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Simon Imre - Lengyel Imre

A regionális elmaradottság
néhány vonatkozása az Alföldön

Az Alföld-kérdéssel foglalkozó írások zömében a szerzők "megkésett fejlő-
désről", "elmaradottságról", "sajátos útról" értekeznek, és egyetértés található
abban, hogy az Alföld társadalmi-gazdasági viszonyainak fejlődése sok vonat-
kozásban eltér más magyar térségekétől /Enyedi Gy. 1970., Márkus I. 1986.,
Tóth J. 1989./. Tanulmányunkban az Alföld napjaninkban érzékelhető hátrányos
helyzetének néhány aspektusával foglalkozunk, a magyar regionális politika rövid
áttekintése után bemutatjuk a gazdaságilag elmaradott térségek fejlesztésére ki-
dolgozott kormányprogram legfontosabb jellemzőit és ismertetjük a programban
szereplő három Békés megyei kistérség vizsgálatából adódó általánosítható ta-
pasztalatokat. Meggyőződésünk, hogy az Alföldön lévő kistérségek zöme vala-
milyen szempontból elmaradottnak tekinthető és fennáll a veszélye annak, hogy
az átrendeződő magyar társadalomban végérvényesen perifériára szorulnak. Pi-
acgazdaságban is szükség van a hátrányos helyzet mérséklését célul kitűző kor-
mányzati, regionális programokra, amelyek piackonform eszközei jól kiegészít-
hetik a nagy autonómiával rendelkező önkormányzatok helyi lehetőségekre épülő
fejlesztési politikáját.

A regionális elmaradottság fogalmáról
Az a kijelentés, hogy egy régió elmaradott, mindig viszonyt határoz meg,

azaz más régiókhoz való hasonlítás alapján értékelünk, ítélünk. Másodszor az
elmaradottság a társadalmi-gazdasági folyamatok eredménye, azon folyamatoké,
melyekre hatással vannak a helyi munka- és környezeti erőforrások, továbbá
természetesen az átfogóbb regionális politika és gyakorlat is. Nem tévedünk
nagyot ha azt állítjuk, hogy az elmaradottságra vonatkozó kijelentés a társadalom
részéről történő értékelése annak a szerepnek, ahogyan egy régió a társadalmi-
területi munkamegosztásba be tud vagy be tudott integrálódni. így az integrációra
való képesség és az értékelés is függ a társadalom változó igényeitől. A gazdasági
fejlődés területileg egyenlőtlen minden országban, de az elmaradottság értékelése
nagymértékben függ a megvalósuló gazdasági rendszertől, irányítástól.

Majdnem lehetetlen a regionális fejlődést korrekt módon értékelni egy köz-
ponti irányítású gazdaságban, mert még a tényadatok, a naturális mutatók sem
tükrözik egy régió tényleges társadalmi-gazdasági értékét. Értékelési kísérletün-
ket eltéríti a valóságtól a központi /kormányzati/ gazdaság-, regionális- és újra-
elosztási politika. Ilyen körülmények közt az "ellátás" fontosabb szerepet kap,
mint a "szükséglet". A fönti gondolatmenetnek megfelelően semmi bizonyosat
nem állíthatunk a ténylegesen megfigyelhető egyenlőtlen regionális fejlődésről
Magyarországon. Ha valamilyen kijelentést mégis teszünk, sohasem feledke-
zhetünk meg arról, hogy csak a központosított magyar regionális politika "ered-
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menyét" érzékeljük, aminek sokszor kevés köze van a régió effektív lehetősé-
geihez.

A nemzetközi tapasztalatok szerint sem a tervgazdaságban, sem a piacgaz-
daságban nem mérséklődnek automatikusan a területi különbségek, a gazdasági
érdekeknek általában ellentmond az elmaradottság felszámolása. Viszont a hal-
mozódó feszültségek /elvándorlás és a fejlettebb térségek túlnépesedése, az el-
maradott területek népességének elöregedéséből és a hátrányos helyzet újater-
melődéséből adódó szociális gondok stb./ a gazdasági érdekeken túlmutató olyan
országos területfejlesztési politikát követelnek, amellyel elérhető, hogy hosszabb
távon mérséklődjenek a területi különbségek.

A II. világháború utáni magyar regionális politika fon-
tosabb fordulópontjai

A regionális problémák már 1950-től arra késztették a kormányzatot, hogy
az átfogó tervkészítés keretén belül regionális fejlesztési politikát is kidolgozzon.
Ez a politika mint a gazdaságpolitika része jelent meg, de egészen a legutóbbi
időkig olyan szociális érdekeket is szolgált, mint a teljes foglalkoztatás, illetve
megközelítően azonos életszínvonal biztosítása bizonyos településcsoportokon
belül.

Egy 1950-ben hozott határozat szerint a magyar településeket három csoportba
sorolták. Az első csoportnak átlag feletti fejlődést biztosítottak /ezek elsősorban
az úgynevezett szocialista városok voltak/, a második csoport átlag körüli tá-
mogatást kapott, míg a harmadik semmit. Ez utóbbi csoportba tartozó települések
listáját sohasem hozták nyilvánosságra. A következő nevezetes dátum a telepü-
léspolitikában 1962. A sors iróniája, hogy kettő évvel később 1964-ben a román
tapasztalatokra hivatkoztak sürgetvén a határozatok megvalósítását. A román ta-
pasztalat pedig az volt, hogy egy önálló településnek legalább háromezer lélek-
száma kell legyen. A gond csak az volt, hogy a körülbelül 3200 magyar tele-
pülésből csak mintegy 500 felelt meg ennek a követelménynek. A magyar ha-
tóságok kénytelenek voltak e határértéket lejjebb szállítani és 1000 főben meg-
állapítani. Abban az időben Magyarországon mintegy 900 kistelepülés volt ke-
vesebb mint 1000 lakossal. Az 1965-öt követő tíz év alatt mintegy 1100 falu
veszítette el önállóságát, azaz tanácsát. Továbbá az 1960 utáni 25 év alatt a
termelőszövetkezetek száma 4300-ról 1300-ra csökkent, ami azt jelentette, hogy
számos falu elveszítette egyetlen munkáltató szervezetét, gazdasági támaszát is.
Mindezek a folyamatok együttjártak egy durva tanyaellenes politikával, amely
elsősorban az Alföldet érintette, sok térségben fölszámolva ezzel egy lehetséges
farmgazdasági rendszer alapjait. A faluellenes politika sajátosan "érvényesült"
az Alföld közép- és nagyfalvas településszerkezettel rendelkező térségeiben. Eze-
ket a kisvárosi vagy kis mezővárosi típusú településeket jobb esetben stagnálásra,
rosszabb esetben leépülésre kárhoztatta.

