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1. Bevezetés
Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékén a 2011/12-es tanévben indult el a geográfus mesterképzés,
az országosan unikális erőforrás- és kockázatelemző, valamint régiómenedzser szakirányokkal.
Az erőforrás- és kockázatelemző szakirány hallgatói a szerzett ismeretek birtokában képesek lesznek új
erőforrások feltárására, azok fenntartható felhasználására, valamint a lokális és globális környezeti kockázatok
felismerésére és tervszerű mérséklésére.
Az elsősorban természeti, természetföldrajzi jellegű ismeretek mellett a képzés tartalmának kialakításánál
fontosnak tartottuk a társadalommal, a társadalmi környezettel kapcsolatos ismeretek beépítését is az oktatási
programba, hiszen azok nélkülözhetetlenek 21. századi, az emberi erőforrások, de egyúttal a kockázatok
felértékelődésével is jellemezhető világunkban.
A társadalom, mint erőforrás és kockázat című kurzus így bekerült a szakirány differenciált szakmai ismeretei
közé, a harmadik félévben előadásként, a negyedik félévben pedig gyakorlatként.
Jelen elektronikus tananyag a kurzus előadásához készült, és szerves folytatása a gyakorlat elektronikus
tananyaga.
Bár a feldolgozott témakörök szakirodalma könyvtárakat megtöltő, ismereteink szerint napjainkban nincs olyan
felsőoktatási tankönyv vagy jegyzet, amely hasonló tematikával és szemszögből mutatná be a társadalommal
kapcsolatos ismeretanyagot.
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a jegyzet elkészítésében segítő és támogató tanszéki kollégáimnak,
Dr. Kajati György főiskolai docensnek, Piskóti-Kovács Zsuzsa és Kovács Enikő tudományos
segédmunkatársaknak.

2. 1. A társadalom, a társadalmi fejlődés, mint a
fenntartható fejlődés egyik alappillére
2.1. 1.1. Tartalom
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A társadalom definiálása; a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés értelmezése; a társadalom szerepe a
fenntartható fejlődés folyamatában.

2.2. 1.2. A tananyag kifejtése
A társadalom definiálása
A társadalomnak nincs általános érvényű meghatározása.
„A társadalom emberek alkotta csoport, amely megkülönböztethető más csoportoktól tagjainak közös
érdeklődése, ismertetőjelei, viszonyrendszere, intézményei és kultúrája alapján.”[1]
Köznapi értelemben a társadalom nagyobb embercsoportot jelöl, amelynek tagjai egyfajta rend szerint együtt
élnek. A társadalom kifejezés a „társ” szóból alakult ki a latin societas („társadalom”) mintájára, amely a „társ”
jelentésű socius szó származéka.
„A társadalomtudományok a társadalom kifejezést használják félig zárt (vagy félig nyitott) társadalmi
rendszert alkotó emberek csoportjára, amelyben a legtöbb interakció a csoporttagok között történik és itt zajlik
le a társas hatás, befolyásolás is. Még elvontabban a társadalom önálló egyedek közötti kapcsolatok hálózata.
A társadalom kifejezést szintén gyakran használják kölcsönösségi viszonyrendszeren alapuló közösségekre.”[2]
Politikai megközelítésből a kifejezés alatt gyakran egy ország állampolgárainak közösségét értik. Giddens, A.
(1997) megfogalmazása szerint „A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének alávetett, különálló
területen élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek csoportja.”.
A társadalomtudósok az alábbi társadalmi típusokat különítik el: vadászó-gyűjtögető, nomád állattenyésztő,
földművelő és mezőgazdasági termelő, városlakó, ipari (indusztriális) és poszt-indusztriális társadalmak.
A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés
A "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés az 1980-as évtized elején jelent meg a nemzetközi
szakirodalomban. Általános ismertségét Lester R. Brown a fenntartható társadalom kialakításával foglalkozó
műve[3] hozta el, amely 1981-ben jelent meg. Ebben Brown összekapcsolta a népesség növekedését a
természeti erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a
természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása.
Az ENSZ Közgyűlés határozata alapján 1984-ben kezdte meg munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés
Világbizottsága, amely független szakértőkből állt, Gro Harlem Brundtlandnak, Norvégia akkori
miniszterelnökének vezetésével. A Bizottság 1987-ben ”Közös jövőnk” („Our Common Future”) címmel
kiadott jelentésében (Brundtland-jelentés) a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel,
amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely
megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.[4]
A jelentés meghatározta a fenntartható fejlődés fogalmát: „a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti
a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék
szükségleteiket”. A cél a harmónia megteremtése az ember és környezete, valamint ember-ember relációban is
(Rakonczai J. 2003).
Herman Daly megfogalmazása szerint "a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy
az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk". "A fenntarthatóság az emberiség jelen
szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő
megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata,
Tokió, 2000).[5]
A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata alapján:
A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, szociális jólét – elérése, megtartása
érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését jelenti. A fenntartható fejlődés
tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő
jogának biztosítását.[6]
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A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken (1.1.
ábra). Mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési
stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben.[7]

1.1. ábra: A fenntartható fejlődés három alappillére
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s – 2013. 04. 12.
A fenntarthatóság 3 fő jellemzője:
- fenntartja az élet általános minőségét;
- biztosítja a természetes erőforrások folyamatos elérhetőségét;
- elkerüli a tartós környezeti károkat.
A fenntartható fejlődés fő alapelvei (Gyulai I.):[8]
1) Holisztikus megközelítés elve
2) Integrációs elv
3) Tartamosság elve
4) Természeti erőforrások használatának és megőrzésének egyidejűsége
5) Megelőzés és elővigyázatosság elve
6) Alkalmazkodási formák megőrzésének elve
7) Helyi erőforrások alkalmazásának elve
8) Ökológiai adottságoknak megfelelő hasznosítás elve
9) Stabilitás és sokféleség megőrzésének elve
10) A nem anyagi értékek haszon elve
11) Eltartó- és tűrőképesség szerinti használat elve
12) A körfolyamatokban történő összekapcsoltság elve
13) Szubszidiaritás elve
14) Az együttélés (koegzisztencia) elve
15) Entrópia
A fenntartható fejlődés fontosabb konkrét ökológiai és emberközpontú alapelvei:
4
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-

a természeti életközösségeket gondozni kell;

-

az emberi élet minőségét javítani kell;

-

a Föld életképességét és változatosságát meg kell őrizni;

-

a meg nem újuló erőforrások kiaknázását a lehető legkisebbre kell szorítani;

-

a Föld eltartó képességén belül kell élni;

-

az emberi hozzáállást és gyakorlatot, ahol szükséges meg kell változtatni;

-

az emberi közösségeknek képessé kell válniuk saját környezetük gondozására;

-

a fejlődés és környezetvédelem összehangolására nemzeti kerettervet kell kidolgozni;

-

az egészséges környezet érdekében világméretű szövetséget és egyezményeket kell kötni.[9]

A fenntartható fejlődés kapcsán felmerül az a kérdés, hogy milyen mértékben helyettesíthető a természeti tőke.
A „gyenge fenntarthatóság” a három pillér közti kapcsolatot mint halmazok metszéspontját tekinti, a természeti
tőke helyettesíthető gazdasági tőkével (1.2. ábra).

1.2. ábra: A fenntartható fejlődés két megközelítése
Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/03-fgazdasag/FGazdasag.xhtml – 2013. 04. 12.
A természeti rendszerek „stratégiái”[10] és az emberi gazdálkodási rendszer stratégiái nagyban különböznek. A
természetben működik a negatív visszacsatolás rendszere, míg az ember megpróbálja a negatív visszacsatolások
kiiktatni, vagy hatásukat elodázni. Gyulai Iván az alábbiakban foglalta össze a legfontosabb különbségeket: 1.1.
táblázat.
1.1. táblázat: A természeti és társadalmi stratégiák közötti különbségek

Stratégiák

Természetben

Társadalomban

Irányítás

Vezérlés
és
szabályozás Főleg vezérelt rendszer az állandónak
összhangját az irányítás biztosítja hitt növekedés érdekében
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Negatív visszacsatolás

Jelen van, meghatározó

Késleltetett

Organizáltság

Heterogén

Homogén

A hatások kezelési „stratégiája” Elvezetés

Ellenhatás

Erőforrás használat

Erőforrás fejlesztés

Új erőforrások bevonása

Termelői „stratégiák”

Ciklikus

Lineáris

Környezeti „stratégia”

Környezet adekvát

Környezet átalakító

Fogyasztási „stratégia”

Sokféléből keveset

Kevésből sokat

Energia „stratégia”

Lágy

Kemény

Időhorizont

Hosszú táv

Rövid táv

Stabilitás

Dinamikus egyensúly

Nagy bizonytalanság

Alrendszerek

Azonos szerkezet és funkció

Eltérő

Elemek száma

Sok

Kevés

Forrás: http://weblaboratorium.hu/kornyezetvedelem/korny_termved/3.doc – 2013. 04. 12.
Fontos kiemelnünk, hogy a fenntartható fejlődés nem azonos a környezetvédelemmel. A környezeti problémák
nem kezelhetőek elkülönülten a szociális és gazdasági problémáktól, ha azokat fenntartható módon kívánjuk
megoldani. Olyan új kultúrára van szükségünk, amelyben a különböző igényeket integrálni tudjuk (1.3. ábra).

1.3. ábra: A bioszféra és a gazdaság nyitott láncainak zárása
Forrás: Szlávik J. 2006, 88. p.
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Milyen módszerekkel és eszközökkel valósítható meg a fenntartható fejlődés? Nincsenek univerzális módszerek
és eszközök. Minden közösségnek magának kell a legmegfelelőbbeket megtalálni. Fontos, hogy más
tapasztalataiból is tanuljunk, és saját tapasztalatainkat adjuk át másoknak.[11]
A fenntartható társadalom legfontosabb ismérvei, alapvető követelményei:[12]
szociális igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés;
-

az életminőség folytonos javítására való törekvés;

a természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos
és környezet-etikus magatartása szükséges;
-

a környezetminőség megőrzése.

„Az életminőség magában foglalja az egészséget - a teljes testi, lelki és szociális jólétet -, s ehhez kapcsolódóan
az anyagi jólétet, az egészséges környezeti feltételeket, a demokratikus jogokat, a biztonságot, a mindenki
számára elérhető oktatást, stb. A megvalósításhoz elengedhetetlen a rendszerszemléletű gondolkodás és
kormányzás, amelynek intézményi, kormányzási megtestesítője a fenntartható fejlődés minden dimenzióját
integráló intézményrendszer. A fenntartható fejlődés minden egyes részterületén a kitűzött célok elérése
érdekében tehát szükség van oktatási, szemléletformálási-kommunikációs tevékenységre.”
A fenntartható fejlődés oktatásának célkitűzései: [13]
1) A rendszerszemléletre való nevelés;
2) Az alternatív gondolkodás elsajátítása;
3) A globális kérdések megértése;
4) A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása;
5) A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása;
6) A természet, az élet és a biológiai sokféleség jelentőségének megértése;
7) A kulturális örökség fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben.
Ajánlások a fenntarthatóság megvalósítására: 1.2. táblázat.
1.2. táblázat: A fenntarthatóság megvalósításának feltételei

Stratégia

Tevékenység

Együttműködés

Egyének, csoportok, kisebb-nagyobb szervezetek együttműködésén keresztül.

Konszenzus

Arra ösztönözni az egyes csoportokat, hogy a különböző érdeklődés, illetve érdekek
ellenére, kövessenek el mindent annak érdekében, hogy közös megegyezésre jussanak.

Tevékenység

Olyan tevékenységi formákat kialakítani, amelyek segítenek abban, hogy az élet
minősége, az életstílus megváltozzon egy fenntartható irányban.

Indikátorok

Olyan helyi indikátorokat kifejleszteni, amelyek segítik a közösséget abban, hogy a
fejlődésük egy fenntartható irányban induljon el.

Célok

Reális, a többség számára elfogadható célok kitűzése a fenntarthatóság elérése
érdekében.

Oktatás

Megteremteni annak a lehetőségét, hogy az oktatáson keresztül lehetőleg mindenki
7
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hozzájusson olyan információkhoz, amelyek segítségével a környezeti tudatosság
fokozható a közösségen belül.
Kommunikáció

Biztosítani a folyamatos információáramlást és az őszinte eszmecserét a különböző
szervezetek és érdekcsoportok között.

Helyi sajátosságok

Segíteni az olyan tevékenységet, támogatni az olyan akciókat, amelyek segítik a helyi
karakter megerősödését.

Tanácsadás
példaadás

és Olyan tanácsot adni, illetve olyan példákat mutatni, amelyek segítik az otthoni, illetve a
munkahelyi tevékenység megváltoztatását egy fenntartható irányban.

Egyenlőség

Segíteni minden kisebbségi, vagy hátrányos helyzetű csoportot (nemzetiségiek,
mozgássérültek, stb.) hogy részt vehessenek egy helyi fenntartható fejlődési
programban

Nyomásgyakorlás

Gyakoroljunk nyomást minden olyan helytelen politikára, vagy mindennapi
gyakorlatra, amely negatív hatással van a környezetünkre és károsan befolyásolja a
következő generációk esélyeit.

Globális gondolkodás Segíteni az embert abban, hogy megértsék a "gondolkodj globálisan és cselekedj
lokálisan" gondolat lényegét és így is éljenek.
Koncentrálás a jövőre Minden határozatunkban, amelyet ma hozunk, jelenjen meg a jövő generációival való
törődés.
Forrás:
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Fenntarthato%20fejlodes/Fenntarthato%20fejlodes.html
– 2013. 04. 12.

A fenntartható fejlődés elvei és a fejlettség közti viszony:[14]
„Ökotársadalmak”: Az ember, mint eszközhasználó, gondolkodó lényként megjelenik a világban, éppúgy
része a természetnek, mint bármelyik állatfaj, ezért szokás a legprimitívebb szinten élő közösségeket
„ökotársadalmaknak” is nevezni. Ezen társadalmak harmonikus viszonyban vannak a természettel, úgyszólván
részét képezik az anyag körforgásának: elsajátítják mindazt, amit kínál, majd „vissza is adják”, de kárt kevésbé
tesznek benne.
Fejlődő emberiség: Azonban pár ezer évvel ezelőtt elkezdett megváltozni az ember-természet viszonya, és az
emberiség a „fejlődés” útjára lépett. Az ember, mihelyt civilizálódni kezd, visszavonhatatlanul elkezdi
tönkretenni a természetet, átalakítja az évmilliók alatt kialakult szerkezetet és megbontja az eredeti dinamikus
egyensúlyt. A demográfiai robbanás, az urbanizáció, a pazarló fogyasztás felgyorsította a természet átalakítását.
A környezetszennyezés a 20. század második felére globális problémává vált. A fejlett országok ugyan
elkezdtek fellépni a víz-, a levegő-, a talajszennyezés ellen, de a világ nagyobbik, kevésbé fejlett részén,
azokban az országokban, amelyek nemrég léptek a modernizáció útjára, éppoly gondatlanul folyik a
természetrombolás, mint Európában vagy Észak-Amerikában a 19. században és a 20. század első felében.
Azt is meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a tíz legnagyobb ökológiai lábnyommal[15] rendelkező ország
között elsősorban fejletteket találunk (1.4. és 1.5. ábra).
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1.4. ábra: Az ökológiai lábnyom országonként (2007)
Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/03-fgazdasag/FGazdasag.xhtml – 2013. 04. 12.

1.5. ábra: A HDI (Human Development Index – humán fejlettségi mutató) és az ökológiai lábnyom
nagyságának összefüggése (2008)
Forrás:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Human_welfare_and_ecological_footprint.jpg – 2013. 04.
12.
Fejlett és fejlődő országok:[16]
Míg a fejlett országokban egyre inkább elterjedt, hogy a környezetszennyezésből, a természeti erőforrások
csökkenéséből és a népességnövekedés, illetve a nagyobb fogyasztási igények által fokozódó nyersanyag- és
energiafelhasználásból fakadó problémákat szükségszerűen meg kell oldani, addig a fejlődő országok ezeket
kizárólag a gazdag „északi” országokat érintő kérdéseknek tartották. A gyors technológiai fejlődés ellenére a
fejlett országoknak tulajdonítható erőforrás-felhasználás és környezetterhelés jelentősen nőtt (1.6. és 1.7. ábra).
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„A fejlődős országok természeti erőforrás felhasználása, a gazdasági tevékenység által előidézett
környezetszennyezés mértéke viszonylag alacsony volt. Feladatuknak elsősorban a szegénység, és ezzel
összefüggésben a különböző járványok leküzdését, a fejlett országokéhoz hasonló életkörülmények kialakítását
tartották. Ezért kísérletet tettek gazdaságuknak a lehető leggyorsabb és legkevésbé tőkeigényes módon történő
iparosítására olyan technológiák felhasználásával, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a
környezetvédelmi problémák kialakulásához.”

1.6. ábra: Rostow modellje a gazdasági fejlődésről
Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/03-fgazdasag/FGazdasag.xhtml – 2013. 04. 12.
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1.7. ábra: Rostow modell néhány ország példáján keresztül
Forrás: http://fdmc12geo.blogspot.com/2008/06/rostow-model.html – 2013. 04. 12.

2.3. 1.3. Kérdések, feladatok
1. Hogyan definiálná a társadalmat?
2. Mit nevezünk fenntartható fejlődésnek?
3. Hogyan függ össze a társadalmi fejlődés és a fenntarthatóság?
4. Milyen lépések által valósítható meg a fenntartható fejlődés?

3. 2. Globális demográfiai folyamatok, problémák I.
3.1. 2.1. Tartalom
A demográfiai átmenet; a világ népességszámának növekedése; népességrobbanás vs. népességfogyás – a
természetes népmozgalmi mutatók (születések, halálozások) értékeinek területi különbségei; a világnépesség
térbeli eloszlásának változásai; a legjelentősebb népességtömörülések.

3.2. 2.2. A tananyag kifejtése
A demográfiai átmenet elmélete [17]
Európa demográfiai és gazdasági, társadalmi fejlődése rácáfolt Malthus elméletének első kiadásban
megfogalmazott voltára, mert hosszútávon az életszínvonal emelkedése nem gyorsította, hanem lassította a
népesség növekedését, mert a halandóság javulását a születésszám csökkenése követte.
A két világháború közötti időszakban egy új demográfiai elmélet jelentkezett. Ez lett a demográfiai átmenet
elmélete.
Blacker öt fázisa:
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1. Magas stacioner fázis, amikor a halálozási és születési arányszám egyaránt igen magas.
2. A korai népességnövekedési fázis, amikor a halandóság javulni kezd, a születési arányszám azonban magas
marad, ezért a népesség növekedése meggyorsul.
3. A késői növekedési szakasz, amikor a halálozási arányszám tovább csökken, de már a születési arányszám is
csökken így a természetes szaporodás továbbra is magas marad.
4. Az alacsony stacioner szakasz, amikor a halandóság már nem javul tovább, a termékenység viszont tovább
csökken, úgyhogy a természetes szaporodás a zérushoz közeledik.
5. A természetes fogyási szakasz, amikor a születési arányszám a halálozási arányszám alá csökken.
A második világháború után már nem a halandóság javulásában, hanem a gazdasági fejlődéssel összefüggő
gazdasági, társadalmi, és kulturális változásokban látták a termékenységcsökkenés okait.
„Hagyományos társadalom jellemzői: magas halandóság, különösen csecsemő- és gyermekhalandóság,
mezőgazdasági társadalom, falusi közösségek túlsúlya, rövid és alacsonyszintű oktatás, alacsony életszínvonal,
szűkös fogyasztási lehetőségek, a nők számára csekély lehetőség, hogy a családon kívül elérjenek valamit, a
gyermeknevelés költsége alacsony, a munka családi keretekben szerveződik, a család szerepe az anyagi
segítségnyújtásban és biztonság teremtésben nagyon fontos, nagycsaládok és háztartások, vallási elképzelések
támogatják a nagy gyermekszámot, társadalmi immobilitás, népi fogamzásgátló módszerek.
Modern társadalom: alacsony halandóság, ipari társadalom, magas fokú városiasodottság, az oktatás hosszú és
magas végzettséghez vezet el, magas életszínvonal, táguló fogyasztási lehetőségek, a nők új gazdasági szerepe,
a gyermeknevelés költsége magas, a munka gyárakban és hivatalokban szerveződik, a család segítő és
biztonságot nyújtó szerepe csökken, családmag tagjai élnek együtt, szekularizáció, kis gyermekszám ideálja,
nagy társadalmi mobilitás, korszerű és hatékonyabb fogamzásgátló módszerek.
Ott, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek kisebbek ott a demográfiai átmenet hamarabb megy végbe, a
termékenységi szint hamarabb csökken, mert nem marad meg tartósan a nagy gyermekszám a legszegényebb
rétegben. A legszegényebb rétegek nem mutatnak hajlandóságot a gyermekszámuk korlátozására, ha ebből nincs
semmilyen előnyük. A demográfiai átmenet véghezviteléért elsősorban szegény falusi-mezőgazdasági réteg
helyzetének javítására kell erőfeszítéseket tenni.”

A család intézményét érintő történelmi változások a demográfiai átmenet elmélete keretébe illeszthetők. Az
elmélet klasszikus változata szerint a hagyományos agrártársadalmakban a termékenység is és a halandóság is
magas, a kettő közel egyenlő, így a népesség száma csaknem állandó. A modernizálódás a közegészségügy
javulásával jár, ami csökkenti a halandóságot, főleg a csecsemőhalandóságot. Ennek következtében több
gyermek marad életben. Ugyanakkor a gyermekek általánossá váló iskoláztatása csökkenti a család számára
hasznot hozó gazdasági tevékenységbe való bekapcsolódásuk lehetőségét, viszont növeli a költségüket. A
halandóság csökkenése után így előbb-utóbb megindul a termékenység csökkenése is, mivel a családok több
okból sem érdekeltek a sok gyermek vállalásában. Mivel a termékenység csökkenése általában később indul
meg, mint a halandóságé, lesz egy olyan időszak, amelyben a népesség gyorsan növekszik (mert a halandóság
már csökken, a termékenység még nem). Emiatt nőtt Európa népessége a többszörösére az elmúlt két
évszázadban, és ez okozza a harmadik világ napjainkban is zajló népességrobbanását.
A demográfiai átmenet elmélete szerint tehát az átmenet első szakaszában magas a halandóság is, a
termékenység is, majd a második szakaszban az egyensúly átmenetileg felborul, a halandóság és a termékenység
párhuzamos csökkenésének időszakában a népességszám erősen megnő. Végül a harmadik, utolsó szakaszban a
termékenység és a halandóság egy új, alacsony szinten ismét egyensúlyba kerül, a népességszám stabilizálódik.
A későbbi hozzájárulások új szempontokkal gazdagították az elméletet, például rámutattak a városiasodás és az
értékrendi változások hatására, vagy a fogamzásgátlási ismeretek terjedésének szerepére. Fontos megjegyezni,
hogy a termékenység változásai összefüggnek a házasodási szokások változásaival is (Andorka R. 1987,
Szentgáli T. 1991, Mason, K. O. 1997).
Az elmélet egyik gyenge pontja az volt, hogy semmivel nem magyarázta, hogy a harmadik szakaszban miért
állna meg a termékenység csökkenése. Mára bebizonyosodott, hogy a demográfiai átmenet elmélete a jövőre
irányuló következtetések tekintetében nem reális, vagyis a fejlett országok termékenysége nem stabilizálódott
egy olyan, még megfelelő szinten, hogy az – még az alacsony halandóság mellett is – hosszú távon biztosíthatná
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a népesség egyszerű reprodukcióját. A termékenység igen mélyre zuhant, miközben a halandóság tovább
csökkent.
Második demográfiai átmenet [18]
„Míg a második világháború előtt évtizedekig általánosan csökkent, a háború után mintegy két évtizedig
váratlanul magas szinten alakult a termékenység a fejlett országokban. A jelenséget „baba-hullámhegynek”
(vagy angol nyelvű kifejezéssel „baby boomnak”) nevezik a demográfusok. Oka valószínűleg a második
világháború utáni évtizedekben tapasztalt rendkívül gyors gazdasági fejlődés, mely a reálbér tartós
növekedésével és a munkanélküliség alacsony szintjével járt együtt.”
„Valószínű, hogy az 1950–60-as években jellemző gyors gazdasági fejlődés lelassulásával újra előtérbe kerültek
azok a tényezők, amelyek korábban, a ’30-as évek közepéig csökkentették a termékenységet. Emellett a ’60-as
évektől mind gyakoribbá vált a női munkavállalás a megházasodás után és a kisgyermekek nevelése közben is,
ami korábban ritkaság volt. A női munkavállalás és a gyermekvállalás összeegyeztetésének nehézsége olyan –
sok fiatal család életét megnehezítő és a termékenységet csökkentő – társadalmi problémává vált, amelyre a
fejlett európai országok csak késve (gyakran csak több évtizedes késéssel) reagáltak.” „Elképzelhető még három
további tényező kiemelkedő hatása. Az egyik, hogy a fogamzásgátló tabletták 1960 és 1975 között elterjedtek a
fejlett világban, valamivel egyszerűbb és hatékonyabb születéskorlátozó módszert biztosítva, mint az addig
használtak. A tabletták terjedése, valamint az általuk nyújtott lehetőség ismertté válása mintegy önmagát erősítő
tényezővé, divattá válva megnövelhette a hatékonyabb születéskorlátozás a gondolatát. Másrészt a kor szellemi
légköre, politikai áramlatai ellenségesek voltak a társadalom hagyományos intézményeivel, így a házassággal és
családdal szemben, és az egyéni szabadság középpontba állításával felgyorsították az individualizálódás hosszú
történelmi folyamatát. Végül lehetséges, hogy a párkapcsolatoknak, a velük járó felelősségnek a kevésbé
komolyan vétele, és ezzel az élettársi kapcsolatok terjedése is nagy szerepet játszott a termékenység
csökkenésében. Hiszen az ilyen kapcsolatok a tapasztalatok szerint átlagosan jóval bomlékonyabbak, mint a
házasságok, vagyis az ezeknél elkötelezettebb, komolyabb kapcsolatokhoz, a házasságokhoz képest bizonyára
jóval ritkábban adnak olyan biztonságérzetet, ami a gyermekvállaláshoz képest.”
Az 1960-as évek óta a fejlett országokban zajló demográfiai változásokat a demográfusok általában egy új
demográfiai korszak, az úgynevezett második demográfiai átmenet bekövetkeztével magyarázzák, amelyre a
várható élettartam nagyfokú emelkedése, az érintett társadalmak fokozódó elöregedése, a termékenység
elégtelen szintje miatt a népességszám stagnálása majd csökkenése, és esetleg ennek kezelésére az intenzív.
Bevándorlás a jellemző. Ezen új korszak további jellemzői a válások számának nagyfokú növekedése, a
házasságkötések számának csökkenése, a házasságon kívüli együttélések és a házasságon kívül születő
gyermekek arányának emelkedése, az élettársi kapcsolatban élő és főleg az egyedül élő szülők – általában
egyedül élő anyák – által nevelt gyermekek arányának növekedése és a gyermektelenség gyakoribbá válása.

