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TA N U L M Á N Y

Területi különbségek kialakulásának fĘbb
összefüggései
K ÁPOSZTA JÓZSEF
Kulcsszavak: növekedési elméletek, centrum, periféria, endogén források.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Napjainkban a világ, illetve az Európai Unió legtöbb tagországára is igaz, hogy jelentĘs fejlettségbeli különbségek vannak az országhatárokon belül és kívül egyaránt.
JelentĘs fejlettségbeli eltérést mutatnak a városi, illetve a vidéki területek. A területi egyenlĘtlenségek kialakulásának legfĘbb oka, hogy a gazdasági-társadalmi folyamatok térben és idĘben szüntelenül újrarendezĘdnek, és e tényezĘk a világ globalizálódásával csak tovább fokozódnak. A hátrányos helyzetbĘl való kitörésre az idĘben
és térben lejátszódott, illetve folyamatosan mĦködĘ területi egyenlĘtlenségi folyamatoknak és azok térszerkezeti változásokra gyakorolt hatásainak átfogó ismerete
adhat lehetĘséget. Ebben a sokváltozós viszonyrendszerben az újabb és újabb fejlesztési stratégiák kidolgozását meggyĘzĘdésem szerint elsĘsorban a régiókon belüli lehetĘségekre, az endogén potenciálok kiaknázására, a saját erĘk megújítására és fejlesztésére kell alapozni az adott térségekben. De felmerül a kérdés: mi várható az
alulról induló, az endogén forrásokra épülĘ fejlesztésektĘl, hiszen az endogén forrásokra alapozott fejlesztésnek nyilvánvalóan mások és mások a lehetĘségei a térségek
területi különbségeit is Þgyelembe véve. Mindezek alapján is jól látható, hogy nincs
egységes megoldási séma a területi különbségek mérséklésére, így fontos a hátrányos
helyzet kialakulásának ismerete, elemzése, ami nem nélkülözheti a természeti és a
gazdasági tényezĘk mellett a társadalmi folyamatok részletes vizsgálatát.

KERÜLETI KÜLÖNBSÉG VS.
GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS1
A területi különbségek kialakulása végigkíséri az emberiség történetét, hiszen a népvándorlások, a lakosság koncentrálódása
mindig is valamilyen gazdasági, társadalmi, természeti tényezĘkbĘl fakadt. A tör-
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ténelem elĘtti idĘszak térbeli különbségei,
majd késĘbb a városállamok a természeti
adottságok koncentrációjának következtében kialakult centrumai, jelentĘs hatást
gyakoroltak a területi különbségek további
fokozódásához. Ehhez az ipari forradalom
kialakulása további lökést adott, majd a

A területi különbségek nemzetközi és hazai kialakulásának folyamatát számos szakirodalom vizsgálja, melyek
összefüggéseinek vizsgálatával én magam is régóta (cikkekben, egyetemi jegyzetekben, könyvekben) foglalkozom. Vizsgálataimat az általam témavezetett PhD-hallgatók is számos alkalommal fejlesztették tovább, melyek
eredményeit sikeres doktori disszertációkban jelentették meg. Ezen cikk megírásakor is jelentĘs mértékben támaszkodtam többek között Kollár Kitti (2012): A hazai hátrányos helyzetĦ kistérségek fĘbb térgazdasági összefüggései címĦ doktori disszertációjában, közös munkánk eredményeként készített területi különbségek vizsgálatainak elemzésére.
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késĘbbi gazdasági válságok, világháborúk
csak tovább mélyítették a már meglévĘ és
érzékelhetĘ területi különbségeket. Napjainkban a legtöbb fejlĘdĘ és átalakuló országban növekvĘ trendet mutatnak a területi és
regionális egyenlĘtlenségek mind a gazdasági tevékenységek, mind a jövedelmek,
mind pedig a szociális/társadalmi indikátorok tükrében. Ennek következtében nem
meglepĘ, hogy az elmúlt években a politikusok és a közgazdászok körében fokozódott
az érdeklĘdés a növekvĘ egyenlĘtlenségek,
valamint azok térbeli dimenziója iránt. Az
egyenlĘtlenségek növekedése a gazdasági
növekedésnek természetes kísérĘjelensége,
vitatott azonban, hogy az állandó vagy átmeneti jellegĦ-e, illetve milyen hatása van
ebben a tekintetben a gazdasági nyitásnak
és a globalizációnak. Egy-egy térbeli egység
fejlĘdését, gazdaságának növekedését a természeti környezet, illetve a rendelkezésre
álló termelési tényezĘk tehát egyaránt befolyásolják. Nem lehet egyetlen tényezĘt vagy
éppen tényezĘcsoportot kiemelni közülük
(Faluvégi, 2000). Ennek megfelelĘen nem
egy, hanem számos elmélet kísérli meg értelmezni és magyarázni a regionális növekedést, az egyenlĘtlenségeket és az azokat
meghatározó faktorokat. Ezt elfogadva egyre inkább a gazdasági növekedés elméletei
is fókuszba kerültek, így számos növekedési
elmélet foglalkozott a területi különbségek
kialakulásának tényezĘivel. A továbbiakban ezen elméletek fĘbb fejlĘdési pályáját,
összefüggéseit szeretném érinteni, hiszen
ezek ismerete számos információt nyújthat
a területi különbségek megértéséhez.
Ezen elméletek között kiindulásként érdemesnek tartom foglalkozni a neoklaszszikus növekedési elméletekkel. A neoklaszszikus növekedési elméletek kiinduló
tétele az, hogy a különféle termelési tényezĘk közötti eltérések éppen mobilitásuk
révén egyenlítĘdnek ki, azaz a régiók közötti jövedelmi különbségek alapvetĘen a
kiegyenlítĘdés irányába hatnak. Ezt a növekedési teóriát Richardson (1969) tanul-

GAZDÁLKODÁS x 58. ÉVFOLYAM x 5. SZÁM , 2014
mányában a régiók közötti tényezĘk mobilitásának elméleteként értelmezte.