A következő fontos állomás az 1971-ben elfogadott Országos Településháló-
zat-fejlesztési Koncepció volt. Ez a koncepció egyrészt a végletekig hierarchizált
volt, másrészt pedig körülbelül 2000 települést funkció nélküliként deklarált. A
centralizáció igen hatékonynak bizonyult 1971 után. A magyar népesség fele
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falun élt, de a tanácsi beruházásoknak csak 12 százaléka /1971 és 1975 között/
és 7 százaléka /1976 és 1980 között/ került ebbe a településcsoportba. 1974-ben
a Tervhivatal azt ígérte, hogy a második menetben a falvak kapnak több támo-
gatást és az agrártérségek fejlesztésére helyeződik nagyobb hangsúly. Már a
'80-as évek végén járunk, és a kormányzat egyre kevesebb és kevesebb eszközzel
rendelkezik ilyen célra.

Új, hosszú távú regionális fejlesztési tervet dolgoztak ki 1985-ben. Ez a terv
megszüntette a települések hivatalos hierarchizáltságát, kijelölt néhány speciális
térséget és meghirdette a települési önállóságot, ugyanakkor egy sor település
újraélesztése nem oldható meg önerőből. Az Alföldön található nagykiterjedésű
agrártérségek folyamatosan veszítik el népességüket az '50-es évek eleje óta,
szinte remény sincs arra, hogy helyzetük stabilizálódjon.

A regionális politika egyik kulcskérdése az iparosítás volt. A mezőgazdasági
jellegű területek, főleg az Alföld iparosítása a háború utáni években többször is
felmerült, de csak az 1958. évi politikai bizottsági határozattól számíthatjuk az
Alföldön az érdemi ipartelepítést, amely elsősorban a mezőgazdaságban feles-
legesen lekötött munkaerő ipari foglalkoztatását tűzte célul. Nemcsak az élel-
miszeripart, hanem az ipar egyéb ágazataiból /gépipar, könnyűipar és vegyipar/
is letelepítettek néhány üzemet. Az 1960-as évek elején ipartelepítési különke-
retből lehetett a vidéki fejlesztésekhez, a budapesti üzemek kitelepítéséhez pénz-
ügyi forrást igényelni /a második ötéves tervben nem nagy összeg, összesen
200 millió forint állt rendelkezésre/. 1968-tól központi területfejlesztési alapot
hoztak létre: az elmaradott területek, a szénbányászati területek iparfejlesztési,
valamint fővárosi iparkitelepítési alapot Az iparfejlesztési és az iparkitelepítési
alap összesen 750 millió forint volt, amelynek az alföldi megyék körülbelül 60
százalékát kapták 1968 és 1970 között. 1970 után is területfejlesztési alapot
hoztak létre, a negyedik ötéves tervben ez az alap 1,4 milliárd forint volt, amely-
nek 75 százalékát kapták meg az alföldi megyék. Az ötödik és hatodik ötéves
tervidőszak alatt a területfejlesztési alap jelentősége erőteljesen lecsökkent A
fentiek alapján az Alföld iparosítását sarkosítva röviden úgy jellemezhetjük, hogy
önmagához képest agrártérségből agrár-ipari térséggé vált, azonban az országban
betöltött szerepe, súlya az elmúlt 30 év alatt keveset változott. Az ipartelepítést
elősegítő pénzügyi forrásokból elsősorban a szabad munkaerő foglalkoztatását
lehetett megoldani /azt is csak részlegesen/, illetve a kevésbé gazdaságos tevé-
kenységeket Budapestről kitelepíteni, mivel ezek a pénzügyi alapok rendkívül
kicsinek bizonyultak /egy-egy nehézipari vállalat állami dotációja ennek több-
szörösét tette ki/. Az infrastruktúra alacsony színvonala, elmaradottsága, a kép-
zetlen munkaerő nem tette vonzóvá az Alföldet a gazdaság döntéshozói előtt.
Az Alföld részaránya a szocialista szervek beruházásaiból hosszabb időszakot
tekintve szinte állandó, 20-23 százalék között ingadozott minden évben. Az ipar-
ban 18-20 százalék, a mezőgazdaságban 38-42 százalék, míg a nem anyagi
ágakban 18-20 százalék volt a részesedés /Lengyel I. 1989./.