Népességrobbanás vs. népességfogyás

A globális problémák alapvető kiindulópontja a túlnépesedés. Lényege, hogy a 20. század második felétől
rendkívül gyors ütemben növekedett Földünkön a népesség. A jelenlegi 7,2 milliárd ember (2013) ellátása még
nem veszi igénybe a Föld teljes eltartóképességét. A népesség további gyarapodása azonban kétségessé teheti
azt. (2.1. és 2.2. ábra)
A népességrobbanás a szegény országokban jelenleg megoldatlan problémákat okoz. A lélekszám
növekedésének üteme jóval meghaladja a gazdaságét. Ezek az országok elszegényednek, mert az előállított
alacsony GDP-t egyre több főre kell szétosztani. Nem tudnak elegendő élelmiszert termelni, s nem bírják az
élelmiszerek világpiaci árait megfizetni.
A világ népességének gyarapodási üteme az utóbbi 10 évben mérséklődött. Ennek legfontosabb oka a fejlett
országokra és már néhány fejlődő országra is jellemző növekedéscsökkenés. Másik oka az egyre több európai
országban tapasztalható népességfogyás (2.1. táblázat).
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A fogyás és a nagymértékű gyarapodás eltérő értékei felnagyítják a fejlett és a fejlődő világ közötti
különbségeket (2.3. ábra). A szegények még szegényebbek, a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. Az
ezredfordulón az emberiség 80%-a a fejlődő országokban élt.
2.1. táblázat: Az ENSZ Népesedési Osztályának előrejelzése 2050-ig – Fejlett és fejlődő világ

Országok

Tendenciák

Országok

Tendenciák

A fejlett világban

a népességszám 1,2 milliárd A fejlődő világban
fő marad, de csökkenhet is

a népesség száma 4,9
milliárdról 8,3 milliárdra nő

Olaszország, Oroszország
és Magyarország népessége
50 év alatt 25%-kal,
Németországé és Japáné
14%-kal, Ukrajnáé 40%-kal
csökkenhet

ezzel Földünk lakóinak 88%a a fejlődő világban él majd

az EU 2004 előtti 15
tagállamának 376 milliós
lakossága
10%-kal
megfogyatkozik

a leggyorsabb növekedés
Indiában (évi 16 millió
fővel),
Kínában,
Bangladesben, Indonéziában,
Etiópiában, Iránban várható

a várható élettartam 2050-re
eléri a 82 évet (1999-ben 75
év volt)

a várható élettartam eléri a
75 évet (1999-ben 63 év
volt)

a társadalom elöregedése
fokozódik: a 60 évesek
vagy
ennél
idősebbek
aránya 20%-ról 33%-ra
emelkedik
a legnépesebb országok
között
a
fejlett
országok köréből egyedül
az USA kap helyet (400
millió lakossal. Ebben az
évi
1,1
millió
fős
bevándorlás is szerepet
játszik)
Forrás: http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-Foldrajz_10-A_tulnepesedes_es_a_nepessegfogyas-102632 –
2012. 09. 26.
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2.1. ábra: A Föld országainak becsült népességszám-változása 2000–2050 között
Forrás: http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-Foldrajz_10-A_tulnepesedes_es_a_nepessegfogyas-102632 –
2012. 09. 26.

2.2. ábra: Az ENSZ előrejelzése a világ népességéről 2050-ig
Forrás: http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-Foldrajz_10-A_tulnepesedes_es_a_nepessegfogyas-102632 –
2012. 09. 26.

2.3. ábra: A fejlett és fejlődő országok népességszáma közti különbség
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Forrás: http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-Foldrajz_10-A_tulnepesedes_es_a_nepessegfogyas-102632 –
2012. 09. 26.
Természetes népmozgalom
Alapvető meghatározói
-

az élveszületés (natalitás);

-

a termékenység (fertilitás);

-

a halálozás (mortalitás);

-

és a szaporodás (reprodukció).

A természetes szaporodás
A népesedési folyamatok alakulásának egyik alapjellemzője a természetes szaporodás, amely a népesség
szaporodását vagy fogyását az élveszületések és a halálozások száma, ill. azok különbsége alapján jellemzi, a
migrációt figyelmen kívül hagyva. Mérőszáma a természetes szaporodási arányszám (T), ami az élveszületési
arányszám (É) és a halálozási arányszám (H) különbsége (2.4. ábra).

2.4. ábra: Természetes szaporodási arányszám
Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Megelozo_orvostan_es_nepegeszsegtan/ch03s02.h
tml – 2012. 09. 26.
Ha a különbség pozitív, akkor természetes szaporodás, ha negatív, akkor természetes fogyás jellemzi a
populációt.

Területi különbségek
Az Európai Unióban tapasztalt demográfiai változások különösen nagy jelentőséggel bírnak majd az
elkövetkező évtizedekben, mivel a jövőbeli népességalakulás demográfiai modelljei alapján arra lehet
következtetni, hogy a tartósan alacsony születési arány és a növekvő várható élettartam következtében a
népesség korösszetétele az idősebb korosztályok irányába tolódik el. A népesség elöregedésének tendenciája
egyre nyilvánvalóbb az Európai Unió különböző régióiban, emiatt pedig valószínűleg mélyreható
következményekkel jár majd számos szakpolitikai területen, és kihat majd többek között az iskoláskorú
népességre, az egészségügyre, a munkaerő-piaci részvételre, a szociális védelemre, a szociális biztonsági
kérdésekre, valamint az államháztartásra[19] (2.5. ábra).
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2.5. ábra: Természetes népmozgalom NUTS 3 régiónként (2011)
Forrás:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/h
u – 2012. 09. 26.
A világnépesség térbeli eloszlásának változásai
A világ népességének térbeli eloszlása természetesen nem egyenletes. Napjainkban a harmadik világ bizonyos
országai a legdinamikusabban változó népességű zónák. Szemléletesen fogalmazva 1000 újszülöttből 600
Ázsiában, 200 Afrikában, 150 Amerikában (75%-ban Latin-Amerikában), 45 Európában, 5 Ausztráliában és
Óceániában jön a világra (2.6. ábra).
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2.6. ábra: A világ népességének változása területileg
Forrás: http://www.ngkszki.hu/seged/topo/13.evf.1mod.doc – 2012. 09. 26.
Jelenleg az egyenetlen demográfiai növekedés legnagyobb problémái az alábbiakban ragadhatók meg:
·

A világ népességének 80%-a a fejlődő országokban él.

·

A világnépesség 25%-a éhezik vagy hiányosan táplált.

·

A kiskorúak több mint 30%-a alultáplált

·

Az emberiség mintegy 25%-nak nincs egészséges ivóvize.

·

Megtermelt jövedelem 80%-t a népesség 20%-a fogyasztja el

·

Fegyverkezésre még mindig nagyságrendekkel többet költ a világ, mint például családtervezésre.

A népességrobbanásnak súlyos következményei vannak számos más terület alakulására is:
·

A természeti erőforrások kimerülése, a földhasznosítás megoldatlan és sokszor fokozódó konfliktusai.

·
A jelentős népességnövekedést nem követi az élelmiszertermelés gyarapodása, így romlik az emberek
élelmiszerellátása.
·

A zsúfoltság és az alultápláltság elősegíti a járványok terjedését.

·

A romló életkörülmények előidézik a tömeges migráció folyamatainak megerősödését.

·
Az urbanizáció fejlődő országokban lezajló módja feszültségeket kelt a településhálózatban, a természeti és
épített környezetben.
·
A társadalmi konfliktusok extrém formái (polgárháború, etnikai kisebbségek és nők drasztikus elnyomása)
megjelennek.
A sűrűn lakott régiókat méhkasoknak is nevezi a szakirodalom, ezek napjainkban a következők:[20]
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1. Kelet-Ázsia (népsűrűsége kb. 1.000 fő/km2) –Japán és a Koreai félsziget, illetve a Kínai-alföld tartozik ide.
Mindhárom helyszínen a fejlett, gyakran teraszozó rizstermesztésre épülő mezőgazdaság volt az alap, amelyre
az utóbbi évtizedekben ipari kapacitások is kiépültek. A rizs termesztését végző kultúrákra jellemző, hogy a
növény 80-90%-ban táplálja művelőit. Az öntözéses rizstermesztés csak szigorúan megszervezett és ellenőrzött
államszervezettel együtt képes működni. A rizs sikere abban rejlik, hogy óvatos gazdálkodással ugyanaz a
terület nagyon sokáighasználható, gondos vízgazdálkodással fenntarthatók a magas termésátlagok, illetve évente
többszörös aratásra van lehetőség.
„A sikereken túl a rizs monokultúrájának hátrányos hatásai is vannak. A lakosság szinte csak a sík területekre
összpontosul, ahol a rizstermesztés lehetőségei optimálisak, a hegyvidékek és az alföldek közötti kapcsolatok
ritkák. Sokkal erősebbek ugyanakkor a város-falu kapcsolatok, hiszen a falu látja el élelemmel az urbánus
településeket, cserébe pedig városi hulladékot és emberi ürüléket kap a földek termékennyé tételéhez.
Napjainkban a rizstermesztésen túl az ipari-technológiai fejlődés is jelentős szerepet játszik az itt élők
eltartásában.”
2. Dél-Ázsia (1.000 fő/km2) – ide tartozik India és Banglades, mindkettő öntözéses mezőgazdasági kultúrája
miatt. Az ipari fejlődés itt még csak szigetszerűen van jelen, így a térség jelentős részén sérülékeny a szocioökonómiai struktúra, a természeti katasztrófák elég gyakran súlyos helyzetet idéznek elő a lakosság számára.
Banglades függetlensége is (1971) – áttételesen – egy trópusi ciklon pusztításaihoz köthető. Az 1970-es
katasztrófában mintegy 300.000 ember veszítette életét, a helyi lakosság úgy érezte, hogy a NyugatPakisztánban székelő kormány nem törődik eléggé az országrész sorsával, így csakhamar az elszakadás mellett
döntött.
3. Nyugat-Európa (250-300 fő/km2) – földrajzilag kiterjedt területeken, például London környékén, a Benelux
államok területén vagy Németországban, a Ruhr-vidéken alakult ki ez a koncentráció. A 18-19. századi ipari
fejlődésnek köszönhető ezeknek a méhkasoknak a kialakulása. Mivel az éghajlati körülmények és a termesztett
növények tulajdonságaiakkora termésátlagot nem tesznek lehetővé, mint az ázsiai koncentrációkban, ezért a
lakosság ellátásába a kereskedelmen keresztül egyéb térségek élelmiszer-feleslegét is bevonták, illetve a 20.
századtól kezdve az iparszerű mezőgazdasággal növelték extrém magas szintre a termésátlagokat.
4. „Észak-Amerika (250-300 fő/km2) – ezen belül is az Atlanti partvidék és a Nagy-tavak vidéke rendelkezik
kiemelkedő népsűrűséggel. A koncentráció létrejöttének egyértelmű oka a térség ipari fejlődése és a helyben
található erőforrások intenzív kiaknázása. Az azóta eltelt évtizedek során a térség a világgazdaság egyik fő
centrumterületévé vált és foglalkoztatási szerkezetében a globális szolgáltatások jelentik a fő faktort.”
„Ezeken a nagyobb kiterjedésű méhkasokon kívül találunk még bolygónkon kisebb, ún. lokális gócokat,
nevezetesen Jáva-szigetét, a Nílus-völgyét, a Mexikói-fennsíkot, a Donyec-medencét és Sziléziát. Ezeket vagy
az ősi módszereket használó öntözéses mezőgazdaság, vagy a modern ipari fejlődés hozta létre.” (2.7. ábra).
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2.7. ábra: A Föld népsűrűségi térképe
Forrás:
09. 26.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_foldrajz_PatkosCsaba/ch01s06.html – 2012.

2.8. ábra: Népességmegoszlás régiónként
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Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/World_population#Population_by_region – 2012. 09. 26.

2.9. ábra: A világ népessége régiók szerint 2011-2100
Forrás: http://szamvarazs.blogspot.hu/2012_10_01_archive.html – 2012. 09. 26.

3.3. 2.3. Kérdések, feladatok
1. Jellemezze a világ népességszámának változásait a demográfiai átmenet elmélete, valamint a természetes
népmozgalmi mutatók (születések, halálozások) alapján!
2. Hol és miért figyelhető meg napjainkban népességrobbanás és népességfogyás?
3. Jellemezze a világnépesség térbeli eloszlását a 2.7. és 2.8. ábra segítségével?

4. 3. Globális demográfiai folyamatok, problémák II.
4.1. 3.1. Tartalom
A Föld népességének kormegoszlása és annak területi különbségei; a növekvő, a stagnáló és a fogyó népesség
korfája (piramis, harang, urna alakú korfa).

4.2. 3.2. A tananyag kifejtése
1987. július 11-én a földkerekség lakosságát 5 milliárdnyira becsülték, s az ENSZ – a túlnépesedés veszélyeire
figyelmeztetve – ezt a napot jelölte ki a népesedés világnapjának. A világ népességszámának folyamatos
gyarapodása egyre gyorsuló ütemű volt: a demográfusok az egymilliárd fős határ elérését a 19. század elejére
teszik, ez a szám közel 130 év alatt duplázódott meg; a következő milliárdos gyarapodásra már csak 33
esztendőt; az ezt követőre pedig mindössze 14 évet kellett várni. A világszervezet számításai szerint a 20.
század legvégére bolygónk lakóinak száma elérte a 6 milliárdot (3.1. ábra). 2011. október 31-én az ENSZ
számításai szerint a Föld lakóinak száma elérte a 7 milliárd főt, 2013-ban pedig a 7,2 milliárd főt.
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3.1. ábra: A világ lakossága földrészenként 2011-ben
Forrás: http://www.ksh.hu/szamlap/eletunk_nep.html– 2012. 10. 25.
A viszonylag rövid múltra visszatekintő trendek számításánál az ENSZ demográfusai egyszerre három
(alacsony, közepes és magas) változatban készítették el a világ népességének alakulására vonatkozó, 2100-ig
szóló előrejelzésüket. A legvalószínűbb, közepes változat szerint a világ népessége a 21. század közepére
kevéssel meghaladja a 9,3 milliárd főt. Az évszázad második felében lassul a népességnövekedés üteme, ám
ennek ellenére 2100-ra a Föld lakóinak száma várhatóan túllépi a 10 milliárd fős határt.
Az európai országok többségében az előrejelzések szerint a népességszám csökkenése valószínűsíthető. A
prognózisok alapján a nagyobb területű és népességű országok közül Németország, Oroszország, Ukrajna,
továbbá Bulgária, Lengyelország, Portugália és Románia fogja elszenvedni a legnagyobb mértékű visszaesést.
Az Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Norvégia, Spanyolország, Svédország és Törökország lakóinak
száma viszont jelentősen meghaladja majd a 2011. évit. Magyarország azon országok közé tartozik, ahol
várhatóan mérséklődni fog a népesség száma, a következő negyven év alatt több mint
700 ezer fővel.
„Az ENSZ becslése szerint 2050-ben 719 millió ember otthona lesz Európa, 20 millióval kevesebbnek, mint
2011-ben. Ezt követően további mérséklődésre számítanak a szakértők, 2100-ra 675 millió főre esik vissza a
népességszám. Mindezek következtében az öreg kontinens részesedés 2100-ra 6,7%-ra esik vissza, ezzel
szemben Afrikáé 15,0%-ról 35,3%-ra emelkedik.” (Az élet bölcsőjének számító fekete kontinens lakóinak
száma 2050-re megduplázódik, 2,2 milliárd fő lesz, amit a becslések szerint 2100-ra további 1,4 milliárd fős
növekedés követ)[21] (3.2. ábra) (3.1. táblázat).
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3.2. ábra: A népesség számának változása a világ fejlettebb és fejletlenebb térségeiben
Forrás: http://www.ksh.hu/szamlap/eletunk_nep.html – 2012. 10. 25.

3.1. táblázat: A földrészek népességszámának megoszlása (%)

Földrész

1950

1980

2011

2050

2100

Afrika

9,1

10,8

15,0

23,5

35,3

Ázsia

55,4

59,2

60,3

55,3

45,4

Európa

21,6

15,7

10,6

7,7

6,7

Észak-Amerika

6,8

5,7

5,0

4,8

5,2

Dél- 6,6

8,1

8,6

8,1

6,8

Ausztrália és Óceánia 0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

KözépAmerika

és

Forrás: http://www.ksh.hu/szamlap/eletunk_nep.html – 2012. 10. 25.
A Föld népességszámát meghatározó becsléshez több tényezőt kellett figyelembe venni: a természetes
szaporodás és fogyás – vagyis a születések és a halálozások – várható alakulásán kívül például a termékenység
szintjét, vagy a születéskor várható átlagos élettartamot.
A többmilliárdos embertömeg számát pontosan nyomon követni lehetetlen. Az Egyesült Államok Népszámlálási
Irodája (US Census Bureau) más számítási eredményeket kaptak, mint az ENSZ szakértői. Az iroda számításai
szerint a 7 milliárdos határt bolygónk nem 2011 októberében, hanem fél évvel később, 2012. március 12-én érte
el[22] (3.3. ábra).
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3.3. ábra: A Föld országainak népessége 2013-ban
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:World_population.PNG – 2013. 12. 10.

A népesség korstruktúrája[23]

A népesség szerkezetének vizsgálata során elsősorban az életkori, a nemek és a családi állapot szerinti
megoszlást szoktuk elemezni.
A korszerkezet vizsgálatára legalkalmasabb vizsgálati eszköz a korfa, mely nemek és életkori bontás –
esetenként családi állapot – szerint mutatja meg a népesség szerkezetét. A különböző növekedési mintákkal
rendelkező népességeknek teljesen más szerkezetű és formájú korfája van (3.4. ábra, 3.5. ábra). A gyorsan
növekvőké piramis formájú – sokan vannak a fiatalok és aránylag alacsony az idősek aránya, míg a csökkenő
népességeké az urna (nomen est omen?) formát veszi fel, ugyanis egyre magasabb a középkorúak és idősek,
illetve egyre alacsonyabb a fiatalok aránya. „A részletes korfa tulajdonképpen az elmúlt évszázadok demográfiai
lenyomatának is tekinthető – a népesség sorsát jelentősen befolyásoló, hirtelen bekövetkezett események
(például a háborús veszteségek) nyomai ugyanis meglehetősen jól látszanak rajta. Kiválóan alkalmas egy-egy
populáció lényeges demográfiai jellemzőinek gyors áttekintésére.”
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3.4. ábra: Korfatípusok
Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_2A_09_Farago_Tamas_Bevezetes_a_torteneti_demogr
afiaba/ch02.html – 2012. 10. 25.

A vízszintes tengelyen bal oldalt a férfiak, jobb oldalt a nők aránya %-ban, a függőleges tengelyen a
korcsoportok szerepelnek.
A gyakorlatban – főként az áttekinthetőség érdekében – egy-egy populáció népességét rendszerint öt vagy tíz
éves korcsoportokra szokták osztani, esetenként pedig megkülönböztetnek nagyobb sokaságokat is (15 év
alattiak, 60 év felettiek, stb.), melyekben tulajdonképpen a fiatal, felnőtt, öreg kategóriákat próbálják meg a
mindennapi használat számára leképezni a kronológiai adatok segítségével.

A korfa alakja alapján demográfiai típusok különböztethetők meg (3.5. ábra):
·
Növekvő népesség korfája: széles alapú, fölfelé gyorsan keskenyedő korfa, a fiatal korcsoportok magas (a
gyermekkorúak 40-50%), az idősebbek alacsony (2-4%) aránya jellemzi. A legszegényebb, mezőgazdasági
jellegű országokra jellemző, ahol magas a születési és a halálozási arány is és alacsony a várható élettartam
(például: India, számos afrikai ország).
·
Stagnáló népesség korfája: méhkas alakú, a fiatalok (gyermekkorúak: 20-25%) és a középkorúak aránya
magas és közel azonos, csak az idősebb korosztályoknál (10-15%) keskenyedik el a korfa. Egyenletesen nő a
népesség száma és várható élettartama (pl. USA, Ausztrália).
·
Fogyó népesség korfája: keskeny alapú, fölfelé kissé szélesedő korfa, a fiatalok aránya csökken
(gyermekkorúak: 15-20%), a várható élettartam hosszú, az idősek aránya nő (15-20%), eléri, majd meghaladja a
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fiatalok arányát. Gyorsan öregedik a népesség, a létszám stabilizálódik, majd csökken (pl. Svájc, Dánia,
Németország, Olaszország, Magyarország).

3.5. ábra: A korpiramisok alaptípusai
Forrás: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/11het/foldrajz/foci11.html– 2012. 10. 25.
Magyarország korfája a 3.6. ábrán tanulmányozható. Az öregedő népességet a 100 felnőttkorúra jutó gyermekés időskorú számának tendenciája is igazolja (3.7. ábra).

3.6. ábra: Magyarország korfája (1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2060)
Forrás: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html – 2013. 11. 18.
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3.7. ábra: 100 felnőttkorúra jutó gyermek- és időskorú hazánkban (1980-2011)
Forrás: http://www.ksh.hu/js/nepszamlalas/grafikonok/03_kotet/#!1|0 – 2013. 11. 18.
A születéskor várható élettartam a világnépesség egészét tekintve nő. A nők átlagélettartama általában
magasabb, mint a férfiaké. A nemek aránya általában kiegyenlített (1000 férfira 900-1150 nő jut a világ
különböző országaiban). Általában a világon kicsit több fiú születik (52%), mint lány (48%), ezért a fiatalabb
korosztályoknál férfitöbblet mutatkozik, de mivel a nők halandósága idősebb korban alacsonyabb, mint a
férfiaké, ezért az idősebb korcsoportoknál általában nőtöbblet mutatkozik.
Legelmaradottabb társadalmak:
Fiatal korcsoportúak aránya magas (a társadalom 45-50%-a). a legszegényebb, szinte csak a mezőgazdaságra
támaszkodó országok tartoznak ide (pl. Uganda, Kenya, Zambia, Nicaragua). Magas születési arány, magas
halálozási arány (minden korcsoportban)àkevesen jutnak el az idősebb korcsoportokba (a teljes népesség 2-4%a). születéskor várható élettartam: 45-50 év. Gyermekmunka, nyugdíjrendszer hiányaàidősek is dolgoznak, bár
sok hagyományos társadalomban az együtt élő család tartja el őket (pl. Kína, India).