A neoklasszikus elméletek alapján ennek
következményeként az egyensúly helyreáll,
mivel az alacsonyabb tĘkehozadékot nyújtó régióból a tĘke a magasabb tĘkehozadékot kínáló régióba áramlik, miközben a
munka mozgása fordított irányú, vagyis az
alacsonyabb reálbért kínáló régióból áramlik a magasabb reálbért nyújtó régióba
(Hansen et al., 1990; Prescott, 1998;
McGrattan – Prescott, 2000; Boldrin –
Levine, 2002). Ezen modellek értelmezése,
elfogadása napjaink globalizált, szolgáltatások túlsúlyának mobilitása révén még
inkább fontos összefüggéseket tartogathatnak számunkra, hiszen napjainkban is folyik azon gazdasági mobilitás, melyet
Richardson, elméletének megfogalmazásakor felvázolt. A globális multinacionális
vállalatok nemzetközi térnyerése következtében egyre inkább megÞgyelhetĘ az a folyamat, ami a gazdasági centrumok kialakulása révén a periféria gazdasági erejének
folyamatos csökkenéséhez vezet, így számos esetben pont ellentétes hatást teremt,
mint amit az elmélet kialakulásának idĘszakában gondoltak. A neoklasszikus modellekbĘl kerültek levezetésre a regionális
növekedési modellek, így az alkalmazott
megszorítások, feltételezések is szükségszerĦen elfogadásra, adaptálásra kerültek.
Míg a nemzetgazdaság zártabb rendszerében jól értelmezhetĘ és jobban magyarázható a teljes foglalkoztatás, a szabad verseny vagy a termelési tényezĘk közötti
korlátlan mobilitás, addig a regionális dimenzióban ezek összefüggések nehezen
írhatók le (Boldrin – Canova, 2003). A termelési tényezĘk kihasználásában jelentĘs
eltérések vannak az egyes régiókban, vagy
éppen a térségi piacon lévĘ oligopóliumok
és monopóliumok számos gazdasági ágazatban akadályozzák a tényezĘk korlátlan
és szabad áramlását (Schatzl, 1992). A tĘke
és a munkaerĘ mozgása sem magyarázható csupán a bérszínvonal és a tĘkehozadé-
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kok eltérĘ különbségeivel. Napjainkban a
munkaerĘ migrációját nem kizárólag a reálbérekben meglévĘ különbségek motiválják, hanem olyan kiegészítĘ tényezĘktĘl is
függnek, mint a munkahely kínálata, annak
szerkezete, a létfenntartási költségek nagysága, a városiasodás foka, a lakásárak és a
bérleti díjak nagysága, vagy éppen a szabadidĘ eltöltésének lehetĘségei, sĘt az elérhetĘ társadalmi pozíció jellege mellett
akár az oktatás színvonalának különbségei.
Keynes (1936) tanulmányában a beruházások hatását vizsgálta a jövedelmekre. Megállapította, hogy az összkereslet növekedését a befektetéseknek a megtakarítási
rátához való aránya határozza meg. Egy
beruházásnak és az általa gerjesztett más
beruházásoknak a következtében fellépĘ
jövedelemnövekedés jelentĘsen meghaladhatja a beruházás összegét. Amennyiben e
tényezĘk összefüggései kialakulnak egy
adott területen, a továbbiakban jól követhetĘ lesz a gazdasági centrumok kialakulása és mérhetĘvé válik azok elszívó hatása
is, így létrehozva a centrumok körül kialakuló gravitációs zónát. Domar (1946) és
Harrod (1948) összekapcsolja a jövedelmeket a kapacitásokkal, s megállapítja, hogy
a gazdaságban akkor van egyensúly, ha az
összkereslet ugyanolyan mértékben növekszik, mint a termelési kapacitás. Mindez
akkor következik be, amikor a beruházások
jövedelmi és kapacitáshatása egymással
megegyezik. Napjainkban ezen tényezĘk
kevésbé írhatók le ilyen formában, hiszen
a regionális fejlĘdések többségében az erĘforrások vonzása, koncentrálódása ÞgyelhetĘ meg, ellenben a kiegyenlítĘdés folyamatával. Mindezek alapján megállapítható,
hogy a gazdasági növekedés tekintetében
két eltérĘ hipotézist jeleníthetĘ meg. Az
egyik azt állítja, hogy a technológiai fejlesztések úgy mĦködnek, hogy jelen van a szabad kereskedelem és a viszonylag korlátlan
piaci verseny, amely gazdasági konvergenciához vezet, a másik állítás szerint pedig
a természetszerĦ modern technológiáknak
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köszönhetĘen elkerülhetetlen egy idĘ után
az egyenlĘtlenség, illetve a növekedési divergenciák létrejötte (Boldrin – Canova,
2003). Mindezek alapján látható, hogy a
gazdasági növekedés egyértelmĦen magában hordozza a területi különbségek törvényszerĦ kialakulását is, melyek folyamatos elemzése, monitoringozása nélkül
súlyos területi különbségek alakulhatnak
ki. A területi növekedési elméleteket tovább
vizsgálva fontosnak tartom kiemelni a
Hirschmann-féle komplementer hatás említését is. Vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy minden beruházásnak elĘrecsatoló hatása van, amely az
outputoknak a kapcsolódó ágazatokban
történĘ további feldolgozása miatt következik be. Ugyanakkor vannak visszacsatoló hatásai is, amelyek a beruházáshoz és az
általa megindított termeléshez szükséges
áruk, szolgáltatások iránti keresletben érvényesülnek. A komplementer hatás érvényesülhet a kereslet növekedésében, hiszen
a beruházás következményeként keletkezett
jövedelmek fokozzák az áruk és a szolgáltatások iránti keresletet, ami viszont további befektetéseket válthat ki. A beruházások
egy-egy térségben hatnak az infrastrukturális ellátottságra, a települések felszereltségére, intézményi ellátottságára, így az
államtól és a helyi kormányzatoktól újabb
befektetéseket válthatnak ki, amelyek azután ismét serkentĘleg hatnak a kapacitásokra, a jövedelmekre, s komplementer
effektusaik révén további növekedési folyamatokat indíthatnak meg (Rogers, 1982;
Grossman – Helpman, 1991). Mindezek
alapján azonban kijelenthetĘ, hogy a beruházások területi eloszlása, valamint az ezek
által kiváltott jövedelmi és komplementer
hatások jelentĘs területi különbségeket is
eredményezhetnek, így létrejöhetnek növekedési, erĘforrásvesztĘ és stagnáló térségek. Erre a hazai viszonylatban is számos
példa felsorolható. A növekedési régióra
az a jellemzĘ, hogy a lakosság jövedelmi
szintje meghaladja az országos átlagot, a
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fejlĘdés dinamikus, a befektetések volumene folyamatosan emelkedik, a lokális iparban számottevĘ az exporttöbblet, a régió
gazdasági potenciálja a termelési tényezĘk
folyamatos beáramlását eredményezi és
ezeken keresztül folyamatosan erĘsödik
erĘforrás-elszívó hatása. Az erĘforrásvesztĘ régiókban viszont a gazdasági potenciál
fokozatosan zsugorodik, a termelés volumene csökken, az ipari beruházások viszszaesnek, valamint a mobil termelési tényezĘk kiáramlanak a térségbĘl.
