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A Bevezetés a regionális politikába3 címû monográfia egy olyan té-
makör ismertetését tartalmazza, mely a nagyközönség számára növekvõ
népszerûséggel bír – a regionális politikának mintegy szisztematikus,
tankönyvszerû ismertetése. Ennek a témakörnek különösen a 20. század
végén nõ meg a popularitása, véleményem szerint alapvetõen három ok-
ból kifolyólag:

1. pozitív megközelítés által, optimalizálási szándékkal, a diszpari-
tásokkal szemben, ami a szakértõi grémium sajátja;

2. az emberi gyarlóság révén, egoizmusból és önzésbõl (gondoljunk
csak a gazdag Észak- és Nyugat-Európa önzésére Kelet- vagy Dél-Euró-
pával szemben, vagy Padania egoizmusára a Mezzogiornóval szemben);

3. egzisztenciális kiútkeresés végett, a jobb, élhetõbb helyek megta-
lálása érdekében, migrációs motívumként.

Magát a regionális politikát a szerzõk úgy értékelik, mint a
horizontális és ágazati politikák keresztmetszeti termékét. A tankönyv
szolid elméleti megalapozással indít, majd a regionális politika mint
szakpolitika cél- és eszközrendszerét vázolja a hozzárendelt módszerta-
ni háttérrel. Ezek rendszerelvû vizsgálatát végzi, egyetemi jegyzethez
méltóan a teljesség igényével, úgy, hogy a széles publikum számára is
méltán érdeklõdésre tarthat számot, ráadásul két fajsúlyos munkásságú,
tiszteletet parancsoló szakmai hátterû szerzõvel.
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Az elméleti-ideológiai háttér bemutatása a különbözõ tárgyalási-
megközelítési módok tudománytörténeti pályaívét vázolja a „laissez faire,
laissez passer” hozzáállástól egészen az akaratlagos, központi tervutasítá-
sos, szocialista modellig. E két szélsõség között a regionális politikába be-
gyûrûzõ minden olyan közgazdasági irányzat tárgyilagosan bemutatásra
kerül a klasszikus és neoliberális fõáramú változatoktól egészen a keyne-
siánus és post-keynesiánus formákig, amely racionálisan fölvállalható.

Amennyiben megengedhetõ az olvasmányélmény-szerû, szubjektív
értékítéletet is fölvillantó megállapítás, úgy említést érdemel, hogy a
monográfiából kiérzõdik egy enyhe apológiája a nagyobb fokú állami
szerepvállalásnak, ami érthetõ, lévén, hogy a regionális politika a tuda-
tos állami-helyhatósági beavatkozások egy területileg releváns formája.
Ez egyfajta kritikai értékelvûségben fogant állásfoglalás a post-keynesiá-
nus megközelítés mellett. Véleményem szerint a tankönyvektõl sem
várható el egyfajta rosszul értelmezett „sterilitás”, ami az értékmentes
objektív szemlélet imperatívuszára épít. A különbözõ közgazdasági ta-
nok alkalmazása sokszor párhuzamot mutat a gazdaság ciklusosságával.
Ennélfogva a válságmenedzsmentben szinte természetes reakció a dere-
gulációellenes állami szerepvállalás növekedése, a kapitalizmus mûkö-
dési logikájába lényegében beprogramozott, idõszakosan elõálló piaci
kudarcok legyûrése érdekében, anélkül, hogy az ésszerûtlen voluntariz-
mus csapdájába esnénk. Ez még akkor is igaz, ha a kormányzati kudar-
cok is napirenden vannak. Ez lényegében indokolttá teszi a szerzõk
ilyetén párhuzamát a kríziskezelés és a kormányzati aktivizmus között,
ami válságidõszakokban egy világtendenciaként érvényesülõ kezelési
mód. Mindezek után talán nem meglepõ, hogy a szerzõk inkább hívei az
anticiklikus gazdaságpolitikának, mert a regionális politika is „per defi-
nitionem” kiegyensúlyoz. Mondhatnánk, aki arra adja a fejét, hogy regi-
onális politikával foglalkozzék, annak vele született, jól fejlett
szimmetriaérzékkel és igazságérzettel kell bírnia.

A regionális politika témakörének prezentációja az európai modell-
bõl indul ki, erre alapoz, noha a „nagy válság” idejére visszanyúló
észak-amerikai elõzmények ismertetésével Európán kívüli kitekintései
is vannak. Mindez az Európa-centrikusság érthetõ, mert zömmel olyan
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olvasóközönség forgatja majd e könyvet, aki az EU-ba szervesen beágya-
zódott, avval alkalmazkodási kényszerben élõ államban él.

