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A centrum-periféria kettősség elemzésének elméleti alapjai

A centrum és a periféria egyaránt relatív fogalom, melyek viszonylagossága
okozza a megközelítésmódok sokféleségét (Tóth J. - Csatári B. 1983).
A centrum-periféria fogalompár háromféle módon értelmezhető:
 helyzeti (földrajzi) centrum-periféria, ahol a centrum egy kitüntetett

hellyel azonos, míg a periféria a peremhelyzetű településeket jelenti;
 fejlettségi (gazdasági) centrum-periféria,
gazdasági fejlettség, illetve elmaradottság áll;

melynek

hátterében

a

 hatalmi (társadalmi) centrum-periféria, amelyben a hatalmi függés és az
érdekérvényesítés egyensúlytalansága jelenik meg (Nemes Nagy J. 1996).
Az esetek nagy részében azonban a periféria-jelenség több tényezőben is
megjelenik, egymással ok-okozati viszonyban (Kanalas I. - Kiss A. 2006).

Az Alföld és a periférikusság kérdése

 Az Alföld országon belüli periféria-mivolta egyértelműen kimutatható a II.
világháború utáni évtizedekben (Tóth J. - Csatári B. 1983).
 Ugyanakkor az Alföldön belüli térszerkezet is karakteres centrum-periféria
viszonyokat hordoz, melynek megerősödéséhez a szocialista időszak, különösen
az 1971-es OTK is komolyan hozzájárult (Tóth J. 1978).
 A rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági átalakulás még inkább kiélezte a
lokális centrum-periféria diszparitást (Nemes Nagy J. 1998).
 A térségen belül megtalálhatóak azok a kifejezetten hátrányos helyzetű
településcsoportok, melyek kedvezőtlen adottságú területeken, forgalmi
árnyékban fekszenek (Csatári B. - Papp A. 1984). Ezek közül is kiemelkedik:
• a Közép-Tiszavidék – belső periféria (Beluszky P. 1981), illetve;
• az északkeleti-keleti határmente – külső periféria (a periféria perifériája)
(Baranyi B. 2004).

A területi versenyképesség, mint fejlettségi mutató

A területi (települési) versenyképesség vizsgálata felértékelődött az elmúlt két
évtizedben – komplex és egyszerűbb megközelítésmódokkal egyaránt lehet
találkozni a szakirodalomban (Lengyel I. 2000).

A GDP/fő (jövedelem/fő) formula tényezőkre bontása előszeretettel alkalmazott
módszer (pl. Nemes Nagy J. 1987; 2004; Tóth G. - Nagy Z. 2013):
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jövedelem: adóköteles jövedelem (NAV-APEH); népesség: állandó népesség;
aktív korúak: 18-59 éves korcsoport; foglalkoztatott (KSH népszámlálás).
A Budapest nélküli országos átlaghoz viszonyítva – 1990-re; 2001-re és 2011-re.

Az alföldi települések statikus versenyképességi kategóriái 1990-ben

Komplex versenyelőny:
Többtényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyhátrány:
Többtényezős versenyhátrány:
Komplex versenyhátrány:

13 tel.;
13 tel.;
5 tel.;
34 tel.;
131 tel.;
443 tel.

Forrás: saját szerkesztés a KSH népszámlálási, valamint a NAV (APEH) adatai alapján

Az alföldi települések statikus versenyképességi kategóriái 2001-ben

Komplex versenyelőny:
Többtényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyhátrány:
Többtényezős versenyhátrány:
Komplex versenyhátrány:

8 tel.;
10 tel.;
2 tel.;
23 tel.;
129 tel.;
469 tel.

Forrás: saját szerkesztés a KSH népszámlálási, valamint a NAV (APEH) adatai alapján

Az alföldi települések statikus versenyképességi kategóriái 2011-ben

Komplex versenyelőny:
Többtényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyhátrány:
Többtényezős versenyhátrány:
Komplex versenyhátrány:

7 tel.;
12 tel.;
4 tel.;
22 tel.;
123 tel.;
473 tel.

Forrás: saját szerkesztés a KSH népszámlálási, valamint a NAV (APEH) adatai alapján

Az alföldi települések dinamikus versenyképességi kategóriái 1990-2001 között

Komplex versenyelőny:
Többtényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyhátrány:
Többtényezős versenyhátrány:
Komplex versenyhátrány:

3 tel.;
65 tel.;
72 tel.;
123 tel.;
282 tel.;
94 tel.

Forrás: saját szerkesztés a KSH népszámlálási, valamint a NAV (APEH) adatai alapján

Az alföldi települések dinamikus versenyképességi kategóriái 2001-2011 között

Komplex versenyelőny:
Többtényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyelőny:
Egytényezős versenyhátrány:
Többtényezős versenyhátrány:
Komplex versenyhátrány:

79 tel.;
252 tel.;
81 tel.;
79 tel.;
125 tel.;
27 tel.

Forrás: saját szerkesztés a KSH népszámlálási, valamint a NAV (APEH) adatai alapján

Az alföldi települések kombinált versenyképességi típusai 1990-2001 között

Növekvő versenyelőny:
10 tel.;
Stagnáló versenyelőny:
9 tel.;
Csökkenő versenyhátrány : 130 tel.;
Tartós versenyhátrány:
490 tel.;
Forrás: saját szerkesztés a KSH népszámlálási, valamint a NAV (APEH) adatai alapján

Az alföldi települések kombinált versenyképességi típusai 2001-2011 között

Növekvő versenyelőny:
12 tel.;
Stagnáló versenyelőny:
11 tel.;
Csökkenő versenyhátrány : 400 tel.;
Tartós versenyhátrány:
216 tel.;
Forrás: saját szerkesztés a KSH népszámlálási, valamint a NAV (APEH) adatai alapján

Konklúziók

 Az Alföld térszerkezetének területileg differenciált átalakulását – beleértve a
rendszerváltás utáni folyamatokat – alapvetően a visszaesés jellemezte;
 Jelen vizsgálat is rámutatott az Alföld általános országon belüli elmaradására
és a karakteres településhálózaton belüli különbségeire;
 A rendszerváltás utáni erős általános visszaesést az ezredfordulót követően
mérséklődő leszakadás váltotta fel;

 Azonban ennek ellenére a településállomány harmada továbbra is visszaesést
mutat minden vizsgált dimenzióban;
 Véleményünk szerint a felhasznált statikus és dinamikus triadikus
versenyképességi vizsgálat alkalmas a térbeli és időbeli elemzésre, azonban a
fejlettség komplex jellegéből fakadóan nem lehet teljes körű és számos további
kutatás szükséges a folyamatok adekvát feltárására.
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