A munkaerĘ elvándorlása szelektíven megy
végbe, elsĘként a Þatal, innovatív és aktív
népesség vándorol el, majd a ÞzetĘképes
kereslet csökkenésével a vállalkozási szektor is erĘsen meggyengül. A stagnáló régiók megrekednek a már elért fejlĘdési állapotban, és a kialakult folyamatos
versenyhátrány következtében, az eróziós
hatások miatt jelentĘs gazdasági, társadalmi zsugorodás indul meg. Itt számos példát
lehet említeni a hazai LHH-területek komplex leszakadásának folyamatából, melyek
számos helyen már csak állami beavatkozások révén képesek a stagnálás állapotának fenntartására. A gazdasági átrendezĘdés által modellezett területi különbségek
további fejlĘdésében fontos mérföldkĘ volt
az exportbázis-elmélet kialakulása, ami
abból indul ki, hogy egy régió gazdasági
növekedése döntĘen az exportra termelĘ
ágazatok fejlĘdésétĘl függ, vagyis az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges forrást
a régió gazdasága iránt jelentkezĘ
interregionális kereslet adja. North (1955),
amerikai Nobel-díjas közgazdász modelljét
úgy írja le, hogy egy régióban a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok exportja a magasabb fejlettségĦ térségek felé
teremtheti meg a gazdasági fejlĘdés alapját.
Az exportból keletkezett bevételek részben
pedig az exportbázis kiszélesítésére és annak termelési feltételei javítására szolgálnak. Mindezekhez beruházási eszközöket
és különféle szolgáltatásokat a régión kívüli piacról szereznek be, de a regionális
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piacon is keresletet indukál az export fokozása (pl. helyi beszállítók). Az exportra
termelĘ ágazatokban külsĘ és belsĘ megtakarítások jönnek létre, amelyek aztán
gyorsítják a növekedési folyamatokat, melyek hatására megindul a helyi gazdaság
fejlĘdése (Lengyel – Rechnitzer, 2004).
A térségi keresletre épülĘ üzemek növelik
a belsĘ megtakarításokat, ami fokozza a
regionális ipar versenyképességét, döntĘen
a régión kívüli piacokon, egyben lehetĘvé
teszi az exportstruktúra tágítását. Az exportbázis diverziÞkációs folyamatainak
következtében a régió jövedelme erĘteljesen
emelkedik (Nikodémus – Ruttkay, 1994).
Ezek a növekedési mechanizmusok – éppen
a térségek eltérĘ gazdasági adottságai miatt
– hosszú távon területi kiegyenlítĘdéshez
vezetnek, mivel a helyi gazdaság fejlĘdésével, az életszínvonal növekedésével a fejlĘdési pálya elszívó hatása is kialakul. Természetesen ezen elmélet leginkább olyan
területek gazdaságfejlesztésére adhat okot,
amelyek rendelkeznek exportálható nyersanyagokkal, de egy ilyen irányú forráshiánnyal rendelkezĘ területen kevésbé lehet
követendĘ. Számos olyan ország (pl. Magyarország is), amely kevésbé rendelkezik
exportálható javakkal, rá van utalva más
irányú gazdaságfejlesztési stratégiák kialakítására. A hetvenes évek elején megváltoztak a világgazdaság körülményei, hiszen
kimerültek a korábbi növekedési források,
a termelĘtĘke hozamai visszaestek, ennek
megfelelĘen mérséklĘdött a beruházási
kedv, mindezt tetézte az 1973-as olajválság
sokkoló hatása. A jelentĘs ipari államok
gazdasági magterületein egyre súlyosabb
feszültségek halmozódtak fel, részben a
környezeti problémák elĘtérbe kerülése
miatt, részben pedig a tradicionális termelési bázisok válsága következtében (Quah,
1996, 1997; Durlauf – Quah, 1998). Mindezek mellett a növekedési periódus hatására átalakul a szükségleti skála, megváltoznak az igények, számos új fogyasztási elem
bukkan fel, amely a jóléti állam eszméjének
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és intézményeinek terjedésével természetes
igényként jelentkezik. Ebben a sokváltozós
viszonyrendszerben az új regionális fejlesztési stratégiát számos ipari államban a régiókon belüli lehetĘségekben, a potenciálok
kiaknázásában, a saját erĘk megújításában
és fejlesztésében látták (Korompai, 1995).
