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Mivel fejezhető ki egy régió fejlettsége? 



A fejlettség dimenziója 

 A 70-es évek óta zajló konvergencia-vitához 

szorosan kapcsolódik  

 alapkérdése:  

 

A gazdasági növekedés során  

növekednek vagy csökkennek  

a jövedelemegyenlőtlenségek  

a világban, illetve annak régióiban? 



A területi különbségek mérése 

A területi statisztikai elemzések egyik leggyakoribb témája.  

 

Cél: megtudni, hogy milyen tényezők befolyásolják, okozzák a 
régiók közötti jövedelemkülönbségeket, és ezek alapján 
feltérképezzük az ezek kiegyenlítéséhez szükséges 
beavatkozásokat 

 

- A regionális különbségeket okozó tényezők mérhetősége eltérő. 

 - A természetes mértékegységekben kifejezett mutatók együttes 
megítélésére alig van lehetőség. 

 

Fejlettség = többdimenziós, többmutatós fogalom 

 



A térfelosztásból adódó különbségek 

 Több településből álló kistérségben minden egyéb körülmény 
azonossága mellett is jellemzően nagyobb az egyenlőtlenségi 
mutatók értéke 

 Azonos darabszámú településből álló, azonos jellemzőkkel 
rendelkező, de eltérő méretű kistérségek közül a kisebb 
lakosságszámúban nagyobb az egyenlőtlenségi mutatók értéke 

 Mivel a nagyobb települések fejlettebbek, a kistérségek 
településállományának méret szerinti megoszlása is befolyásolja az 
egyenlőtlenségi mutatók értékét (pl. 2 100.000 lakosú, 10-10 
településből álló kistérség közül nagyobb lesz az egyenlőtlenségi 
mutatók értéke abban ahol 10 db 10.000 fős településről van szó, 
mint ahol 91.000-es központot 9 db 1000 lakosú település kíséri) 

 A településhálózat regionális sajátosságai (pl. alföldi óriásfalvas-
mezővárosos rendszer), ill. a kistérségi lehatárolás eltérő elvei  



Javasolt területi keretek 

 Hasonló nagyságú részekre osztva lefedik az 
ország egész területét, és hasonló darabszámú 
településekből állnak 

 Külön kezelik Budapestet 

 Nem önkényesek, illeszkednek a nagyobb 
adminisztratív egységek határaihoz 

 Elemeihez pontos jövedelemadatok, illetve egyéb 
empirikus társadalmi-gazdasági információk 
rendelhetők 

 Elégséges elemszámot biztosítanak bizonyos 
matematikai-statisztikai elemzési eszközök 
használatához (Kiss-Németh, 2006). 



Főbb mutatók 

A regionális GDP adatok minősége alapvetően 3 

tényezőtől függ: 

• az alkalmazott számítási módszertől 

• a felhasznált adatok minőségétől 

• a vizsgált területi egység nagyságától. 

 

1. GDP (Gross Domestic Product) 

2. GRP (Gross Regional Product) 

3. GPI (Genuine Progress Indicator) 

4. HDI (Human Development Index) 

5. HPI (Human Poverty Index)  



Számítási jellemzők 

 A GDP kitüntetett helyet foglal el a gazdasági 
statisztikai mutatószámok között 

 Országok fejlettségének összehasonlítására már 
régen használják a GDP-t, de a régiókra csak az 
utóbbi években 

 Nem egyedüli mutató, de azért lett kulcsfontosságú, 
mert az EU támogatási rendszerében kitüntetett 
értékmutatóként használják 

 Viszonylag megbízható regionális GDP csak becslési 
eljárások közbeiktatásával, és viszonylag nagy területi 
egységekre határozható meg 



Folyt. 

 2 módon számítható:  

- bruttó TÉ - folyó termelő felhasználás 

- bruttó munkajövedelem + adózatlan eredmény + 
amortizáció 

 Érvényes devizakurzus vagy vásárlóerőparitásos 
egységesítés szerint 

 A regionális számlák elméletileg a nemzetgazdasági 
elszámolások regionális megfelelői ↔ gyakorlatban a 
többrégiós egységek pénzügyi és jövedelemelosztási 
tranzakciók többsége (pl. adó, kölcsön stb.) nem 
osztható szét régiókra  



Számítási technikák 

1) Alulról felfelé 

Azt feltételezi, hogy a régióban minden termelési 
egységről van információnk, amiket összegezve 
megkapjuk a régióra vonatkozó GDP-t, majd ebből 
az országos adatot 

2) Felülről lefelé 

Az országot bontjuk szét régiókra olyan viszonyszámok 
segítségével, melyeket a GDP területi megoszlását 
legjobban megközelítő mutató területi adataiból 
számítottunk. Pl. aktív korú népesség, 
foglalkoztatottak száma, keresetek összege stb. 