Fejlődő társadalmak:
Magas a születések száma, de alacsonyabb a halálozás. Gyerekkorúak aránya 35-45%, az időseké 3-5%. Ide
tartoznak a szerény gazdasággal rendelkező országok (pl. Mauritánia, Szudán, Banglades, Fülöp-szigetek,
Bolívia, Paraguay); az arab államok (pl. Líbia, Szaúd-Arábia, Kuvait).

Fejlett társadalmak
Közel azonos létszámú fiatal és középkorú korcsoport, csak az idősebb korosztály kisebb. Harmonikusan nő a
népesség, emelkedik a várható élettartam, ezzel párhuzamosan öregedik a társadalom: fiatalok aránya 20-26%,
az időseké 9-13%. Pl. USA, Ausztrália.

Stagnáló, illetve csökkenő társadalmak
A fiatal korosztály létszáma csökken (16-20%), az idős korcsoport aránya 15-20%
àmegközelíti a fiatalokét (pl. Dánia, Németország, Svájc, Svédország). Gyorsan öregszik a társadalom, létszáma
folyamatosan stabilizálódik, majd öregedik. A korfa a fiatal korcsoportnál elvékonyodik.
A fentieket a 3.8. ábrán keresztül lehet jól elemezni.
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Fejlettebb társ.

Fejlődő társ.

Elmaradott társ.

3.8. ábra: Korfatípusok társadalmi fejlettség alapján
Forrás: eduline.hu/segedanyagtalalatok/letolt/3022 – 2012. 10. 25.
Születéskor várható élettartam, férfi-nő arány
A nők élettartama biológiai okokból hosszabb, mint a férfiaké, de van kivétel: India és Pakisztán esetében a két
nem születéskor azonos esélyekkel rendelkezik, Banglades és Nepál esetében a férfiak várható élettartama
meghaladja a nőkétàhagyományosan nagy társadalmi és gazdasági súly nehezedik a nőkre.
A két nem általában egyensúlyban van egy országon belül, de ezt bizonyos mértékű ingadozás jellemzi.
Átlagosan az 1000 férfira jutó nők száma 900 és 1150 között váltakozik.
Mindig több fiú születik, mint lányàa fiatalabb korcsoportokban ők vannak többen, de aztán egyre
fokozottabban jelentkezik a nőtöbblet. A férfitöbbletű országokban ez a váltás elmarad.
Az ENSZ egészen 2100-ig prognózist adott különféle feltételezések alkalmazásával arról, hogy a termékenységi
és halálozási arányok az évek során hogyan változnak. Ezeknek a becsléseknek az átlagai arra utalnak, hogy a
globális népesség 2085-ig meghaladja majd a 10 milliárdot. 2100-ra az emberek 22,3%-a lesz 65 éves vagy
idősebb, ez mindössze 7,6% volt 2010-ben. A népességnövekedés nagy része várhatóan a fejlődő világból
származik. Afrika népessége a 2010-es 1 milliárdról 2100-ra 3,6 milliárdra fog emelkedni (3.9. ábra).

3.9. ábra: A világ népessége kor szerint 1950-2100
Forrás: http://piackutatas.blog.hu/2011/05/19/a_vilag_2100_ban_valtozik_a_korfa_alakja – 2012. 10. 25.
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4.3. 3.3. Kérdések, feladatok
1. Mi jellemzi a növekvő, a stagnáló és a fogyó népesség korfáját?
2. Melyek a Föld legsűrűbben és legritkábban lakott területei? Indokolja, hogy miért!
3. A prognózisok szerint milyen változások várhatóak a Föld népességnövekedésében? Jellemezze a fejlett és a
fejlődő területek tendenciáit!
4. Globális demográfiai folyamatok, problémák III.

4.4. 4.1. Tartalom
Világélelmezés a 21. században; az élelmiszer bőségének és hiányának egyidejű jelenléte (éhezés vs.
túlfogyasztás, rejtett vagy minőségi éhezés); a világélelmezési válság hátterében álló tényezők.

4.5. 4.2. A tananyag kifejtése
Világélelmezés a 21. században[24]

Földünk társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségei a legszembetűnőbben az emberiség élelmezési helyzetének
alakulásában jelentkeznek. A világ élelmezési helyzetét igen jelentős területi differenciák jellemzik, a mintegy
7,2 milliárd földlakó becslések szerint 10-12%-a nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz.
Megoszlanak a kutatók véleményei, hogy a meglévő források mennyi ember ellátását tennék lehetővé, de
számos szakember szerint a jelenlegi létszámot még el tudná látni a jelenlegi élelmiszergazdaság. Egyesek
szerint most járunk a maximumnál, míg szélsőséges nézetek szerint akár 90 milliárd ember is élhetne
bolygónkon.
Az, hogy jelenleg is súlyos élelmezési válság van számos térségben, azt mutatja, hogy az elosztásban
figyelhetünk meg súlyos egyenlőtlenségeket: azaz míg egyesek dúskálnak, addig mások nélkülöznek.
„Az 1945-öt követő évtizedekben végbemenő változások a mezőgazdaságot alapjaiban változtatták meg. Az
iparszerű gazdálkodás a fejlett ipari államok sajátosságává vált, ahogyan az állandósuló túltermelés és így a
felhalmozódó és eladhatatlan árukészletek is. A periféria legtöbb országában ugyanakkor a mezőgazdaság
maradt a legfontosabb gazdasági ágazat, ebből próbálták kipumpálni a fejlesztésekhez (iparosítás, urbanizáció
stb.) szükséges tőkét. Emellett a helyenként jelentősen szaporodó lakosság élelmiszerigényeit is ki kellett volna
elégítenie. Ez a kettős bilincs gyakran katasztrofális helyzeteket idézett elő egyes államokban. A kettősség
jellemző a fejlődő országok mezőgazdaságára is, nevezetesen létezik egy a világpiacra termelő modern szektor
és a hagyományos, tradicionális mezőgazdaság, melynek feladata a hazai lakosság élelmiszer-ellátása. Ez utóbbi
egyre nehezebb feltételek között kénytelen működni, hiszen a születési ráta csökkenése számos országban még
nem indult el. A világpiacon megjelenő és megvásárolható élelmiszerkészletek a fejlődő országok számára azért
nem elérhetők, mert nincs pénzük a vásárlásra.”
A jövőt illetően negatív előrejelzések láttak napvilágot a mezőgazdaság termelési feltételeinek megváltozásáról.
Egyre súlyosabb probléma lesz a termőföldek eltűnése, amelynek mértéke az urbanizációval és az indusztriális
fejlődéssel párhuzamosan egyre gyorsul. Ez a problémakör kifejezetten fenyegeti Délkelet- és Dél-Ázsia
növekvő piacait.
A termőföldek nagyságának csökkenése az elsivatagosodás miatt is súlyos probléma. A túllegeltetés miatt
számos térségben (Száhel-övezet, Észak-Kína) csökkent a legelőterületek nagysága.
A kiszáradás mellett a nem megfelelő öntözési módszer, vagy a rossz összetételű öntözővíz használata is súlyos
károkat okoz. Ezen kívül a túlzott vízkitermelés miatt számos helyen méterekkel csökkent a vízszint (ez
különösen a Közel-Keleten súlyos probléma, és okoz nemzetközi politikai feszültségeket).
’A valószínűleg csökkenő mennyiségű növényi biomassza következtében az állattenyésztésben felhasználható
takarmánynövények össztömege is kisebb lesz. Így a tenyésztett állatok azon tulajdonsága, hogy egységnyi
takarmányból mennyi hasznos testtömeget képesek előállítani, nagyon fontos tulajdonság lesz. A statisztikák
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szerint ez az index kiemelkedően magas a tojótyúkok és a tejelő tehenek esetében, így ökológiailag, illetve ezen
keresztül gazdaságilag is az ő tenyésztésük tekinthető igazán gazdaságosnak A baromfi- és a sertéshús ma is
azok a fehérjefajták, amelyek az ázsiai népesedési méhkasok számára a legfontosabb fehérjeforrások.”
Túltápláltak és éhezők[25]

Az elmúlt évtizedekben az élelmiszerfogyasztás fejenkénti átlaga növekvő tendenciájú (4.1. ábra), de ez – mint
már említettük – igen jelentős területi differenciákkal jár együtt.

4.1. ábra: A fejenkénti élelmiszerfogyasztás növekedése az 1961-2005 között
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Food_production_per_capita_1961-2005.png – 2012. 12. 20.
„A médiában is láthatunk erre vonatkozó példákat: a túlsúlyos embereknek fogyasztószereket reklámoznak, míg
a híradásokban afrikai éhezőket látunk. Az elmaradott országokban milliói halnak éhen, a fejlett országokban
pedig egészségügyi problémákkal küzdenek az elhízott emberek.
A FAO (ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete) legutóbbi megállapítása, hogy a Földön 800 millió
ember nem jut elegendő élelmiszerhez. Földünk lakosságának ez 13%-a.
A FAO élelmezési programjának legfontosabb eleme, hogy 2015-ig az éhező emberek számát felére kell
csökkenteni. Földünk képes lenne az emberiséget eltartani élelmiszerrel, tehát az okot a termelési és elosztási
viszonyok egyenlőtlenségében kell keresni. Ez az élelmezési helyzet főként a második világháború után
változott meg, amelynek legfőbb okai: a fejlett és a fejlődő országok eltérő demográfiai jellemzői; az eltérő
mezőgazdasági termelés és az eltérő általános gazdasági fejlettségi színvonal.
A II. világháború után a mezőgazdasági termelés és a jelentős állami támogatás révén a mezőgazdasági munka
termelékenysége, a termésátlagok és termésmennyiségek hatalmas mértékben emelkedtek az 1970-es évekig.
Ezt követően már kisebb volt a növekedés üteme. Napjainkra a fejlett országok árukészletében már állandósult a
mezőgazdasági túltermelés, és hatalmas eladatlan árukészletek halmozódtak fel (például az Európai Unióban). A
világ gabonakészletének kb. 40%-a az USA-ban és Kanadában összpontosul.
A fejlődő országok többségében a mezőgazdaság a legfontosabb gazdasági ág. Így erre a szektorra hárul a
felhalmozás és az export biztosítása, valamint biztosítani kellene a növekvő lakosság ellátását és a táplálkozási
színvonal javítását. A fejlődő országok gazdasági és társadalmi struktúrája duális jellegű: világpiacra termelő
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modern szektor és a hagyományos, tradicionális szektor (belső élelmiszerellátás biztosítása) van jelen a primer
szektorban.
„A modern szektor viszont a jobb minőségű földterületeket és a munkaerő nagy részét elvonja a hagyományos
mezőgazdaságtól, így az rosszabb feltételek mellett, kevesebb munkaerővel kénytelen a növekvő számú
népesség élelmiszer-szükségletét előállítani.
A fejlődő országok élelmezési válsága a lakosság növekedéséből is adódik, valamint az élelmiszer termelésének
és keresletének egymástól való elszakadásától. Az élelmiszerek növekvő keresletének két összetevője van: a
lakosság és a jövedelmek növekedése. A világpiacon bőséges ugyan az élelmiszer-kínálat, de épp a
legelmaradottabb országok nem képesek azt megvenni.”
A fejlett országok korszerű agrotechnikája a világ egészére élelmiszer-túltermelést eredményez.[26] Egyes
régiók a túltermelés okozta válsággal küszködnek. A lakosság táplálkozására itt a túlfogyasztás jellemző, ami
egyre súlyosbodó civilizációs ártalomnak bizonyul. A túlzott mértékű és egészségtelen összetételű táplálkozás
(túl sok szénhidrát és fehérje fogyasztása), a kényelmes, mozgásszegény életmód veszélyt jelent a jólétben élők
egészségére.
A fejlett országok lakóival ellentétben Földünk népességének nagyobbik csoportjában az élelemhiány okoz
világméretű problémát. A fejlődő országok mezőgazdaságának termelése ugyanis nem tud lépést tartani a
népességszám rohamos gyarapodásával. Ezekben a régiókban állandósult az élelmiszerhiány, amelynek
legkegyetlenebb következménye az éhezés.
A harmadik nagy csoportot a „rejtett éhezők” alkotják. Ők nem az elfogyasztott élelmiszermennyisége , hanem
annak minősége, (a fehérjék, a mikroelemek, a vitaminok hiánya) miatt alultápláltak.
Az éhező országokban nagymértékű a csecsemő- és a gyermekhalandóság, alacsony a születéskor várható
élettartam. A gyerekekre jellemző a testsúly kóros mértékű csökkenése, ami az éhezés biztos jele. Legyengült
szervezetük könnyen megbetegszik. A higiénia hiánya miatt is gyorsan terjednek a járványok. (4.2. ábra)
„A túlfogyasztás és az éhezés, a fejlett térségekben állandósult túltermelés és a fejlődő országok
élelmiszerhiánya egyaránt jellemzi bolygónkat. Mindezek a világgazdaság ellentmondásaira, működési zavarára
vezethetők vissza.”
Nemcsak arról van szó, hogy eltér egymástól a népességnövekedés és az élelmiszertermelés üteme a világon.
Sokkal inkább arról, hogy az élelmiszerek feleslege és hiánya, kínálata és fizetőképes kereslete
élesen elkülönül a Földön.
A kereslet növekedésének feltétele a népességszám gyarapodása és a jövedelmek emelkedése. Az első feltétel –
mint az előző fejezetben láttad – megvan. Az elmaradott fejlődő országokban élők jövedelme olyan alacsony,
hogy nincs pénzük az élelmiszerek megvásárlására. Hiába bőséges a kínálat, nem tudnak vevőként megjelenni
az élelmiszerpiacon. Az éhezés alapvető oka tehát leggyakrabban a szegénység.” (4.3. ábra).
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4.2. ábra: Az éhezők és alultápláltak százalékos részesedése az országok össznépességéből (2005). (FAO
adatok alapján)
Forrás: http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-Foldrajz_10-Ehezes_es_tulfogyasztas_a_Foldon-102633 –
2012. 12. 20.

4.3. ábra: Szegénység világszerte (millió fő)
Forrás: http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-Foldrajz_10-Ehezes_es_tulfogyasztas_a_Foldon-102633 –
2012. 12. 20.

Minőségi éhezés[27]

„Egy átlagos felnőtt szervezet napi energiaigénye 2000-3000 kcal körül mozog kortól, nemtől, fizikai
aktivitástól függően. Ha ezt a bevihető energiamennyiséget csökkentjük, akkor az izomsejtek és vázizmok
leépülésétől az immunrendszer meggyengülésén át akár halálhoz is vezethet a megvonás. Az energiatartalom
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mellett fontos tényező a bevitt táplálék összetétele, mivel az emberi szervezet bizonyos aminosavakat és
zsírsavakat nem képes előállítani. Így ezeket az esszenciálisnak nevezett összetevőket a táplálékfelvétellel kell
bevinnünk, sőt a vitaminok és nyomelemek jelentős része is ebbe a csoportba tartozik. Az éhezés lehet abszolút
(ha a bevitt energia és táplálék minőségi összetétele sem megfelelő) és relatív (megfelelő energiabevitel mellett
kedvezőtlen minőségi összetétel, hiánybetegségek).”

Az egy főre eső élelmiszer-fogyasztás mennyisége és minősége

Az egy főre jutó táplálék mennyisége igen alacsony Afrikában és Dél-Ázsiában. 1988-90 között a becslések
szerint 786 millió ember volt krónikusan alultáplált a Földön (4.4. ábra). Ebből 528 millió Ázsiában és 168
millió Afrikában élt. Napjainkban az alultápláltság Ázsiában csökkent, Afrikában viszont emelkedett. A
szükséges napi kalória változik országonként, kultúránként, kor és nem szerint is. Az egészséges társadalmak
számára az ENSZ szerinti napi átlagos minimum kalóriaadag 2300 kalória/nap.[28]

4.4. ábra: Egy főre eső napi kalóriamennyiség
Forrás: http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/global/fogyasztas1.htm – 2012. 12. 20.

A népesség táplálkozási színvonalának jellemzésére az egy főre jutó napi élelmiszer-fogyasztás
energiatartalmának mutatóját, a kjoule/fő/nap értékeket használjuk.
„A FAO a kjoule/fő/nap értékek alapján az országokat három csoportba osztja: az alacsony, a kielégítő és a jó
élelmezési színvonalnak megfelelő kategóriákba. Az ,,élelmezési színvonal” fogalma azonban nem szűkíthető le
kizárólag az elfogyasztott élelmiszer mennyiségére. Nagyon fontos az is, hogy az emberek szervezetük
energiaszükségletét milyen mértékben fedezik szénhidrátokból és fehérjékből, illetve hozzájutnak-e az emberi
szervezet működéséhez elengedhetetlen vitaminokhoz. Optimálisnak az tekinthető, ha az emberek által
elfogyasztott összes táplálék mennyiségének 12-15%-a származik fehérjéből, s még ennek közel fele állati
eredetű fehérjéből.”[29]
A kielégítő és jó élelmezési színvonallal rendelkező országok esetében a kjoule/fő/nap és a fehérjefogyasztás
egy főre eső napi értékei szoros összefüggésben vannak az általános gazdasági fejlettséggel.
Európában és Magyarországon a táplálkozás kalóriaértéke a szükségesnél több (4.5. ábra).
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4.5. ábra: Napi kalóriafogyasztás 1961-1990
Forrás: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/331.html – 2012. 12. 21.
A szegények és gazdagok közti élelemfogyasztási szokások különbsége – Magyarországi példa:[30]Érdekes kép
rajzolódik ki a magyarországi életszínvonalbeli különbségekről a 2013 első fél évi fogyasztási adatai alapján. A
Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint a magyar háztartások leggazdagabb rétege (felső jövedelmi
ötöde) havonta fejenként több mint 120 ezer forintot költ. Ugyanez az érték a legszegényebbek esetén nem éri el
a 34 ezer forintot.

4.6. ábra: A háztartások egy főre jutó fogyasztási kiadása hazánkban
Forrás:
http://www.portfolio.hu/gazdasag/igy_elnek_a_szegenyek_es_a_gazdagok_magyarorszagon.192096.html
2013. 11. 21.

–

Ahogy a 4.6. ábrán megfigyelhető, hogy a gazdagok mindenre többet költenek. „Arányaiban legkevésbé
alkoholra, dohányra (kétszer annyit), leginkább kultúrára, szórakozásra (majdnem nyolcszor többet). Jelentősen
különbözik az élelmiszerfogyasztás is. Természetesen egyrészt itt is igaz, hogy a legtöbb termékből a gazdagok
többet esznek, isznak, különösen igaz ez a tejtermékekre, zöldségre, gyümölcsre. Ugyanakkor némi tudatosság a
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jövedelem növekedésével párhuzamosan megfigyelhető, hiszen zsiradékból, cukorból, cereáliából nem vásárol
többet a gazdag ember sem.

A magasabb végzettség (és a magasabb jövedelem) egyben azt is jelenti, hogy a háztartások drágábban is
vásárolnak. Ennek több oka is lehet (pl. kevesebb "árkereső" erőfeszítés, a lakóhely környékének magasabb
árszínvonala), de feltehetően az is közrejátszik, hogy azonos termékekből is a drágább, jobb minőségűt
vásárolják. Pékáruk esetében például az átlagár a végzettséggel párhuzamosan 42 százalékkal emelkedik.” (4.7.
ábra és 4.1. táblázat).

4.7. ábra: A háztartásban fogyasztott élelmiszerek iskolai végzettség szerint (Magyarország)
Forrás:
http://www.portfolio.hu/gazdasag/igy_elnek_a_szegenyek_es_a_gazdagok_magyarorszagon.192096.html
2013. 11. 21.

–

4.1. táblázat: A háztartásokban fogyasztott élelmiszerek átlagára (Ft) iskolai végzettség szerint –
Magyarország, 2013
Forrás:
http://www.portfolio.hu/gazdasag/igy_elnek_a_szegenyek_es_a_gazdagok_magyarorszagon.192096.html
2013. 11. 21.

–

Feladat: A 4.8. és 4.9. ábra segítségével elemezze az éhezés, illetve alultápláltság területi különbségeit a
Földön!
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4.8. ábra: Éhezők, alultápláltak aránya a Földön
Forrás:
http://www.origo.hu/tudomany/20101013-ehezes-a-vilagban-tenyek-adatok-elelmezesi-vilagnap2010.html – 2012. 12. 21
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4. 9. ábra: A fejlődő országok alultápláltságának arányváltozása 1969-2009 között
Forrás:
http://www.origo.hu/tudomany/20101013-ehezes-a-vilagban-tenyek-adatok-elelmezesi-vilagnap2010.html – 2012. 12. 21

4.6. 4.3. Kérdések, feladatok
1. Elemezze a világélelmezési helyzetet a 21. században!
2. Milyen szempontok szerint különíthetjük el a világ egyes területeit élelmiszerfogyasztás alapján? Fejtse ki az
okokat?
3. Milyen tényezők állnak a világélelmezési válság hátterében?
5. Világméretű gazdasági egyenlőtlenségek

4.7. 5.1. Tartalom
Gazdasági (GDP), életszínvonalbeli (HDI) egyenlőtlenségek a globális világban; centrum-periféria viszony;
Észak-Dél dichotómia; országok közötti differenciák (gazdag és szegény országok); a fejlődésbeli különbségek
magyarázata.

4.8. 5.2. A tananyag kifejtése
Ma már a világgazdaságot nem csak a nemzetgazdaságok összessége, illetve azok kapcsolatai határozzák meg,
hanem a transznacionális vállalatok is. A transznacionális társaságok a gazdaság önálló szereplőivé nőtték ki
magukat, sokszor hatalmasabb vagyonnal rendelkeznek, mint egy-egy kisebb vagy közepes ország egy éves
GDP-je. A transznacionális monopolkapitalizmus korszakát lehet a gazdasági globalizáció kifejezéssel is illetni,
amikor a világgazdasági folyamatok valóban szerves egységbe szerveződnek. A gazdasági globalizáció az 1990es években teljesedett ki és a folyamat mind a mai napig tart.
A világ 100 legnagyobb multinacionális vállalatának eloszlása jól mutatja, hogy napjaink világgazdasági
versenyében a három centrumtérségnek van döntő szerepe (5.1. ábra).

5.1. ábra: A multinacionális vállalatának eloszlása a Földön
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Forrás:
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-A_Fold_amelyen_elunk_10Meg_nem_jott_el_a_fuggetlenseg_napja-106612 – 2013. 01. 12.

Globális különbségek

Napjainkban az egyes nemzetgazdaságok közötti gazdasági kapcsolatok veszítenek jelentőségükből, a
világgazdaság fejlődésének fő trendjét a globalizációs folyamatok határozzák meg. „A globalizáció fenntartható
gazdasági növekedést eredményezett egy generáció számára. A világ összement, s ez a folyamat átformált
mindent. Minden mindennel összeköttetésbe és függésbe került. De a globalizáció haszna egyenlőtlenül terült
szét, s egy kisebbség aránytalanul nagy részhez jutott hozzá. Hiába a feltörekvők gyors növekedése, az országok
közötti gazdasági egyenlőtlenség mégis bizonyítottan nagyobb lesz. A gazdasági egyenlőtlenség azonban az
egyes országokon belül is fokozódik. Mindez politikailag azt eredményezi, hogy feltámad a nacionalizmus, a
populizmus és felgyorsul a társadalmi széttöredezettség.[31]
A 21. század első évtizede új kihívásokat hozott a világgazdaság szereplői számára; bár látszólag folytatódtak az
előző évtizedben tapasztalt tendenciák, ezzel párhuzamosan megindult egy átalakulási folyamat is, amely
napjainkra egyre inkább felgyorsul, jelentősen átalakítva ezzel a világgazdaság térszerkezetét.
Az új évezred első éveiben még töretlennek nevezhető a Triád gazdasági világuralma, ám a már előző
évtizedben is potenciális centrumtérségként számba vehető Kína fokozatos előretörése egy új, dinamikus
növekedési góc körvonalait rajzolja ki. Ezzel a korábbi három központú világgazdaság immár négy
központúnak tekinthető, és a közeljövőben újabb gazdasági szereplők előtérbe kerülésével (BRICS) végképp
policentrikussá válhat[32] (5.2. és 5.3. ábra).

5.2. ábra: A világ országainak GDP-je, PPP, USD, 2009 (CIA World Factbook alapján)
Forrás:http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch04s02.html
– 2013. 01. 12.
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5.3. ábra: A világ országainak egy főre jutó GDP-je, USD, PPP, 2009
(IMF adatai alapján)
Forrás: http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch04s02.html– 2013. 01. 12.
Napjaink egyre inkább globalizálódó világgazdasága az utóbbi tíz évben jelentősen átalakult, a Triád tagjai
mellé új akciócentrumok igyekeznek felzárkózni, policentrikussáformálva ezzel a világgazdaságot. Ezen új
növekedési gócok közül is kiemelkednek a BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-afrikai
Köztársaság) de nem szabad figyelmen kívül hagynunk más térségek (Délkelet-Ázsia, Nyugat-Törökország)
intenzív fejlődését sem (5.4. ábra).

