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Barta Györgyi:
A magyar ipar területi folyama-
tai 1945–2000

A könyv: a magyar ipar térbeli fejlõdését két 
társadalmi rendszeren (államszocializmus, 
kapitalizmus) keresztül, több iparfejlõdési 
szakaszt (a nyersanyag-alapú nehézipari fejlõ-
déstõl a feldolgozóipari, majd a posztinduszt-
riális korszak iparáig) felölelve vizsgálja. A 
térbeli folyamatok bemutatása nem földrajzi 
leírás, hanem gazdag kartográfiai anyaggal 
s statisztikai számításokkal alátámasztott 
oknyomozó elemzés. Ebben a szerzõ az 
ipar térfolyamatait vizsgáló fõ nemzetközi 
irányzatok, koncepciók alapos ismeretére 
támaszkodik.

A hazai közgazdasági és gazdasági földrajzi 
szakirodalomban elterjedt felfogásokhoz 
képest a mû a következõkben jelent to-
vábblépést: (1) rávilágít, mennyire jellemzi 
és befolyásolja az ország ipari gazdaságá-
nak mûködését annak térbeli szerkezete  
(mely-lyel a magyar makroökonómia 
nemigen törõdik)  (2) fél évszázad magyar 
iparfejlõdésének összehasonlító elemzését 
végzi el, nemcsak a területi folyamatokra, 
hanem az egész gazdaság mechanizmusára 
kiterjedõen  (3) aláhúzza a mikroökonómiai 
(vállalati) döntések meghatározó jellegét a 
területi fejlõdésben (a telephely-választás-
ban) piacgazdasági körülmények között. Ez 
korlátozott mértékben már az államszocia-
lista gazdaságban is érvényesült az 1968. évi 
gazdasági reform bevezetése után. E reform 
fontosságát is méltán hangsúlyozza: két év-
tized korlátozott (imitált) piaci gazdasága is 
sok vállalkozói és menedzseri tapasztalatot 
halmozott fel, mely a posztszocialista átalaku-
lást gyorssá, a transzformációs válságot 
röviddé és alapvetõ szerkezeti átalakulással 
végzõdõvé tette. (4) hangsúlyozza a korsze-
rû, tudásalapú ipar jelentõségét hazánk 
felzárkózási törekvéseiben. Valóban: a dezin-

dusztrializáció, a posztindusztriális korszak 
s más hasonló korszakmegjelölések nem 
az ipar eltûnését vagy hanyatlását, hanem 
szervezeti és szerkezeti átalakulását jelentik. 
Csökken az ipar munkaerõigénye, a fog-
lalkozási szerkezetben szerényebb helyre 
szorul – ám a GDP elõállításában és az ex-
portban továbbra is vezetõ szerepû. Az új ipa-
ri szerkezet (tudásalapú ágazatok erõsödése) 
és az új szervezõdések (beszállítói hálózatok, 
iparági klaszterek, a transznacionális vállalati 
hálózat részeként való mûködés) új térszer-
kezetet hoznak létre. Az ipar mai modern 
szektorai településükben koncentrációs haj-
lamúak. Hozzáteszem, hogy az államszocia-
lista idõszak ipari területi szétszóródása nem-
csak az állam közvetlenebb beavatkozásának 
volt köszönhetõ, hanem az 1970-es, 1980-as 
évek iparfejlõdési szerkezete is alkalmasabb 
volt erre. Az 1990-es évek növekvõ területi 
egyenlõtlenségei nemcsak a tõke profitma-
ximalizációs törekvéseinek, hanem az új 
gazdasági szerkezetnek is tulajdoníthatóak.

A szerzõ nem mindig kezeli jól ezt a nehezen 
szétválasztható kettõsséget: a társadalmi rendszer 
módosulásának hatásait és az ipar szerkeze-
ti-szervezeti átalakulásának hatásait a területi 
folyamatokra. „… e két gazdasági rendszer 
területi vetületei és összefüggései is eltérõ 
logikát követnek” (a szocializmusról illetve 
a kapitalizmusról van szó). „A sokszor oly 
zavarba ejtõ hasonlatosság a két rendszer 
szervezeti, térbeli sémái között… nem takar 
lényegi azonosságokat a rendszerek egyes 
elemei között.” Hanem az azonosságok 
mégis ott vannak; az mégsem lehet vélet-
len vagy felszínes megállapítás, hogy egy 
adott iparfejlõdési szakasz, például az ipari 
tömegtermelésé (fordizmus) azonos térbeli 
szerkezetben (ipari körzetek) jelent meg a 
két társadalmi rendszerben. Érdemes lenne a 
felszín alá ásni, hogy mi az a mélyen húzódó 
közös erõvonal, amely e két, valóban eltérõ 
társadalmi rendszert azonos térszerkezetek 
produkálására késztette. A hasonló techno-
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Lõvey Imre –
Manohar S. Nadkarni 
Az örömteli szervezet

