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TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK
A NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS KAPCSOLATA

Fejlődés: az értékek változnak
• minőségi átalakulás: a gazdaság működési körülményei javulnak, versenyképessége 

növekszik 

• Pl.: a gazdasági szerkezet átalakulása, a gazdaság működését szolgáló feltételrendszerek 
(pl. infrastruktúra) átalakulása

• csak áttételesen mérhető

Növekedés: a mértékek változnak
• mennyiségi változás 

• alapvető tényezői a népesség, a természeti erőforrások, a tőke-állomány, a technológiai 
haladás (innováció)

• a növekedést összevontan, egyetlen mérőszámmal, a területi bruttó hazai termékkel 
(GDP), illetve az 1 főre jutó GDP-vel mérjük 

Forrás: Dr. Nagyné dr. Molnár, 2008.

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK 
A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉG ÉRTELMEZÉSEI

A területi egyenlőtlenség szükségszerűség, mivel nincs 
a térnek két olyan pontja, mely minden 

tulajdonságában azonos lenne.

A tér kitüntetett pozíciói a következőek: 

• Centrum

• Periféria

• Félperiféria

Forrás: Dr. Nagyné dr. Molnár, 2008.

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK 
VÁLTOZÁSOK A CENTRUM, PERIFÉRIA, FÉLPERIFÉRIA 

HELYZETÉBEN

A centrum, a periféria és a félperiféria
térbeli és időbeli helyzete változó. A 
változás iránya és eredménye kettős:

IRÁNY                 EREDMÉNY

polarizáció egyensúlytalanság

kiegyenlítődés  egyensúlyi állapot          

Forrás: Dr. Nagyné dr. Molnár, 2008.

Centrumterületek változása 1 és 2025 között

Centrumterületek napjainkban

Forrás: Http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch03s05.html
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Növekedési elméletek

Két fő irányzat:

– Kiegyenlítődés, nivellálódás

• Neoklasszikus

• Keynes-i elmélet

• Exportbázis

• Endogén fejlődés

– Differenciálódás, divergencia

• Növekedési pólus

• Centrum-periféria

Neoklasszikus elmélet

• A piac elősegíti a regionális konvergenciát, nincs szükség
állami beavatkozásra. A termelési tényezők mobilitása
révén idővel a jövedelmi szintek is kiegyenlítődnek.

• Fő képviselője: RICHARDSON

Keynes-i elmélet

• Adott beruházás és a beruházás által gerjesztett más
beruházások hatása jóval meghaladja a beruházás
értékét.

• Komplementer hatás: minden beruházásnak előrecsatoló
hatása van.

Adott esetben visszacsatoló hatás is jelentkezhet, pl.:
tejüzem esetében

• előrecsatoló: joghurt,

• visszacsatoló: állatállomány.

Fő képviselői: KEYNES, HARROD, DOMAR, HIRSCHMANN

Az exportbázis elmélet

Douglass North; USA; 1950-es évek

A régió saját kapacitásaira helyezi a hangsúlyt, a térség fejlődése 
az exportra termelő ágazatoktól függ.

A gazdaság két részre osztható:
– Export ágazatok (bázis szektor) – meghatározóak a régióra nézve

– Helyi ágazatok (nem-bázis szektor) 

Öt szakaszból álló elmélet kidolgozása:
– 1. stagnálási periódus – önfenntartó gazdaság

– 2. alapvető árucikkek (nyersanyag, élelmiszer) exportja a centrum felé

– 3. külkapcsolatok fejlődése – bővülő export, infrastruktúra kiépítése

– 4. helyi ipar kifejlődése – eleinte helyi igények kielégítésére

– 5. a helyi ipar belép az exportba, diverzifikálja azt

North feltételezése szerint hosszú távon területi kiegyenlítődés 
következik be a régiók között.

Az endogén fejlődés elmélete

Jelentős változások zajlottak a világgazdaságban:

• Növekedési források kimerültek,

• Termelőtőke hozamai jelentősen visszaestek,

• Befetetői kedv drasztikusan csökken,

• Olajválság megrendíti a globális gazdaságot,

• Környezetei/természeti szempontok megjelenése.

A régió gazdasági növekedésének alapja a régión belüli erő-
források (regionális potenciál) hatékonyabb kihasználása:

(tőkepotenciál, munkaerőpotenciál, infrastrukturális adottságok, földrajzi 
helyzet, a környezet minősége, piaci kapcsolatok, termelési hagyományok, 
szociokulturális adottságok, intézményi és hatalmi rendszer)

Az endogén fejlődés elmélete

Az alulról induló, a regionális potenciálokra, mint 
endogén forrásokra támaszkodó fejlesztésektől várható, 
hogy: 

• A megújítások új impulzusait teremtik meg,

• A természeti, környezeti és térségi adottságok és 
feltételek alapján, a korábbi programok át- és 
újraértékelésével azoktól eltérő tervek jönnek létre,

• Ezen programokba beépülnek az adott térség szocio-
kultúrális hagyományai, a helyi lakosságot bevonják a 
társadalmi döntésekbe,  ezáltal új ötletek, új források 
jelennek meg
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Polarizációs elméletek

A polarizációs teóriák éppen fordítva, nem a

kiegyenlítődésben látják a regionális fejlődés és

növekedés természetét, hanem a fejlődési

különbségek kiszélesítésében, a divergenciák

előtérbe kerülésében.