5.4. ábra: A BRICS országok
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/BRICS.svg– 2013. 01. 12.
„A jövőben ez utóbbi térségekben is megindulhat egy domináns növekedés, ami elősegítheti ezen területek
felzárkózását a vezető gazdasági hatalmak mögé. Amennyiben sikerül megfelelő gazdasági környezetet
teremteniük, esély kínálkozik arra, hogy egyre több multinacionális vállaltot, TNC-t „csábítsanak” országukba,
és ezek segítségével egyre intenzívebben bekapcsolódjanak a világkereskedelembe. Ennek révén növelhetik
bevételeiket, ami a gazdaság modernizálásának, a versenyképességnek elengedhetetlen feltétele. Azok az
országok, térségek, amelyek ezt nem tudják megvalósítani, továbbra is a világgazdaság perifériájára szorulnak,
lemaradásuk és kiszolgáltatottságuk pedig tovább növekszik. Ezáltal egy olyan világgazdaság képe formálódhat,
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amelyben a növekedési gócokat, akciócentrumokat jóval fejletlenebb, előbbiektől gazdaságilag erősen függő
terek veszik körül.”[33]
Az EU a világ GDP-termelésének 20%-át adta 2011-ben, csaknem öt százalékponttal kevesebbet, mint tíz évvel
korábban. Az USA hasonló mértékben esett vissza. 7,5%-ról 14,3%-ra növelte részesedését, India pedig 3,8%ról 5,7%-ra. Oroszország tartotta a maga 3% körüli arányát, Japán pedig India szintjére esett vissza (5.5. ábra)

5.5. ábra: A világ főbb országai és az EU részesedése a világ bruttó hazai termékéből
Forrás: http://szamvarazs.blogspot.hu/2012/12/gdp-erdekessegek.html – 2013. 01. 12.

A világgazdaság struktúrájának két ellentétes, szélső pólusa a centrum és a periféria
„A centrum-periféria viszony Wallerstein munkásságán keresztül terjedt el. A centrum-periféria a társadalmigazdasági struktúra szélső alkotóelemeit, illetve a közöttük kialakult viszont jelenti elsősorban.
A centrum olyan társadalmi-gazdasági formációt jelent, amely fejlettségét tekintve a kor élvonalában foglal
helyet. Fejlődése autonóm, szerves fejlődés, olyan önkorszerűsödés, amely az adott rendszer belső szerkezetéből
és a népesség belső motiváltságából következik. Új erőket vonnak körükbe, amelyek segítségével a szükségletek
kielégítésének egy megelőző állapothoz képest magasabb színvonalát és módját biztosítják.
A periféria társadalmai a centrum fejlettségi szintjétől elmaradt, leszakadt formációt képeznek. Fejlődésük
mintakövetésen alapul.”[34]
A centrum-periféria viszony a XX. század végén

A mai világgazdaságban a centrumot a Triád alkotja. Észak-Amerikát (USA és Kanada), Európa fejlett
gazdaságú országait (EU, EFTA) és Japánt, annak belső holdudvarával, a küszöb-országokkal. A világ többi
országai a Triádhoz képest kisebb vagy nagyobb mértékben, de félperifériának, illetve perifériának minősülnek.
(5.6. ábra)
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5.6. ábra: A világgazdaság centrumai és félperifériái
Forrás:
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Foldrajz-Foldrajz_10Iranytu_a_vilaggazdasagban_valo_tajekozodashoz-102602 – 2013. 01. 12.

A gazdasági fejlődés szempontjából oly fontos innovációs központok a centrum terekben helyezkednek el, a
történelmileg kialakult agglomerációkban (metropoliszok, megapoliszok) vagy a tudatosan kiépített
hálózatokban. „A centrum országokban az információgazdaság megerősödése az információs társadalom alapját
jelenti. Magas színvonalú humántőke állomány jelentős koncentrációja figyelhető meg. A gazdasági-műszaki
tevékenységek közül a centrum országok keretein belül marad és azok nagyvárosaiban összpontosul a kutatófejlesztő tevékenység, a globális üzletpolitikát meghatározó tevékenységek köre, információs, kutatási,
felsőoktatási tevékenység, stb.
Az ágazati szerkezetben egyre jelentősebb helyet foglalnak el a tercier szektor korszerű ágazatai (bank-,
pénzügyi, biztosítási stb. szolgáltatások) és az információgazdaság. Az ipar olyan ágazatai maradnak fenn,
amelyek növekvő mértékben magasan kvalifikált szellemi tőkét és fajlagosan csökkenő energiát, nyersanyagot
igényelnek és ennek megfelelően kibocsátásukban a „high-tech”-t megtestesítő korszerű technológiák, magas
műszaki színvonalat képviselő termékek a dominánsak.”[35]
„A periféria országok gazdasági és tevékenységi szerkezete fordított, mintegy tükörképe a centrumországokénak.
A kiépülő ipar és más ágazatok is magukon viselik azonban a centrumtól való függőség következményeit. A
centrum által átengedett vagy épp általa kitelepített iparágak elsősorban fizikai-pénzügyi tőkeigényesek, anyag
és energiaigényes ágazatok, környezetszennyezők, stb. Egyszóval dinamikájukat vesztő, fejlődést kevésbé
generáló szektorokról van szó. Komparatív előnyöket számukra a természeti adottságok és az olcsó, kevésbé
képzett hatalmas tömegű munkaerő-állomány jelentenek. Szükségszerűen műszaki-gazdasági fejlődést követő,
licencek, know-how-k, technológiák átvételén alapuló, gyakran időben jelentős mértékben elmaradó fejlődésről
beszélhetünk, a követés a világgazdasági folyamatokhoz való állandó alkalmazkodás terheivel együtt. A
periféria országok gazdaságát, gazdasági dualizmus és gyenge fejlődőképesség jellemzi.”[36]

A világ legfejlettebb gazdaságú országai 1961-ben alapították az ún. Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezetet, közismert nevén az OECD-t (Organisation for Economic Co-operation and Development),
elsősorban gazdaságuk, kereskedelmük és pénzpolitikájuk összehangolására (5.7. ábra). A világkereskedelem
fejlesztésével próbálják tovább erősíteni gazdasági szerepüket. Hazánk, Lengyelország és Csehország 1996 óta
teljes jogú tagja a szervezetnek.
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5.7. ábra: OECD tagállamok (2010)
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/OECD_member_states_map.svg – 2013. 01. 12.
Esettanulmány:

A szegény és a gazdag országok közötti különbség
„A leggazdagabb országokat, amelyek egy felnőttre vetítve 100 000 dollár feletti vagyont tudnak felmutatni,
Észak-Amerikában és Nyugat-Európában találjuk, miközben találhatunk kivételeket Ázsiában és a Csendesóceáni térségben, valamint Közel-Keleten. A leggazdagabb ország kétség kívül Svájc, ahol az egy felnőttre jutó
vagyon meghaladja a világon egyedüliként a fél millió dollárt. Ausztrália és Norvégia szorosan követi őt 300
000 dollár feletti átlagvagyonnal.Szemléletes, hogy a globális vagyon mindössze 1 százalékával rendelkezik a
világ lakosságának fele, a leggazdagabb 10 százaléké a vagyon 84 százaléka, a leggazdagabb 1 százalék pedig a
globális vagyon 44 százalékát birtokolja. A régiós megbontás nagyon jól szemlélteti az egyes kontinensek
fejlettségét, nem meglepő módon a leggazdagabb 10 százaléka között a legnagyobb részaránnyal ÉszakAmerika és Európa rendelkezik.”[37] (5.8. – 5.10. ábra).
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5.8. ábra: A globális vagyon alakulása 2000-2011 között
Forrás:
http://www.portfolio.hu/befektetesi_alapok/ongondoskodas/hatalmas_lyuk_tatong_a_szegenyek_es_a_gazdago
k_kozott.158539.html – 2013. 01. 12.

5.9. ábra: Vagyonnövekedés az egyes országokban
Forrás:
http://www.portfolio.hu/befektetesi_alapok/ongondoskodas/hatalmas_lyuk_tatong_a_szegenyek_es_a_gazdago
k_kozott.158539.html – 2013. 01. 12.
43
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.10. ábra: A globális vagyon megoszlása az egyes régiók között vagyoni kategóriák szerint
Forrás:
http://www.portfolio.hu/befektetesi_alapok/ongondoskodas/hatalmas_lyuk_tatong_a_szegenyek_es_a_gazdago
k_kozott.158539.html – 2013. 01. 12.
A humán fejlettségi mutató (Human Development Index – HDI) egy mutatószám, amely a világ országainak
összehasonlítását teszi lehetővé a születéskor várható élettartam, az írástudás, az oktatás és az életszínvonal
alapján.

5.11. ábra: A világ országai a 2011-es HDI-értékeik alapján kategorizálva
Forrás:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/2011_UN_Hum
an_Development_Report_Quartiles.svg – 2013. 01. 12.

4.9. 5.3. Kérdések, feladatok
1. Milyen folyamat során globalizálódott a világgazdaság?

44
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. Mit jelent a centrum-periféria viszony világgazdasági szempontból?
3. Hasonlítsa össze a fejlett és fejlődő országokat!
6. A nemzetközi migráció fogalma, hatásai, főbb trendjei

4.10. 6.1. Tartalom
A nemzetközi migráció fogalmi rendszere; története; jelenlegi legfontosabb térbeli folyamatai; a migráció
hatásai.

4.11. 6.2. A tananyag kifejtése
A nemzetközi migráció fogalmi rendszere
A migráció népességmozgást, népességvándorlást jelent, amelynek különböző vetületei, dimenziói
különböztethetők meg.
Beszélhetünk egyfelől nemzetközi (extern) és belső (intern) migrációról. A belső migráció az egy adott országon
belüli népességmozgásokat (például falvakból városokba irányuló, vagy régiók közti vándorlások) jelöli.
Nemzetközi migráció esetén több különböző állam érintett a migrációban, azaz van egy „küldő” vagy
„kibocsátó” állam, és egy „fogadó” állam (Cseresnyés F. 1996).
Másfelől a migráció indokai alapján is lehetséges differenciálni. Kényszermigrációról akkor beszélhetünk, ha a
mozgást kiváltó döntés hátterében háború, politikai, vallási, nemzetiségi, nyelvi, stb. szempontú üldözés,
természeti katasztrófa áll. Önkéntes migráció esetén általában gazdasági vagy ahhoz kapcsolódó megfontolások
(például munkaerő-migráció, tanulási célú mozgás) vezérlik a migráns személyeket. E két kategória elhatárolása
nem minden esetben egyszerű, mivel a migrációt kiváltó (egyéni) döntésben is keverednek egymással a saját
elhatározások a külső kényszerekkel (Cseresnyés F. 1996).
Jogi szempontból kiemelkedő jelentőségű, hogy legális vagy illegális migrációról van-e szó. Legális migráció
során az egyének a szükséges okmányok birtokában vándorolnak egyik államból a másikba, illegális migráció
esetén pedig ezek hiányában. Egy utóbbi esetében lehet szó átszökésről, vagy embercsempészetről, és az azzal
összefonódó emberkereskedelemről (Szűcs Lászlóné 2008).
A legális/illegális migráció kérdése azzal az alaptétellel függ össze, hogy az államok meghatározhatják, hogy
milyen feltételek mellet engedélyezik külföldiek számára a területükre való belépést, az ott tartózkodást, illetve,
hogy milyen feltételekkel távolíthatóak el a külföldiek államterületéről (Bruhács J. 1999).
A nemzetközi migráció kérdésének jogi szabályozottsága rétegződést mutat: nemzetközi jogi, Európa jogi és
belső (azaz állami) jogi rendelkezések egyaránt foglalkoznak a migráció különböző aspektusaival.[38]
A. Zoleberg négy periódust határozott meg a világvándorlás történetében. Elsőként a merkantilizmus korát,
amelyben a rabszolga-kereskedelem jelentette a munkaerő-áramlás motorját. A szabad migráció ipari
forradalommal való megjelenését a második lépcsőfokként értelmezi, majd harmadikként a közlekedés
fejlődésével a tömeges migrációt. Napjaink migrációs nyomását a hidegháború végétől datálja, negyedikként
jelöli meg a folyamatban.[39]
Az ezredforduló után a migráció a nemzeti és a nemzetek feletti politikák szinte minden aspektusában
kiemelten kezelendő problémakörként jelent meg. Európában többirányú vándorlás figyelhető meg –
nem csak a közép-kelet európai és a kelet európai országok irányából a kontinens nyugati centrumaiba,
hanem a világ minden elmaradottabb, vagy konfliktusok sújtotta régióiból szintén a jobb megélhetéssel,
gazdasági és társadalmi érvényesüléssel kecsegtető fejlett nyugatra. Természetesen az országokon belüli
népvándorlás is egyre erőteljesebben jelenik meg – mértékében még nem ellent mondva az európai
modell innovatív rugalmasságának, de lassanként megkérdőjelezve azt (6.1. táblázat).
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6.1. táblázat: Bevándorlás Európa egyes országaiban 2001-2010 (fő)

Forrás: http://foglalkoztatas.blog.hu/2013/08/15/migracio_es_foglalkoztatas_533 – 2013. 10. 02.
A migráció új közgazdaságtana a migrációs döntések meghozatalát nem az egyénektől, hanem a közösségektől
(család, háztartás…) származtatja. Nem tartja elégséges magyarázó tényezőnek a relatív bérkülönbségeket, és a
kivándorlás, illetve otthon maradás előnyeit és hátrányait kölcsönösen megfeleltethetőnek. A kormányzati
politikákról pedig azt tartja, hogy azok a differenciált migrációs hatások kiváltói. A duális munkaerőpiac
elmélete döntő tényezőnek a befogadó országok munkaerő- keresletének szerkezetét, nem pedig a kibocsátók
munkaerő kínálatát tekinti. Az elmélet tanai szerint a munkaerő-toborzás előrébb való a bérajánlatnál a
meghatározó módszereket tekintve. Mivel strukturális megkettőződés történik a munkaerőpiacon, a
bérszínvonalak ezzel párhuzamosan is megkettőződnek.
A kormányzati politikák, úgy, mint a foglalkoztatás- és adópolitika nem gyakorol feltétlenül befolyásoló hatást a
migrációs döntésekre. A kormányzati politikák a migráció okainak és következményeinek csak akkor válhatnak
alakítóivá, ha azok a társadalmi, gazdasági, politikai, jogi és kulturális viszonyokat globális összetettségben
kezelik[40] (6.1. ábra).
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6.1. ábra: A migrációt befolyásoló tényezők
Forrás: http://foglalkoztatas.blog.hu/2013/08/15/migracio_es_foglalkoztatas_533 – 2013. 10. 02.
A vándorló vagy migráns személy vagy személyek csoportja az egyik földrajzi egységből átlép egy másikba egy
közigazgatási vagy politikai határon keresztül, azzal a szándékkal, hogy időlegesen vagy végleg letelepedjen ott.
Ez a határ lehet országon belüli, ekkor internális (internal) vagy belső migrációra kerül sor, vagy lehet
országokon átívelő, ebben az esetben nemzetközi migrációról (international) van szó. Az országok
szemszögéből vizsgálva, ha ország elhagyását vesszük figyelembe, akkor kivándorlásról, más néven
emigrációról beszélünk, s a vándorló személyt kivándorlónak vagy emigránsnak nevezzük. Ha viszont az
országba való belépést nézzük, akkor bevándorlás vagy immigráció történik, a vándorló személyt pedig
bevándorlónak vagy immigránsnak (immigrant) hívjuk.
A migráció mérése szempontjából ezért fontos jelző értékek a bruttó migráció és a nettó migráció. A bruttó
migrációs szám mutatja az országba történő összes belépést, valamint az országból való összes kilépést. A nettó
migráció vagy migrációs mérleg viszont a belépések és kilépések közötti különbségből származó eredményt
jelzi, de ez persze bonyolultabb, hiszen a betelepedés okait (munka, tanulás, egészségügyi kezelés,
családegyesítés és üzleti ügyek) stb. is vizsgálni kell (6.2. ábra)

6.2. ábra: A vándorló személy
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Forrás: http://www.ittvagyunk.eu/application/essay/133_1.pdf – 2013. 10. 02.

Maguknak az országoknak is különböző elnevezésük van attól függően, hogy a vándorlás mely szakaszához
kötődnek. A kiinduló országot, ahonnan a vándorló kivándorol, származási országnak, küldő országnak vagy
kibocsátó országnak nevezi a szakirodalom, míg arra az országra, ahová a vándorló bevándorol, a célország
vagy befogadó ország kifejezéseket használja. A nemzetközi vándorútvonalak sok esetben nem két szomszédos
ország között húzódnak, hanem több országon, akár egész földrészeken keresztül, így óhatatlanul
közbeékelődnek más országok is. Ezek közül azokat, melyekben ideiglenes hosszabb-rövidebb időt töltenek el a
vándorlók, néhány naptól kezdve akár több évet is, majd elhagyják azokat a célország felé, tranzit országoknak
nevezik. Végül mindazokra az országokra, melyek valamilyen módon érintettek egy személy vándorlásában, a
harmadik ország terminust használjuk, mely bizonyos esetben maga a tranzit ország is lehet (6.3. ábra)

6.3. ábra: Az ország a vándorlás folyamatában
Forrás: http://www.ittvagyunk.eu/application/essay/133_1.pdf – 2013. 10. 02.

A vándorlás célja szerint is több kategóriába sorolhatjuk a migránsokat (6.4. ábra).
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6.4. ábra: A vándorlás célja
Forrás: http://www.ittvagyunk.eu/application/essay/133_1.pdf – 2013. 10. 02.

A migráció története
Az emberek a történelem kezdete óta vándorolnak különböző okok és szándékok által vezérelve. A tervezett és
„spontán” vándorlásnak számtalan oka lehet, többek között gazdasági tényezők, életszínvonal-emelkedés
reménye, természeti katasztrófa, járvány, háború, üldözés, vagy akár túlnépesedés. Emellett a szándékok is
szerteágazóak, kezdve a rabszolga-kereskedelemtől, melyet az uralkodó népek gazdagság iránti vágya hajtott,
egészen a vendégmunkás programokig, melyeket a fejlettebb gazdaságú országok vezetői gazdasági fejlődésük
további fokozásáért vezettek be. A második világháború után kezdődő időszak azonban olyan újszerű
elemekkel, útvonalakkal és migrációs mintákkal ruházta fel az európai migráció történetét, melyek mind a mai
napig strukturálják az európai migrációt.
E történeti szakasz bemutatja, hogy országonként mennyire különböző tényezők befolyásolják a bevándorlók és
a befogadó országok viszonyát, s mennyire összetett folyamatok állnak egy-egy választási jelszó, rasszista
megjegyzés vagy demográfiai jelentés mögött[41] (6.2. táblázat).
6.2. táblázat: Az európai migráció történeti szakaszai

Történeti szakaszok

Domináns migrációs tendencia

A migráció főbb irányai

1945–1973

gazdasági bevándorlás

Északnyugat-Európa
Keletről

1973–1988

családegyesítés

Nyugat-Európa egésze,
ellentétes irányok

1988–1998

menekültek és menedékkérők
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Nyugat-Európa egésze,

Délről

és

Keletről Nyugatra

1999–napjainkig

szabályozott migráció

az Európai Unió Keletről
és Délről

Forrás: http://www.ittvagyunk.eu/application/essay/133_1.pdf – 2013. 10. 02.
A migráció hatásai

A foglalkoztatáspolitika szemszögéből vizsgálva a migrációt nem jellemezhetjük káros nyomásként a befogadó
országok munkaerőpiacára, sem pedig vákuumot hagyó emberi erőforrás elszívásnak a küldő országokban. A
nemzetközi migráció hozzájárult a gazdasági növekedéshez és a jólét szintjének emelkedéséhez a fogadó és a
származási országokban egyaránt. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) a fejlett országok
versenyképességének növekedését állapította meg a magasan képzett munkaerő bevándorlásának
következményeként, míg az iparosodó országoknak a betanított és segédmunkások jelentettek termékeny
erőforrásokat[42] (6.3. táblázat).
6.3. táblázat: A migráció előnyei / hátrányai a kibocsátó és befogadó országok szempontjából

Forrás: http://foglalkoztatas.blog.hu/2013/08/15/migracio_es_foglalkoztatas_533 – 2013. 10. 02.
A hazai munkaerő migránsokkal történő helyettesíthetősége kulcsfontosságú a hazai munkanélküliség, bérek,
illetve a bérrugalmasság alakulásában. Abban az esetben, ha a bevándorlók a hazai munkásság kiegészítői,
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magasabb honi termelékenységet – és béreket eredményez a növekvő migráció. A fejlett európai, jellemzően
nyugati országokat tekintve a magas képzettségű helyi munkaerőt kiegészítő alacsonyabban kvalifikált migráns
munkaerő előnyös a befogadók számára. Továbbá megnövekedett keresletet is hoz a hazai termékek és
szolgáltatások iránt, így a nemzetgazdaság egésze gyarapodik (6.4. táblázat).
6.4. táblázat: Foglalkoztatási arányok a helyi népesség és a migránsok alacsony, közepes és magas fokú
képzettségi szintjeinél 2007-ben

Forrás: http://foglalkoztatas.blog.hu/2013/08/15/migracio_es_foglalkoztatas_533 – 2013. 10. 02.
Ahogy a globalizáció esetében, itt is beszélhetünk nyertesekről és vesztesekről. Nyertesek a magasan képzett
haza munkások és a tőke tulajdonosok, vesztesek az alacsony képzettségű „bennszülött” munkások, akik
bércsökkenéssel számolhatnak. Amennyiben a beáramló munkavállalók törvényes keretek között, megadóztatott
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állásokban dolgoznak, a fel nem használt adóbefizetéseik kedvezőek a jóléti intézmények működése
számára.[43]
A bevándorlók megítélése a befogadó társadalom részéről lehet pozitív és lehet negatív. Általában a pozitív
hozzáállást segíti a multikulturális politika, a fejlett, emberi jogokat ismerő és tiszteletben tartó állampolgári
kultúra, a kulturális sokszínűség értékként való elfogadása, különösen a menekültek irányában mutatott
tolerancia, valamint a munkaerő-piaci
előnyök, hiszen a bevándorlók olcsóbban dolgoznak, kevésbé igényesek a munkakörülményekre és kevesebb
jogokkal is rendelkeznek. Ma már azonban a bevándorlók negatív megítélése szinte általános. Az eltérő
kultúrájú, nyelvű, bőrszínű bevándorlók az 1970-es évektől már nem kényszerülnek rá az egyoldalú
alkalmazkodásra, családokban, majd egyre zártabb közösségekben igyekeznek megtartani eredeti kultúrájukat,
etnikai identitásukat.
Társadalmi integrációjuk eddig nem minden esetben lehetett sikeres, ugyanis a bevándorlók időnként nem
voltak hajlandóak feladni a befogadó társadalométól sokszor nagyban különböző, néha azzal élesen
szembeütköző közösségi szokásaikat, másrészt pedig a többségi társadalomban kialakuló, és egyre növekvő
rasszista, nacionalista érzületek miatt.
Ma már a befogadó országok bevándorláspolitikái sokkal érzékenyebbek az állampolgárok igényeire, melyek
egyre erősebben ellenzik a bevándorlást. Ez az érzékenység megmutatkozik
abban, hogy a bevándorlás kérdése egyre gyakrabban témája a választási kampányoknak, mivel egyre több
állampolgár érzi azt, hogy a bevándorlók közvetlen hatást gyakorolnak mindennapi életükre a munka, az állami
szociális ellátás, valamint a közbiztonság területén.
Az idegenellenesség (xenofóbia) ma már olyan szélsőséges gondolatokat is ébreszt a befogadó társadalmon
belül, ami a bevándorlók kirekesztését célozza. Ez ma már törvényes eszközökkel is végrehajtható a
kitoloncoláson vagy a kiutasításon keresztül. Előbbi esetében a befogadó ország egyezményben rendelkezik az
eljárás menetéről a származási országgal. Utóbbi esetében nem, így akár egy mérsékeltebb szabályozásokkal
bíró harmadik országba
is kerülhet a bevándorló[44] (6.5. ábra).