Ezen tényezĘk elemzése hatására kezdtek
kibontakozni az alulról induló, a regionális
potenciálokra mint endogén forrásokra
épülĘ modellek, melynek következtében az
új területi politikák homlokterébe a térségek, a régiók adottságai, potenciáljai kerültek. Az új regionális fejlesztés célja tehát
elsĘsorban nem a magasan fejlett térségek
adottságainak újramozgósítása, hanem a
további – endogén – források, a régión belüli potenciálok hasznosítása, aktivizálása
lett. ElĘtérbe került az a kérdés, miként
lehet a területi faktorokat hatékony allokációval beilleszteni az adott társadalmi termelés és tevékenységek rendszerébe úgy,
hogy azok mĦködése optimális legyen az
adott gazdasági, társadalmi viszonyok és
feltételek között, hiszen a regionális potenciálok mint endogén erĘforrások roppant
széles skálán mozognak. Rechnitzer (1990)
tanulmányának kiinduló feltételezés az,
hogy az egyes településekben, térségekben
található földrajzi, környezeti, történelmi,
kulturális, társadalmi, gazdasági tényezĘk
együttes rendszerének értelmezése és az
ezen értéktartományok aktivizációját befolyásoló tényezĘk meghatározó szerepet
jelenthetnek az adott területi egység modernizációs pályára állításában. Mindezen
tényezĘk összességének értelmezését tekintem én magam is a területi különbségek
megoldásához vezetĘ út legfontosabb állomásának, hiszen a belsĘ adottságok sokszínĦsége jó lehetĘséget biztosít az egyedi
fejlesztési portfóliók kialakítására és egyben a különféle piaci (akár export is) lehetĘségek kiaknázására is. MindezekbĘl építkezve, ezeket továbbfejlesztve napjainkra
már egyre nagyobb teret kapnak azon elméletek, melyeket polarizációs teóriáknak
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neveznek. Ezen elméletek nem a kiegyenlítĘdésben látják a regionális fejlĘdés és
növekedés természetét, hanem a fejlĘdési
különbségek kiszélesítésében, a divergenciák elĘtérbe kerülésében, hiszen
• a belsĘ növekedési tényezĘk a különbözĘ területek között eltérnek (pl.: a termelési tényezĘk mennyisége és minĘsége
különbözĘ, más-más az ágazati szerkezet,
de hasonlókat mondhatunk a fogyasztási,
a megtakarítási szokásokról is);
• a különbözĘ területi egységek között
erĘs függĘség alakult ki a növekedési tényezĘkben (pl.: a perifériának a centrumtól
való függĘsége, de gondolhatunk az áruk és
a szolgáltatások áramlására, cseréjére);
• a lokális és a regionális piacokon számos
oligopólium és monopólium található, amelyek meghatározzák a termelés szerkezetét,
az árakat, de a gazdasági kapcsolatokat is,
melyek a gazdaság globalizációjával csak
tovább erĘsödnek.
A polarizációs elmélet követĘi a fellépĘ,
illetve az egyensúlytalanságok által indukált körforgásokban létrejött halmozott,
áttételes fejlĘdési folyamatokban, mint az
ágazati és regionális polarizációban látják
a fejlĘdés hordozóit, ami aztán egyensúlytalanságok sorozatán keresztül jelentkezik,
és befolyásolja a tér gazdasági fejlĘdésének
lehetĘségeit. A növekedési pólus elmélet
továbbfejlesztése lehetĘséget nyújtott arra,
hogy a gazdasági növekedés és az urbanizáció között egyértelmĦ kapcsolatokat
állítsanak fel a kutatók, s ezzel a fejlĘdés
regionális összetevĘirĘl még árnyaltabb
képet kapjanak. Segítséget jelent a fejlĘdĘ
országok regionális politikájának kidolgozásához, azonban a leegyszerĦsítések (pl.:
egyetlen aktív centrum feltételezése, az innovációk fogadásának feltételei vagy a fejlĘdési determinizmusok) véleményem szerint
nem ösztönzik az elmélet gyakorlati elterjedését, hanem ennek elfogadása révén újabb
irányok kialakulásának nyitottak teret. Így
alakulhattak ki a centrum- és perifériamodellek, melyeket a fejlĘdĘ országok prob-
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lémáinak megoldására dolgoztak ki. Ezen
elméletek alapjai leginkább Friedmann
nevéhez kötĘdnek. Az Ę centrum-periféria
modellje a közgazdasági szemlélet mellett
a társadalmi, a magatartásbeli és a politikai összefüggéseket is Þgyelembe veszi,
így integrálja a korábbi növekedési modellek felismeréseit. Friedmann modelljének
kidolgozása azért hozott új tudományos
eredményt, mert a fejlĘdés elméletét a területi összefüggésekben dolgozta ki, hiszen
kiinduló tézise az, hogy az emberi tevékenységek és azok társadalmi interakciói
térségformálóak, ugyanakkor a térségek
jellemzĘi is meghatározzák ezeket a cselekvéseket, kapcsolatokat. A fejlĘdés egyrészt
alakítja a térszerkezetet, másrészt a területi
kapcsolatok rendszere befolyásolja a fejlĘdési folyamatot (Lengyel – Rechnitzer,
2004). A Friedmann nyomán Rechnitzer
által kidolgozott centrum-periféria modell
új dimenziókat nyújt a regionális gazdasági
növekedés értelmezéséhez, hiszen nemcsak
az innováció fogalmát dinamizálja, hanem
interdiszciplináris összefüggésekbe helyezi
a területi folyamatokat, azok együttes hatásrendszereit. Kimutatja, hogy a területi
különbségek centrumok és perifériák kialakulásához vezethetnek, ezek zárt területi
rendszert alkotnak, a centrumok a perifériákkal autoritáson alapuló függĘségi kapcsolatban állnak, s leküzdésükre a perifériáknak is központosítani kell az erĘforrásaikat
(Rechnitzer, 1994). Az utóbbi évek európai
uniós politikája is egyre nagyobb Þgyelmet
fordít a vidéki, hátrányos helyzetĦ területek
fejlesztésének, illetve a forráselosztás hatékonyságának, amelyet a 2009-ben közzétett
Barca-jelentés is alátámaszt (Barca, 2009).
Fabrizio Barca olasz közgazdász nyílt, illetve burkolt módon egyaránt rávilágít arra a
tényre, hogy a források újraelosztásában a
régi (fejlettebb) tagországok irányába való
átcsoportosítást kellene elĘtérbe helyezni,
mely gondolatsor elemzése, magyarázata
számos kétséget okozott. Mindezek alapján
ezen területek innovációs potenciáljának
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fejlesztése kerülhet háttérbe a többletforrások bevonása következtében, így a fejlĘdés
lassulása prognosztizálható, míg a periférikus területekrĘl történĘ forráskivonás
rövid távon beláthatatlan gazdasági és
társadalmi problémák kialakulását indíthatja el. Mindezek alapján jól látható, hogy
napjaink térformáló gazdasági folyamatai
új megítélést kaptak, így a jövĘbeli gazdaságfejlesztések is újabb irányok mentén
kell, hogy fejlĘdjenek. Mindezek mellett
azonban nem lehet elmenni úgy, hogy nem
fogalmazzuk meg azon tényezĘk összességét, melyek hosszú távra meghatározhatják
egyes területek végérvényes leszakadásának feltételeit, így az ott élĘk gazdasági,
társadalmi ellehetetlenedését.
