszédsági meghatározottság továbbra is megfigyelhet� Európában a regionális 

fejlettségi tagozódás esetében? 

A területi autokorrelációs számítások alapján az állapítható meg, hogy a szomszédsági 

meghatározottság továbbra is megfigyelhet� Európában, a Moran-féle I értékeket vizsgálva az 

látható, hogy mind az egy f�re jutó GDP, mind pedig a munkanélküliségi ráta tekintetében 

jelent�s szomszédsági kapcsolatok állnak fenn jelenleg, a szomszédos területegységek értékei 

nagy valószín�séggel hasonlítanak egymásra. Azonban ez fokozatosan gyengül, kezd egyre 

mozaikosabbá válni a gazdasági fejlettségi kép, s ennek következtében Európa térszerkezete 

ma egyre inkább leírható már Kunzmann sz�l� modelljével, mint Brunet kék banánjával. 

Az egy f�re jutó GDP esetében a szomszédsági meghatározottság folyamatosan veszít a 

jelent�ségéb�l, míg a munkanélküliségi rátát tekintve a szomszédsági hatások 2008 óta ismét 

er�södnek, a vizsgálat id�távja miatt, azonban még nem látható, hogy ez mennyire hosszú 

távú folyamat. Az egy f�re jutó GDP-re jellemz� tendencia jól magyarázható a központi, 

nagyvárosi régiók kiugró fejl�désével, ezen régiók ugyanis jobb adottságaik, lehet�ségeik 

(magasan kvalifikált munkaer� nagyobb aránya, megfelel� infrastruktúra, kedvez� befektetési 

lehet�ségek stb.) révén környezetükhöz képest gyorsabban fejl�dnek, s így a szomszédsági 

hasonlóság csökkenése irányába hatnak; s e tendencia egész Európa területén megfigyelhet� 

(EK 2007). Ezzel párhuzamosan az ún. backwash hatás következtében a periféria területek 

visszaesése, lassabb fejl�dése látható. A munkanélküliségi rátára vonatkozóan 2008-ban 

irányváltás észlelhet�, aminek oka az, hogy a gazdasági válság következtében, a fejlettebb 

területek lefelé nivellálódása miatt a szomszédok hasonlósága is növekszik. A GDP/f� 

esetében azért nem látható ez, mert ennek realizációja a munkanélküliséghez képest 

késleltetve következik be. Ha a két mutatóra számított Moran I értékeket összehasonlítjuk, azt 

láthatjuk, hogy a munkanélküliségi ráta esetében sokkal jelent�sebb volt a változás, mind az 

értékek nagysága mind a folyamatok iránya tekintetében. 
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Az egész Európára jellemz� folyamatok áttekintése után a LMI számítás segítségével az 

autokorrelált zónák kiterjedésének, valamint az autokorreláció intenzitásának meghatározása 

következett. Ennek keretében kimutatásra került az, hogy az egy f�re jutó GDP esetében a 

mozaikosság felé történt elmozdulás, míg a munkanélküliségnél nem láthatók ilyen jelent�s 

változások. 

 

5. A legelterjedtebb elemzési eszközt�l, a területi autokorrelációtól eltér�, de szomszédsági 

kérdések vizsgálatára is alkalmas módszerek adnak-e többletinformációt a kérdéskör 

vizsgálatához? 

Ezek a globális regressziós modell javítására használt autoregressziós modelleket (spatial 

lag és spatial error modellek) jelentik, és igaz ezek másként közelítik a kérdéskört, mint az 

autokorreláció, de a kiindulási OLS regresszióhoz képest jobb közelítést adnak, eredményük 

megbízhatóbb. 

A regressziós vizsgálatok egy OLS modell felállításával kezd�dtek, mely során a 

fejlettséget reprezentáló egy f�re jutó GDP-re, mint függ� változóra került felállításra 

regressziós modell a gazdaságilag aktívak aránya, a munkanélküliségi ráta, a néps�r�ség, és a 

tercier szektorban foglalkoztatottak aránya független változók segítségével. A modell 

jóságának tesztelése után nyilvánvalóvá vált, hogy több szempontból is javításra szorul, így 

els�sorban a területi autokorrelációból ered� torzítás kiküszöbölése érdekében spatial lag és 

spatial error modellek számítása következett. Ennek keretében a hibatag területi 

autokorreláltságának megsz�ntetésére kell törekedni, a spatial lag modell esetében ez a 

magyarázó változók körének, egy újabb, a függ� változó adataiból számított ún. térben 

késleltetett változóval (spatial lag) történ� b�vítését jelenti. Egy másik lehet�ség erre a 

hibatag térben késleltetett értékeinek bevonása új magyarázó változóként, ami a spatial error 

modell közelítése. 

Összességében az mondható el, hogy a modelljavítási kísérletek sikerültek, hiszen mind a 

spatial lag, mind a spatial error modellek szignifikánsnak bizonyultak és mindkett� esetében 

n�tt a megmagyarázott hányad, az OLS regresszióhoz képest. A három modell közül a spatial 

error modell eredménye a legmegbízhatóbb. 

 

6. A használt matematikai-statisztikai módszerek alapján mennyivel jobb egy lokális 

modell a globálisnál? 
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Ha a Local Moran I (LMI) illetve a GWR számítások eredményeit nézzük, látható, hogy a 

lokális modellek a globálisak által elfedett különbségek feltárására teljes mértékben 

alkalmasak. Használatuk azért fontos, mert segítségükkel áttekinthet�k a regionális 

folyamatok és megállapítható, hogy a globális trend mögött milyen regionális eltérések 

húzódnak. A feltett kérdést kis mértékben átfogalmazva az emelhet� ki, hogy a vizsgálati 

kérdés dönti el, hogy megelégszünk-e a globális közelítéssel. 

A LMI azt mutatja meg, hogy lokális szinten milyen er�sség� az autokorreláció, a Moran 

szórásdiagram segítségével, pedig arról kapunk információkat, hogy az egyes területegységek 

és szomszédaik hasonlóak-e, és ezt a hasonlóságot magas, vagy alacsony kiindulási értékeik 

okozzák. 

A GWR modell segítségével a függ� és független változók közötti kapcsolat változó 

területi mintázatát nézhetjük meg, úgy hogy minden egyes területegységre felállítunk egy 

regressziós egyenletet a szomszédos régiók értékei alapján. E számítás esetében az a 

legfontosabb megállapítás, hogy az egyes régiókra vonatkozó R2 értékek megmutatták, hogy a 

változók közötti összefüggések nem ugyanannyira igazak az összes régióra, némelyek esetén 

közelebb van a kapcsolat az egész európai trendhez, míg máshol bizonytalanabb az 

illeszkedés. 
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