Az elmaradott térségek állami támogatása 1985 után
Az Országgyűlés 12/1980-85. számú határozatában foglalt állást a terület- és
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településfejlesztés hosszú távú, az ezredfordulóig tartó feladatairól. A határozat
a fő célok között emeli ki, hogy tovább kell folytatni - állami hozzájárulással
is - a gazdasági fejlődésben elmaradott térségek felzárkózását, a kedvezőtlen
adottságú területek termelési szerkezetének olyan irányú átalakítását, amely a
legteljesebben kihasználja a természeti-gazdasági feltételeket, lehetőségeket. A
határozat annak a felismerésnek ad teret, hogy az országban továbbra is vannak
olyan elmaradott, többszörösen hátrányos helyzetű' kisebb összefüggő térségek,
amelyek az utóbbi évtizedekben sem tudtak érdemben bekapcsolódni a társada-
lmi-gazdasági fejlődésbe, sőt relatív elmaradottságuk fokozódott. Fennáll a ve-
szélye annak, hogy az elmaradottság önmagát erősítő, visszafordíthatatlan fo-
lyamattá válik, társadalmilag elviselhetetlen különbségek jönnek létre.

Az elmaradott térségek fejlesztésének programja 1985-ben indult, kidolgo-
zásába a Tervhivatalon kívül különböző országos és helyi szervek is bekapcso-
lódtak, köztük a megyei tanácsok. Tizenhárom megye kért támogatást, hatot
elutasítottak. Az elmaradott térségek meghatározásakor az alábbi szempontok
szerint értékeltek:

a) kevés munkahely, monokulturális termelési szerkezet, alacsony technikai
színvonal, nagy távoságú ingázás és munakerő-felesleg;

b) hátrányos mezőgazdasági adottságok;
c) alacsony jövedelmezőségű vagy deficites vállalatok magas aránya, szak-

munkások alacsony száma;
d) országhatár menti fekvés, rossz közlekedési kapcsolatok, alacsony infrast-

rukturális szint, aprófalvas településszerkezet;
e) az elvándorlás magas aránya és elöregedett népességszerkezet;
f) alacsony életszínvonal és a hátrányos helyzetű" társadalmi csoportok magas

aránya. A fönti mutatók alapján hét megyében összesen 23 kistérséget, az Al-
földön Békés és Szabolcs-Szatmár megyékben jelölték ki a leghátrányosabb hely-
zetű településeket /l. ábra/. Az igazat megvallva az elmaradott térségek kiter-
jedése a hivatalosan megállapítottnál lényegesen nagyobb és sokkal több a hát-
rányos helyzetben lévő települések száma is, nem utolsósorban a gyorsan zajló
politikai és gazdasági változások következtében. Manapság még a legiparoso-
dottabb megyék, mint Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya is hanyatlóban vannak
és a legmagasabb munkanélküli arányokkal büszkélkedhetnek. Alig indult be az
elmaradott térségek megsegítésére létrehozott program, máris számos probléma
vetődött fel valahol egy másik régióban, és természetesen minden megye meg-
próbál több pénzt szerezni a kormány majdnem üres pénztárcájából.

A felzárkóztatás hosszú távú folyamat, az elmaradottság újratermelődik, akár
más térségek minősülhetnek néhány év múlva viszonylag legkedvezőtlenebb
helyzetűeknek. A jelenlegi lehatárolt térségek sem kezelhetők mereven, amit a
mezőgazdasági üzemek gazdasági területei, az ingázás, a megyehatárokon fekvő
térségek együttműködésének igénye is indokol. Megjegyezzük, hogy a területi
feszültségek feloldásához szükséges forrásokat a költségvetési korlát puhasága
miatt eddig is központi állami alapokból próbálta minden megye megszerezni.
Újabban azok az iparilag fejlett megyék, amelyek mindig átlagon felüli állami
támogatást kaptak /pl. Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya stb./, "depressziós terü-
leteik" feszültségeinek enyhítésére kampányt indítottak, így próbálják előkelő
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1. ábra: Az O.T. által hátrányos helyzetűnek nyilvánított

térségek Magyarországon

pozíciójukat megőrizni, a központi kiemelt pénzeszközöket továbbra is megsze-
rezni. Ki kell emelni az 1989 nyarán elfogadott, az észak-magyarországi térség
hosszú távú regionális fejlesztési koncepcióját tartalmazó kormányprogramot,
amely a korábbi kiváltságokat próbálja megújítani.

A támogatás eszközei
A kormányprogramban hosszú távon csak az eszközrendszer alapelveit, kö-

vetelményeit rögzítették, a konkrét feltételeket, az alkalmazandó eszközöket és
szabályozókat a középtávú és éves tervek keretében véglegesítik. Az eszköz-
rendszer két fő csoportra bontható: egyrészt az érdekelt minisztériumokkal, or-
szágos hatáskörű szervekkel, megyei tanácsokkal szemben elvárás, hogy a gaz-
dasági szabályozók kidolgozásánál, a célcsoportos és egyéb állami beruházási
szempontok meghatározásánál fokozottan vegyék figyelembe a kijelölt térségek
érdekeit. Másrészt az 1986-ban elfogadott kormányprogram egy Területfejlesztési
és Szervezési Alapot /TFSZA/ hozott létre az elmaradott települések fejlesztésére
/l.és 2. táblázat/, amelynek kezeléséről az Állami Fejlesztési Intézet gondoskodik.
A TFSZA-nak az érintett megyei tanácsok rendelkezésére bocsátott részét első-
sorban a kijelölt térségekben megvalósuló termelő fejlesztések támogatására lehet
fordítani, továbbá indokolt esetben felhasználható a termelő infrastruktúra bő-
vítéséhez, vagy a vonzásközpontokba történő termelő beruházásokhoz. ATFSZA
pénzeszközeit nyílt pályázati rendszer útján, ágazati megkülönböztetés nélkül
kell felhasználni. A TFSZA megyék között fel nem osztott részét az Országos
Tervhivatal, az Ipari Minisztérium és a Pénzügyminisztérium pályázat útján osztja
szét.
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Lényeges eleme az eszközrendszemek az, hogy az odaítélt támogatásról a
pénzintézet /megyei pályázat esetén az Országos Takarékpénztár/ a pályázóval
szerződést köt. Amennyiben a pályázó a szerződésben vállalt kötelezettségének
nem tesz eleget, akkor a támogatást vissza kell fizetni

1. táblázat: Az elmaradott térségek fejlesztésére fordítandó tervezett támo-
gatások /millió Ft/

Ev

1986
1987
1988-90
Összes

Megyék között
megosztott

100
310
1990
2400

Nem
megosztott

.
50

550
600

Összes

100
360

2540
3000

Összahsonlításként: egy közepes méretű sütöde építése 1987-ben körülbelül
12 millió forint volt, továbbá az átlagos évi infláció 1985 után mintegy 15
százalékot ért el.

