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A Studia Regionum sorozat újabb szakkönyv-
vel gazdagodott. A közelmúltban jelent meg lux 
gábor könyve, amely Közép-Európa újraiparo-
sodását tárgyalja nagy alapossággal. A szerző 
egyike azon fiatal kutatóknak, akik az ezredfor-
duló után kapcsolódtak be az iparban zajló válto-
zások kutatásába, és akiknek a száma mostanra 
már igen megszaporodott. Az 1990-es évtized-
ben, de még a 21. század elején sajnos viszonylag 
kevesen foglalkoztak az ipar területi folyama-
taival, az iparon belüli funkcionális átalakulás 
lokális és regionális térszerkezeti konzekven-
ciáival. Azok a kutatások elsődlegesen a hazai 
trendek és tendenciák feltárására és a magyar 
ipar globális folyamatokba való beágyazására 
szorítkoztak. Tulajdonképpen hasonlót tapasztal-
hatunk a többi posztszocialista ország iparának 
kutatásában is. A kutatók a radikális reformok 
folytán főleg az országhatáron belüli nagyarányú 
változások „leírására” helyezték a hangsúlyt és 
kevés figyelmet fordítottak arra, hogy a poszt-
szocialista térség egészében vagy több országot 
magában foglaló régiójában bekövetkezett válto-
zásokat vizsgálják. Valószínűleg ez a felismerés 
vezérelte az írót is mintegy másfél évtizeddel 
ezelőtt, amikor kutatási témát választott.

A szerző több éves kutatómunkája eredmé-
nyeként állította össze ezt a hiánypótló kötetet. 
Már a 2009-ben megvédett doktori értekezé- 
sében is ebben a térségben végzett kutatásai-
ról adott számot. A disszertáció tárgyát akkor 
„csak” Közép-Európa ipari térségeinek átala-
kulása képezte. Azóta viszont sokat változott  
a világ politikai, társadalmi és gazdasági szem-
pontból. A globalizáció felerősödött, a posztszo-
cialista térség államai eltérő mértékben ugyan, 
de külföldi tőkére alapozott iparuk átalakulása, 
megújulása révén egyre határozottabban integ-
rálódtak a globális gazdaságba. A világgazdaság 
fejlődésében jelentős törést okozott a 2008-ban 
kitört gazdasági válság, amely amely Közép-
Európa országait sem hagyta érintetlenül és 
széleskörű kutatások tárgya még napjainkban 

is. Azok lényegében az iparosodás, az ipartala-
nodás és az újraiparosodás egyidejűségének és 
eltérő mértékének különböző fázisában voltak 
és vannak még ma is. Ezek a folyamatok tér-
ben és időben differenciáltan jelentkeznek és 
az egyes országokban más-más intenzitásúak. 
Tulajdonképpen ennek a folyamatnak a részleteit 
ismerhetjük meg a könyvből.

Kétségtelen, hogy az utóbbi években, főként 
a válság kihatásaként egyre nagyobb jelentősé-
get tulajdonítanak az iparnak és az újraiparoso-
dásnak nemcsak a fejlett európai országokban, 
hanem Európa keleti felén is. A 20. század végén 
és a 21. század legelején a legtöbb posztszocialis-
ta országban a deindusztrializáció volt a megha-
tározó és úgy vélték, hogy az ipar súlya tovább 
mérséklődik. Ez a trend mintha megfordult volna 
az elmúlt években. Úgy tűnik, hogy korai még 
az ipart „temetni”. Az ipar a posztindusztriá-
lis gazdaságokban is fontos gazdasági szektor. 
De hogy hol és mekkora a relevanciája, az más 
kérdés. Ez attól is függ, hogy az újraiparosítás 
milyen mértéket ölt testet, illetve hogy hogyan 
alakul át az ipari termelés a posztindusztriális 
gazdaságokban. Vagyis az ipari tevékenység 
mennyire tercierizálódik és a tercier tevékeny-
ség mennyire „iparosodik”. Mind nehezebb az 
éles határvonal meghúzása a két szektor és egyes 
ágazataik között.

