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Global city

Globális város
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Elég a város nevét megemlíteni ahhoz, - ország megnevezése nélkül - hogy tudjuk, hol van az.

pl.: London

Nagy népsűrűség jellemzi.

pl.: Tokió

Székhelye nemzetközi pénzügyeknek.

pl.: New York-i tőzsde

Székhelye nemzetközi médiaszolgáltatóknak.

pl.: BBC

Helyet biztosít a nemzetközileg elismert kulturális életnek.

pl.: Broadway

Turista látványossággal bír.

pl.: Eiffel-torony

Rendelkezik reptérrel, mely összekötettést biztosít.

pl.: Heathrow Airport



„The city is ’’large’’, heavily built-up, densely populated, well-serviced, with major industries, modernized 
(westernized?), cosmopolitan, diverse in culture, function and activity, impersonal, a centre of political and 
economic power, dominating its rural hinterland…”

Farokh Afshar

City

New York



„Globalization is the intensification of global linkages across a wide sphere - across transnational 
corporate business structures, international finance, people mobility (e.g. international movements of 
labour, migration, tourism), global cultural exchange (typically westernization), global environmental 
impacts, and technology and electronic communications.”

Farokh Afshar

Global



Globális város modell – Saskia Sassen hét hipotézise

A gazdasági aktivitás földrajzi szétszórtsága egy kulcstényező a központi vállalati

műveletekben. Minél jobban szét van szórva egy vállalat tevékenysége különböző

országokban, annál komplexebbek a belső műveletek is.

pl.: koordináció, finanszírozás, karbantartás, stb.

Ezek a belső műveletek annyira összetetté válnak, hogy szükség

lesz külső segítségre: szolgáltatásokra specializált cégek

segítségére.

pl.: programozás, könyvelés, telekommunikáció

1.

2.

Ezek a speciális cégek az agglomerációs gazdaságnak vannak kitéve. A

szolgáltatások összetettsége, a piacok bizonytalansága és a tranzakciók

sebességének növekvő fontossága egy új agglomerációs dinamikát alkotnak. Az

így létrejövő cégek és széleskörű szakértelem keveréke a városi környezetet

információs központtá teszi.

3.



Minél több munkát vállal át egy speciális cég, annál szabadabban tud

elhelyezkedni a vállalat székhelye. Gyakori elképzelés, hogy a székhelyek

száma az, amely meghatároz egy globális várost. Ezzel szemben az

figyelhető meg, hogy egy vezető üzleti központ több vállalat székhelyének a

koncentrációja.

4.

A speciális cégeknek biztosítaniuk kell egy globális szolgáltatást, például leányvállalatok hálózatával.

Ennek eredménye a földrajzi határokat átlépő tranzakciók és hálózatok erősödése. Megfigyelhető, hogy

ezen városok gazdasági haszna egyre jobban függetlenedik a saját nemzeti gazdaságtól.

5.



A magasan képzett szakemberek és a magas profitú szolgáltatást

nyújtó cégek növekvő száma hatással van a társadalmi-gazdasági

egyenlőtlenség növekedésére. A szolgáltatók stratégiája, hogy

képesek növelni a szakemberek értékét és számát. Ugyanis a

tehetség szerepet játszik a szolgáltatások minőségében, így az

ellenértékében is.

6.

Ezen gazdasági tevékenység hatékony keresletet talál a városokban, így olyan profit rátát okoz, amely nem

engedi versenyezni különböző erőforrásokért a nagy nyereségű vállalatokat.

7.



Saskia Sassen állításait értelmezve a globális városok üzleti központjai

erejüket a transznacionális hálózatból merítik. Nincs egyedülálló város, mely

saját erőből felvehetné a versenyt a globális városokkal szemben– ellentétben

hajdani birodalmak fővárosaival.
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Szakirodalmi háttér: Farokh Afshar - Balancing Global City with Global Village

Saskia Sassen - The Global City - Introducing a Concept
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https://thenounproject.com/term/headquarter/

https://www.bodhih.com/impact-grooming-professional-life/

Képek:

https://www.bigbustours.com/en/new-york/new-york-bus-tours/
http://www.ascotadvisory.com/Globalization.html
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2017/01/11/dimioyrgia-kentroy-koinotitas.html
https://thenounproject.com/term/headquarter/
https://www.bodhih.com/impact-grooming-professional-life/