A tankönyv szintén történetiségében vázolja azt, ahogyan a regioná-
lis politika az EU közösségi politikáiban egyre hangsúlyosabb szerepet
kapott, elsõsorban a sorozatos bõvítés következtében, és ahogyan a tag-
államok egyedi regionális politikája fokozatosan az EU közösségi politi-
kájának szerves részévé vált. Fölvillantja a regionális politikával
foglalkozó szakemberek örök dilemmáját a kohézió vs. versenyképesség
látszólagos ellentétpár mentén, esetleg a kettõ együttes alkalmazásának
lehetõségével – de hogyan?

Az EU sajátossága, hogy eleve nem mûködhet olyan hatékonyan
ezen a téren, mint versenytársa, az AEÁ, a történelmi elõzmények, a
nemzetállami fejlõdés visszahúzó ereje miatt. Európában nem lehet a
spontán kiegyenlítõdést csakis a piaci mechanizmusokat szolgáló mig-
rációtól várni, nem juthat a demográfiai kiürülés sorsára egyetlen EU-ta-
gállam sem, ad absurdum. A nemzetállami-államszövetségi integráció
(EU) más logika szerint mûködik, mint egy multikulturális, mélyebben
integrált szövetségi állam (AEÁ). Magyarán: Európában akár etnokultu-
rális értékeket is védenünk kell a regionális politikával, ami új dimenzi-
ót is megnyithat ezen a téren.

Külön fejezet foglalkozik a regionalizmussal és térelméleti
összefüggéseivel, kihangsúlyozva a társadalmi tér állam (azaz ember)
alkotta jellegét, mely tudatos aktivizmus eredménye – egy megélt,
konstruált, tervezett és relacionális tér leibnizi, kanti, valamint Henri
Lefevbre-i értelmezésben. Ilyen formában akár egy bölcsész vagy filozó-
fus olvasó is talál magának a könyvben szép és izgalmas gondolatokat.

A regionális politika hatékonysági követelményeihez igazodó nor-
matív és funkcionális regionalizáció szükséges, de nem elégséges volta
is kihangsúlyozásra kerül a munkában, párhuzamosan a hozzárendelt
módszertan bemutatásával.

A tankönyv legösszefüggõbb, egységes tematikus blokkját alkotja a
regionális politika cél- és eszközrendszerét, intézményi hátterét, területi
szintjeit és jellegét bemutató fejezet. Ez egyúttal vázolja a folyamat nor-
matív-jogszabályi hátterét és a kezdeményezés-végrehajtás irányát (top-
down, bottom-up irányok).

Bevezetés a regionális politikába



84

Nem marad el a kimeneti tényezõk számbevételének lehetséges
módszertanát bemutató rész sem. Mennyire hatékony a területfejlesztés
folyamata, illetve mennyire függ ez a döntéseket megalapozó és elõké-
szító szakapparátus minõségi (vagy gyatra) tervdokumentációjától? Van-
nak-e egységesen elfogadott számszerûsíthetõ mutatói e beavatkozási
forma hatékonyságának? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek föl
a regionális politika eredményességének mérhetõségével kapcsolatban.
Bár errõl folyamatosan vitatkoznak a szakavatottak, mégis bemutatásra
kerül néhány olyan bevált módszer, melynek alkalmazhatóságát szak-
mai konszenzus erõsíti meg (költség-haszon elemzés, ökonometriai
módszerek).

A megértést hatékonyan segítik a nagy magyarázóerõvel bíró, szem-
léltetõ ábrák, részletinformációkba bevezetõ lábjegyzetek, illetve az
opusz végi szószedet.

Összességében, a transzformációs válságot és az azt követõ fölzár-
kózást-kilábalást, majd az újabb válságot megélõ kelet-közép-európai
társadalmak – a Williamson-hipotézis beigazolódásának okán is – szem-
besültek a területi egyenlõtlenségek drasztikus fokozódásával. Hogy az
új generációs társadalomtudósok hatékonyan vegyék föl a küzdelmet a
térbeli aszimmetriákkal szemben úgy, hogy közben szemmel tartsák a
gazdasági és környezeti fönntarthatóság szempontrendszerét is, föltétle-
nül és figyelmesen át kell olvasniuk ezt az értékes munkát.
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