6.5. ábra: A bevándorló megítélése a befogadó társadalom részéről
Forrás: http://www.ittvagyunk.eu/application/essay/133_1.pdf – 2013. 10. 02.
Új népvándorlás
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A nagy befogadó nemzetek, mint az Amerikai Egyesült Államok, vagy Franciaország alapvetően nemzeti
hatáskörben igyekeznek az állampolgárai és a bevándorlók számára egyaránt progresszív megoldásokat találni a
jelenségre. Ki kell emelni az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretei között 2006-ban megtartott magas szintű
párbeszédet, mely elindította a közös gondolkodást a nemzetközi migráció és a fejlődés kapcsolatának
értelmezéséről és felhasználásának lehetőségeiről.
Az emberiség politikai, gazdasági és egyéb, például etnikai konfliktusai és válságai újra és újra felülírják a
megoldási elképzeléseket, felerősítik az együttműködést akadályozó bizalmatlanságot, indokolatlan vagy valós
félelmeket, felszítják a vallási fanatizmusokat és az idegengyűlöletet. A társadalmi gyökerű (polgárháborúk,
etnikai konfliktusok, stb.) és/vagy a környezeti változások, természeti katasztrófák által kiváltott krízishelyzetek
gyakran teszik próbára a nemzetközi együttműködés és szolidaritás kialakult rendszereit, rávilágítva a
nemzetközi migrációs folyamatok átpolitizáltságára.
A 2008-as nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság és annak következményei most újra rákényszerítik mind a
kormányokat, mind a kutatókat a változások és az új jelenségek számbavételére.
Az elmúlt fél évszázadban nem tapasztalhattunk túlzott migrációs növekedést, az arányszámok alakulása
tartósan 3% körül mozgott és a közhiedelemmel ellentétben kiegyensúlyozottabb a megoszlás a fejlett és fejlődő
világ között. A női egyenjogúság újabb jeleként is értelmezhető a nemek egyensúlyának globális alakulása a
migrációs folyamatokban, jóllehet régiónként és egyes társadalmak vonatkozásában még lényeges eltérések
tapasztalhatók. Miközben egyesek felfedezni vélnek egyfajta migrációs telítettségi érzést vagy migrációs
fáradtság/elfáradás kialakulását az elöregedő fejlett nemzeteknél, az alaposabb elemzések rámutatnak arra, hogy
ugyanolyan reagálásokat lehet megállapítani a migrációt vonzó fejlődő országok lakosságánális (félelem a
munkahely elvesztésétől, a bérek leszorításától stb.). A jelenség feltárása és a kezelésének vizsgálata ma már
mindhárom szinten, vagyis nemzeti, regionális és szupranacionális keretekben is folyik.
A világ valamennyi országára kiterjedő adatok tanulsága szerint a legnagyobb növekedést a fejlett országokban
élő bevándorlók száma mutatja: 1990 és 2010 között 50%-os emelkedés (+45 millió), és a bevándorlók aránya a
helyi lakosságon belül 7,2%-ról 10% körülire nőtt. Ugyanez a fejlődő világ esetében 18%-os növekedés (13
millió) és a lakosság 1,5%-t jelenti. A legkevésbé fejlett országok esetében ez még alacsonyabb, alig 1,3%.

Ugyanakkor egyre több elemző jelzi, hogy a fejlődők egymás közötti migrációja valószínűleg alábecsült vagy
hiányoznak a megbízható adatok. A tíz legmagasabb külföldön születettek arányszámával rendelkező országból
6 európai (Franciaország, Németország, Oroszország, Spanyolország és Ukrajna), az első helyen az USA áll és
rajtuk kívül Kanada, Szaúd-Arábia és India szerepel a listán. Az adatok szerint a világ nemzetközi migránsainak
57%-a a magas jövedelmű országokban él és az ott élő lakosság 10%-át jelenti. Ezek az arányszámok 1990-ben
még csak 43%-ot és 7,2%-ot tettek ki.
Az általános vélekedéssel szemben a fejlődő országok egymás közötti migrációja (Dél–Dél) egyértelműen
nagyobb méreteket öltött, mint a fejlődőkből a fejlett OECD országokba történő vándorlás. A magas jövedelmű,
de nem OECD országok csoportjába sorolható Öböl-országok is nagyszámú fejlődő országbeli bevándorlót
fogadtak.
A rendelkezésre álló adatok szerint a világ legnagyobb migrációs folyosója az USA és Mexikó között
húzódik.Ezt az Orosz Föderáció-Ukrajna és az India-Banglades határ követi (egyes esetekben az emberek
helyváltoztatás nélkül, a nemzetközi határ mozgása miatt kerültek ebbe a státuszba).

A kis országok a képzett munkaerő kivándorlása miatt állnak az első helyen (pl. Grenada,
Dominika, Zöld-foki-szigetek, Fidzsi-szigetek és Libéria fizikusainak elvándorlása).
Abszolút számokban, a bevándorlók koncentrációja Európában a legnagyobb, amelyet Ázsia, majd ÉszakAmerika követ. A népességhez viszonyítottan a Közel-Kelet arab államaiban, a csendes-óceáni térség
országaiban, majd Észak-Amerikában és Európában a legnagyobb a bevándorlók aránya. Az elmúlt két
évtizedben a nemzetközi migránsok száma 80%-kal növekedett Észak-Amerikában, és 41%-kal Európában. Az
ENSZ becslése szerint, Latin-Amerika (a karibi térséggel együtt) és Ázsia mintegy egymillió főt veszít évente
az elvándorlás következtében. A statisztikák szerint a nemzetközi migráció legnagyobb része „szomszédsági
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kérdés”, mivel az elvándoroltak legnagyobb része közeli országba utazik, például Indonéziából Malajziába,
Mexikóból az Egyesült Államokba, stb.[45]

Spanyolországban a Latin-Amerikából érkező bevándorlók száma 38 százalékkal csökkent az elmúlt években. A
migrációs hullámokat is vizsgáló jelentésben közölték, hogy míg a külföldiek száma 2005-2007 között 860 ezer
fő volt, addig a 2008-2010 közötti időszakban ez a szám 550 ezerre esett vissza.Az Egyesült Államokban a
legális bevándorlók száma 4%-kal csökkent, de ez az érték még magasabb az illegálisan tartózkodók között,
„ahol a legnagyobb csökkenés látható”. Közben Európa más országaiban 14%-kal, az OECD (Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) többi országában - például Kanada, Mexikó, Chile, Japán, Dél-Korea
vagy Ausztrália - pedig 8%-kal nőtt a dél-amerikaiak száma.
A 61 milliárd dolláros összeget elérő utalások Latin-Amerikába jelentősen csökkentették 2009-ben a válság
hatását. Ezek az állami bevételek a közép-amerikai és karibi országok GDP-jének közel 10-20 százalékát teszik
ki.
Latin-Amerikában a mozgás túlnyomó többsége régión belüli, mivel számos ország gazdasága már 2010 óta
erősödik. 9 százalékuk állandó, 6 százalékuk ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik. A legfelkapottabb
országok közé Belize (15%), Barbados (10.9%), Costa Rica (8%), Argentína, Panama és a Dominikai
Köztársaság (4%) tartoznak[46] (6.6. ábra).

6.6. ábra: „Változó vonalak” – a latin-amerikai migránsok fő célpontjai 2010-ben
Forrás: http://kitekinto.hu/latin-amerika/2013/01/27/latin-amerika_uj_migracios_trendek/#.Uqg9qOUZBBk –
2013. 10. 02.

Az éghajlati migráció új jelenségként, újszerű fogalomként került be a köztudatba, ugyanis éghajlati
menekültnek általánosságban az tekinthető, aki lakóhelyének elhagyására a klímaváltozás által előidézett
természeti katasztrófák miatt kényszerül. A növekvő szárazság, az elsivatagodás, a tengerszint emelkedése, és a
további szélsőséges időjárási esetek, mint például a hurrikánok, ciklonok, tornádók, tüzek és áradások mind
megalapozzák az éghajlati menekültek számának folyamatos és drasztikus növekedését. Ennek
következményeként az Amerikai Egyesült Államokban a klímaváltozást már nemzeti biztonsági kockázatnak
ismeri el a Pentagon is, az ezzel kapcsolatos globális migráció és a különböző határmenti konfliktusok pedig
már nem számítanak tabutémának.
A jelenséggel kapcsolatban még az ENSZ-en belül is kétségbe vonják magát a környezeti okokra alapozott
migrációt. A definíció vitatottsága, egyesek szerinti hiánya pedig egészen odáig vezet, hogy magát a fogalmat is
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környezeti migránsokként használják, ugyanis egyelőre nem tartják jogilag helyesnek az éghajlati- vagy
klímamenekültek kifejezés használatát, elkerülve ezzel az esetlegesen félrevezető jövőbeli szóhasználatot.
Becslések szerint 2050-re a klímaváltozás következtében éghajlati menekültekké válók száma meghaladhatja a
150 millió főt is.[47]

4.12. 6.3. Kérdések, feladatok
1. Mi a migráció?
2. Milyen típusai vannak? Sorolja fel a migrációhoz kapcsolódó fő fogalmakat!
2. Milyen hatásai vannak a migrációnak?
3. Jellemezze napjaink migrációs folyamatait!
7. A nemzetközi migráció regionális jellemzői

4.13. 7.1. Tartalom
Európa, Amerika, Ausztrália, Afrika és Ázsia szerepe a nemzetközi népességmozgásban, meghatározó
migrációs folyamataik; a legjelentősebb kibocsátó, illetve befogadó államok.

4.14. 7.2. A tananyag kifejtése
A nemzetközi migráció jelenségeiről könyvtárnyi irodalom született az elmúlt években, különböző elméletek,
jólfésült gondolatok és modellek segítenek eligazodni a tájékozódásra vágyókat. A statisztikai számbavétel
nehézségei ellenére egyre pontosabb becslések állnak rendelkezésünkre ennek a globális kihívásnak az
értelmezéséhez, az egyes kontinensekre, régiókra és országokra jellemző hasonló és eltérő jegyek
számbavételére (Pólyi Cs. 2011).
Európa, Amerika, Ausztrália, Afrika és Ázsia szerepe a nemzetközi népességmozgásban, meghatározó
migrációs folyamataik – különös tekintettel Európára
Mielőtt részletesen elemzésre kerülnének egy egyes kontinensek területének meghatározó migrációs folyamatai,
érdemes áttekinteni a nemzetközi migráció kontinentális megoszlását (7.1. táblázat). A nemzetközi migráció
becsült száma 2010 közepén az ENSZ adatok szerint elérte a 214 millió főt, ami mintegy 10%-os növekedést
mutat a 2005-ös adathoz képest (Pólyi Cs. 2011). Az egyes kontinensek nemzetközi népességmozgásban
betöltött szerepe kontinensenként tagolva kerül bemutatásra.
[48]

7.1. táblázat: A nemzetközi migráció kontinentális megoszlása

A nemzetközi migráció alakulása 1990-2010 (millió fő)
Év

Világ Afri Ázsi Európ Észak- Lati Óceá
ka
a
a
Amerik nnia
a
Ame
rika

1990

155,5 15,9 50,8 49,4

27,7

7,1

4,4

1995

165,9 17,9 48,7 54,7

33,6

6,2

4,7

2000

178,5 17,1 51,9 57,6

40,4

6,5

5
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2005

195,2 17,7 55,1 64,4

45,6

6,8

5,5

2010

213,9 19,3 61,3 69,8

50,0

7,5

6

Forrás: Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision, United Nations, Department of Economic
and Social Affairs/Population Division (2009) (Pólyi Cs. 2011 alapján)
Európa meghatározó migrációs folyamatai l –
1815 és 1930 között több mint 50 millió európai emigrált gazdasági és politikai okokból főként a tengerentúlra
Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába, Új-Zélandra, Dél-Afrikába. Az I. világháború után erősödtek fel az
etnikai-nemzeti, vallási és politikai jellegű elvándorlást kiváltó tényezők, a kényszer áttelepítések, etnikai
tisztogatások, háborús ellentétek. A nemzetiségi migráció az egyik legfontosabb részét jelenti a 20. századi
migrációs trendeknek, melyet a gazdasági és politikai tényezők megsokszoroztak (Erdei N. – Tuka Á. 2011).
A második világháború és napjaink között eltelt időszakban jelentős népességmozgás jellemezte Európát.
Elsősorban az északnyugati országok felé irányuló mozgás volt jellemző a déli és peremterületekről egészen
1990-ig, majd keleti irányból is a szocialista blokk felbomlását követően. Az európai migráció történeti
szakaszait összefoglalóan mutatja be a 7.2. táblázat (Koller I. Zs. 2011).
A II. világháborúig a malegnagyobb befogadó európai államok kulcsszereplői voltak ugyan a nemzetközi
vándorlásnak, de elsősorban kibocsátóként vettek részt a nemzetközi migrációban. A XX. század közepe fontos
mérföldkő volt Európa számára migrációs szempontból: az 1945 után induló ún. vendégmunkás programok,
illetve az egykori gyarmatok függetlenedése együttesen indították el az Európa nyugati felét célzó
tömegesvándorlást. A vendégmunkás-programok beindítását az európai újjáépítés és az európai gazdasági talpra
állást kísérő munkaerő-hiány egyfajta kísérőjelenségeként értelmezhetjük, míg a dekolonizációs folyamatok
válságjelenségei, illetve az anyaországok egykori gyarmataik lakosaival szemben megnyilvánuló általában
nagyvonalú bevándorlói hozzáállás (állampolgárság elnyerése) motiválta a nagyirányú migrációt. Az 1970-es
évtized elejére Nyugat-Európában 12 millió bevándorló élt (Shierup, C. et al. 2006).
Ennek a migrációs szempontból rendkívül dinamikus periódusnak az 1970-es évtized elejének gazdasági
válsága vetett véget, ekkortól az Európát célzó bevándorlás fékeződését látjuk, majd az 1990-es évek elejének
változásai, mindenekelőtt a hidegháború vége ismét új korszakot hozott. Az egykori szocialista országok
politikai és gazdasági átalakulása, a hidegháború végét kísérő etnikai konfliktusok és polgárháborúk, valamint a
természeti katasztrófák elszaporodása mind hozzájárult a nemzetközi migráció felpörgéséhez, amely – földrajzi
elhelyezkedése okán – Nyugat-Európát közvetlen módon érintette. Mindezek nyomán a kilencvenes években
megindult a vándorlás kérdésének átpolitizálódása, kezdetben a nyugatitól eltérő kulturális háttérrel bíró
migránsok társadalmi integrációjáról, majd a szigorodó bevándorlás-politikai intézkedések bevezetése nyomán
(és nem utolsósorban eredményeként) az illegális migráció elleni küzdelem került előtérbe (Lehoczki B. 2011).
7.2. táblázat: Az európai migráció történeti szakaszai

Történeti szakaszok

Domináns migrációs tendencia

A migráció főbb irányai

1945-1973

gazdasági bevándorlás

Északnyugat-Európa Délről
és Keletről

1973-1988

családegységesítés

Nyugat-Európa egésze,
ellentétes irányok

1988-1998

menekültek és menedékkérők

Nyugat-Európa egésze,
Keletről Nyugatra

1999-napjainkig

szabályozott migráció

az Európai Unió Keletről
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és Délről
Forrás:Koller I. Zs. 2011, 233. p.
A szocializmus időszakában a közép-európai országok a Szovjetuniónál nagyobb szabadságot élveztek.
Lényegében egy ütköző zónát képeztek Európa keleti és nyugati része között. A szocializmus összeomlása és a
vasfüggöny megszűnése után sok közép- és kelet-európai ország továbbra is a tranzitfolyosó szerepét játssza,
annak ellenére, hogy már az EU tagjai (Molodikova, I. 2007).
A 20. és 21. század fordulóján a migrációs áramlatokat az EU és a FÁK (Független Államok Közössége)
migrációs rendszerei és ezek kölcsönhatása alakítják: az EU a „régi tagállamokkal” mint maggal és a FÁK
Oroszországgal a központjában. A Szovjetunió széthullása után a különböző szocialista köztársaságok közötti
migrációs rendszerek fokozatosan leépültek a ’90-es évek folyamán. A poszt-szovjet térségben a legtöbb állam
számára továbbra is Oroszország a vonzásközpont. A volt Szovjetunió népességmozgásainak 80%-a zajlik a
FÁK határain belül, a FÁK nemzetközi migránsainak körülbelül 50%-a pedig Oroszországba vándorol
(Molodikova, I. 2009).
Az utóbbi két évtizedben nemcsak az a jellemző, hogy olyan területek iránt is megnőtt a letelepedni
szándékozók érdeklődése, mint Dánia, Olaszország, Görögország, hanem az is, hogy jelentősen átalakult a
nagyvárosok lakossági összetétele. Napjainkban Amszterdam, Rotterdam, Marseille lakosságának több mint
egynegyedét alkotják külföldi származású, vagy/és etnikai kisebbségek és 2020-ra várhatóan meghaladják az
50%-ot (Liddle R. – Lerais F. 2007).
Az Európai Unió bevándorlási célországait három kategóriába sorolhatjuk: az első csoportba tartozó államok a
hagyományos befogadó országok, melyeket történelmi szálak kötik volt gyarmataikhoz: az Egyesült Királyság,
Franciaország, Hollandia, Belgium. A második csoport államai a tömeges gazdasági bevándorlásra a második
világháború után kezdtek építeni: Németország (korábban NSZK), Svájc, Ausztria és a skandináv államok. A
harmadik csoport tagjai az úgynevezett új bevándorló államok (Bauer, T. K. et al. 2001), Írország,
Spanyolország és Olaszország, melyek korábban hagyományos kivándorló országok voltak. Végül a már
csatlakozott volt szocialista országok nagy része, mint Csehország, Szlovákia, Magyarország vagy Szlovénia a
tranzit országok körébe tartoznak, hiszen évente több százezres nagyságrendű bevándorló érkezik hozzájuk
harmadik országokból, de legkésőbb néhány hónapon belül továbbvándorolnak Európa nyugati országai felé
(Koller I. Zs. 2011).
Európa migrációs helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Nyugat-Európa és Közép-Európa koncentrálja a
régió bevándoroltjainak több mint kétharmadát, ez mintegy 31 millió főt jelent. Ezen belül a legjelentősebb
befogadó államok Németország (7,2 millió), Spanyolország (5,6 millió), Egyesült Királyság (4,3 millió),
Olaszország (4,2 millió) és Franciaország (3,7 millió). Az elmúlt években a legnagyobb növekedést
Spanyolország (1,8 millió) és Olaszország (1,4 millió) mutatta. A bevándoroltak teljes lakossághoz viszonyított
aránya a legtöbb országban tovább emelkedett, de kiugróan magas értékeket csak Luxemburgban (43%) és
Svájcban (23%) (Pólyi Cs. 2011).
[49]

2011 tavaszán váratlan és az európai értékek alapján nagyon pozitív folyamatok robbantották szét ÉszakAfrikát. Az arab „forradalmak” során a lakosság fellázadt az autoriter politikai rendszerek irányítói ellen:
Tunéziában, Egyiptomban, Líbiában és Szíriában a felkelők békésen vagy polgárháborúba torkollva próbálták
átvenni a hatalmat. A kialakuló bizonytalan helyzetben mintegy 400 ezer ember kényszerült elhagyni lakhelyét
és közülük sokan Európába akartak eljutni. Ez a kihívás megrendítette az Európai Unió alapértékének is
tekintett schengeni rendszert, hiszen néhány hét alatt több mint 25 ezer menekült érkezett
[50]

Olaszország és Málta partjaihoz (Erdei N. – Tuka Á. 2011).
[51]

Amerika meghatározó migrációs folyamatai
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint az amerikai kontinensen a bevándorlók száma 47
millióról tíz év alatt 57,5 millióra nőtt, ami a nemzetközi migráció 27%-át jelenti és túlnyomó többségében
régión belüli vándorlás eredménye. Összességében Észak-Amerika fogad be a kontinens 57,5 millió
bevándoroltjából 50 milliót. Kanadában 2010-ben mintegy 7,2 millió bevándorolt élt, ami a teljes lakosság 21%át jelenti (Pólyi Cs. 2011).
[52]
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Latin-Amerika és a Karib-térség országaiban a bevándorlók száma tíz év alatt 6,6 millióról 7,5 millióra nőtt. A
fő befogadó országok Argentína (1,4 millió), Venezuela (1 millió fő) és Mexikó, ahol az Egyesült Államok felé
irányuló közép- és dél-amerikai tranzit migráció egy jelentős része ottmarad. Paraguay befogadó szerepe (főleg
brazil farmerek) csökkent, Ecuadoré pedig jelentősen nőtt az kolumbiai gerillamozgalom következtében. A
régió kivándorlásának fő célpontjai az USA után Argentína, Spanyolország, Venezuela és Kanada (Pólyi Cs.
2011).
Latin-Amerika és a Karib-térség országai az elmúlt 10 évben mintegy 11 milliós migrációs veszteséget
könyvelhettek el: a legjelentősebb kivándorlást felmutató országok között Mexikót, Kolumbiát, Kubát,
Salvadort, Brazíliát és Haitit találjuk. Mexikó a 2007-es adatok szerint lakosságának mintegy 10%-át, több mint
10 millió főt vesztett el a kivándorlás révén. A lakosság arányához viszonyítva a legmagasabb mutatóval a
Holland Antillák és az USA-hoz tartozó Virgin-szigetek büszkélkedhetnek (Pólyi Cs. 2011).
Az Egyesült Államok az 1960-as évek környékén ismerte fel, hogy az eddig is folytatott benépesítésnek milyen
pozitív hatásai vannak, és hogy ezeket irányítani is lehet, sőt kell. Ettől kezdve nem egyszerűen
migráció+politikáról, hanem erőforrás-felhasználási politikáról beszélünk. Az Államok bevándorlása
preferenciákra épülő és tervezett, mindig évekre előre meghatározzák, hogy hány és milyen típusú bevándorlót
akarnak befogadni. Ennek érdekében úgynevezett pro-migrációs politikát folytatnak (Fentor-Majer A. 2008).
A világ egyik legnagyobb migrációs folyosója Mexikó és az USA között húzódik és a világ legnagyobb illegális
vándorlásának színtere (7.1. ábra). Az európai bevándorlásuk fő iránya Spanyolország, ahol 2007-ben a teljes
bevándorlás 38%-át jelentették, de ez a válság hatására a felére-harmadára zsugorodott. Brazília sajátossága,
hogy a kivándorlók egyötöde Japánban él, többségében a múlt század elején Brazíliába vándorló japánok
leszármazottai (Pólyi Cs. 2011).