TERÜLETI EGYENLėTLENSÉGEK
FėBB EURÓPAI ÖSSZEFÜGGÉSEI
A területi folyamatok fogalma alatt az
Európai Unióban olyan tartós társadalmi,
gazdasági, kulturális, demográÞai jelenségsorozatot értenek, amelynek térspeciÞkus
területi lenyomata van (Enyedi, 2004).
Ezen folyamatok érvényesülési idĘtartamát illetĘen lehetnek hosszabbak, illetve
rövidebbek egyaránt. A jelenségek meghatározó szereplĘi: az egyének, a vállalatok,
az intézmények, a helyi önkormányzatok,
nemzeti kormányok, nemzetközi szervezetek stb. (Faragó, 2007). A folyamatosan bekövetkezĘ területi változásoknak
köszönhetĘen a területi egyenlĘtlenségek
elkerülhetetlenek és tartósak. A vizsgált
téma szempontjából fontosnak tartom kiemelni, hogy a kedvezĘtlen gazdasági feltételekkel rendelkezĘ terek kialakulására
különféle társadalmi válaszok születtek,
amelyek közül kiemelendĘ az elvándorlás
és a kedvezĘtlen feltételek (pl.: elzártság,
infrastrukturális elmaradottság) javítása.
A hátrányos területek általános jellemzĘjeként megfogalmazható, hogy jelentĘs
részükben alacsony szintĦ az infrastrukturális ellátottság, alacsony a szolgáltatások színvonala, illetve nagymértékben
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hiányoznak a foglalkoztatási lehetĘségek.
Mindezek következményeként jelenik meg
a magas arányú munkanélküliség, illetve
a rossz kereseti viszonyok jelenléte. Általános jelenség a hátrányos helyzetĦ vidéki
területekrĘl való Þatal generáció elvándorlása, amely hozzájárul a hosszú távon nem
kedvezĘ elöregedĘ korstruktúra kialakulásához. A közút, illetve a megfelelĘ színvonalú kiépített gyorsforgalmi úthálózat
hiányossága miatt a vidéki területek elérése
nehéz, amelynek következményeként az
ország gazdasági, illetve társadalmi vérkeringésétĘl való elszigetelĘdés tapasztalható
a hátrányos helyzetĦ térségekben, illetve
egyben ez az új típusú gazdasági fejlĘdés
gátja is lehet. Magyarországon az 1990-es
években elkezdĘdĘ gazdasági szerkezetváltás is nagymértékben hozzájárult a jelenlegi
területi egyenlĘtlenségek kialakulásához,
hiszen ekkor erĘsödött fel a dinamikusan
fejlĘdĘ centrumok és a fejlĘdésben lemaradt perifériás területek közötti különbség
(Dusek, 2001), természetesen nem elfeledkezve a 20. század elején történt határrevíziók területi különbségek kialakulására
gyakorolt hatásáról sem. A területi egyenlĘtlenségek vizsgálatakor fontos kiemelni,
hogy a térbeliség két alapkomponense az
egyenlĘtlenség és a rendezettség (Nemes
Nagy, 2005). Az egyenlĘtlenség és konÞguráció duálja sok tekintetben analóg a
régió és a térszerkezet fogalmi kettĘsségével (Szabó, 2006). Napjainkban az egyenlĘtlenségkutatás alapkérdéseként merül
fel: mekkorák, hogyan változnak a területi
egyenlĘtlenségek? A 21. század jellemzĘ
fejlett információs társadalmának köszönhetĘen szinte nincsen olyan része már a
Földnek, amelyrĘl ne rendelkeznénk mért
vagy számba vett természeti (környezeti)
vagy társadalmi információkkal, amelyek
a területi kutatások reális eredményeihez
is hozzájárulnak (Jakobi, 2002; Dusek,
2003; Nagy – Káposzta, 2003). A társadalmi alapfunkciókat hordozó térelemek
és a társadalmi szükségletek összehango-
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lása a történelmi fejlĘdés során különbözĘ
formákat öltött. A lakosság által használt
térben szervezett és spontán gazdasági és
társadalmi folyamatok egyaránt zajlanak.
Az egyközpontú országokban (Franciaország, Ausztria, Magyarország, a kelet-közép-európai országok többsége és részben
az Egyesült Királyság) a domináns fĘvárosokon kívüli perifériák teljesítĘképessége
gyengébb, a vasúthálózatot az állam centrumát kiszolgáló sugaras szerkezetben fejlesztették, a kulturális és politikai funkciók
is ide összpontosultak (Berend – Ránki,
1987; Horváth, 2004). A nyersanyagigényes
ágazatok rohamos fejlĘdése a korábbi növekedési központoktól (Antwerpen, Velence,
Firenze, Amszterdam, Bordeaux) távoli
területeken indult meg, e térségek (Északés Kelet-Anglia, Lotharingia, Ruhr-vidék,
Észak-Olaszország) településein a népességszám megsokszorozódott. Más országrészek a nagy vándorlások következtében
elnéptelenedtek. A 19-20. század fordulóján
jöttek létre a nagyvárosi ipari agglomerációk, ekkor alapozódott meg jó néhány
ország monocentrikus térstruktúrája
(Anderson, 1999; Nagy, 2003). A két világháború között a térbeli fejlĘdés részleges
szabályozását egyre több ország kormánya
iktatta programjába. Az I. világháború utáni új kelet-közép-európai nemzetállamok
a korábban eltérĘ érdekkörökhöz tartozó
területeik kohéziójának erĘsítésére dolgoztak ki koncepciókat, majd az 1930-as évek
elejének gazdasági depressziója váltott ki
állami beavatkozást és fejlesztést NyugatEurópa és az Egyesült Államok válság sújtotta térségeiben. A II. világháború utáni
újjáépítés eufóriája átmenetileg feledtette
a kirívó regionális egyenlĘtlenségeket, a
40-es évek végén azonban a piacgazdaságokban átfogó regionális fejlesztési programok készültek. JelentĘs fáziskéséssel a
kelet-európai szocialista országok is kidolgozták területfejlesztési elképzeléseiket.