Folyt. 

3) Vegyes módszer 

Nincs olyan ország, ahol az alulról felfelé módszert a 
gazdaság minden területén alkalmazni lehetne. 

 

Pl. vannak olyan gazdasági szerveződések, melyek több 
régióban rendelkeznek telephellyel, intézmények 
melyek tevékenysége több régióra terjed ki 

 

A GDP-t arra a régióra kell számolni, ahol a termelő 
egység rezidens. 



 Ma abszolút többségben vannak azok az országok, 
ahol nincs területi GDP számbavétel illetve 
nincsenek ilyen tartalmú hivatalos publikációk.  

 Sok országban egyáltalán nincsenek használható 
területi gazdasági jelzőszámok, másutt nem ez a 
kiemelt mutatószám.  

 A volt szocialista országokban az ipari bruttó 
termelés növekedési indexe volt a legszélesebb 
körben elterjedt, regionálisan is számított gazdasági 
jelzőszám.  

 Az Amerikai Egyesült Államokban a személyi 
jövedelem az, amelyről a tagállamok szintjén ma 
már több mint egy évszázados idősor áll 
rendelkezésre. 



További mérési nehézségek 

 Nehezen mérhető a régiók külkereskedelme 

 Az össztermékbe a külföldi tőke bevételeit is beleszámítjuk, 

ami nem mindig a régióban kerül felhasználásra 

 Helyesebb lehetne az átlagbéreken alapuló 

összehasonlítás, hiszen a régió attraktivitását jobban 

mutatja 

 Nem minden gazdasági tevékenység lokalizálható 

egyértelműen pl. a pénzintézeti tevékenység 

jövedelemhozadéka  

 Statisztikailag, számvitelileg lényegében megoldatlan a 

többtelephelyes cégek hozzáadott értékének lokalizálása, s 

a kifejezett „térhez” kötötten folyó olyan tevékenységek, 

mint a hírközlés vagy a szállítás értéktermelésének 

„terítése” is csak becsléssel lehetséges  



Mennyire megbízhatók tehát a regionális 

adatok? 

Az országos hatókörű és a több-régiós gazdasági 

szervezeteknél alkalmazott becslések, valamint az 

adatgyűjtések területi korlátai miatt az adatok 

minősége rosszabb, mint az országos mutatóé.  

 

A torzítás mértéke annál nagyobb, minél kevésbé 

sikerült érvényesíteni az adatgyűjtésekben a telepi 

szintű megfigyelés elvét.  



Régiók versenyképességének 

meghatározása 

 Először 1998-ban állították össze az európai 

regionális versenyképességi mutatókat 

 

2 felfogás:  

 összehasonlító vizsgálatok alapján komplex 

rangsorok összeállítása  

 egyes országok önmagukhoz mért fejlődése 



Komplex versenyképességi rangsorok 

Az IMD (International Institute for Management Development) 
statisztikai (kemény) és kérdőíves felmérésből származó (puha) 
adatokat egyaránt figyelembe vesz, összesen 243 mutató 
felhasználásával értékel 4 tényezőcsoportot:  

 a gazdasági teljesítményt,  

 a kormányzat hatékonyságát,  

 az üzleti szféra hatékonyságát és 

  az infrastrukturális ellátottságot. 

 

A WEF (World Economic Forum) két rangsort készít a vizsgálatba 
bevont 80 országra:  

 a GCI-index (Gazdasági Növekedési Index) a gazdasági növekedés 
alapvető tényezőit méri fel, míg  

 a MICI-index (Mikrogazdasági Versenyképességi Index) az üzleti 
környezet jellemzőit értékeli. 