A könyv a bevezetéssel együtt hat fejezetből 
áll. „Az ipar szerepe a posztindusztriaális gaz-
daságban” című második főfejezetben három 
irányból közelíti meg a szerző az ipar szerepét. 
Vizsgálja a posztindusztriális gazdaság területi 
egyenlőtlenségeit, az ipari átalakulás folyamatát 
és az ipari térségek alkalmazkodási lehetőségeit. 
Jól kirajzolódik a gazdag szakirodalmi forrá-
sokra támaszkodó részből a szerző tájékozott- 
sága és evolúciós gazdaságföldrajzi szemlélete.  
A posztindusztriális gazdaságokban a gazdasági 
folyamatokat a történelmi, területi, intézményi 
és társadalmi struktúrák, valamint a techno-
lógiai környezet számottevően befolyásolják. 
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Sőt ebben az esetben nemcsak evolúció, hanem 
koevolúció is érvényesül, hiszen ezek a tényezők 
kölcsönösen is kihatnak egymás fejlődésére. 
Ezen különböző fejlődési kölcsönhatások eredő-
jeképpen változik és vesz fel különböző fejlődési 
irányt egy-egy térség ipara. Az ipari átalakulás 
fő irányairól jó áttekintést nyújt a 2.3. táblázat 
raY HuDson, PHiliP cooke és HorvátH gYula 
klasszifikációja alapján, míg a 2.5. táblázat az 
átalakulási típustól függő lehetséges kimene-
teleket vázolja. Ezek mindegyike lehet sikeres 
és sikertelen, s általában nem kizárólagosként, 
hanem különböző kombinációban léteznek egy 
adott helyen. Fontos, hogy a globalizáció korában 
(ahogy a szerző fogalmazott) „az uniformizált 
sikerreceptek helyett térben és időben differen-
ciált látásmódra van szükség”, mert csak azok 
vezetnek az ipar, illetve az adott terület alkal-
mazkodásához.

A 3. főfejezet „Az iparfejlesztés és az újra-
iparosítás modern rendszere” címmel arra a kér- 
désre keresi a választ, hogy mit jelent a koncent-
rált iparfejlesztés, milyen eszközei vannak, és 
hogyan illeszkedik a „társadalmi kohézióra is 
tekintettel levő fejlesztési rendszerbe”. Az elmúlt 
évtizedekben az ipar fejlesztése és az iparpolitika 
igen eltérő szerepet játszott az egyes országok 
gazdasági fejlődésében. A felmerült nehézsége-
ket kezdetben megpróbálta minden ország a saját 
eszközeivel maga megoldani, később viszont  
a közös iparpolitika is támpontul szolgált. A fej-
lett országokban az 1970-es években bekövetke-
zett válság folytán került előtérbe a tradicionális 
ipari térségek és az ipar strukturális problémái- 
nak hatékonyabb kezelése. Az 1980-as évektől 
az általános fejlesztéspolitikában a hangsúly az 
„ipari környezet” további fejlesztésére helye-
ződött. Eleinte a megújulás és a növekedés (pl. 
tudásalapú gazdaság, belső beruházások) kapott 
kiemelt figyelmet, majd a 20. század végén a há- 
lózati integráció (pl. klaszterek) játszott egyre 
nagyobb szerepet. A legutóbbi gazdasági válság 
után pedig a válságtűrő képesség fokozása került 
előtérbe. Ez utóbbit olyan törekvések fémjelzik, 
mint a regionális rugalmasság, az intelligens spe-
cializáció, a tudástranszfer és a munkaerőbázis 
megújulása. Az újraiparosítás időszakában ezek 
a beavatkozások rendkívül fontosak a külső sok-
kokkal szembeni rezisztencia fokozásához. Az 
iparpolitika és az iparfejlesztés tervezése a főbb 
fejlődési irányok meghatározása ismét kiemelt 
feladattá válik.

A kötet legterjedelmesebb része a 4. főfejezet, 
amely a közép-európai ipari átalakulást foglalja 

össze. Az előző fejezetek elméleti megközelíté-
sei lehetővé teszik az Európa keleti felében zaj-
lott, illetve ma is zajló folyamatok nemzetközi 
trendekbe való beágyazását. Nyilvánvalóvá vált 
az is, hogy a „szocialista ipari térségek válsága 
okaiban és lefutásában hasonlít a nyugati példák-
hoz”. A rendszerváltozás után a posztszocialista 
országok örökölt iparában mélyreható változások 
kezdődtek vagy gyorsultak fel. Az örökölt ipari 
struktúra és területi sajátosságai nagymértékben 
kihatottak a későbbi folyamatokra, változásokra 
is, és a hasonlóságok ellenére a közép-európai 
térségen belül is jelentős különbségek tapasz-
talhatók, amelyek térben is kifejezésre jutot-
tak. Elsősorban a nyugati országrészek ipara 
fejlődött, újult meg vagy alakult át gyorsabban, 
miközben új ipari térségek is létrejöttek. A kül-
földi tőkebefektetések és az autóipar főleg a vi- 
segrádi országok iparában játszott kiemelkedő  
szerepet, ami erős területi koncentrációt hozott 
magával. Ugyanakkor a posztszocialista térsé-
gen belül Délkelet-Európa iparfejlődése sajá- 
tosan alakult. Talán ezért is teszi fel a kérdést a 
szerző, hogy „kitérő vagy leszakadás” jellemzi-e 
inkább a térség iparának sorsát? Részben meg-
késve kezdődtek az ottani iparban a változások, 
lassabban is zajlottak és a külföldi tőke befolyása 
is – kiváltképp az 1990-es évtizedben – sokkal 
kisebb volt. A felvetett kérdésre azt a választ 
adhatjuk, hogy bár az utóbbi években a délke-
let-európai iparfejlődés valamelyest felzárkózott  
a V4-ekben jellemző tendenciákhoz, mégis in- 
kább a leszakadás az, ami a délkelet-európai or- 
szágok iparának fejlődését a leginkább jellemzi.  
A periféria, vagy még pontosabban a „szuperpe- 
riféria” helyzetükből is fakad, hogy a globális  
gazdaságba való integrációjuk még ma sem szá-
mottevő. Erről és az egyes országok posztszocia- 
lista iparának fejlődéséről további részleteket ol- 
vashatunk a fejezetben. Ezek az „országleírások”  
azért is említést érdemelnek, mert röviden, mind- 
össze pár oldalban, tömören mutatják be az egyes 
közép-európai országok iparában a rendszer- 
változás utáni időszak legfontosabb történéseit 
és azok területi konzekvenciáit.