2. táblázat: A megyék között megosztott támogatások

Szabolcs-Szatmár
Borsod-Abaúj-Zemplén
Békés
Baranya
Somogy
Zala
Vas

34-36%
19-21%
4-6%
8-10%
9-11%
11-13%
9-10%

A beruházási lehetőségek természetesen kiszélesednek a pályázatok útján. Az
a vállalat juthat pénzhez az alapból, amelyik maga is hajlandó saját eszközeiből
beruházni. A helyi tanácsok az 1986-os felmérések szerint azt remélik, hogy
mintegy 20 milliárd forintot tudnak összesen fölhasználni amiből 4 milliárdot
az iparba, 12 milliárdot a mezőgazdaságba és megint 4-et az infrastruktúrába
ruházhatnak be.

A Békés megyei elmaradott térségek jellemzői
Az elmaradottnak kijelölt három összefüggő kistérség /l. ábra/ a megye te-

rületének 12 százalékát teszi ki /664 km2/, településein a megye lakónépessé-
gének közel 5 százaléka él /Bereczki A. 1989/. A térségek településhálózatára
a közepes népességszámú településtípus a jellemző, átlagosan a lakosságuk mint-
egy 1300 fő. Népsűrűségük együttesen a megyeinek /amely 75 fő/km2/ még a
felét sem éri el, a két északi térségé mindössze egyharmada annak. 1960 óta a
három térség lakónépessége 38,3 százalékkal csökkent /Békés megyéé 10,8 szá-
zalékkal/, amely leggyorsabb ütemű volt az ország 23 gazdaságilag elmaradott
térségéből /3. táblázat/.
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3.táblázat:

Megyék elmaradott
térségei

Baranya

Borsod-Abaúj-
-Zemplén

Somogy

Szabolcs-Szatmár

Vas

Zala

Békés

ebből:
Dél-Keleti

Észak-Keletl

Északi

Elmaradott tér-
ségek összesen

A lakónépesség számának és

Lakónépesség száma
1570.1.1. 1980.1.1.

33.269

113.530

47.170

175.053

46.607

69.135

29.339

13.116

10.384

5.839

514.103

29.196

101.809

42.635

162.574

40.255

63.971

25.204

11.356

8.606

5.242

465.624

a néptnozgalom főbb jellemzőinek

Természetes
1985.1.1. 1970-;?

27.060

94.349

40.270

149.789

36.781

60.017

22.626

10.322

7.520

4.776

430.892

1.062

4.824

-758

11.383

-797

730

462

-105

57

510

16.906

alakulása (f5)

szaporodás (fogyás) Vándorlási
1980-84 (x) 1970-79

-56

-181

-423

327

-453

-313

-167

-469

-348

104

-1.266

-5.135

-16.545

-3.777

-23.862

-5.575

-5.894

-4.597

-1.655

-1.835

-1.107

-65.3B5

különbözet
19BC-BÍ (x)

-1.843

-6.916

-1.099

-13.252

-2.166

-2.B12

-2.012

-851

-1.019

-684

-30.100

"A három Békés megyei térségnél 1980-85.

Mindhárom térség a megye határán található, a 17 település közül 12-nek a
határa megye- vagy országhatár. Közlekedési helyzetük rendkívül kedvezőtlen,
elesnek az előnyös gazdasági és közlekedési kapcsolatoktól. A délkeleti és az
északkeleti térség az I. világháborút követően került perifériára, mivel termé-
szetesen vonzásközpontjaiktól, piacaiktól elszakadtak. A térségek fejlődését ked-
vezőtlenül befolyásolta a II. világháború utáni új megyerendszer is, mivel ko-
rábban nem Békés megyéhez tartoztak. Ezek a perifériára került térségek, tele-
pülések a direkt tervgazdálkodás időszakában nem építhettek ki megszűnt kap-
csolataik helyett újakat, a központosított településfejlesztés kényszerpályára, mel-
lékvágányra állította őket.

A térségekben országosan is egyik legalacsonyabb az aktív keresők aránya,
a foglalkoztatottak több, mint fele a mezőgazdaságban dolgozik. A három térség
között a föld minősége jelentős eltéréseket mutat, az északi térségekben az átlagos
aranykorona értéket figyelembe véve 30-40 százalékkal rosszabbak a talajadott-
ságok. A két északi térségben gazdálkodó 7 szövetkezet egységnyi területre jutó
nyeresége mindössze egynegyede volt 1985-ben a délkeleti térségben gazdálko-
dókénak.

Az infrastruktúra színvonala alacsony, a lakosság alapellátása hiányos és csak
azért tűnik elfogadhatónak, mivel az alapellátást szolgáló intézményhálózat /ál-
talános iskola, körzeti orvosi ellátás, napicikk-kereskedelem stb./ a nagyfalvas
településszerkezetből adódóan minden településen kiépült, illetve nem számolták
fel.

Viszont a közlekedés és hírközlés kezdetlegessége miatt a városokon, köz-
igazgatási központokban levő szolgáltatások nehezen érhetők el, a települések
többségében telefonálni csak a postahivatal nyitvatartási ideje alatt lehet.