Az ENSZ által alkalmazott mutatók 

1) HDI (Human Development Index) 

 

- Egy pakisztáni közgazdász fejlesztette ki 1990-ben 

- Az ENSZ 1993. óta alkalmazza éves jelentéseiben 

- Összetevői:  

 - születéskor várható élettartam  

 - oktatásban megszerzett tudás (2/3 súllyal az írástudó 

felnőttek aránya, 1/3 súllyal az alap-, középfokú-, és felsőfokú 

oktatásban résztvevők aránya) 

 - vásárlóerőparitásos 1 főre jutó GDP (USD) 



2) HPI (Human Poverty Index) 

 

- Fejlődő országokra alkalmazzák 

- Összetevői:  

 - alapvető létszükség elérése, alultápláltság átlaga 

 - korai halálozás (valószínű, hogy nem éri el a 40 évet) 

 - az olvasás és kommunikáció világából való 

kirekesztettség (írástudatlan felnőttek aránya)  

 



3) GPI (Genuine Progress Indicator) 

 

- több, mint 20 gazdasági tényezőt vesz számításba, 

amit a GDP nem 

- figyelembe veszi az önkéntes munkát, szennyezés 

okozta jóléti veszteségeket, a magas bűnözési arányt 

- míg a  GDP-ről azt halljuk, hogy folyamatosan nő, 

addig a GPI folyamatosan csökkenő tendenciát 

mutat!!!  



A területi különbségek mérésére alkalmas egyéb 

módszerek 

• Éltető-Frigyes-féle duálmutató 
(a megfigyelési egységeket 2 csoportra osztja: az átlagnál 

magasabb és alacsonyabb fejlettségű csoportokra, a 
hányadosukkal méri az egyenlőtlenségeket)  

értéke akkor =1, ha nincsenek területi különbségek, tehát 
általában >1 

  

• Hoover-mutató 
(mekkora az eltérés a két változó térbeli eloszlása között, 

pl. a jövedelem mekkora hányadát kell átcsoportosítani 
ahhoz, hogy az eloszlás megegyezzen pl. a népesség 
eloszlásával) – Robin Hood index 



Az EU régióinak duálmutatói 1999-2005 

Év 1 főre jutó GDP az EU15 átlagában (%) Duálmutató   

  legmagasabb legalacsonyabb     

1999 Inner London (UK) 242 Réunion (F) 51 4,74 213 régió 

2000 Inner London (UK) 241 Iperios (EL) 47 5,12 213 régió 

2001 Inner London (UK) 278,96 Guyane (FR) 47,89 5,82 213 régió 

  1 főre jutó GDP az EU25 átlagában (%)     

2002 Inner London (UK) 315 Lubelskie (PL) 32 9,84 254 régió 

2003 Inner London (UK) 278 Lubelskie (PL) 33 8,42 254 régió 

  1 főre jutó GDP az EU27 átlagában (%)     

2004 Inner London (UK) 303 Nord-Est (RO) 24 12,62 268 régió 

2005 Inner London (UK) 303 Nord-Est (RO) 24 12,62 268 régió 

Duálmutató 1986-ban (185-37): 5;   1996-ban (192-40):  4,8 



 



Magyarország duálmutatói az 1 főre jutó 

GDP alapján 1996-2001 
Az EU 15-ök átlagához viszonyítva 

(%) 

Az országos átlaghoz viszonyítva 

(%) 

  1996 2001 1996 2001   

Budapest 86 108 185 204 

max Gy-M-S 52 63 110 120 

Kö-Mo 68 84 147 158 

  

Nógrád 27 30 57 56 
min 

É-Mo 32 35 69 66 

Duálmutató 

Bp-Megye 3,18 3,6 3,24 3,64 

  

Megye-Megye 1,92 2,1 1,92 2,14 

Régió-Régió 2,12 2,4 2,13 2,39 



Folyt. 

• Súlyozott relatív szórás 
(átlagtól való eltérések négyzetét súlyozzuk a népesség számával, ezek 

összegét osztjuk a népességgel és az 1 főre jutó jövedelem átlagával – 

minél nagyobb a szórás, annál nagyobb az átlagtól való eltérés, vagyis 

a regionális különbségek) 

• Pontozásos Bennett-eljárás 

(1951 óta létezik. Több jellemző tényező kiválasztása, pontozása, 

súlyozása, összegzése és rangsor kialakítása. A tényezők közötti 

korrelációt nem veszi figyelembe. Viszonyíthatunk a minimumhoz, 

maximumhoz, számtani- és súlyozott átlaghoz.) 

• Főkomponens-analízis 

………… 



Köszönöm a figyelmet! 


