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Absztrakt : A tanulmány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara Világ- és Regionális 
Gazdaságtani Intézetében folyó térökonometriai kutatások súlypontjait, alkalmazásfejlesztési irányait 
foglalja össze. 
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Abstract: The study summarizes the main cores and development trends of spatial econometric 
research done by the University of Miskolc, Faculty of Economics, Institute of World and Regional 
Economics. 
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1. Bevezető 
 

A klasszikus közgazdaságtan vizsgálatának tárgyát pont formában, azaz a helyi 
adottságoktól függetlenül modellezte. A térszemlélet (amely a hely, illetve a térszerkezet 
függvényében kezeli a társadalmi és gazdasági eseményeket) csak jóval később, a XX. 
század második felében jelent meg a makro-, majd a regionális (mezo) gazdaságtan 
művelőinek gondolkodásában. 

Ezzel szemben a szubnacionális szintű területi egységek nyitottak, közöttük többnyire 
erős kölcsönhatás (spillover) mutatható ki. Ennek oka, hogy a termelési (szolgáltatási, 
infrastrukturális stb.) folyamatok több egymáshoz közelebb vagy távolabb elhelyezkedő 
régiót érintenek (az elmúlt években ez a tendencia erősödött, a regionális beszállítói 
hálózatok megjelenése ennek további impulzust adott), másrészt a különböző fejlettségű 
területek között jelentős munkaerő-, vásárlóerő- és tőkemozgás van. 

Két település (területi egység) kiválasztott változóinak együttmozgása kovariancia (cov) 
segítségével vizsgálható; azaz, ha adott település (térség) indikátora korrelációs 
kapcsolatban van egy másik térség azonos indikátorával, akkor területi korrelációról 
beszélünk. Az „i” és a „j” térség között kovariancia mutatható ki, ha legalább egy i-j 
kombináció értéke nullától eltérő: 
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Az „n” számú x, y értékpárra a minta kovarianciája: 
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A területi autoregresszív modellek azzal a feltevéssel élnek, hogy adott jelenséget nem 

csak a független változók befolyásolják, hanem a szomszédos területi egységekben 
lejátszódó események is. 

A területi ökonometriai vizsgálatokban fontos spillover hatás kifejezésére a 
szakirodalom az ún. szomszédsági vagy súlymátrixot vezette be. 
A területi autokorreláció kimutatásának feltétele a szomszédsági kapcsolatok megállapítása, 
az ún. szomszédsági mátrix (WN) összeállítása.  

A szomszédsági mátrix (N x N), ahol az i-edik sor j-edik elemének értéke az i-edik és j-
edik területegység szomszédságának hiányában 0, szomszédság esetén 0-tól eltérő értékű 
(megállapodás szerint a területi egységek saját maguknak nem szomszédjaik, vagyis a 
mátrix diagonális elemei nullák); általános formája: 
 

)[ ijN wW = , 

 
ahol: wij = 0, ha i és j között nincs kapcsolat, ellenkező esetben wij ≠ 0. 

 
A szomszédságnak (definíciószerűen) négy típusa lehet (az egyes megnevezések 

sakkfigurák mozgásáról kapták elnevezésüket):  
� bástya-alakzat: két terület szomszédja egymásnak, ha közös (nullánál nagyobb) határ-

vonaluk van (ahol: R – régi; N – szomszéd); 
� futó-alakzat: két terület szomszédos, amennyiben közös határpontjuk van; 
� királynő-alakzat: két terület szomszédos, ha közös határaik vannak; 
� a szomszédság tágabb értelmezése: első lépésben a bástya-, a második lépésben a futó- 

és harmadik lépésben ismét a bástya-kritérium érvényesül. 
A súlymátrix értelmezhető úgyis, mint a területi egységek középpontjai közötti távolság 

(dij) inverze; ez utóbbi abból a megfontolásból ered, hogy a növekvő távolsággal csökken a 
területi egységek közötti korreláció: 
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A távolsági és a szomszédsági kritérium az alábbi függvényforma alapján 
kombinálható: 
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ahol: =ijℓ  az i és a j területi egység közös határszakaszának hossza, ℓ  = vizsgált térségi 

teljes határszakaszának hossza, dij = i és j területi egység közötti távolság nagysága. 
A fenti függvényforma többféleképpen is értelmezhető, például aszerint, hogy a 

távolságot két területi egység központja vagy határa között értelmezzük. 
A szomszédsági kapcsolatok esetében wij>0, ha a j régió az i régióhoz egy kritikus 

értéken belül van. Ezt az elvet követve ún. távolsági gyűrűk határozhatók meg. 
A különböző súlymátrixok kombinációjával jobban megítélhető a vizsgált térség 

szerepe. 
A szomszédsági mátrixot célszerű sztenderdizálni; ebben az esetben a mátrix elemeit 

viszonyítani kell a sorok abszolút összegéhez, így a standardizált sorelemek összege 1-el 
egyenlő: 
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A standardizálás eredményeként azzal a feltételezéssel élhetünk, hogy valamennyi régió 

kölcsönhatása azonos (ez természetesen a gyakorlatban ritkán teljesül, hiszen szomszédos 
régiók gazdasági potenciálja, illetve kibocsátása többnyire eltérő). 