A vizsgált térségekben a népesség iskolázottsága a megyei átlagnál lényegesen
alacsonyabb, különösen szembetűnő a felsőfokú végzettségűek elenyésző aránya
/4. táblázat/.
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4. táblázat: A 7 éves és idősebb népesség megoszlása iskolai vég-
zettség szerint /1980/

Délkeleti térség
Északkeleti térség
Északi térség
A három térség
Békés megye
A 23 térség
Országos /Bp nélkül/

ált.iskola
8 osztályát

felsőfokú
tanintézetet

végzettekaránya
a.
IC

25,8
25,2
29,6
26,3
27,8
27,2
29,5

1,7
1,9
1,5
1,7
3,2
1,9

3,8

Az elmaradott térségekben a mezőgazdaság a meghatározó ágazat, az aktív
keresők fele ott dolgozik /5. táblázat/. A nagyra kinyílt agrárolló kedvezőtlenül
érintette az agrárágazatot, a megye mezőgazdasági termelőszövetkezetei 1985-
ben összes elvonásként 2,3-szer annyi összeget fizettek be a költségvetésnek,
mint amennyit támogatásként kaptak. Ezen belül a délkeleti térség közös gaz-
daságai 2,7-szeresét, az északi térség kétszeresét, míg az északkeleti térség csupán
4 százalékkal többet.

5.táblázat: Az aktív keresők aránya népgazdasági ágak szerint, 1980. I. 1. U )

Megyék elmaradott I p a r Építőipar Mezőgazdaság, Szállítás Kereskedelem Vízgazdái- Nem anyagi
térségei erdőgazdaság hírközlés kodás ágak

Baranya 16,7 7,3 4B,5 5,0 6,2 5,0 12,2

Borsod-Abauj-
-Zemplén

Somogy

Szabolcs-Szatmár

Vas

Zala

Békés

ebből :
Dél-Keleti

Észak-Keleti

Északi

Elmaradott tér-
ségek összesen

Országos átlag

26,7

20,5

15,7

27,1

31,6

15,4

14,0

14,6

19,6

22,0

34,0

6,0

5,3

6,2

7,2

7,6

* . 2

3,1

6,0

4,0

6,3

8,1

35,7

41,8

47,1

37,5

35,0

52,9

50,8

53,5

56,4

41,9

1B,6

8,4

8,8

7,8

8,6

6,6

6,6

11,3

3,2

2,5

7,6

8,1

7,1

8,3

9,1

7,3

5,8

7,9

8,8

8,0

6,0

7,7

9,8

1,8

1,0

2,0

1,0

1,5

1,4

0,3

2,3

2,1

1,9

1,5

14,2

14,3

12,0

11,2

11,9

11,3

11,7

12,4

9,4

12,6

19,9

Iparteleppel 1985-ben a 17 település közül csak 7 rendelkezett, amelyek közül
háromban 20 főnél kevesebben, kettőben 20-50 fő, míg másik kettőben /Bucsán
és Kevermesen/ 50 főnél többen.

A fejlesztések megyei eszközrendszere
A gazdaságilag elmaradott térségek fejlesztésének egyik forrása a Területfej-

lesztési és Szervezési Alap, amelynek a Békés megyei Tanács hatáskörébe utalt
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része 1987-ben 15, 1988-ban 25, az 1989-90-es években 80 millió forint. A
megyei tanács a rendelkezésére álló megyeközponti pénzalapból az alapfokú
infrastrukturális ellátás javításához további 30 millió forintot különített el, amely
1987-ben 7, 1988-ban 8, 1989-90-ben 15 millió forint.

A TFSZA működtetési előírásainak megfelelően a pénzeszközöket pályázaton
lehetett elnyerni. A pályázat feltételei az országos irányelveket vették alapul,
elsősorban kiegészítő forrásként igényelhették olyan munkahelyteremtő termelő
beruházásokhoz, amelyek jövedelmezőnek tűntek. Pályázhattak olyan fejlesztési
elképzelésekkel is, amelyek a gazdaságilag elmaradott térségek közelében levő
foglalkoztatási központokban valósulnak meg.

A pályázat több menetben történt. A TFSZA 1987. és 1988. évi pályázati
felhívásait előzetesen 1986 közepén küldték el 88 /300 főnél többet foglalkoztató/
gazdálkodónak, a szövetkezeti érdekképviseleti szerveknek, az érdekelt helyi
tanácsoknak és a fővárosi tanácsnak. A pályázatok nyilvános meghirdetésére
nem került sor /az 1989. évre szóló pályázat már nyilvános/.

A határidőre összesen 51 pályázat érkezett be, amelyek közül 26 felelt meg
a kiírásoknak. A 26 értékelhető pályázat 1268 új munkahely létrehozását célozta,
összesen 322 millió forint teljes ráfordítással, amelyből 206 millió forint volt a
támogatási igény. Ezt az előzetes pályázatot helyszíni egyeztetés, felülvizsgálat
követte /az elbírálást a megyei tanács érdekelt szakosztályainak munkatársai
végezték/, amely után 1987 elején 23 pályázatot újítottak meg. A 23 pályázat
113 új munkahelyet hozna létre, az összes ráfordítás 195 millió forint, amelyből
112,5 millió forint a támogatási igény. Mivel a TFSZA felhasználható része
jóval kisebb az igényelt támogatásnál, ezért a mérlegelés után a 23-ból csak 12
pályázat maradt talpon.

A TFSZA 1987-88. évi pénzösszegéből a délkeleti térség 9,5, az északkeleti
16, az északi 7,3 millió forinttal részesedik. A 12 elfogadott pályázatból 4-et
mgtsz-ek adtak be, a többit /főleg könnyű-/ ipari vállalatok. Az elfogadott pá-
lyázatok támogatási aránya átlagosan 35 százalék. Az új munkahelyek döntő
része képzetlen, illetve betanított dolgozók foglalkoztatását teszi lehetővé.