Az 5. fejezetben még mélyebbre ás a szerző, 
amikor két terület iparában bekövetkezett válto-
zásokat értékeli. A mintaterületek kiválasztása 
valószínűleg nem a véletlen műve volt. Az egyik 
régió a közép-európai térség egyik legnagyobb 
és legrégebbi nehézipari körzete, Felső-Szilézia, 
ahol az ipar klasszikus átalakulását követhetjük 
nyomon. A másik terület Pécs és Baranya megye, 
amely Közép-Európa „földrajzi és gazdasági 
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perifériáját” képezi és a posztindusztriális meg-
újulási kísérletek terepe. Az is kiderül, hogy igen 
ellentmondásos a dél-dunántúli megye helyzete, 
mert bár megjelentek innovációk és innovatív 
elképzelések, azok megvalósulása különböző 
okok folytán mégis elmaradt. Az elmúlt évtize-
dekben az ipar jelentősége mérséklődött, a dein- 
dusztrializáció volt a meghatározó, s nem voltak  
olyan ágazatok vagy gazdasági tevékenysé-
gek, amelyek annak helyébe tudtak volna lépni.  
A „kulturális ipar” fejlesztése sem váltotta be  
a hozzá fűzött reményeket. Így nem csoda, hogy 
lux gábor véleménye alapvetően nem változott 
a doktori értekezésében megfogalmazottakhoz 
képest, vagyis továbbra is kilátástalannak és 
reménytelennek látja a térség felzárkózását, egy 
gyorsabb ütemű fejlődés lehetőségét.

Az utolsó fejezetben a közép-európai újra-
iparosítás lehetőségeit elemzi a szerző. Nemcsak 
napjainkban, hanem már korábban is számos 
kihívás merült fel, amelyek a reindusztrializáció 
folyamatát korlátozhatják vagy befolyásolhatják. 
Ezek között említhetők a kialakult éles térbeli 
egyenlőtlenségek, az ipar dualitásának mérsék-
lése, a szabad munkaerő kapacitás beszűkülése, 
a képzettségi szint fokozása, a magasabb hozzá-

adott értékű termékek termelésére való törekvés 
és a hazai ipar megerősítése. Az újraiparosí-
tásban a különböző iparágak eltérő mértékben 
vehetnek részt, de vannak közöttük olyanok (pl. 
specializált gépgyártás, IKT és szoftveripar, élel-
miszeripar), amelyek különösen fontosak, mert 
a térség versenyképességének javítják.

A könyv végén gazdag irodalomjegyzék talál-
ható, amely a további elmélyüléshez nyújt tám-
pontokat, a név- és tárgymutató pedig a gyors 
keresést és tájékozódást teszi lehetővé. A 30 táb- 
lázat és 84 ábra nagyon informatív, egyfelől 
nagymértékben hozzájárulnak a folyamatok és 
jelenségek jobb megértéséhez, másfelől újabb 
ismereteket szolgáltatnak az iparra vonatkozó 
elméleti és gyakorlati kérdésekről.

Összességében véve egy jól felépített, szín-
vonalasan megírt monográfia a könyv, ame-
lyet mindazoknak ajánlok, akik érdeklődnek  
a közép-európai iparban zajló változások iránt. 
Nemcsak a szűkebb szakmai közösség számára 
nélkülözhetetlen a kiadvány, hanem az oktatás 
különböző szintjein is nagy haszonnal forgat-
ható.

kiss Éva
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