7.1. ábra: A legjelentősebb migrációs folyosók
Forrás: Migration and Remittances Factbook 2011, 6. p.
Az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb illegális migrációjával jellemezhető régiója. Az Államok
nemcsak a jogszerű, de a dokumentálatlan migrációban is világméretű (L. Rédei M. 2010). Az illegális
bevándorlók legnagyobb számban Kaliforniában, Nevadában, Arizónában, valamint Texasban vannak jelen (7.2.
ábra). Származásukat tekintve megállapítható, hogy legnagyobb részük Mexikóból, valamint Latin-Amerika
további országaiból érkeznek.
Kanada úgy tekint hosszú idő óta a migrációra, mint lehetséges külső erőforrásra. Az elmúlt században a
benépesítést tartották a legfontosabbnak, de az elmúlt évtizedekben felerősödött a munkaerő piaci elvárásoknak
megfelelő úgynevezett foglalkoztatási alapú befogadás (L. Rédei M. 2010). Kanada képzettségi – és
foglalkoztatási alapú befogadást valósít meg, folyamatos kereslet – kínálatelemzést folytat és következetes
törvénykezést valósít meg (Fentor-Majer A. 2008).
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7.2. ábra: Az Amerikai Egyesült Államok illegális bevándorlásának területi eloszlása a népességszám
arányában (2005/2006)
Forrás: http://www15.uta.fi/FAST/US2/REF/MAPS/ill-immi.html – 2013. 02. 12.
Ausztrália meghatározó migrációs folyamatai
Ausztráliába az első jelentős bevándorlási hullám az 1820-as években volt, amikor jelentős számban érkeztek
angol és ír telepesek. Ezt követően az aranyláz évtizede (1850–1860) jelentette a következő népességrobbanást.
Évente megközelítően 50 ezer ember érkezett, megjelentek az első nem angolszász bevándorlók is (japánok,
kínaiak). A függetlenség elnyerésekor a lakosság száma már 3,7 millió fő volt.Az 1901 és 1945 közötti
időszakra egyaránt jellemző volt a magas belső és külső növekedés. 1946 és 1960 között azonban az arány
módosult – voltak olyan évek, amikor a nettó migráció nagyobb volt a születések számánál. Az 1960-as, 1980as években állandósulni látszott a születések aránya és a bevándorlási hajlandóság. Az 1970-es évek elejének
gazdasági válsága és az 1980-as évek/1990-es évek fordulójának recessziója rányomta a bélyegét a bevándorlási
mutatókra. Az 1990-es évek közepétől azonban lassan közelíteni kezd egymáshoz a nettó migráció és a
születések száma (Tolnai Á. 2008).
Ausztrália és Új-Zéland tradicionálisan befogadó nemzet, ahol a teljes lakossághoz viszonyítva a bevándorlók
aránya eléri a 22%-ot (Pólyi Cs. 2011). Ausztrália, mint a nagybefogadó országok egyike tudatos befogadási
gyakorlattal rendelkező ország. A külföldön született népesség aránya nő és származási helyük szerint egyre
bővülő populációt jelentenek. A családegyesítési célú vándorlás folyamatos dominanciája mellett, a munkaerő
vándorlás vált jellemző céljává. A képzett munkaerő ideiglenes vándorlása azt mutatja, hogy a migráció a
globalizációban aktív szerepet játszik. Az eddig letelepedés-orientált ország egyre nagyobb mértékben a
munkaerő ideiglenes tartózkodását, bevándorlását támogatja, leginkább az informatika, a kommunikációs
technológia, az egészségügy és az oktatás szektoraiban (L. Rédei M. 2005).
Ausztráliának két, külön kezelt bevándorlási programja van, amelynek keretében lehet Ausztráliában
letelepedni, illetve bizonyos körülmények mellett, állandó tartózkodási engedélyhez is lehet jutni. E két program
a Bevándorlási Program(családi, szakmai és különleges kategóriákkal) és a Humanitárius Program. Mind a
családegyesítési, mind a szakmai programhoz a legnagyobb mértékben az EgyesültKirályság bevándorlói
járultak hozzá. Az összes 12 481 bevándorló közül 55% érkezett a nevezett területről (L. Rédei M. 2005).
Délkelet-Ázsiából családegyesítés címen a legtöbben a Fülöp-szigetekről, illetve Vietnamból érkeztek. Szakmai
bevándorlás a térség országai közül Indonéziából, Malajziából és a Fülöp-szigetekről volt jelentős. ÉszakkeletÁzsia a legfontosabb kibocsátó ország mindkét kategóriában Kína, emellett a szakmai kategóriában Tajvan is.
Dél-Ázsia szakmai bevándorlásának zömét az Indiából érkezők adják. Afrika területéről a szakmai bevándorlók
túlnyomó többsége a Dél-afrikai Köztársaságból érkezik (L. Rédei M. 2005).
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Ausztráliát ma már a nemzetközi trendeknek megfelelően a nemzetközi migrációs folyamatokban betöltött
kibocsátó szerep is jellemzi. Összességében az Ausztráliából kiáramló, illetve oda beáramló képzett munkaerő
nettó nyereséget mutat Ausztrália számára, azaz inkább „brain gain”-ről, azaz nyereségről beszélhetünk. A
tartósan és ideiglenesen kivándorlók leggyakoribb úti céljai közé az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült
Államok, valamint Európa államai tartoznak (L. Rédei M. 2005).
Afrika szerepe a nemzetközi népességmozgásban
Világviszonylatban az afrikai kontinens migrációban betöltött szerepe viszonylag csekély. A kontinens kevés
bevándorlót vonz, az itt élők migrációs hajlandósága világviszonylatban szintén alacsony, ez annak ellenére van
így, hogy Afrikában évről-évre nagyszámú, fiatal és alacsony képzettségű populáció termelődik újra, amelynek
a kontinens nem képes megfelelő minőségű életszínvonalat biztosítani (Urbán F. 2011).
Afrika országaira alapvetően a kontinensen belüli migráció a jellemző, ez alól csak Észak-Afrika jelent kivételt
az Európa felé igyekvő vándoraival. 2010-ben a becslések szerint 19 millió migráns élt a kontinensen, ami 1,5
milliós emelkedést jelent a 2005-ös szinthez képest. A szakemberek véleménye szerint ez valószínűleg jócskán
alábecsült adat az afrikai statisztikák megbízhatatlansága és szegényessége miatt. A legjelentősebb kibocsátó
országok közé Algéria, Burkina Faso, Mali, Marokkó és Nigéria tartozik. A különböző társadalmi konfliktusok
és természeti katasztrófák miatt itt elsősorban a kényszermigráció a jellemző (Pólyi Cs. 2011).
Ma az afrikai népesség mintegy 3%-a tekinthető migránsnak, ami nagyjából a világátlagnak megfelelő arány. A
jövőben a kontinens határain túlra irányuló migrációs nyomás mindenképpen növekedni fog, jó esélye van
annak, hogy Afrika megelőzze ezen a téren Ázsiát és Latin-Amerikát is. Napjainkban közel 140 millió afrikai
származású ember él szerte a világban, túlnyomó többségük a nyugati féltekén. Ők főként a rabszolgakereskedelem révén kerültek el Afrikából, s már generációk sora óta élnek távol egykori hazájuktól, amelyhez
nem sok minden köti őket (Búr G. – Tarrósy I. 2011).
Nyugat-Afrikában a migráció több mint 70%-a a régión belül történik sok célországgal, míg Afrika déli részén
az arány csak valamivel alacsonyabb, bár itt csak egy igazi célország létezik, a Dél-afrikai Köztársaság. Az
afrikai migráció fő irányai Franciaország (9%), Elefántcsontpart (8%), Dél-Afrika (6%), Szaúd-Arábia (5%),
valamint az USA és Nagy-Britannia (4-4%) . Az egykori anyaországok továbbra is erős szívóhatást
gyakorolnak volt gyarmataikra a migráció szempontjából is, ugyanakkor az újabb desztinációk, a Közel-Kelet,
Észak-Amerika is mind fontosabb szerepet kapnak (Búr G. – Tarrósy I. 2011).
[53]

A migráció területi érintettségét vizsgálva elmondható, hogy a nemzetközi migrációs folyamatokból a legkisebb
mértékben Dél-Afrika és Közép-Afrika veszik ki részüket. Az egyes afrikai régiókat megnézve, látható, hogy a
régiók többségére a migrációs deficitjellemző, egyedül Kelet-Afrika zárt migrációs nyereséggel. A nemzetközi
migráció a legkisebb mértékben a dél-afrikai régiót és a nyugat-afrikai régiót érinti, mindkét régióra elsősorban
az elvándorlás a jellemző, azonban ezzel szemben összességében a legnagyobb mértékű elvándorlás a középafrikai régiót jellemzi (Urbán F. 2011).
Afrikában a 21. században a fejlett világ által kifejtett migrációs szívóhatások mellett különösen erősek
maradnak a toló-hatások, mindenekelőtt az említett gyors demográfiai növekedés és a nem kellő számban
keletkező munkahelyek által determinált vándorlási kényszer. A kontinens népessége 2000-ben 814 millió volt,
2009-ben lépte át az egymilliárdos küszöböt, 2030-ra az ENSZ demográfiai előrejelzése szerint meghaladja a
másfél milliárdot, a század közepére pedig megközelíti a kétmilliárdot (Búr G. – Tarrósy I. 2011).
[54]

Keserű D. – Radics M. P. (2011) a World Migration Report 2005-ös összegzése szerint az Afrikán belüli és
onnan kiinduló migráció legfőbb jellemzőit a következőként határozták meg:
A kontinensen zajló migráció egyik legfőbb mozgatórugója az ökológiai és gazdasági problémák
hátrányainak leküzdése.
A régiók közti különbségek a viszonylag jobban prosperáló, stabilabb térségek felé irányítják a
migránsokat.
-

Növekszik az Észak-Afrikán áthaladó népesség aránya, a legtöbben innen igyekeznek átjutni Európába.

Az összmigráción belül emelkedik az irreguláris migráció nagyságrendje, főként az északi félteke
szigorodó bevándorlási jogszabályai miatt, de ez az Afrikán belüli vándorlásra is egyre jellemzőbb.
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A fejlett országokba igyekvők között egyre nagyobb a szub-szaharai országokból érkező szakképzett
munkaerő aránya.
-

Egyre jellemzőbb a migráció feminizációja, bár a nők még mindig alulreprezentáltak a migránsok között.

Ázsia meghatározó migrációs folyamatai
Ázsia nagy, változatos kultúrájú, fiatal korcsoporti összetételű kontinens, mely ebből következően hatalmas
demográfiai nyomást jelent a világra nézve. Az 1950-es 1960-as években erőteljes népesség gyarapodás
kezdődött, ami húsz év múlva a migráció beindulását eredményezte (Fentor-Majer A. 2008).
Ázsia ad otthont a nemzetközi migráció közel 13%-ának, mintegy 27,5 millió embernek. Ugyanakkor itt
található a világ tíz legjelentősebb migrációs folyosójából négy: Banglades és India között (3,5 millió migráns);
India és az Egyesült Arab Emirátusok között (2,2 millió migráns); Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok között
(2,6 millió migráns), illetve Afganisztán és Irán között (1,6 millió migráns). Kelet-Ázsiából mintegy 10 millió
ember vándorolt el, amiből 6 millió a kínai. A legjelentősebb befogadó országuk az USA (3 millió), őt követi
Japán (783 ezer), Kanada (775 ezer) és Ausztrália (300 ezer). A délkelet-ázsiai kivándorlás 5 év alatt 13,8
millióról 14,3 millióra emelkedett, de ennek túlnyomó többsége (12,1 millió) a régión belül maradt. Abszolút
számokban Kína, Banglades és India a világ legnagyobb kibocsátó országai között szerepelnek. Pakisztán (3,4
millió) és a Fülöp-szigetek (3,39 millió) szintén nagy kibocsátó országok, a régión belül és kívül egyaránt.
Malajzia (2,4 millió) és Szingapúr (2 millió) a legnagyobb befogadók között vannak a térségben (Pólyi Cs.
2011).
[55]

A legjelentősebb kibocsátó és befogadó államok
A Migration and Remittances Factbook 2011-es kiadása részletes információkat közöl a migráció témakörében.
A 7.3. és 7.4 ábra alapján megállapítható, hogy a 10 legnépszerűbb bevándorlási célország között több európai
állam is szerepel (Németország, Spanyolország, Franciaország). Amennyiben a rangsort népességszám
arányában jelenítjük meg, merőben más kép rajzolódik ki (7.4. ábra).
A 42,8 milliós bevándorolttal az USA a világ első számú befogadó állama (ez lakosságának 13,5%-a). Az
ország lakossága a Föld népességének kevesebb, mint 4,5%-át teszi ki, ugyanakkor itt él a bevándorlók
körülbelül egyötöde (Pólyi Cs. 2011).

7.3 és 7.4. ábra: A 10 legjelentősebb bevándorlási célország (7.3. ábra: a bevándorlók száma alapján; 7.4.
ábra: a bevándorlók száma a lakosságszám arányában)
Forrás: Migration and Remittances Factbook 2011, pp. 1-2.
Érdemes megtekinteni a vándorlás másik oldalát is, a legjelentősebb kibocsátó országokat (7.5. és 7.6. ábra).
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7.5. és 7.6. ábra: A 10 legjelentősebb bevándorlási célország (7.5. ábra: a kivándorlók száma alapján; 7.6.
ábra: a kivándorlók száma a lakosságszám arányában)
Forrás: Migration and Remittances Factbook 2011, pp. 3-4.

4.15. 7.3. Kérdések, feladatok
1. Hogyan alakult a nemzetközi migráció kontinentális megoszlása 1990-2010 között?
2. Milyen migrációs trendek jellemzik jelenleg Európát?
3. Melyek a legjelentősebb bevándorlási célországok jelenleg?
4. Melyek jelenleg a legjelentősebb vándorlási folyosók a világban?
8. Az urbanizálódó világ gondjai I.

4.16. 8.1. Tartalom
Az urbanizáció szakaszai; a városrobbanás a fejlődő világban; metropoliszok – megavárosok, konurbációk –
megalopoliszok; a nagyvárosok környezeti problémái.

4.17. 8.2. A tananyag kifejtése
A városi népesség növekedése természetes velejárója a gazdasági fejlődésnek. Az urbanizáció folyamata a mai
fejlett országokban viszonylag hosszú idő alatt és jóval kevesebb embert érintve zajlott le, mint az a mai fejlődő
országokban megfigyelhető. Ezekhez az eltérésekhez hozzáadódnak a mai világgazdaságra jellemző újabb
jelenségek, mint a globalizáció és az új kommunikációs és technológiai forradalom kihívásai (Ricz J. 2004).

Az urbanizáció szakaszai
Az urbanizáció alatt sokszor leszűkítve a városok népességének növekedését értik, ami része az urbanizációnak,
de az több ennél: egy gazdasági, társadalmi és kulturális változást is magában foglaló folyamat.Az urbanizáció
egy összetett folyamat, amely mind időben, mind területileg állandó változásban van, valamint sokkal több
tényezőt tartalmaz, mint amit a statisztikai adatok tükröznek (Cohen, B. 2004).
Az urbanizációnak alapvetően két, időrendben is elhatárolható eleme a városodás és a városiasodás. A
városodás – egy település lakosság számának viszonylag rövid idő alatti növekedését jelenti. A városodás az
urbanizációnak olyan eleme, amelynek során az emberek kis településből a nagy településbe vándorolnak,
rohamosan növelve annak nagyságát. Kezdetben ez a folyamat egyértelműen a város kialakulását
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eredményezte. A városiasodás – az urbanizáció másik, a városodást törvényszerűen követő eleme. A
városiasodás tartalmilag – szemben a városodás egyértelműen mennyiségi növekedésével – már minőségi
változás (Enyedi Gy. 2011). A lakosság számának növekedésével együtt jár, hogy az addig laza beépítési mód
egyre tömörebbé válik, nő a laksűrűség, a földszintes épületeket a többszintes magas-házas beépítés váltja fel
(Fórián S. 2007).
Az urbanizáció folyamatát a népesség és a munkahelyek térbeli mozgása, valamint a városhálózaton belül
végbemenő folyamatok alapján négy szakaszra oszthatjuk: 1. városrobbanás, 2. szuburbanizáció, 3.
dezurbanizáció és 4. reurbanizáció (Enyedi Gy. 2011; Kovács Z. 2002). Az egyes urbanizációs szakaszok
áttekintése kapcsán lényeges hangsúlyozni, hogy a nagyvárosok fejlődésének egyes fázisai térben és időben nem
különülnek el egymástól mereven és egy adott országban egyidejűleg több fázis is megfigyelhető (Kovács Z.
2002). Az urbanizáció szakaszainak elemzése előtt érdemes áttekinteni a városi, valamint rurális
népességszámának a változását (8.1. ábra).

8.1. ábra: A világ városi és vidéki népességszámának változása 1950-2030 között
Forrás: http://economicobjectorvism.wordpress.com – 2013. 02. 22.
1. szakasz - Városrobbanás
Az urbanizáció első szakasz rohamos városnövekedést jelent. Ez elsősorban az ipari forradalomhoz kapcsolódik.
Egyértelműen a népesség koncentrálódása jellemzi, megindulnak, a városok felé áramlanak a falusi tömegek,
gyorsan növekednek a városok, kialakulnak a nagyvárosok. A modern urbanizáció a XVIII-XIX. század
fordulóján Nyugat-Európában kezdődött. E városnövekedési időszak ösztönzője az iparosítás mellett a
kereskedelem volt (gyarmatosítás) (Fórián S. 2007).
A hosszú évszázadok alig módosuló városi népességaránya után ugrásszerűen növekedni kezd a városi
népesség. Ennek fő forrása a faluról városokba történő vándorlás, fő jellemzője pedig a nagyvárosoknak a
történelem során eddig még soha nem tapasztalt mérete és elterjedése a Földön. Ennek előfeltétele volt egy
megelőző „agrárforradalom”; a fajtanemesítés, a belterjes gazdálkodás olyan hozamnövekedést eredményezett,
amely a mezőgazdasági munkaerő egy részét feleslegessé tette. A megjelenő gyáripar ezzel jelentős
munkaerőforráshoz jutott: erőteljessé vált e munkaerő varosba irányuló vándorlása (Enyedi Gy. 2011).
A városrobbanás (az ipari forradalom) egy már fejlett, polgárosult városhálózatban következett be, a
városhálózat mélységében elterjedt, érintette a középvárosokat is. A látványos nagyvárosi növekedés – mint
például Londoné vagy Párizsé – olyan városokban következett be, amelyekben a jelentős (munkaerővonzó)
feldolgozóipar mellett a kereskedelmi-pénzügyi funkciók, a fővárosi nemzetállam-igazgatási funkciók es
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többnyire a gyarmatbirodalom-irányítási funkciók összpontosultak. A városrobbanásnak ez a klasszikus típusa
sehol máshol nem jelent meg később ugyanilyen formában. A nyugat-európai városrobbanást mintegy 100 eves
késéssel követte az észak-amerikai es a kelet-közép-európai. Az észak-amerikai városrobbanással egy időben
indult meg a városrobbanás Kelet-, Közép- és Dél-Európában, de nagyon vontatottan haladt előre, nem történt
meg a városhálózat teljes átalakulása. A fejlődő országok csak a második világháború után, többségükben a
gyarmati sorból felszabadulva leptek a modern urbanizáció útjára (Enyedi Gy. 2011).

2. szakasz – szuburbanizáció

A városok szakadatlan növekedése először az Amerikai Egyesült Államokban tört meg az 1930-as években,
amikor a fiatal kisgyermekes családok egyre nagyobb számban hagyták el a városokat és költöztek a környező
„szuburbán” övezetekbe. Ma már a szuburbanizációt szélesebb körben értelmezzük, mint a népesség
kiköltözését a környező településekre, nem csak a népesség, hanem a munkahelyek és a különböző városi
funkciók kitelepülését is magába foglalja. Ennek megfelelően megkülönböztetünk népesség szuburbanizációt,
ipari szuburbanizációt és a szolgáltató szektor szuburbanizációját. A szuburbanizáció lényeges előfeltétele volt a
közlekedési infrastruktúra fejlődése, melynek révén megindulhatott a tömeges ingázás (Kovács Z. 2002).
Enyedi Gy. (2011) tanulmányában nem ért egyet az urbanizáció ezen szakaszának „szuburbanizációként” való
elnevezésével, véleménye szerint a szakasz települési térfolyamatainak csak egyik jellemzője. Az urbanizáció
második szakaszát a relatív dekoncentrációval jellemzi. Az elnevezés azt a jelenséget takarja, hogy a
városnövekedés tovább tart, ám térben széthúzva, viszonylag dekoncentrált módon. E szakasz földrajzi terjedése
a városrobbanáshoz hasonló pályát futott be: előbb a fejlett európai, észak-amerikai országokban jelent meg a
városrobbanás „csendesedésével”, az emelkedő gazdaságok egy részében és a fejlődő országokban azonban
„összecsúszott” a városrobbanással, és a mélységi urbanizáció csökevényesen jelentkezett. A viszonylagos
dekoncentráció szakasza Nyugat-Európában (s részlegesen Dél-Kelet- es Közép-Európában) a XIX. század
második felében kezdődött: Európában kb. 70–80 évig tartott, az 1960-as években zárult le. Ezekben az
évtizedekben nemcsak a középvárosi (és részben kisvárosi) hálózat erősödött meg, hanem fokozatosan terjedt a
varvárosi civilizáció a falvakban is – előrehaladt a falusi és városi térségek integrációja. Észak-Amerika sajátos
vonása ez esetben is, hogy a faluról való bevándorlás kivételes, a külföldről (főleg Európából) való bevándorlás
az általános (Enyedi Gy. 2011). Lényeges különbség az észak-amerikai és nyugat-európai szuburbanizáció
között, hogy az USA-ban ebben az időszakban az alvóvárások egész sora jött létre, addig Európában a
szuburbanizáció a már meglévő településhálózatra (városkörnyéki falvak) zúdult rá (Kovács Z. 2002).
3. szakasz – dezurbanizáció
A dezurbanizáció a legfejlettebb országokban főként a XX. század 70-es és 80-as éveit jellemezte, a nyolcvanas
évek végére jórészt csillapodni látszott a folyamat. A dezurbanizáció során nem csak a nagyvárosok, hanem a
nagyvárosi, magasan urbanizált térségek hanyatlása megy végbe, a városhiányos, falusias térségek javára. A
dezurbanizáció okai között szerepelnek az új közlekedési és kommunikációs technológiák megjelenése, illetve a
zsúfolt nagyvárosi agglomerációk, mint lakóhelyek gyorsan veszítenek népszerűségükből, egyre inkább divatba
jött ismét a vidéki életforma (Kovács Z. 2002).
Ekkorra a legfejlettebb országokban a városnövekedés megállt, a népességnövekedés súlya a rurális (vidéki)
térségekbe helyeződött át. A falvak, a városok civilizációs szintje kiegyenlítődött. Az első szakaszra jellemző
„falu → város” vándorlási mozgalmat a „város→falu” mozgás váltja fel. A folyamat első jelei NagyBritanniában mutatkoztak – pl. Nagy-London népessége is, és számos iparvárosé csökkent 1950 es 1960 között
– ám ezt sajátos brit jelenségnek, a gyarmatbirodalom elvesztésének következményének tartották. Az 1970-es
években azonban már kétségtelenné vált, hogy a korábbi urbanisztikai prognózisok – melyek töretlen
növekedést jósoltak – felülvizsgálatra szorulnak (Enyedi Gy. 2011).
A dezurbanizációs szakasz Észak-Amerikában bontakozott ki, ám rövidesen elterjedt a fejlett Európában is. Az
ipar jelentősege a városi foglalkoztatásban csökken: elterjednek a sok-telephelyű vállalatok, amelyeknek
telephelyei a rurális térségekben is megjelentek. A vidék új szerepei, megújult dinamizmusa adja a
dezurbanizáció másik magyarázatát: a falusi turizmus, a környezetmegóvás, a szélesedő középosztály nemmateriális értékkeresése, a kézműipari termékek iránt megújuló kereslet is új dinamizmust adhat a rurális
térségeknek (legalábbis egy részüknek).
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4. szakasz – reurbanizáció
Az urbanizáció negyedik szakaszát a városközpontok újraéledése, a központhoz csatlakozó lakóterületek
modernizációja és ezekkel összefüggésben a városközpontok lakosságának ismételt növekedése jellemzi (Fórián
S. 2007). Enyedi Gy. (2011) a globalizált világ urbanizációjával jellemzi az urbanizáció negyedik szakaszát.
Az 1980-as évek második felétől kezdődően figyeltek fel rá kutatók, hogy bizonyos nagyvárosok
népességcsökkenése megállt, sőt helyenként ismét növekedés vette kezdetét. A jelenség szoros összefüggésben
áll a korábban lepusztult belvárosi lakónegyedek és elhagyott iparterületek színvonalas szanálásával, az ún.
városrevitalizációval, a környezeti állapot javulásával, a városmarketing tudatos alkalmazásával, és nem utolsó
sorban a városi lét általános reneszánszával (Kovács Z. 2002).

A Föld országaiban a városi népesség arányának tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók. A 8.2. ábra
alapján megállapítható, hogy a városi népesség aránya összességében Afrikában a legalacsonyabb.

8.2. ábra: A városi népesség lakónépességhez viszonyított arányának területi megoszlása a világban
Forrás: www.commons.wikimedia.org – 2013. 02. 22.
A városrobbanás a fejlődő világban
A fejlődő országok nagyvárosi növekedése egyértelműen válságjelenség, a mélyülő falusi válság
következménye. A válság gyökerei messzire nyúlnak, Afrikában a legjellemzőbbek: a korábbi önellátó
gazdálkodás megbontása a gyarmati ültetvények exportnövényeinek bevezetésével; a mezőgazdasági
túlnépesedés; a megmaradt helyi szükségletet szolgáló agrárterületek túlhasználata és kedvezőtlen környezeti
következményei (például elsivatagosodás) stb. A néhány nagyváros lakosságának többségét ez a falusi
bevándorló tömeg teszi ki, melyre a modern gazdaságban nincs szükség. A falusi gazdaság a nagyvárosban
újjászerveződik: a hagyományos, helyi szükségletet kielégítő kézműipar, vándorkereskedelem, az otthoni
munkavégzés, a családi mikrovállalkozás foglalkoztatja a fejlődő országok nagyvárosai munkavállalóinak
legalább felét (Enyedi Gy. 2009).
A 2030-ig szóló előrejelzések szerint a világ népességének növekedése a fejlődő országok városi területeire fog
koncentrálódni. Ezen növekedés főként az ázsiai és afrikai városokat érinti majd, és csak kisebb mértékben a
latin-amerikai és karibi térséget (8.3. ábra). Ez utóbbi országokban ugyanis az urbanizációs folyamatok nagy
része 1950-2000 között lezajlott (Ricz J. 2007).
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8.3. ábra: A világ 10 legnépesebb városa 2013-ban
Forrás: www.mapsofworld.com – 2013. 02. 22.
A fejlődő országoka II. világháború után, többségükben a gyarmati sorból felszabadulva, léptek a modern
urbanizáció útjára: a városrobbanás elemi erejű volt, hatalmas falusi tömegek özönlöttek a városokba, amelyek
jóval nagyobbra nőttek, mint 100 éve Európában vagy Észak-Amerikában. A városnövekedésben jelentős
maradt a természetes szaporodás szerepe. A fejlődő országok gazdasági pályája az elmúlt évtizedekben
kettévált, és ezzel a városnövekedési mechanizmusuk is kettős lett. Jelentős részük – főleg a világ legnépesebb
részén, Dél- es Kelet-Ázsiában – gyors gazdasági növekedéssel alapozta meg városnövekedését (pl. India, Kína,
Tajvan), de Latin-Amerikában is találunk gyorsan felzárkózó országokat (pl. Brazília, Mexikó). Ezt az országcsoportot „emelkedő gazdaságúnak” nevezzük – városnövekedését jelentős részben az iparosodásnak, ezen belül
pedig a fejlett országokból kitelepülő iparnak köszönheti (Enyedi Gy. 2011).
A fejlődő országok mai csoportjában – főleg afrikai, részben nyugat- és ázsiai országokban – a városnövekedés
alapja a falusi válság és túlnépesedés, a bemenekülés a városokba, ahol (megfelelő gazdasági fejlődés
hiányában) nincs szükség erre a munkaerőre (8.4. ábra). A legtöbb fejlődő ország „egyvárosú”. A falusi
bevándorlók egy-két nagyvárosba igyekeznek, még nem alakult ki modern városhálózat. A látványos nagyvárosi
növekedés ellenére (a Föld mintegy húsz, 10 milliónál népesebb megavárosából 14 található a felzárkózó és
fejlődő országokban) a falusi népesség alkotja a lakosság többségét (Enyedi Gy. 2011).
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8.4. ábra: Az urbanizáció dinamikájának alakulása az egyes területi szinteken
Forrás:UN Population Division (2011); World Urbanization Prospects: the 2009 Revision Population Database
– esa.un.org/unpd/wup/index.htm – 2013. 02. 22.