A TFSZA és a megyeközponti pénzalap elkülönített részén kívül az elmaradott
térségek fejlesztése egyéb főhatósági decentralizált alapokból is történik /pl. ví-
zügyi alap, kistelepülések bolthálózatának rekonstrukciója, összekötőútépítés,
melioráció stb./. Több megyei hatáskörű pályázat /pl. kerékpárutak építésére stb./
is megcélozható. A Békés megyei elmaradott térségek fejlesztése szempontjából
a meliorációs program /amely a két északi térségben közel 15 ezer hektáron
valósul meg, 300-350 millió forint költséggel/, valmint a Foglalkoztatási Alap
jöhet szóba jelentősebb forrásokkal.

Az 1989-90. évi megyei TFSZA-ra új pályázatot hirdetett meg a megyei tanács
vb. még 1988 tavaszán. A pályázat nyilvános, több hivatalos lapban megjelen-
tették. A korábbiakhoz képest bővült a kiírás, mivel termelő infrastruktúra fej-
lesztésére is lehet pályázatot benyújtani. A benyújtott 36 pályázatból 22 a mun-
kahelyteremtő elképzelés, 15 pályázatot adtak be a helyi mezőgazdasági üzemek.
A legtöbb pályázat az északkeleti térségre vonatkozik /17./. A beruházások ter-
vezett összköltsége 800 millió forint, az igényelt támogatás 1989-ben 189 millió
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forint Az elbírálás, véleményezés, egyeztetés után 9 pályázatot fogadtak el,
amelyekhez a nyújtandó támogatás /tartalékkal együtt/ 28,3 millió forint.

A kormányprogram eddigi tapasztalatai
A gazdaságilag elmaradott térségek fejlesztésére kidolgozott program 1987.

január 1-től lépett életbe, míg kidolgozása az 1985-86-os években történt. Ez
azt vonja maga után, hogy érdemben nem számoltak a piacgazdaság kiépülésével,
holott az utóbbi időszakban felerősödtek az erre irányuló erőfeszítések. A program
a régi területfejlesztési szemléletet tükrözi, a termelő beruházásokra helyezi a
hangsúlyt, ágazati érdekeknek nyit kaput, az infrastruktúra fejlesztése másodla-
gos. Piacgazdaságban az egyes térségek elmaradottságát az eredményes piaci
működéshez szükséges feltételek, szolgáltatások létrehozásával /úthálózat, hír-
közlés, szakképzés, pénzügyi élet fellendítése, piaci háttér kiépítése stb./ lehet
főleg mérsékelni, a piaci érdekek pedig majd kialakítják a konkrét, szektortól
független termelő tevékenységet.

A Minisztertanács által jóváhagyott program csak keretét adja a felzárkóztatási
törekvéseknek, ezért az éves népgazdasági tervekben, a TFSZA felhasználásának
szabályaiban a jelentős változásokat, új igényeket figyelembe lehetne venni.
Azonban a TFSZA összegét már előre szinte teljesen lekötötték, így nehéz mó-
dosítani a felhasználását, holott a társadalmi-gazdasági feltételek alapvetően meg-
változnak /pl. várható, hogy főleg az elmaradott térségekben a föld egyre nagyobb
része magángazdaságokba kerül, amelyeknek segíteni kellene az indulásnál stb./.

A TFSZA megyék között fel nem osztott része elsősorban a budapesti ipar
racionalizálására szolgált, azaz a ki nem használt, korszerűtlen ipari állóeszkö-
zöket akarják vidékre telepíteni. Ez azt jelenti, hogy 600 millió forintot juttatnak
/a TFSZA 20 százalékát/ burkoltan a fővárosi, illetve más nagyvárosi iparvál-
lalatoknak, amely összeg a falusi vidéknek lett megszavazva. Ez nemcsak azért
méltánytalan, mivel ismét a fővárosban csapódik le egy jelentős, nem odaszánt
összeg, hanem azért is, mivel így nem azt az állóeszközt veszik meg, amely a
feltételeket mérlegelve a legelőnyösebb. A pillanatnyi érdek a fővárosi /általában
elavult/ állóeszköz megvétele mellett szól, a támogatás azt teszi olcsóvá. A fő-
városi központú ipari telephelyek felemás megítélése, a felerősödő önállósodási
törekvések pedig nyilvánvalóvá teszik, hogy csak azok a vidéki részlegek lesznek
eredményesek, amelyek a gazdasági feltételek piaci értékelésén alapulnak.

A TFSZA 3 milliárd forintos összege a jelenlegi infláció mellett a program
előzetes elvárásainak teljesítésére nem elengendő. Nagyon nehéz helyzetbe ke-
rültek azok a pályázók, akik hosszabb átfutási idejű fejlesztésbe kezdtek, mivel
az előzetes kalkulációkat messze meghaladják a tényleges kifizetések. Az előre
nem látható jelentős áremelkedéseken túl tovább nehezítette helyzetüket az, hogy
az adórendszer változása miatt forgalmi adót kellett fizetni /az állami támogatás
jelentős részét ÁFA-ként visszavette a költéségvetés/. Csak 1989-től kapnak adó-
kedvezményt azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek beruházást vállalnak a
kijelölt térségekben.