A II. világháború utáni rekonstrukciókat
követĘ nagy gazdasági fellendülés Európa
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különbözĘ fejlettségĦ és adottságú térségeiben eltérĘ típusú folyamatokat indított el,
a hagyományos ipari központok és régióik
modernizálódtak, a perifériák elmaradottsága tovább fokozódott, az ezekrĘl eláramló
népesség a nagyvárosi agglomerációkban
telepedett le, tovább növelve a konurbációs
gyĦrĦk szociális problémáit (Granberg –
Kovách, 1998; Horváth, 1998; Nagy, 2002).
Az 50–60-as évek töretlen gazdasági fejlĘdése, a korszak uralkodó politikai áramlata és közgazdasági gondolkodása, a jóléti
állam gazdaságpolitikája a területfejlesztésben is új korszakot nyitott. Az addigi
rejtett, „szunnyadó” területfejlesztést aktív
állami intervenciós politika váltotta fel. E
fejlĘdési periódus elméleti és gyakorlati
tapasztalatainak átfogó értékelése nyomán
tisztázódtak az ipari és a posztindusztriális
társadalmak területfejlesztési feladatai és
céljai, a regionális politika a társadalom- és
gazdaságpolitika szerves részévé vált (Yuill
et al., 1980; Wadley, 1986). A fejlett tĘkés
országok az ún. strukturális alkalmazkodás
periódusába léptek. A kelet-közép-európai
területfejlesztési politikák, a hatalmi stabilitás szempontjai és az infrastruktúra
szerepének ideológiai lekicsinylése miatt
egyértelmĦen várospártiak és faluellenesek
voltak, deklarációi ellenére a településhálózat erĘteljes koncentrációját támogatták
(Enyedi, 1998). A területi gazdasági szerkezetek sajátosságai, a telephelyek koncentrált
együttmĦködései, a településeken belül kialakult kapcsolatok, de a településhálózat
sajátosságai is a gazdasági mozgásteret
bĘvítették (Illés, 1997; Rechnitzer, 1998).
A folyamatokat az is gyorsította, hogy a
kelet-európai országokban megindult politikai és gazdasági változások a 90-es évek
elején új helyzetet teremtettek az európai
térszerkezetben. Az új piacokat el kellett
érni, a közlekedési hálózatokat össze kellett
kapcsolni, a településhálózat elemeit egybe
kellett fĦzni és számtalan további, eddig
nem ismert regionális problémával kellett
szembenézni (Nagy, 2009).
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Napjainkban mind az Európai Uniót,
mind pedig Magyarországot tekintve a területi egyenlĘtlenségek iránti közÞgyelem
megnĘtt és egyre növekszik. Ennek okát
abban látom, hogy az egyenlĘtlenségek folyamatosan erĘsödnek és új formák alakulnak ki, ennek következményeként a területi
politika jelentĘsége növekszik, fokozatosan
évrĘl évre erĘsödik (Enyedi, 1997; Horváth,
2003). Ez az általános tendencia napjainkban is érzékelhetĘ és elmondható 2014-ben
is, hogy az Európai Unió több szakaszban
történĘ folyamatos bĘvítése egyre inkább
megvilágításba helyezi a területi különbségek kérdését, melynek természetérĘl és
törvényszerĦségeirĘl a már bemutatott növekedési elméletek adnak részletesebb öszszefüggéseket. KijelenthetĘ, hogy az európai gazdasági és szociális tér erĘsen tagolt.
A településhálózatokban, a gazdaságok szerkezetében, a népesség iskolázottságában
és infrastrukturális ellátottságában megmutatkozó különbségek okai a kontinens
több évszázados történelmi fejlĘdésében
keresendĘk (Csite – Granberg, 2003; Nagy,
2009). Az utóbbi évek változásai azt vetítik
elĘre, hogy a 21. század legelején a regionális politika mozgásterét – a gazdaság
fejlĘdési öntörvényein kívül – két markáns
tényezĘ határozza meg: az egyik az Európai
Unió szervezeti, mĦködési, Þnanszírozási
reformja és keleti bĘvülése, a másik pedig
– nem kis mértékben az elĘbbi tényezĘ
hatására – a nemzetállamokon belüli új
hatalmi munkamegosztás kialakulása, a
decentralizáció (Michalski – Saranceno,
2000). Azonban az alapvetĘ cél nem várható, hogy jelentĘsen módosulna, ugyanis a
területi egyenlĘtlenségek a gazdasági fejlĘdés akadályát jelentik, gátolják a versenyképesség erĘsödését, szociális feszültségekhez
vezetnek, korlátozzák az egységes Európakoncepció megvalósítását. A kohézió tehát
az integráció elĘfeltétele, megkövetelve a
nemzeti és közösségi regionális politikák
nagyobb összhangját, vagyis ösztönözve a
kölcsönös egymásra hatást. Kialakulását

Káposzta: Területi különbségek kialakulása

legfĘképpen a területi egyenlĘtlenségek, s
az ezek függvényeként kialakult centrumok
és perifériák akadályozzák, a regionális politika központi kérdése ezért a periférikus
helyzet felszámolásával függ össze.
A LESZAKADÁS FėBB
ÖSSZEFÜGGÉSEI
Napjainkban olyan gazdasági változásokon megyünk át, melyek alapjaiban változtatják meg a világgazdaság körülményeit,
hiszen kimerültek a korábbi növekedési források, a termelĘtĘke hozamai visszaestek,
ennek megfelelĘen mérséklĘdött a beruházási kedv, mindezt tetézte a pénzügyi válság
sokkoló hatása. A jelentĘs ipari államok
gazdasági magterületein egyre súlyosabb
feszültségek halmozódnak fel, részben a
környezeti problémák elĘtérbe kerülése miatt, részben pedig a tradicionális termelési
bázisok válsága következtében. Ugyanakkor
az elmúlt évtizedek növekedési periódusának hatására átalakult a szükségleti skála,
megváltoztak az igények, számos új fogyasztási elem bukkant fel, amely a jóléti állam
eszméjének és intézményeinek terjedésével
természetes igényként jelentkezik. Ezen
globalizált trendek mellett a magyarországi
vidéken jelentĘs gazdasági és társadalmi
eróziónak lehetünk szemtanúi, miszerint a
helyi közösségek sorra elveszítették szolgáltató és közösségmegtartó intézményeiket,
iskoláikat, közlekedési infrastruktúrájuk
leépült, természet adta tevékenységük háttérbe szorult, a környezethez alkalmazkodó
mezĘgazdálkodás, a hagyományokra épülĘ
élelmiszer-termelés már csak nyomokban
található meg, a forrásmegkötĘ képesség
gyakorlatilag megszĦnt. Mindezek következtében a centrumok folyamatos erĘforrás-elszívása mellett a perifériák kézzel
fogható elszegényedése, a magyar társadalom élelmezési, víz- és energiaellátási,
foglalkoztatási, szociális kiszolgáltatottsága
egyre súlyosabbá vált. A vidéki élet a magyar közgondolkodásban mára egyenlĘ lett
a hátrányos helyzettel. A területi egyenlĘt-
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lenségek kiküszöbölésének alapvetĘ célja a
térben fennálló területi különbségek csökkentése, a fejlĘdésben lemaradt térségek
felzárkóztatása. Eddigiekben is történt már
rá utalás, hogy a területi egyenlĘtlenségek tényét sok tényezĘ formálja, de öszszességük együttes jelenléte beláthatatlan
területi különbségeket okozhat (1. ábra).