Metropoliszok – megavárosok, konurbációk – megalopoliszok
A XIX. században megindult nagyvárosi fejlődés a XX. század első felében tovább gyorsult: minden korábbinál
nagyobb népességtömörülések, nagyvárosi agglomerációk jöttek létre. A nagyvárosok és környékük növekedési
folyamatát más néven agglomerálódásnak hívjuk. Ennek során nem csak a nagyváros, hanem a környező
települések is gyorsan növekednek, a nagyváros mind aktívabban vesz részt környezetének ellátásában, közmű
és közlekedési hálózatát kiterjeszti a körülötte fekvő településekre. Szerkezetüket tekintve megkülönböztetünk
egyközpontú, vagy monocentrikus agglomerációkat (pl. London, Párizs, Budapest), és többközpontú
úgynevezett policentrikus agglomerációkat (pl. Randstad – gyűrűváros Hollandiában, a Ruhr-vidék). A XX.
század elejétől meginduló agglomerálódással sajátos településfejlesztési folyamat vette kezdetét, melynek során
a centrum térségekben magasan urbanizált terültek különböző típusai jöttek létre (8.5. ábra) (Kovács Z. 2002).
Perger É. (2006) megfogalmazásában az agglomerációk többnyire közigazgatási határokkal tagolt, ugyanakkor
szoros társadalmi gazdasági és funkcionális-területi kapcsolatokkal egységbe fogott település-csoportok.
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8.5. ábra: A világ legnagyobb városi agglomerációi
Forrás: www.imf.org– 2013. 02. 22.
Metropolisznak nevezünk egy olyan nagyméretű várost, avagy városi térséget, mely egy országnak/régiónak
jelentős gazdasági, politikai, kulturális szerepkörrel van felruházva. Emellett jelentős szerepet vállal a regionális
és nemzetközi kapcsolatokban, a kereskedelemben és a kommunikációban.[56]A különböző források eltérő
népességszám minimumot jelölnek meg a metropoliszok alsó határaként.
Az urbanizált területek típusait Kovács Z. (2002) a következőként határozta meg a szakirodalmak alapján (8.1.
táblázat).
8.1. táblázat: Az urbanizált területek típusai

Típus

Jellemző

Városrégió (agglomeráció)

egy nagyobb város és vonzáskörzetének belső, kizárólag a nagyváros által
ellátott településeiből álló együttese

Konurbáció (városösszenövés)

kettő vagy több nagyváros és agglomerizációjuk fokozatos összenövéséből
keletkező, több központú városövezet, ahol az egyes központok megőrzik
funkcionális szerepkörüket, sőt e tekintetben kiegészítik egymást; a
konurbációnak különböző altípusait különböztetjük meg: egy-, két- és
többközpontú konurbáció.

Megapolisz
városövezet)

(óriásváros, a megapolisz belső összetartó erejét a magasan fejlett közlekedési és
telekommunikációs hálózatok jelentik; világgazdaságban betöltött
szerepük, nemzetközi üzleti kapcsolataik révén meghatározó jelentőségű;
Gottman az alsó határát (1961) 25 millió főnél húzta meg és eredetileg hat
ilyen városkörzet jelenlétét mutatta ki: 1. Az USA észak-keleti partvidéke
(„Boswash”); 2. az USA Nagy-tavak vidékén (Chicago-Detroit között;
Chipitts”); 3. Japánban a Tokaido-övezet (Tokyo-Yokohama, illetve
Osaka-Kobe között); 4. Anglia középső része (London, Birmingham,
Manchester, Liverpool között), 5. Nyugat-Európa (Párizs, Amsterdam,
Ruhr-vidék között), 6. Kínában Sanghaj körzete

68
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ökumenopolisz

Doxies görög építész használta először a fogalmat 1968-ban, mellyel azt az
elképzelését vetítette előre, hogy a 21. század végére az egész világ
egyetlen összefüggő, nagyvárosból áll majd

Forrás: Piskóti Zs. szerkesztette Kovács Z. (2002) alapján
Néhány megjegyzéssel azonban ki kell még egészíteni a táblázatot a megalopoliszokkal kapcsolatosan. Egy
másik megközelítés szerint a 21. század elején a leginkább urbanizált országokban – elsősorban az Egyesült
Államokban és Japánban – a városi övezetek olyan mértékű összeolvadása figyelhető meg, amelyet a
megalopolisz definíciója már nem képes megfelelően körülírni. A közlekedési és üzleti hálózatok mentén
egymással szorosan összefonódott metropoliszok napjainkban olyan megalopoliszokat alkotnak, amelyeket –
hasonlóan a metropoliszokhoz – nagy kiterjedésű kisvárosi övezetek határolnak. A tradicionális megalapoliszok
a fejlett hálózatokon keresztül mind fizikailag, mind társadalmi-gazdasági tekintetben magukba olvasztják a
környező kisvárosi övezeteket, így végül azok is a terjeszkedő megalopolisz részeivé válnak (Csomós Gy. –
Kulcsár B. 2011). Lang, R. E. és Dhavale, A. C. (2005) arra a következtetésre jutott, hogy a 21. században egyre
inkább elterjednek a megalopoliszokból és az azokat övező zónákból álló ún. megapolitan területek
(Megapolitan Area). Lang, R. E. és Dhavale, A. C. (2005) tíz alapvető kritériumot fogalmazott meg a
megapolitan területekkel kapcsolatban, amelyek közül a legfontosabbak a következők: legalább kettő
metropolitan terület kapcsolódik össze; több mint 10 millió fős népességgel rendelkeznek; metropolitan és
mikropolitan területek összességéből állnak; hozzávetőleg hasonló fizikai környezetet takarnak; a
fókuszpontban álló centrumok jelentős közlekedési infrastruktúrával kapcsolódnak össze; az Egyesült Államok
határain belül fekszenek.
Európában a legnagyobb és egyben legismertebb megalopolisz a Kék Banán (Európai Megalopolisz) övezet. A
megalopoliszt a francia területi tervezéssel foglalkozó szervezet a DATAR (Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) Roger Brunet francia geográfus vezette RECLUS
csoportja azonosította[57], miután kutatásukban arra az eredményre jutottak, hogy Európa 165 vezető városának
közel fele egyetlen földrajzi övezeten belül húzódik (Csomós Gy. – Kulcsár B. 2011).

Konurbáció: több, szomszédos nagyvárosi agglomeráció összenövéséből keletkező nagy kiterjedésű
policentrikus agglomeráció (pl.: Ruhr-vidék, Randstad).
Megalopolisz: hatalmas kitejedésű és népességű (25 millió fő felett) városövezet (8.2. táblázat, 8.6-8.7. ábra).

8.2. táblázat: A világ meghatározó megalopoliszai

Megalopolisz

A megalopoliszt alkotó városok

BOSWASH

Boston – New York – Philadelphia – Baltimore Amerikai Egyesült Államok
– Washington

CHIPITTS

Chicago – Gary – Detroit – Cleveland – Amerikai Egyesült Államok
Pittsburgh

SANSAN

San Francisco – Los Angeles – San Diego

Amerikai Egyesült Államok

TOKAIDO

Tokió – Yokohama – Nagoya – Osaka – Kobe

Japán

MIDLANDS

London –
Liverpool

-

Párizs – Randstad – Ruhr-vidék

Birmingham

–

Manchester

Ország

– Egyesült Királyság
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Európai Unió

SANGHAJ

Sanghaj és a környező települések

Kína

Forrás:Szűcsné Kerti A. – Szűcs I. 2007, 39. p.

8.6. ábra: A „Boswash”
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Boswash.png – 2011. 10. 15.
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8.6. ábra: Megalopoliszok az Egyesült Államokban és Európában
Forrás:Cséfalvay Z. 1994, 207. p.
Újabb megalopoliszok vannak kialakulóban: Rio de Janeiro – São Paolo; Peking – Tiencsin, Hongkong –
Kanton (Guangzhou); Alexandria – Kairó.

A nagyvárosok környezeti problémái

A nagyvárosok környezeti problémáit illetően az első magyarázatra szoruló fogalom az urbanizációs válság. Az
urbanizációs válság alatt egy komplex jelenséget értünk, amely tartalmazza a városi túlzsúfoltságból adódó
gazdasági, társadalmi hatékonyságveszteségeket és környezeti problémákat is, melyek rövid és hosszú távon
egyaránt, valamint mind mikro-, mind makroszinten súlyos következményekkel járnak a tágan értelmezett
fejlődés tekintetében. A gazdaság fejlettségi szintjéhez képest túlzott földrajzi koncentráció miatt fellép ő
legfontosabb negatív következmények a túlzsúfolt infrastruktúra (nem megfelel ő közlekedési és
közszolgáltatási kapacitások és alacsony minőségű szolgáltatások), környezetszennyezés, nem megfelel ő
életkörülmények (lakhatás, humántőke minősége, egészségügyi körülmények), rossz közbiztonság (kriminalitás,
erőszak) és azinformális szektor térnyerése (Ricz J. 2006).

A városba áramlás gondjai között szerepelnek a vadon nőtt városrészek problémái. A népesség gyors ütemű
növekedése komoly nyomást jelent a városok meglévő lakásállományára. A harmadik világ országainak
túlhajszolt városnövekedése sok esetben informális, ún. squatter települések kialakulásához vezet. Ezek a
minden kontroll nélkül kinőtt települések legtöbbször a városok beépített területeinek peremén jönnek létre,
ideiglenes céllal (többnyire a városi szegények által) épített, minden komfortot nélkülöző hajlékokból állnak.
Nevük országról országra változik: Latin-Amerikában hívják őket ranchónak, vagy flavelának, Ázsiában bustee
vagy kampong, míg Afrikában bidonville vagy shantytown a nevük. Az ENSZ illetékes szervezetei szerint az
efféle informális úton nőtt települések teszik ki az érintett városok össznépességének 10-80 %-át (Haggett, P.
2006; 258. p.). A fejlődő országok óriásvárosait a gyors és egyenlőtlen növekedés mellett, az elégtelen
életfeltételeket nyújtó nyomornegyedek térnyerése, a szegénység és a nyomor jellemzik.
A városiasodás egyik megnyilvánulása a nagy létszámú lakosság viszonylag kis területen való összezsúfolódása.
A természeti erőforrások igénybevétele során történő termelés, szolgáltatás, fogyasztás szennyező anyagok
keletkezésével és kezelésével jár (Fórián S. 2007). Az 8.3. táblázat bemutat néhány a városokban potenciálisan
felmerülő problémák egy részét.
8.3. táblázat: A városokban felmerülő potenciális kockázati tényezők egy része

Kockázat
Vízkivétel

közüzemi kutakkal nagy mennyiségű ivóvízkivétel a felszíni és a
felszín alatti vizekből

Szennyvíz

nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, a kommunális és az ipari
szennyvizek kevert gyűjtése, szennyvíztisztítók hiánya

Szennyvízszikkasztók és derítők

a települések csatornázatlansága miatt nagy
mennyiségű szennyvíz elszikkasztása, azaz direkt a talajba (talajvízbe)
szivárogtatása, magas szerves anyag és nitrát tartalommal, magas
higiénés
kockázattal
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a tisztított szennyvíz a felszíni vizeket terheli, a

Közüzemi szennyvíztisztító

szennyvíziszap a talajt, illetve azon keresztül a talajvizet
Kommunális szilárd és folyékony a megfelelően megválasztott és előkészített helyszínre, ellenőrzötten
és megfelelően izolálva lerakott hulladék kis kockázatot jelent a
hulladéklerakó
felszín alatti vizekre, e régebbi és nem szakszerűen lerakott
hulladékokból a megbontott felületen keresztül beszivároghatnak a
veszélyes anyagok
autóutak, úthálózat, hajtóanyagok
szállítása, raktározása, üzemanyagtöltőállomások, stb.
a város talajának nagy része szilárd burkolattal borított, ami
megváltoztatja a vizek lefolyását és beszivárgását.

A felszín borítottsága

a nem borított részeken intenzívebb beszivárgás valószínű.
az esővíz a csatornahálózaton keresztül a felszíni vizeket terheli, és
nem jut el a felszín alatti vizekbe.
a felszín borítottsága megváltoztatja az alatta lévő talaj víz- és levegő
viszonyait, ezen keresztül módosíthatja a víz felszín alatti útját és
minőségét
az intenzív használat során gyakoriak a balesetek, haváriák, melyek
gyakran a felszín alatti vizeket veszélyeztetik a szennyezőanyagok

Haváriák, balestek

földalatti tartályok kilyukadása, tankautók kilyukadása, veszélyes
vegyi anyagokat szállító járművek balesetei, technológiai hibák és
balesetek
Forrás:F Piskóti Zs. szerkesztette Fórián S. (2007) alapján

4.18. 8.3. Kérdések, feladatok
1. Az urbanizáció milyen szakaszai különíthetők el? Röviden jellemezz azokat!
2. Melyek a világ legnagyobb városi agglomerációi?
3. Mit jelent a konurbáció, illetve a megalopolisz?
4. Milyen környezeti problémákkal néznek szembe a nagyvárosok?
9. Az urbanizálódó világ gondjai II.

4.19. 9.1. Tartalom
A szegregáció definiálása, indexei; nyomornegyedek (slumok) és a gettóképződés folyamata, területi jellemzői
Földünkön.

4.20. 9.2. A tananyag kifejtése
„A szegregáció a városi társadalom – valamilyen jellemzők, mutatók alapján képzett – csoportjainak a területi
elkülönülése, elhatárolódása a városon belül. Az a jelenség, amikor a különböző csoportok közötti társadalmi
távolság egyúttal térbeli távolsággá is válik.” (Cséfalvay Z. 1994, 255. p.). Kialakulásában a piaci viszonyok
(lakáspiac, munkaerőpiac, stb.), a városon belüli mobilitási folyamatok, valamint a társadalmi előítéletek és a
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diszkrimináció a legfontosabb tényezők. Elsősorban a legalsó és a legfelső társadalmi rétegeket jellemzik magas
szegregációs értékek.
A kutatások alapján a szegregációs folyamatban meghatározható egy töréspont (Kipp-pont), amikor a két eltérő
társadalmi csoport arányában gyors változás következik be valamely városrészben (9.1. ábra).

9.1. ábra: A Kipp-effektus
Forrás:Cséfalvay Z. 1994, 257. p.
A szegregáció mérésére a disszimilaritási és a szegregációs indexet használják (Cséfalvay Z. 1994):
·
Disszimilaritási index: két társadalmi csoport területi elterjedésének százalékos arányban kifejezhető
különbségét méri a városban. Azt mutatja meg, hogy mennyiben tér el a két társadalmi csoport területi
elhelyezkedése a szegregációmentes elrendezéstől. Az index értéke 0-100 közötti lehet (0: tökéletesen
szegregációmentes helyzet, 100: teljes szegregáció).
·
Szegregációs index: a kiválasztott népességcsoportnak nem egy másikhoz, hanem az összes többihez
viszonyított arányának területi eltéréseit méri. Az index értéke itt is 0-100 közötti lehet.
Az etnikai szegregáció következtében jöttek létre a gettók. A fogalom olasz eredetű (ghetto), eredetileg a
középkori városok zsidók által lakott városrészét jelentette. Az észak-amerikai nagyvárosokban a gettó egy
etnikai csoport (pl. az afroamerikaiak, a latin-amerikai bevándorlók) sajátosan zárt, önálló szubkultúrával
elhatárolódó területe.
Az etnikai szegregáció mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosaira jellemző. Ott többnyire a
központi üzleti negyedhez (CBD) kapcsolódó, építészetileg-társadalmilag leértékelődő belső lakóövben
találhatók meg.
A gettók kialakulásának folyamatát, annak legfontosabb lépcsőfokait a 9.2. ábrán tanulmányozhatjuk.
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9.2. ábra: A gettóképződés modellje
Forrás:Cséfalvay Z. 1994, 260. p.
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A szegregáció területi jellemzői Földünkön (9.3. és 9.4. ábra)

9.3. ábra: A városi lakosság nyomornegyedekben élő aránya (2005)
Forrás: National Geographic Különszám 13. kötet, 2007.

9.4. ábra: A nyomornegyedek lakosságának aránya a teljes urbánus népességen belül (%) (2008)
Forrás: UN Habitat alapján szerk.: Pirisi G. http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/ch03.html – 2011. 10.
25.

4.21. 9.3. Kérdések, feladatok
1. Definiálja a szegregációt!
2. Milyen szegregációs indexeket ismer?
3. Ismertesse a gettóképződés folyamatát!
4. Milyen területi jellemzői vannak Földünkön a szegregációnak? Mondjon konkrét példákat!
10. Humán erőforrások, humánerőforrás-fejlesztés – az emberi tényező szerepe a társadalmi-gazdasági
fejlődésben
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4.22. 10.1. Tartalom
A humán erőforrások definiálása; szerepe a társadalmi-gazdasági fejlődésben (tudásalapú társadalom,
információs társadalom, kreatívgazdaság, K+F+I); a humán erőforrások és a regionális fejlődés; a humán
erőforrásokat befolyásoló területi tényezők.

4.23. 10.2. A tananyag kifejtése
A humán erőforrás fogalma, gazdasági jelentősége

Globalizálódó világunkban egyre inkább felértékelődik a humán erőforrások gazdasági jelentősége. Az ezzel
kapcsolatos első jelentősebb kutatások a 20. században indultak el.
Frederick Harbison és Charles A. Myers meghatározása szerint az emberi erőforrások fejlődésén a tudás, a
szakértelem és a társadalom minden tagja teljesítményének növekedése értendő. “Közgazdasági
megfogalmazásban ezt úgy írhatjuk le, mint az emberi tőke felhalmozódását és annak hatékony beruházását a
gazdaság fejlődésének érdekében. Politikai megfogalmazásban az emberi erőforrás fejlődése arra képesíti az
embereket, hogy teljes felelősséggel vegyenek részt a politikai életben, és hogy a demokratikus rendszer
polgáraivá válhassanak. Társadalmi és kulturális szemszögből nézve az emberi erőforrások fejlődése abban
segíti az embereket, hogy teljesebb és gazdagabb életet éljenek…” (idézi: Polónyi I. 2002). Az emberi
erőforrások fejlődése több úton megy végbe: ide tartozik a közoktatás, a felnőttoktatás, a különböző
tanfolyamok, önképző körök, az önnevelés, továbbá az élelmezés és a közegészségügy.
Harbison és Myers szerint az emberi erőforrások fejlődése sokkal világosabban és megbízhatóbban jelzi a
modernizálódást, mint bármilyen más mérési módszer. Ez a fejlődés nélkülözhetetlen feltétele a társadalmi,
politikai, kulturális, gazdasági növekedésnek, de önmagában nem elegendő. Az emberi beruházás csak akkor
vezet folyamatos gazdasági növekedéshez, ha termelő vállalatokban való fizikai tőkeberuházások kísérik
(Polónyi I. 2002).
Az emberi erőforrás gazdasági szerepével foglalkozó megközelítéseket három nagy vonulatba sorolják:
Az egyik vonulat az emberi tőkeelmélet, amely szerint az emberi tőke felhalmozódás mind az egyén, mind
a nemzetgazdaság számára megtérül.
A másik a szűrő (screening) elmélet, amely szerint az oktatás nem járul hozzá a termelékenység
növekedéséhez, viszont információkat szolgáltat a munkavállalókról. Így a munkáltatók az oktatási rendszer
információi alapján szűrik ki a magasabb termelékenységű munkavállalókat.
A harmadik a munkaerő-szükségleten alapuló megközelítés, amely szerint a gazdasági növekedéshez
meghatározott foglalkoztatási és képzési jellemzővel rendelkező munkaerőre van szükség (Polónyi I. 2002).

Az emberi erőforrás fejlesztése

Napjainkban a tudás és a tanulás minden korábbinál meghatározóbb szerepet játszik a gazdasági tevékenységek
során. „Ha az innováció értelmezését tekintjük, akkor azt úgy is megfogalmazhatjuk, mint a meglévő
tudás(elemek) rekombinációját, amely új termékek és szolgáltatások megjelenéséhez vezet. Ahhoz, hogy a
rekombinációs folyamat hatékonyan és gyorsan menjen végbe, a folyamat szereplőinek gyorsan, egyszerűen és
olcsón kell hozzájutni nagy mennyiségű és széles körű ismeretekhez, tudáshoz. Ehhez nyújtanak meghatározó
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segítséget a korábbi korokban még nem létező információs és kommunikációs technológiák (IKT), valamint az
Internet.” (Dőry T. 2001, 89. p.).
A terület- és településfejlesztés során kiemelkedő hangsúlyt kell kapnia az egyes térségek társadalmi-humán
tényezőinek, hiszen az ott élő közösségekben rejlő humán tőke aktivizálása, valamint az ezeken nyugvó
elképzelések minden egyéb más gazdaságfejlesztés alapját képezik. Fokozni kell a társadalmi partnerséget, a
közösségi együttműködést és javítani kell a helyi lakosság adaptációs képességét és tudásának színvonalát.
Nagyon fontos a modern ismereteken és hagyományokon alapuló oktatás, amely a képzett munkaerő elméleti és
gyakorlatban hasznos komplex tudását biztosítja.

Tudásalapú társadalom, információs társadalom

A tudásnak, illetve a tudásalapú társadalomnak nagyon sokféle értelmezése alakult ki az elmúlt évtizedekben,
de igazán pontos definíciójuk nincs.
Davenport és Prusak gyakorlatias szemléletű definíciója szerint „A tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek és
összekapcsolt információk heterogén és folyton változó keveréke; szakértelem, amely keretet ad új
tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához, és a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és
hasznosul” (Davenport, T. H. – Prusak, L. 2001).
A klasszikus termelési tényezők (tőke, munkaerő, föld) mellett egyre inkább a tudás kerül előtérbe, és válik
döntő termelési tényezővé. Az oktatás, képzés jelentőségének növekedése eredményeképpen a tudás közkinccsé
válik, az egész társadalom tudásszintje növekszik, és fontos, hogy növekedjen.
Állandó követelménnyé válik az élethosszig tartó tanulás (life-long learning), amely a munkavállalótól egyre
inkább az ismeretterületek közti mobilitást követeli meg, az egy szakma elsajátításának hagyományos
követelménye helyett. Célja alapvetően a kulcskompetenciák és alapkészségek, képességek kialakítására,
megszerzésére irányul az együttműködés készségének elsajátítása, fejlesztése mellett.
Jelenleg nincs általánosan elfogadott elmélet arra vonatkozóan sem, hogy pontosan mi nevezhető információs
társadalomnak. Az egyik legelfogadottabb elmélet szerint a társadalomban az információ előállítása, elosztása,
terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai tevékenység. Ennek
közgazdasági társfogalma a tudásgazdaság, amely szerint az értelem gazdasági hasznosításán keresztül érték jön
létre.