A megyei tanácsok 1986 első félévében fogadták el a VII. ötéves tervüket,
így a normatív fejlesztési lehetőségek /fejkvóta, céltámogatás/ kialakításánál nem
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vehették figyelembe egyes települések elmaradottságát, mivel az országos prog-
ram az előkészítés szakaszában volt még csak. Holott a lakossági infrastruktúra
kiemelt fejlesztése nélkül /amire a fejkvóta, vagy céltámogatás megfelelő kiala-
kítása lehetőséget adott volna/ a gazdasági bázis sem képes a népességmegtar-
tó-képességet hosszabb távon jelentősen megerősíteni. Az érdekelt megyei ta-
nácsok zöme a megyeközponti pénzalapból különített el egy részt, amiből a
megyei pályázatokat támogatni tudta.

Az 1987-ben elindult kormányprogram társadalmi hatásait az érintett térsé-
gekben az idő rövidsége miatt nehéz pontosan felrajzolni. A népesség továbbra
is erőteljesen csökkent, 1985 és 1988 között mintegy 5 százalékkal. Az 1200
fős csökkenés két harmada az elvándorlásból, egy harmada a természetes sza-
porodás visszaeséséből /másfélszer haladja meg a korlátozások száma az élve-
születésekét/ adódik. Az elmaradott térségek népességének erőteljes fogyása nem
állt meg, az elkövetkező években mérséklődése nem is várható, mivel a korst-
ruktúra nagyon kedvezőtlen.

Az emberek értékítéletét jól kifejezi, épít-e házat a faluban. 1000 lakosra
számolva fele annyi ház épült 1986 után a három vizsgált térségben, mint a
megyében. Amíg országosan évente 4-5-ször több lakás épül, mint amennyi
megszűnik, ezekben a térségekben a megszűnések és építések száma alig tér el.
Az épített lakásokban a víz szinte mindenütt megtalálható /94,3%/ viszont a
közcsatornák hiányoznak, aminek kedvezőtlen hatásai a termőföldnél, a házak
elvizesedésénél már most megfigyelhetők.

A helyi tanácsok gazdálkodásában a háttérbe szorulás bizonyos mérséklődése
figyelhető meg. Az egy lakosra számolt bevételük 1986 és 1988 között már
csak két harmada a megyei átlagnak. A beruházási célú kiadások felét, az állami
támogatások pedig 80 százalékát teszik ki az egy lakosra jutó értéknek. A tanácsi
gazdaságban tehát megfigyelhető csekély előrelépés, néhány kisebb fejlesztésre
sor kerülhetett.

A lakosság életszínvonalát jól érzékelteti a személyi jövedelemadó. 1988-ban
az egy lakosra számolt összeg a három gazdaságilag elmaradott térségben 2,2
ezer forint/fő volt, amely felét tette ki a megyei /4,3 ezer forint/fő/ és harmadát
az országos /6,6 ezer forint/fő/ átlagnak. 1990-től a személyi jövedelemadó a
helyi tanácsok bevétele lesz, várható az, hogy a nagyon alacsony adókat kiegé-
szítik központi alapokból, ennek ellenére a területi különbségek kiéleződése vár-
ható az elkövetkező években.

A lakosság eladósodása, a hitelek és betétek aránya ezekben a térségekben a
legkedvezőtlenebb, 2-3-szorosa a betétállománynak a hitelállomány /Lengyel I.
- Szekeres I. 1990./. Megjegyezzük, hogy a régiókat tekintve az Alföldön adó-
sodott el a legjobban a lakosság, a hitelek és betétek aránya 133,3 százalék, a
többi megyében 118,6 százalék, Budapesten 47,4 százalék. Mindez annak tud-
ható be, hogy az Alföldön néhány nagyobb város kivételével szinte csak magá-
nerőből, hitelek segítségével épülhettek lakások, illetve a jövedelmek jelentősen
kisebbek a máshol elérhetőnél /amit az SZJA is jelez/.

A három kistérségben a kormányprogram eddigi mérlegét magvonva azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a tanácsi gazdaságban érzékelhetők bizonyos kedvező jelek,
míg a gazdasági akciók zöme csak ezután fejti ki hatását. Viszont a pályázatokat
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átnézve ezek a fejlesztések főleg elszigetelt, egyedi beruházások lesznek, amelyek
nem képesek megszüntetni a térségek elmaradottságát, hátrányos helyzetét. A
munkaalkalmak száma megnő ugyan /főleg betanított munkásokat fognak fog-
lalkoztatni/, azonban az infrastruktúra /a közlekedési kapcsolatok, közutak, hír-
közlés stb./ fejletlensége miatt nem generálnak újabb fejlesztéseket, vállalkozá-
sokat Megjegyezzük, hogy a bemutatott kormányprogramnak nem is célja az
elmaradottság felszámolása, csupán a gazdasági bázis erősítését tűzi ki közvetlen
célként

Összefoglalás
Az erőforrás-korlátos hiánygazdaságban, a vizsgált időszakra jellemző cent-

ralizáltan indirekt gazdaságirányításnál a fejlesztésekért folyó versenyben az el-
maradott területek alkupozíciója gyenge volt, a jelentősebb beruházások az ipa-
rilag fejlett területeken koncentrálódtak, ami maga után vonta az infrastruktúra
fejlesztését is. így fennmaradtak és újratermelődtek a területi különbségek, a
tanácsi fejlesztési pénzeszközök állandóan elmaradtak az országos, sőt vidéki
átlagtól is /Lengyel I. 1988/. Viszont a kedvezményezett térségek sem jártak
jól, mivel hazánkban azok az ágazatok voltak a legbefolyásosabbak, azok kapták
a legtöbb pénzt, amelyek válságba kerültek, vissza fognak szorulni. Az infrast-
rukturális fejlesztések ezeken a területeken is egyoldalúak voltak, a termelő inf-
rastruktúra egyes elemeinek létrehozására került csak sor és a lakossági infrast-
ruktúra fejlesztése is felemás módon történt.

