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A TERÜLETI 

EGYENLŐTLENSÉGEK MÉRÉSE 

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 

A GDP KRITIKÁJA I. 
1. A legnagyobb tétel, amivel a GDP nem számol, az a 

háztartáson belüli munkavégzés (gyermekfelügyelet, idősek 

gondozása, háztáji gazdálkodás, önerős házépítés stb.) 

 

 

2. A GDP hasonlóképpen nem tükrözi a 
háztartások közötti munka- és 
termékcseréket. 

 
3. A GDP nem tudja figyelembe venni, hogy 

az általa  kifejezett javak és szolgáltatások 
az emberek különböző  igényeit különböző 
körülmények között, különböző  
mértékben elégítik ki. 

 
4.  A GDP-értékek országok közötti 

összehasonlításához az USD-ban kifejezett 
értékeket használják. A valutaárfolyamok 
bizonytalansága és fluktuációja miatt 
azonban ez igen félrevezető lehet. 
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5. A GDP egyáltalán nem számolja 
el azt a számtalan életsegítő 
szolgáltatást, amit a természeti 
ökoszisztémák ingyen nyújtanak az 
embereknek. 

6. A GDP nem tükrözi az emberek számára rendelkezésre 
álló szabadidő értékét. 
 
7. Végezetül a GDP nem számol a pénz csökkenő 
határhasznával. 

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. 

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!!! 



2014.09.12. 

3 

A TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK MÉRÉSÉRE 

ALKALMAS EGYÉB MÓDSZEREK 

 Éltető-Frigyes-féle duálmutató 

(a megfigyelési egységeket 2 csoportra osztja jövedelem 
szempontjából: az átlagnál magasabb és alacsonyabb 
fejlettségű csoportokra, a hányadosukkal méri az 
egyenlőtlenségeket) 

értéke akkor =1, ha nincsenek területi különbségek,  

 

 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) – azt mutatja meg, hogy 
mekkora összegre (a GDP mekkora részére) lenne 
szükség a teljes kiegyenlítettség elérésére 

 

AZ EU RÉGIÓINAK DUÁLMUTATÓI 1999-

2005 

MAGYARORSZÁG DUÁLMUTATÓI AZ 1 FŐRE 

JUTÓ GDP ALAPJÁN 1996-2001 FOLYT. 

 Súlyozott relatív szórás 

(Valamennyi régió adatait figyelembe veszi. Az egy 

főre jutó jövedelmek súlyozott relatív szórása = 

egyes régiók adatainak (yi) az átlagtól (y) való 

eltérése négyzeteinek a népesség számával (fi) 

való súlyozás utáni összege. Azaz: megmutatja, 

hogy a régiók az átlagtól  milyen átlagos 

távolságra helyezkednek el.)  



2014.09.12. 

4 



2014.09.12. 

5 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