A területi ökonometriai modellekkel a területi egységek (pl.: telephelyek, települések, 
térségek stb.) közötti kölcsönhatások magyarázhatóak (pl.: átlagos jövedelem, foglal-
koztatottság, népesség, adó stb.). 

Adott területi egységre (településre, kistérségre, járásra, megyére, régióra stb.) gyűjtött 
adatok nem függetlenek, hanem pozitív előjelű függőségi kapcsolatban vannak. 

Az idősoros elemzések esetében fontos követelmény a stacionaritás, azaz az xt 

valószínűségi változó eloszlása minden időpontban azonos, középértéke és szóródása 
állandó, és a valószínűségi változó értéke két különböző időpontban (xt, xt-s) nem a 
mindenkori időpont, hanem a késleltetés hosszának függvénye. 

A fenti definíció a területi ökonometriai vizsgálatok során némi korrekcióra szorul, mert 
az időbeli késleltetés adott időtengely mentén történik. 

Ennek analógiájára yi középértéke és szóródása állandó, az yi és yj kovarianciája a 
relatív (és nem az abszolút) térbeni elrendezés függvénye. 

 
 
 
 



Kocziszky György 

 
114 

A területi stacionaritás definíciószerűen ennek alapján: 
 

E(yi) = υi = υ 
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ji )y,cov(y ψσ= ,  ahol: i ≠ j,      ψij = ψ [d(i,j)], 
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; azaz ψij a területi korreláció, az i és j területi egység közötti távolság 

függvénye. Az i-régió hatása a j-régióra a gyakorlatban eltérhet a j-régiónak az i-régióra 
gyakorolt hatásától. A szimmetrikus (azaz iránytól független) és stacionárius folyamat 
izotrop. 

A területi elemzések során fontos annak vizsgálata, hogy egy-egy jelenség adott területi 
egységben megjelenve mennyire mutat hasonlóságot, illetve eltérést [7–9]. Ennek 
eldöntésére szolgál a területi autokorreláció, amelynek mérését először Moran [6] vetette 
fel. Az általa javasolt index azt vizsgálja, hogy: az aktuális adatok térbeli eloszlása utal-e 
szabályszerűségre, a szomszédos területegységek adatai egymáshoz hasonlók-e [5]? 

Az index a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációhoz hasonló, a területinek a 
súlymátrixszal (W) történő korrekciójában tér el (az együttható nem két változó közötti 
lineáris kapcsolat erősségét, hanem a változónak önmagával, azaz a szomszédos lokációk 
azonos változóival való kapcsolatát fejezi ki): 
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ij0 WS ; n – a területi egységek száma. Amennyiben a súlymátrix 

sorstandardizált, azaz a sorok összege egy, vagyis az összes létező szomszédot a 
szomszédok számával normáljuk, akkor S0 összege megegyezik a megfigyelések számával 
(n), így az egyenlet egyszerűsödik:  
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ahol: yi az y változó i-edik lokációban való realizációja, yj az y változó j-edik lokációban 
való realizációja, y  a megfigyelések átlaga. A Moran-együttható várható értéke E(I) =  

–1/(n–1), a nullhipotézis szerint a megfigyelések függetlenek egymástól, azaz nincs jelen 
autokorreláció. A mutató értékkészlete hozzávetőleg –1 és 1 között lehet (,,1” körüli pozitív 
autokorreláció nagy hasonlóságra, a ,,–1” körüli negatív autokorreláció pedig az eltérő 
értékpárra – azaz nagy érték mellett alacsony érték van – utal). 