Az Alföldön is az erőltetett fejlődés figyelhető meg, a termelő infrastruktúra
néhány területileg erősen korlátozott eleme valósult csak meg, a gazdasági bázis
is fejletlen, egy-egy kiemelt beruházási akcióval jöttek csak létre számottevő
kapacitások, amelyek általában az Alföldön kívüli centrumokhoz kötődnek. A
piacgazdaság kiépülésével várható, hogy a feldolgozóipar és az integrált élel-
miszergazdaság előtt megnyílik a pálya. Mivel ezek az országban decentralizáltan
helyezkednek el, ezért remélhető a gazdaság térbeli egyensúlytalanságainak mér-
séklődése is. Sajnos az eredményes piaci működés feltételei az Alföld elmaradott
térségeiben alig adottak, az várható, hogy az előbb-utóbb bekövetkező informa-
tikai forradalom /amely a piacgazdasághoz manapság nélkülözhetetlen/ a sokkal
jobb humán és infrastrukturális feltételekkel rendelkező ipari tengelyen veti meg
a lábát először. A lakosság nagyarányú eladósodása /amely elsősorban az állami
lakásépítés hiányára vezethető vissza/ pedig a térség jövőjét még sötétebbre
festi.

Amíg egy centralizált modellben agilis vezetők "kijárással" el tudtak intézni
komoly fejlesztéseket, addig piacgazdaságban a "lobbyzás" is másként zajlik. A
helyi, területi vezetés a gazdaságot két módon tudja menedzselni. Egyrészt a
problémákat, társadalmi feszültségeket a közvélemény előtt, nyilvános fórumo-
kon nyíltan feltárva országos segítséget kér, bebizonyítva, hogy az egész ország
érdeke a különbségek mérséklése /pl. a térség elszegényedése növeli a fejlett
területekre költözők számát, akik az ottani lakás- és foglalkoztatási gondokat
csak fokozzák/. Alapvető az is, hogy az infrastruktúra fejlesztésének a helyi
önkormányzatokon és gazdaságon túlmutató kérdéseiben /pl. közúthálózat, ener-
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getikai hálózatok stb./ a térség érdekeinek markáns képviselője legyen. Másrészt
a helyi feltételeket alaposan elemezve kidolgoz egy olyan piackonform gazda-
ságfejlesztő stratégiát, amely a befektetők részére a térséget kedvezővé teszi. A
fejlett országok tapasztalatai szerint ezek a stratégiák nagyon eltérőek, sikeres-
ségük a feltételek reális felmérésétől és a vezetés rátermettségétől függ. Közösnek
az mondható, hogy nem a közvetlen termelést célozzák meg, hanem a bármilyen
gazdasági tevékenység hátteréül szolgáló tercier szektort ösztönzik /pl. ingat-
lanokkal, adókedvezményekkel, információszolgáltatással stb./, a pénzügyi szfé-
rának és a felsőfokú szakképzésnek kiemelkedő szerepet tulajdonítanak.

A makrogazdasági szinten jelentkező strukturális feszültségek egyúttal területi
feszültségek is. A válság hazánkban területileg is kiterjedtté vált, elért mindenkit.
Ebben a helyzetben az várható, hogy minden erőforrásért kemény harc folyik
/pl. a világkiállítás, bős-nagymarosi beruházás stb. térségi érdekeket is takar/,
amely küzdelemben az Alföld lehetőségei csak akkor javulnak, ha a redisztribúció
nyíltan zajlik és mértéke jóval kisebb lesz a korábbiaknál, az önkormányzatok
gazdasági függetlensége erősödik és lehetővé válik az infrastruktúra térben egyen-
letes fejlesztése.

Nyilvánvaló, hogy a tervezés eddigi rendszerében az elmaradott térségek prob-
lémái nem oldhatók meg. Ennek okai az alábbiakban összegezhetők: 1.) A tervet
a hagyományos rendszeren dolgozták ki, nem elemezték, hogy a várhatóan fej-
lődő piaci viszonyok milyen határokat váltanak az elmaradott településeken. 2.)
A fő cél az ipari temelés és feldolgozás fejlesztése volt, az infrastruktúráról
majdnem megfeledkeztek. 3.) A mezőgazdasági magántermelés újraéledésében
reménykedve ezen termelők igényelnének támogatást, nem azok a távollevő köz-
ponttal rendelkező ipari üzemek, melyek kiöregedett gépeiket akarják tovább
üzemeltetni és olcsó munkaerőt keresnek. 4.) A régiók és a települések nagyobb
önállósága azt kell jelentse, hogy a közösségeknek legyen joguk több pénzeszközt
megtartani saját céljaikra és ezáltal a gazdasági folyamatok révén kell reálisan
értékelődniük.

A jelen tanulmányban megfogalmazott problémák, gondolatok, bár elsősorban
Békés megyei példákon alapulnak, de közösek az Alföld egészére. Ezért is lehet
nagy jelentősége a dél-alföldi megyék együttműködési készségének, összefogá-
sának. 1989 novemberében kiadott szándéknyilatkozat egyik sarkalatos tartalmi
kérdése kell legyen a közös regionális problémák föltárása, kutatása. A ma for-
málódóban levő önkormányzati elképzelések egyike sem szán akkora újraelosztó
szerepet a megyéknek, mint amekkorával eddig rendelkeztek. Ugyanakkor senki
sem tagadja, hogy léteznek olyan kisebb-nagyobb térségeket érintő feladatok,
melyek megoldására regionális összefogás szükséges. Ennek egyik lépése lehet
egy, az e század elejétől folyamatosan forszírozott Alföldi Tudományos Intézet
megerősítése, melynek kezdeménye már 1973 óta Alföldi Kutatócsoport néven
a Magyar Tudományos Akadémia keretében működik Békéscsabán.
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