Polarizációs elméletek

A piaci folyamatok, erők felerősítik a területi különbségeket. Hatékony állami 
beavatkozás szükséges!

SCHUMPETER (1912,80): Ágazati polarizáció: a gazdasági fejlődés hajtóereje 
az innovációk megjelenése

MYRDAL (1957): Az egyensúlytalanság (1 főre jutó jövedelem-különbség) két 
féle hatást válthat ki:
– Spread

– Backwash

Növekedési pólusok elmélete

Adott térség fejlesztése úgy indítható el, hogy erős növekedési központokat 
alakítanak ki, így az pozitív gazdasági hatással lesz az egész régióra

Perroux (1955):
• Az újdonságokat megjelenítő ágazatok a motorikus egységek,
• Az új iparágak, az innovációk a gazdasági fejlődés motorjai. A csúcsiparágak, az új 

növekedési központok magukkal húzzák a gazdaság többi részét is. 
Boudeville (1968):

• Területi dimenzióban értelmezte a pólus elméletet. Pólus=dinamikus ágazatok 
sokasága

• Az ágazati növekedési pólusok elméletének összekötése Franciaország regionális 
problémáinak megoldásával.

• Párizs túlsúlyát csak vidéki növekedési pólusok vagy ellenpólusok fejlesztésével 
lehetett mérsékelni. Az új iparágak fejlesztése a technopoliszokban jelentett 
garanciát arra, hogy a regionális fejlesztések nem csak átmeneti előnyökre 
épülnek. 

Lausén (1969):

• A fejlődési folyamat együtt jár az urbanizációs folyamattal.

Magyarország távlati 
versenyképességi pólusai

 

A centrum-periféria elmélet

Centrumok: az innovációkat koncentráló régiók

– „Spread” (centrifugális) hatás: a központ expanziója révén 
megindul a régióban a fejlődés; 

– “Backwash” (cenripetális) hatás: a centrum elszívja a mobil 
termelési tényezőket a periférikus térségekből, a 
központban nő, a periférián leépül a termelési potenciál

A centrum-periféria elmélet

Periféria: a leszálló jellegű kumulatív folyamatok 
dominánsak lehetnek, az elmaradottság egy “ördögi 
kört” indít el és működtet (elvándorlás, 
szolgáltatások alacsony színvonala, befektetések 
hiánya)

A perifériák kitörési lehetőségei: gazdasági autarchia, 
integrálódás valamely centrumréteghez
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Centrum-periféria kapcsolat fajtái

1. helyzeti (földrajzi):centrum az a pont, amely az 
adott halmaz (térség) többi pontjához 
összességében a legközelebb van, míg a perifériák a 
legtávolabbi pontok helyei

2. fejlettségi (gazdasági):A földrajzi térre vetítve e 
viszonyt a centrumok a fejlett, a perifériák az 
elmaradott térségekkel azonosíthatók.

3. hatalmi (társadalmi):két pólus között kimutatható 
függés, hatalmi, érdekérvényesítési 
egyensúlytalanság adja.

Centrum és 

periféria a

megközelít-

hetőség 

alapján

Centrum régiók

Periférikus régiók

Köztes régiók

Source : IRPUD - DG REGIO

Centrum és 

periféria a

Gazdasági 

teljesítmény 

alapján 

(NUTS 2)

Source : IRPUD - DG REGIO

Történelmi előzmények Magyarországon

• Centrum-periféria kialakulása a dualizmus korában

• Felzárkózási folyamat megindulása, kohéziós tendenciák 
erősödése

• A regionális fejlődés magterületeinek elkülönülése a 19. 
század végén és a 20. század elején

• Trianoni békekötés (1920. július 4.) következményei
– Jelentős terület és népesség vesztés, a szervesen összetartozó és 

egymásra épülő gazdasági egységek felbomlása

– A térszerkezet széttöredezése, a határ menti kettős periféria helyzet –
a határmentiség és a halmozottan hátrányos helyzet együttes, egymást 
erősítő hatásmechanizmusának kialakulása

– A határ elválasztó szerepének erősödése

– Városhiányos területek kialakulása a keleti határok mentén

Városhiányos területek 
Magyarországon

Forrás: http://www.deturope.eu/img/upload/content_13226437.pdf

Vasúthálózat Magyarországon 
trianon előtt
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Köszönöm a figyelmet!