A szerzõpáros kiindulópontja, hogy a szerve-
zet organizmus, azaz olyan élõ szervezõ-
désként fogják fel, amely lehet egészséges 
és lehet beteges. Miként minden ember, 
aki dolgozott már szervezetben, tapasztalta, 
hogy van olyan, amikor örömmel megy be 
munkahelyére, boldogan végzi munkáját, és 
van olyan – sajnos, tapasztalatok szerint ez 
a gyakoribb –, amikor különbözõ tényezõk 
megzavarják vagy éppen lehetetlenítik az 
örömteli munkavégzést. Pedig senki nem 
vitatja, hogy termelékenyebb, jobb minõsé-
gû és kellemesebb az a munka, amelyet 
a dolgozók örömmel végeznek, mint az, 
amelyet robotként, gazdaságon belüli vagy 
gazdaságon kívüli kényszer hatására látnak el. 

Ez a felismerés önmagában persze még 
nem igazán szellemi nóvum, nap mint nap átéli 
e helyzetet minden dolgozó és persze minden 
szervezõ is. Ami a Lõvey-Nadkarni szerzõpáros 
munkájában újszerû, az a tradíciókkal szakító 
megközelítés, az a filozófiai alapvetés, amely 
a szervezeti egészséget mint nagyon fino-
man hangolható egyensúlyok rendszerét 
tekinti, és a betegséget mint ezeknek az 
egyensúlyoknak a felborulását. Miként az élõ 
emberi szervezetben is gyakori, a gazdasági 
szervezetben is kimutatják a szerzõk, hogy 
a betegségek gyakran valamilyen hasznos, 
sokszor létfontosságú folyamat túlhajtásaiból 
következnek, azaz az egyensúly felborulása 
vezet betegségre. Betegség lehet valaminek 

lógiák logikája? A fejlettebb nyugati országok 
utánzása? Végül is a szocializmus évtizedei az 
európai keleti periféria felzárkózási kísérleté-
nek is tekinthetõk. A költségvetési korlátok 
befolyása? Jó lenne választ keresni.

A könyv nemcsak egy alapvetõ gazdasági 
tevékenység elemzésében mintaszerû, de 

a felelõs kutatói alaposságnak is jó példája. 
(Barta Györgyi: A magyar ipar területi fo-
lyamatai, 1945-2000. Studia Regionum. 
Dialóg Campus, Bp.–Pécs, 2002, 272 p.)

  Enyedi György 
 az MTA rendes tagja 

a hiánya, de betegség lehet az is, ha túl sok 
van belõle. 

A Lõvey-Nadkarni szerzõpáros öt föld-
részen, elsõsorban Európában, Indiában, 
Amerikában szerzett évtizedes szervezõi 
tapasztalataikra építve hat „egészségkrité-
riumot” határoznak meg. Ezek teljesülése 
vezet az egészséges szervezet kialakulásá-
hoz, amely egészséges szervezetben válik 
lehetõvé az örömteli munkavégzés. Az elsõ 
három egészségkritérium azt mondja ki, 
hogy a szervezet alapvetõ céljainak teljesül-
niük kell, sõt, harmonikusan kell teljesülniük. 
Minden szervezet három legfontosabb célt 
tûz maga elé: a vevõk (fogyasztók) elége-
dettségét, a dolgozók elégedettségét és a 
szervezet gazdasági céljainak teljesülését. E 
célok maguk is ellentétes folyamatok eredõ-
jeként teljesülnek, azaz mind a „túl sok”, 
mind a „túl kevés” ráfordítás betegségre 
vezet. A vevõk szükségletei kielégítésének 
betegsége lehet a szolgalelkûség, a vevõk 
túlhangsúlyozása vagy ellenkezõje, a vevõk 
kihasználása. A munkatársak szükségle-
teinek kielégítése az elkényeztetés és az 
elidegenedés egyensúlyában jön létre. A 
szervezet gazdasági szükségleteinek beteg-
sége lehet az anyagiasság vagy a pénzügyek 
elhanyagolása. Amikor sikerül az ellentétes 
követelmények között az arany középutat 
megtalálni, elérhetõ eredménnyé válik a 
három alapvetõ egészségkritérium telje-
sülése, a szervezethez való kötõdés (azaz 
a munkatársak), az entrópia minimálisra 
csökkentése (azaz a pénzügyi és egyéb belsõ 
folyamatok kézbentartása) valamint a vevõk 
elégedettsége. 