Amennyiben a Moran-index eloszlása ismeretlen, abban az esetben nem lehet csupán 
érték alapján megállapítani, hogy a területi eloszlás mennyire autokorrelált. Itt ugyanis 
különböző szintek mellett ugyanaz az I érték különböző szintű térbeli autokorrelációt 
jelezhet. Ugyanígy az alapadatok is befolyásolhatják az I értékek eloszlását. A térbeli 
autokorreláció megállapításához tehát szükség van a konkrét koncentrációs értékek 
felhasználásával, Monte-Carlo-módszer segítségével meghatározott (becsült) eloszlásra is. 
Így minden I érték esetén meghatározható egy p érték, amely megmutatja, hogy a becsült 
eloszlás alapján az adott I érték a lehetséges esetek (1 – p) 100 százalékánál kisebb (negatív 
autokorreláció esetén) vagy nagyobb (pozitív autokorreláció esetén). 
 
2. Területi regressziós modellek alkalmazási lehetőségei 
 

A területi regressziós modellek azzal a feltevéssel élnek, hogy egy adott jelenség 
alakulását nem csak a releváns független változók befolyásolják, hanem a területileg 
szomszédos vagy közeli megfigyelések is. 

A területi korreláció többféleképpen vehető figyelembe; közülük a legismertebbek az 
un. területi késleltetés és a területi hiba modellje. 
 
Területi keresztmetszeti regressziós modellek 

A következőkben a területi spillover hatás figyelembevételére alkalmas keresztmetszeti 
modellek közül intézetünkben ötnek (1. táblázat) a fejlesztésével foglalkozunk [1–4],  
[10–15]. 

 
1. táblázat 

Területi keresztmetszeti regressziós modellek 

Megnevezés Modell 

Általános területi regressziós modell 
),(~, 2

2
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0NuWu
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εσεε+λ=
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Területi autoregressziós modell ε+ρ= Wyy  

Vegyes autoregresszió-regressziós 
modell 

ε+β+ρ= XWyy  
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Területi autokorrelációs modell 
ε+λ=

+β=
Wuu

uXy  

Területi Durbin-modell 
ε+βρ−β+ρ= WXXWyy , illetve 

ε+β−β+ρ= WXXWyy 21  

 
Általános területi (AR) regressziós modell 

A modell legáltalánosabb formája: 

uXyWy 1 +β+ρ= ,        ahol:       ε+λ= uWu 2 ,  ),(~ 20N σε  

alakban írható fel. 
A β =(Kx1 típusú) vektor az exogén változó (X) NxK-alakú mátrix, ahol a K a 

regresszióinak száma; ρ : autoregressziós együttható, λ  a területi autoregresszió hibáját 

kifejező együttható; W1 és W2 súlymátrixok.2 
 

Területi autoregressziós (RAR) modell 

A modell általános alakja: 

ε+ρ= ** Wyy , ),(~ n
2I0N σε , 

ahol: W súlymátrix (NxN), y* – a modell eredményváltozója (Nx1), .* yyy ii −=  

 
Vegyes autoregresszív (GARR) modell 

A modell a RAR-modell bővített, továbbfejlesztett változata: 

ε+β+ρ= XWyy , ),(~ n
2I0N σε , 

amelyben az eredményváltozó egyrészt a területi regresszió, másrészt az X magyarázó 
változó függvénye; ρ – autoregressziós paraméter. 
 
Területi autokorrelációs (RAK) modell 

A modell a területi függőséget kizárólag a reziduummal fejezi ki: 

uXy +β= , ε+λ= Wuu ,    ),(~ n
2 I0N δε  

 
 
 

                                                 
2 Általában W1 = W2; W1 és W2 abban az esetben különbözik, ha W1-el a regionális, míg W2-vel a 
nemzetgazdaságon belüli hatásokat kívánjuk kifejezésre juttatni. 
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Területi Durbin (RD) modell 

Az idősoros modellek analógiáját követő keresztmetszeti modell: 

ε+ρβ−β+ρ= WXXWyy 21 ,    ),(~ n
2 I0N δε  

 
Területi panel modellek 

Panel modellek esetében a területi korreláció figyelembevételére alapvetően két 
lehetőség kínálkozik: 
� az eredményváltozó a súlymátrix segítségével multiplikált magyarázó változók függvé-

nye, vagy 
� a területi függőség látens változókkal kerül leírásra. 

A területi panel modell az első pontban tárgyalt területi autokorrelációs modell 
egyszerű, továbbfejlesztett változata: 

y = βX + u,  

ahol: y (NTx1) alakú vektor, β(1xK) alakú vektor, X(NTxK) alakú mátrix, U (NTx1) alakú 
vektor, u (NTx1) alakú vektor. A területi autokorreláció a t időpontban: 

ttNt uWu ε+λ= , 

ahol: λ = területi autokorrelációt kifejező koefficiens, WN (NxN) típusú súlymátrix,  
ε (Nx1) típusú vektor a látens változó. 
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