Számos elemzés és tanulmány fogalmazza
meg a demográÞai egyensúly felbomlásának egyik legszembetĦnĘbb sajátosságát,
a népesség elöregedését. A Þatalok a jobb
munkalehetĘség és jobb életkörülmények
megteremtése érdekében elköltöznek, a
nagycsaládok felbomlanak, az idĘsek az
utódaiktól távol élnek. A helyben maradó
Þatalok képzettségi szintje a folyamatos
csökkenés mellett általában igen alacsony,
aminek következménye, hogy egyéni életstratégiájuk ambíciók nélküli.
Ugyanakkor párhuzamosan ezekkel a jelenségekkel a térségbe egy sajátos szelektív
bevándorlás indulhat meg, amely további
konßiktusokat és egyre súlyosabb fokú leszakadást jelent a kialakult periféria számára. VégsĘ soron az ilyen térségek számára
egyoldalúvá válnak a térségbe vezetĘ utak.
Mindezek hatására létrejön a szegénység
térbeli koncentrációja, ami adott esetben
etnikai koncentrációként is jelentkezhet.
A demográÞai folyamatok az összes többi
környezeti elemre is hatnak: a képzett munkaerĘ hiánya rontja a vállalkozások területi
versenyképességét, ezért nincsen térségi
jövedelem, alacsony a térség tĘkemegkötĘ
képessége, így a beruházások hiányával
találják szembe magukat. A ÞzetĘképes kereslet hiánya és a méretgazdaságosság követelményeinek teljesíthetetlensége a helyi
szolgáltatások mĦködtetését is ellehetetleníti. A képzettség hiánya hozzájárul az elszigetelĘdéshez is, mivel mindez összefügg
az önszervezĘdés képességével, a kommunikációs csatornákhoz, az információkhoz
való hozzáféréssel. A gyenge térségi jövedelemtermelĘ képesség az elmaradottság
másik kardinális oka. Ezen a tĘkehiányt,
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a gazdaság teljesítĘképességének alacsony
szintjét értem. A helyi vállalkozások számára a szĦk helyi piac nem tesz lehetĘvé
stabil üzleti mĦködést, és külsĘ piacokra
sem tudnak betörni, hiszen ahhoz sem kapacitásuk, sem infrastruktúrájuk nincsen.
A tĘkeerĘs külsĘ vállalkozások a fejletlen és
nagyon képzetlen humán erĘforrás, gyenge
infrastrukturális háttér, elégtelen üzleti
környezet miatt nem települnek az ilyen
adottságokkal rendelkezĘ térségekbe.
Nem csupán a keresleti oldallal van
probléma. AlapvetĘ gond a térség kínálta
gazdasági-szolgáltatási környezet, amely
általában az elmaradott térségekben alatta van az igényeknek. Az ilyen térségek
jövedelemtermelĘ képessége, valamint a
helyben történĘ vásárlásokkal a jövedelmeket megtartó képessége a külsĘ támogatások fogadására is eleve alkalmatlanná
teszi. A térségi jövedelmek hiánya kihat
valamennyi elmaradottsághoz hozzájáruló tényezĘre. Mindez ugyanis maga után

vonja a fejlesztési források hiányát, a Þzikai környezet pusztulását, a megélhetési
nehézségeket, a közlekedés-kommunikáció
elégtelenségét. A szükségletek kielégítésének akadálya a családok csekély jövedelmébĘl, valamint az elérhetĘ szolgáltatások
alacsony színvonalából adódik. A családok
alacsony jövedelme a munkanélküliségbĘl,
az eleve alacsony jövedelembĘl, az inaktívak magas arányából fakad. Összességében
elmondható, hogy az elmaradott kistérségekben a legnagyobb problémát a tömeges
és mélyülĘ munkanélküliség, a kielégítetlen
belsĘ szükségletek, a folyamatosan leépülĘ
szolgáltatások, illetve pusztuló természeti
értékek és az ezekbĘl kialakuló konßiktusok okozzák. Továbbá érdemes megemlíteni, hogy a hátrányos helyzetĦ kistérségek
kevésbé tudnak a globális trendekhez igazodni, melybĘl adódóan az infrastrukturális, illetve pénzügyi feltételek sem adottak
kellĘ arányban. MindezekbĘl egyértelmĦen
következik, hogy a felzárkóztatás a problé-
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mák komplexitása, a különbözĘ térségek
más-más sajátossága okán nem haladhat
egyetlen séma alapján, hiszen a felmerülĘ
problémák kumulálódása következtében
kialakult állapotok kezelése láthatóan több
összetevĘ eredménye.
AZ ENDOGÉN FEJLėDÉS
SZÜKSÉGESSÉGE
Ebben a sokváltozós viszonyrendszerben az újabb és újabb fejlesztési stratégiák
kidolgozását meggyĘzĘdésem szerint elsĘsorban a régiókon belüli lehetĘségekre,
az endogén potenciálok kiaknázására, a
saját erĘk megújítására és fejlesztésére kell
alapozni az adott térségekben. De felmerül
a kérdés: mi várható az alulról induló, az
endogén forrásokra épülĘ fejlesztésektĘl?
A nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján
megállapítható, hogy az endogén forrásokra
épülĘ fejlesztések hatására új impulzusok
érhetik a célterületet, így
• a térség természeti, környezeti, gazdasági, illetve humán adottságai új egységet
alkotva, ezen tényezĘk át- és újraértékelésével növekedés indulhat el;
• olyan gazdaságfejlesztési irányok fejlĘdhetnek ki, amelyek képesek a belsĘ adottságokra épülve külsĘ források bevonását is
integrálni az adott térségben;
• az így kialakult munkahelyeken megtermelt javak elkölthetĘ jövedelmet koncentrálnak az adott térségbe, így csökken
a társadalmi krízis (elvándorlás, idĘsödĘ
társadalom stb.), a gazdasági és infrastrukturális leszakadás kialakulásának lehetĘsége;
• ezen tényezĘk integrálódása mellett
az adott térségek szociokulturális hagyományai, illetve a lakosság egyre növekvĘ
részvétele a társadalmi döntésekben olyan
közösségfejlesztést indíthat el, amelynek
hatására eleddig fel nem használt, ki nem
merített források jelenhetnek meg.
Mindezek alapján – véleményem szerint – a vidéki területek fejlesztésének célja
elsĘsorban az endogén források, a terüle-

409

ti potenciálok hasznosítása, aktivizálása.
Hiszen a fejlesztés alapproblémája, hogy
miként lehet a területi faktorokat hatékony
allokációval beilleszteni az adott társadalmi termelés és tevékenységek rendszerébe
úgy, hogy azok mĦködése optimális legyen
az adott gazdasági, társadalmi viszonyok
és feltételek között. Véleményem és területfejlesztĘi tapasztalatom alapján megfogalmazható, hogy ezen fejlesztés elméleti
gyökerei a generatív növekedési koncepcióban rejlenek, amiben az fogalmazódik meg,
hogy a lokális fejlĘdési teljesítményekbĘl,
azok fejlĘdési kapacitásaiból levezethetĘ,
sĘt generálható a nagyobb területi egység
növekedése, így a komparatív lokális elĘnyökre épülĘ gazdaságfejlĘdés összessége
adhatja meg az alapot a regionális fejlesztésekhez. A lokális potenciálok mint endogén erĘforrások roppant széles skálán
mozognak. Kiinduló feltételezés lehet az
„egyes településekben, térségekben található földrajzi, környezeti, történelmi,
kulturális, társadalmi, gazdasági tényezĘk együttes rendszerének értelmezése és
az ezen értéktartományok aktivizációját
befolyásoló tényezĘk” (Rechnitzer, 1990)
meghatározó szerepet jelenthetnek az adott
területi egység modernizációs pályára állításában. Figyelembe véve a fejlĘdést befolyásoló tényezĘk kapcsolatrendszerét, az
alábbi fĘbb tényezĘcsoportokhoz köthetĘk
az endogén források mint a gazdasági potenciál meghatározói
• tĘkepotenciál (rendelkezésre álló termelĘbázisok és vagyon);
• támogatásokhoz szükséges adszorpciós
képesség;
• mĦködĘ tĘke jelenléte, összetétele;
• szabadon elkölthetĘ többletjövedelem;
• munkaerĘ adottsága, iskolázottsága,
képzettsége, korösszetétele;
• infrastruktúra felszereltsége, fejlettsége;
• földrajzi helyzet, centrumoktól való
távolság;
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• környezeti állapot és minĘség, természeti adottságok;
• piaci kapcsolatok (keresleti tényezĘk),
logisztikai lehetĘségek, tercier szektor jelenléte;
• szociokulturális adottságok, nemzetiségi, kisebbségi kérdések;
• épített örökség léte;
• döntési, intézményi és hatalmi rendszer.
Az egyes endogén tényezĘk közvetve
vagy közvetlenül megtalálhatók a másik
megnevezett faktorban, vagy éppen az
adott potenciálkomponensek egymásra
hatása révén alakulnak ki. A földrajzi potenciálban már meghatározódnak egy-egy
térség piaci lehetĘségei vagy kapcsolatai.
Ezzel a faktorral jellemezhetĘ a közlekedési, a kommunikációs infrastruktúra,
annak viszonylatai és korlátai. A térség
munkaerĘ-potenciálja már megjelenik a
népesség összetételében, de behatárolja
a szociokulturális adottságokat is és kihat a tĘkeállományra, annak aktivitására.
A településállományban rejlĘ adottságok
fellelhetĘk ugyanúgy a tĘkepotenciálban,
de az infrastrukturális rendszerekben is
és visszahatnak a munkaerĘre, a humán
dimenziókra. Látható, hogy ezen endogén
tényezĘk önmagukban is értelmezhetĘk, de
kölcsönös meghatározottságaik révén ösz-

szefüggnek egymással, sĘt bizonyos társadalmi, gazdasági körülmények között aktív
folyamatokat indíthatnak el, kiválthatják
vagy magukban hordozhatják az adott tér
megújításának lehetĘségét (Porter, 1980).
A területi potenciálok összekapcsolódhatnak, közöttük kialakulhatnak egymásra
épülések, olyan szövevények, amelyek újabb
aktivizációs tereket nyithatnak meg és más,
további endogén forrásokat alakíthatnak ki.
Mindezek alapján összefoglalóan: a területi
potenciál egy-egy térség endogén forrásainak összessége. Egymás közötti kapcsolataik, átfedéseik és hálózataik új dimenziókat
kínálhatnak a gazdaságfejlesztésben, ha a
dinamikus kölcsönhatások exogén tényezĘkkel erĘsödnek meg, azaz a szinergiák
révén a térségi megújítás új fejlĘdési pályát
alakíthat ki. Ezen összefüggések mentén jól
látható, hogy a lokalitásban rejlĘ endogén
tényezĘk jelentĘs befolyást gyakorolhatnak egy adott tér gazdaságfejlesztésében,
a vidéki gazdaság fejlesztésében, így ennek
erĘsítése, fejlesztése nélkül a gazdasági,
társadalmi periféria további növekedése,
illetve a területi egyenlĘtlenségek fokozódása várható. Mindezek alapján a hátrányos
helyzetbĘl való kilábalás csupán egyik, de
talán a legmeghatározóbb tényezĘjének az
endogén forrásokra alapozott helyi gazdaság fejlesztését tekintem.
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