Kreatívgazdaság

A 21. században felértékelődött a kreativitás, a tudás és az innováció szerepe a gazdasági fejlődésben. A kreatív
gazdaság pontos meghatározása közel sem egyszerű, a témában megjelent publikációk szűkebb-tágabb
lehatárolást egyaránt alkalmaznak. A szerzők többsége kreatív gazdaságon jóval többet ért, mint a hagyományos
kulturális gazdaságot. Hartley, J. „szerint a kreatív gazdaság a kulturális gazdaság mellett magában foglalja az
összes szerzői jogi (copyright) iparágat, ideértve az információs és kommunikációs technológiákat és a kutatásfejlesztést is. Valamennyi felsorolt tevékenységre igaz ugyanis, hogy közös gyökerük az egyéni kreativitásban,
alkotókészségben rejlik, tudásintenzív munkavégzést feltételeznek, magas információs tartalommal
rendelkeznek, amelynek egyedi szellemi vagy tárgyi produktum a végterméke.” (Kovács Z. – Egedy T. – Szabó
B. 2011, 45. p.).
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Feladat: A 10.1. ábra segítségével elemezze a kreatív gazdaság földrajzi jellemzőit Magyarországon!

10.1. ábra: A kreatív gazdaságban foglalkoztatottak száma a 20 ezer főnél népesebb
városokban (2007) (KSH Nemzeti számlák főosztálya 2007-es adatai alapján)
Forrás: Kovács Z. – Egedy T. – Szabó B. 2011, 55. p.

A K+F fogalma, a K+F Magyarországon

OECD ajánlás szerint: „A K+F az a rendszeresen végzett munka, amelynek célja az ismeretanyag bővítése,
beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismeretek gyarapítását is, valamint ennek az egész
ismeretanyagnak a felhasználását új alkalmazások kidolgozására. Az így értelmezett K+F háromféle
tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést.”[58]
A K+F tevékenység gazdasági és társadalmi életben betöltött szerepének alapvető fontosságú, ugyanakkor a
kedvezőtlen piaci környezet és a szigorodó költségvetési feltételek e területen is éreztették hatásukat. Ezt jelzi,
hogy a korábbi évek intenzívebb növekedése (2008-ban 1%, 2009-ben már 1,15%) után 2010-ben
Magyarországon a GDP 1,14%-át fordították K+F-re, és a csökkenés egyértelműen az állami források
szűkülésének következménye volt (10.1. táblázat, 10.2. ábra).
2010-ben a K+F-ráfordítások összege nemzetgazdasági szinten 310,2 milliárd forintot tett ki, a növekedés üteme
az elmúlt évekhez képest (a 2008. évi 266,4 milliárd forintról 2009-re 299,16 milliárd forintra nőtt) lényegesen
lassult.
A K+F-ráfordítások finanszírozásában a vállalkozások és a külföldi források szerepe nőtt. A vállalkozási
források a 2009. évi 46,4%-ról 47,4%-ra nőttek, a központi költségvetés hozzájárulása érzékelhetően visszaesett,
a 2009-évi 42%-ról 39,3%-ra. A külföldről származó források 12,4%-ot, az egy esztendővel korábbinál 1,5
százalékponttal nagyobb arányt tettek ki.
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10.1. táblázat: A kutatás-fejlesztés fő mutatószámai Magyarországon (2001-2010)

Forrás: KSH, 2011

10.2. ábra: A K+F számított létszám és K+F-ráfordítások az előző év százalékában Magyarországon
(2001-2010)
Forrás: KSH, 2011
A kutatás-fejlesztéssel foglalkozók létszámában 2007 óta egyre magasabb arányú növekedés figyelhető meg,
részesedésük 2010-re az összes foglalkoztatott körében a 2009. évi 0,79%-ról 0,83%-ra nőtt. A létszám
szektorok szerinti részesedése változott: tovább folytatódott az a tendencia, miszerint a vállalkozások súlya nő, a
felsőoktatás, valamint a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek részaránya csökken (10.2. táblázat).
A kutatóhelyek száma összességében 2,9%-kal nőtt, ezen belül a vállalkozásoké 5,9%-kal, az egyetemek,
főiskolák keretében tevékenykedőké 1,1%-kal lett magasabb, a kutatóintézeteké 3,6%-kal csökkent. Változatlan
maradt tehát az a tendencia, amit a vállalkozási szektor térnyerése és a felsőoktatás részesedésének
visszaszorulása jellemez.
10.2. táblázat: A kutató-fejlesztő helyek szektorok szerinti összetétele Magyarországon (2005-2010)
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Forrás: KSH, 2011
A kutatatási egységek területi elhelyezkedésében alig figyelhető meg változás: 2010-ben is KözépMagyarország volt – alapvetően Budapestnek köszönhetően – óriási fölénnyel az élen, miután a kutatóhelyek
közel fele itt működik.
A vállalkozások szerepe a kutatás és fejlesztés finanszírozásban tovább erősödött, a központi költségvetésé
pedig csökkent. Jellegéből adódóan a költségvetés a kutatóintézetek és a felsőoktatási kutatóhelyek K+Ftevékenységének fő pénzügyi háttere, azok összes K+F-ráfordításának háromnegyedére nyújtott fedezetet, a
vállalkozási szektorban csak 14%-ára (10.2. ábra).

10.3. ábra: A K+F ráfordítások forrásainak és felhasználásának áramlása szektorok szerint (2010)
Forrás: KSH, 2011
A Deloitte Magyarország K+F és állami támogatások üzletága 2011-ben első alkalommal végzett felmérést
(Vállalati K+F Jelentés 2011 címmel) közel ötszáz hazai közép- és nagyvállalat körében a K+F tevékenységeik
– különös tekintettel az adókedvezményekre és a támogatásokra – megvalósítását befolyásoló tényezőkkel
kapcsolatban.
A jelentésből kiderül, hogy a megkérdezett cégek 15%-a 2010-ben Magyarországon egyáltalán nem költött
kutatás-fejlesztésre, 53%-uk pedig árbevételének kevesebb, mint 1%-át fordította erre. A megkérdezett cégek
csupán 12%-a állította, hogy árbevételének több mint 5 százalékát fordította K+F tevékenységre (10.4. ábra).
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10.4. ábra: A Vállalati K+F Jelentés 2011 egyik fontos kérdése
Forrás: Deloitte Magyarország, 2011

4.24. 10.3. Kérdések, feladatok
1. Határozza meg a humán erőforrás fogalmát és elemezze a társadalmi-gazdasági életben betöltött szerepét!
2. Hogyan fejleszthetjük az emberi erőforrásokat?
3. Definiálja a tudásalapú társadalmat, az információs társadalmat és a kreatívgazdaságot!
4. Hogyan jellemezhető földrajzi szempontból a kreatív gazdaság Magyarországon?
5. Melyek a K+F fő jellemzői Magyarországon 2010-ben?
11. A népesség iskolázottságának társadalmi-területi különbségei

4.25. 11.1. Tartalom
A népesség iskolázottsági helyzetének mérési lehetőségei; az írni-olvasni tudás jellemzői; a népesség
iskolázottságának térbeli különbségei; az iskolázottság gazdasági-társadalmi hatásai.

4.26. 11.2. A tananyag kifejtése
A népesség iskolázottsági helyzetének mérési lehetőségei (forrás: Polónyi I. 2002)
A népesség kulturális helyzetét általában a következő adatokkal jellemzik:
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-

az írni-olvasni tudás;

-

a legmagasabb iskolai végzettség;

-

az oktatásban való részvétel.

1. Az írni-olvasni tudás az egyik alapvető fontosságú mutatója a kulturális színvonalnak. A népszámlálások
során vagy külön kérdéssel, vagy az iskolai végzettségre vonatkozó kérdések részeként vizsgálják.
Írni-olvasni tudás szempontjából a népesség három csoportba osztható (gyakran a második két csoportot
összevonják):
-

írni-olvasni tudók;

csak olvasni tudók (ún. félanalfabéták) – ma már azt is jelentheti, hogy az illető tud írni-olvasni, de csak
nagyon kicsit: felismer néhány szót, nem ismer minden betűt, vagy csak a nevét tudja leírni;
-

írni-olvasni nem tudók (analfabéták).

Az előbbi kategóriák mellett indokolt megemlíteni az ún. funkcionális analfabétákat, akik tudnak írni-olvasni,
de nagyon rosszul (például kibetűzik a szavakat, de nem értik meg a szöveget, azaz valamennyire tudnak
olvasni, de nem értik, amit olvasnak). Ez akadályozza a további tanulást, illetve a munkához jutásban is
nehézséget okoz.
Hazánkban az analfabéták arányát 1% körülire teszik, becslések szerint viszont akár a lakosság 20-30%-a is
funkcionális analfabéta lehet.
Sok fejlett országban nem tesznek fel az írni-olvasni tudásra vonatkozó kérdést, hanem az iskolába nem járók
aránya alapján közelítik meg az adatokat. Magyarország is ezt a gyakorlatot követi 1960 óta.
Hazánkban az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent azoknak a száma és aránya, akik az általános iskola
első évfolyamát sem végezték el (11.1. ábra).

11.1. ábra: A 10 éves és idősebb népességből az általános iskola első évfolyamát sem végezte el (1920-2011)
(fő)
Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_iskolazottsag – 2013. 03. 22. (saját szerkesztés)
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO 2011-es adatai szerint a
világon körülbelül 793 millió felnőtt volt írástudatlan, többségében fiatal lányok és nők. Tizenegy, egy
kivétellel Afrikában található országában – Benin, Burkina Faso, Csád, Etiópia, Gambia, Guinea, Haiti,
Mali, Niger, Szenegál, Sierra Leone – a felnőtt lakosság több mint 50 százaléka analfabéta.
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2. Az iskolai végzettségre vonatkozó adatok is mélyreható elemzést tesznek lehetővé a népesség kulturális
helyzetét illetően. Az iskolai végzettség szerinti csoportosítás alapjául az UNESCO a “Nemzetközi Standard
Oktatási Osztályozás”-t (ISCED – International Standard Classification of Education) javasolja.[59] Az ISCED
2011 8 szintet különít el.
A magyarországi népszámlálások során a népesség iskolázottsági szintjének megállapítása az iskolarendszerű
oktatás keretében szerzett legmagasabb iskolai végzettség felmérése alapján történik. A csoportosításoknál azt
az elvet követik, hogy egy felsőbb végzettséget megkezdett, de azt be nem fejező személy az alacsonyabb
végzettségi szintbe kerül.
A 2011-es népszámláláson az alábbi csoportokba sorolták a népességet:
-

az általános iskola első évfolyamát sem végezte el;

-

az általános iskola 1-3. osztályát végezte el;

-

az általános iskola 4-5. osztályát végezte el;

-

az általános iskola 6-7. osztályát végezte el;

-

elvégezte az általános iskola 8 osztályát;

-

középfokú iskola érettségi nélkül és szakmai oklevél nélkül;

-

középfokú iskola érettségi nélkül és szakmai oklevéllel;

-

középfokú iskola érettségivel;

-

egyetem, főiskola oklevél nélkül;

-

egyetem, főiskola oklevéllel.

A népszámlálás iskolai végzettséggel kapcsolatos eredményei a 11.2. és 11.3. ábrán tanulmányozhatók,
amelyek segítségével a nemek szerinti különbségekre is vonhatunk le következtetéseket.

11.2. ábra: A 15 éves és idősebb női népesség megoszlása a legmagasabb befejezett iskolai végzettség
szerint (1980-2011)
Forrás: http://www.ksh.hu/js/nepszamlalas/grafikonok/03_kotet/index.html#!3|0 – 2013. 11. 19.

83
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

11.3. ábra: A 15 éves és idősebb férfi népesség megoszlása a legmagasabb befejezett iskolai végzettség
szerint (1980-2011)
Forrás: http://www.ksh.hu/js/nepszamlalas/grafikonok/03_kotet/index.html#!3|0 – 2013. 11. 19.
A tisztított iskolázottsági mutatók számításának lényege, hogy attól a kortól számítják ki a megfelelő
végzettséggel rendelkezők arányát, amikor már koruknak megfelelően azt megszerezhették. Ezek a mutatók
egyébként kumulatív mutatók, azaz az adott végzettségi csoportban azok is szerepelnek, akik továbbtanultak.
A hazai gyakorlatban az alábbi mutatókat szokás kiszámítani:
-

az általános iskola első évfolyamát sem végezte el a 10 éves és idősebb népességet tekintve;

-

legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégezték a 15 éves és idősebb népességet tekintve;

-

legalább érettségijük van a 15 éves és idősebb népességet tekintve;

-

egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezik a 25 éves és idősebb népességet tekintve.

A nemzetközi összehasonlításokat nehezíti, hogy a nemzetközi ajánlások ellenére gyakran eltérő az adatok
tartalma.
Az írni-olvasni tudás jellemzői
A jó írás- és olvasási készségek alapvetőek az életminőség javítása, a tudás, az innováció és a növekedés
szempontjából. A munka, a gazdaság és általában a társadalom változásai következtében az írásbeliség a
napjainkban minden korábbi időszaknál fontosabb, ezért arra kell törekedni, hogy a világ népességében a
funkcionális olvasás- és íráskészség aránya minél magasabb szintet érjen el.
Az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos által létrehozott
szakértői munkacsoport 2012-es jelentése[60] szerint az írni-olvasni tudás azért „nagy ügy”, mert:
„a munkaerőpiac egyre magasabb szintű olvasás- és íráskészséget kíván (becslések szerint 2020-ra a
foglalkozások 35%-a igényel majd felsőfokú végzettséget, a mai 29%-kal szemben);
-

a digitalizált világban a társadalmi és polgári szerepvállalást is egyre inkább az írásbeliség jellemzi;

a népesség idősödik, ezért olvasás- és íráskészsége, különösen digitális jártassága frissítésre, fejlesztésre
szorul;
-

a szegénység és a rossz olvasási képességek egymást erősítve ördögi körbe zárják az egyént;

a növekvő mobilitás és migráció az írásbeliséget egyre inkább a többnyelvűség irányába terelik, kulturális
és nyelvi hátterek széles körét ötvözve.
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Egyértelmű tendencia mutatható ki az egyes országok fejlettsége és a lakosság körében megjelenő
analfabetizmus között. Minél szegényebb egy ország, annál többen vannak azok a lakosok, akik írástudatlanok
(11.4. ábra).

11.4. ábra: Az írni-olvasni tudók aránya a világban (2011)
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Literacy_rate_world.PNG – 2013. 03. 23.
Az Európai Unióban célszerű eloszlatni néhány széles körben elterjedt tévhitet az olvasás- és írástudással
kapcsolatos helyzetről (11.1. és 11.2.táblázat).
11.1. táblázat: Néhány tévhit az olvasás- és írástudással kapcsolatban

Tévhitek

Tények

„A rossz írni-olvasni tudás a fejlődő országokat Minden ötödik 15 éves és közel minden ötödik felnőtt
jellemzi, Európát semmiképpen.”
európai nem tud olyan szinten írni vagy olvasni, amely a
modern társadalomban való boldoguláshoz szükséges.
„A gyenge írni-olvasni tudás a migránsok által A rosszul olvasó gyermekek és felnőttek nagy többsége
behozott probléma, azokat nem érinti, akik európai abban az országban született és nevelkedett, ahol él, és
országokban születtek és nevelkedtek.”
anyanyelveként beszéli azt a nyelvet, amelyen az
oktatása folyt.
„A gyerekek írni-olvasni tanítása az iskola feladata.” Az iskolák szerepe fontos, de felelősségük nem
kizárólagos. Az olvasás- és írástudás fejlődését számos
szereplő alakítja, a szülőktől a társakon át az
egészségügyig és másokig. A formális oktatást követően
a munkáltató szerepe meghatározó.
„Az általános iskola befejezése után már
tehetetlenek vagyunk az írással és olvasással
kapcsolatos problémákkal szemben.Az olvasási
nehézségekkel küzdők készségeinek fejlesztése túl
időigényes, túl bonyolult és túl költséges ahhoz,
hogy érdemes legyen megpróbálni.”

Gyerekek milliói kezdik el a középiskolát úgy, hogy
tudnak ugyan olvasni, de nem elég jól ahhoz, hogy jól
teljesítsenek az iskolában.Szakemberek segítségével ezek
a fiatalok jó vagy akár kiváló írási és olvasási
készségekre tehetnek szert.Az olvasási nehézségekkel
küzdők készségeinek fejlesztését célzó programok igen
sikeresek és rendkívül költséghatékonyak.Ez a befektetés
egy egyén életútja során tízszeresen vagy akár
százszorosan is megtérül.

85
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Forrás: http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120907_literacy_valsag_hu.htm – 2013.
03. 23.
11.2. táblázat: Az olvasás terén gyengén teljesítők aránya (PISA-felmérés) (2000-2009)

Nemzetközi tanulói teljesítménymérés 2000-2009
2000 2003 2006

2009

Változás
2006-tól
2009-ig
(százalékpont
)

Belgium

19.0 17.9 19.4

17.7

-1.7

Bulgária

40.3 :

51.1

41.0

-10.1

Cseh Köztársaság

17.5 19.4 24.8

23.1

-1.7

Dánia

17.9 16.5 16.0

15.2

-0.8

Németország

22.6 22.3 20.0

18.5

-1.5

Észtország

:

13.6

13.3

-0.3

írország

11.0 11.0 12.1

17.2

+5.1

Görögország

24.4 25.2 27.7

21.3

-6.4

Spanyolország

16.3 21.1 25.7

19.6

-6.1

Franciaország

15.2 17.5 21.7

19.8

-1.9

Olaszország

18.9 23.9 26.4

21.0

-5.4

Lettország

30.1 18.0 21.2

17.6

-3.6

Litvánia

:

25.7

24.3

-1.4

Luxemburg

(35.1 22.7 22.9
)

26.0

+3.1

Magyarország

22.7 20.5 20.6

17.6

-3.0

Hollandia

(9.5) 11.5 15.1

14.3

-0.8

Ausztria

19.3 20.7 21.5

27.5

+6.0

Lengyelország

23.2 16.8 16.2

15.0

-1.2

Portugália

26.3 22.0 24.9

17.6

-7.3

Románia

41.3 :

40.4

-13.1

:

:
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53.5

Szlovénia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Szlovákia

:

24.9 27.8

22.3

-5.5

Finnország

7.0

5.7

8.1

+3.3

Svédország

12.6 13.3 15.3

17.4

+2.1

Egyesült Királyság

(12.8 :
)

19.0

18.4

-0.6

EU (18 ország)

21.3

24.1

20.0

-4.1

23.1

19.6

-3.5

EU (25 ország)

4.8

Forrás: http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20120907_literacy_valsag_hu.htm – 2013.
03. 23.
Magyarországon azt nem tudjuk pontosan, hogy az analfabéták korösszetétele hogyan alakul, csak
valószínűsíthető, hogy ez inkább – kevés kivételtől eltekintve – az idősebb korosztályokat érinti. Az azonban
valószínű, hogy a funkcionális analfabéták aránya rendkívül magas lehet, s ezt a 11.5. ábra közvetett módon
igazolja: „az alacsony iskolai végzettség területi megjelenése szorosan összefügg az analfabetizmussal és azzal,
hogy ezekben a körzetekben különösen nagy számban fordulhat elő korai életkorban az iskola elhagyása, illetve
az iskolai tanulmányok befejezése az általános iskola végén” (Mayer J. 2009).

11.5. ábra: Az analfabetizmus területi képe Magyarországon (évszám nélkül)
Forrás: Mayer J. 2009 (szerkesztette: Trócsányi A. – Tóth J.)
Az iskolázottság gazdasági-társadalmi hatásai[61]
Az iskolázottság révén olyan képességekre, ismeretekre tehet szert az ember, amely megnöveli
termelékenységét, ezáltal növeli a foglalkoztatottá válás esélyét, és növeli az elérhető keresetet. Az oktatásban
való részvétel anyagi és időráfordításbeli költségei a magasabb munkajövedelmek formájában térülnek meg.
„A népesség iskolázottsága elősegítheti az innovációk megjelenését, új technológiák kifejlesztését, ami a
gazdasági növekedés további forrását jelenti. Az iskolázottabb egyének általában egészségtudatosabb életmódot
folytatnak, ezért egészségi állapotuk általában kedvezőbb, mint a kevésbé iskolázottaké.”
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Foglalkoztatás iskolai végzettség szerint:
A foglalkoztatottság függ az egyén iskolai végzettségétől: a magasabb iskolai végzettség nagyobb arányú
foglalkoztatási rátával párosul (11.6. ábra).A nemzetközi összehasonlításban alacsony magyarországi
foglalkoztatási rátát jelentős mértékben az alacsony iskolázottságúak foglalkoztatásbeli elmaradása magyarázza.
Alacsonyabb foglalkoztatásukhoz hozzájárul, hogy a rendszerváltás után az új munkahelyeket teremtő külföldi
tőkeberuházások jellemzően olyan technológiai színvonalon valósultak meg, amelyek az alacsony
iskolázottságú munkaerő iránt nem támasztottak keresletet.

11.6. ábra: Foglalkoztatási ráta iskolai végzettség szerint az OECD-országokban a 25–64 éves
népességben (2004) (%)
Forrás: Medgyesi M. 2009

4.27. 11.3. Kérdések, feladatok
1. Milyen lehetőségek adódnak a népesség iskolázottsági helyzetének mérésére?
2. Milyen regionális különbségeket tárhatunk fel az írni-olvasni tudás esetében a világban és Magyarországon?
3. Foglalja össze az iskolázottság legfontosabb gazdasági-társadalmi hatásait!
4. Az alábbi esettanulmány[62] feldolgozásával jellemezze a hazai felnőttképzés helyzetét! Soroljon fel pozitív,
illetve negatív példákat lakókörnyezetéből!

„Az egész életen át tartó tanulás kiemelt versenyképességi eszköze az Európai Unió stratégiájának, mi azonban
sereghajtók vagyunk ebben a tekintetben. Lényeges szerepet játszhat a csapnivaló foglalkoztatási mutatóinkban
is, hogy alig képzik tovább magukat a magyar munkavállalók. A nemzetközi sorrendben egyébként a régiónktól
is elmaradunk, rajtunk kívül a mediterrán országok szerepeltek a leggyengébben.
Az intelligens, tudásalapú gazdaságnak fontos ismérve az új ismeretek átadása, készségek begyakorlása. Az
iskolai képzés feltételrendszere azonban nem minden életkorban és helyzetben felel meg az új ismeretek
elsajátításának; ezért egyre fontosabbá válnak az iskolarendszer keretein kívül megszerzett ismeretek, ezért van
szükség alternatív képzési módokra. A felnőttoktatásnak az egyik része a formális, jellemzően iskolarendszer
keretein belül történő oktatás és képzés, amelyet követően a képzést elvégző – a feltételek sikeres teljesítése
esetén – minden esetben valamilyen államilag elismert végzettséghez jut. A felnőttoktatás másik fő formája a
nem formális oktatás, és a nemzetközi trendeknek megfelelően ez kerül nálunk is egyre inkább előtérbe. Az
oktatás ekkor jellemzően nem az iskolarendszerben zajlik, és a képzést nem feltétlenül követi az állam által
elismert végzettség.
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A felnőtt lakosság oktatásban, képzésben való részvételének mérésére az Európai Unió egyes tagállamai és
tagjelölt országai felmérést készítettek 2005 és 2007 között. A felvétel során figyelembe vették mind az
iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli oktatásokon, képzéseken való részvételt. A felvétel eredménye
szerint hazánk felnőtt lakosságának mindössze 9 százaléka vett részt a felvételt megelőző egy évben oktatásban
és képzésben, ezzel Magyarország utolsó lett az unió tagállamai között, ahol a képzésben részt vevők aránya
átlagosan 36 százalék volt. Az oktatásban, képzésben való részvételben a magyar felnőtt lakosság mind a
nemek, mind az iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás, mind az életkor szerinti csoportokban jelentős
lemaradásban volt az EU átlagától, és ez nem csupán ettől, illetve a fejlett országoktól számottevő, hanem a
térségben található közép-európai tagállamoktól is. Hazánkban a felnőtt lakosság 6,8 százaléka vett részt ilyen
jellegű oktatásban, képzésben, ezzel szemben az EU-tagállamok lakosságának 33 százaléka. Egy tényező
tekintetében az élmezőnyben vagyunk Európában: az oktatási, képzési tevékenység átlagos óraszáma hazánkban
a legmagasabb az uniós országok között.”

5. 12. A társadalom műveltségi, kulturális
polarizációja
5.1. 12.1. Tartalom
A műveltség definiálása; a kulturális földrajz és a kulturális gazdaság értelmezése; a világ nagy civilizációi és
azok összecsapása – Huntington elmélete.

5.2. 12.2. A tananyag kifejtése
A műveltség[63]
A műveltség egyfajta tudás, deklaratív tudás, azaz ismeret. Először is olyan hagyományos tudás, amely a múltra
vonatkozik, és amelyet az előző nemzedékektől örököltünk. „A műveltség másodszor kanonikus tudás. Nem
tetszőleges tartalmú tudás, hanem annak a tudása, amit egy adott közösség tagjaitól elvár.”
Kulturális szokásainkat a társadalmi helyzet, az életciklus, a lakóhely és az értékrend együttesen alakítják.
Az alábbi esettanulmány (Antal E. 2013) elemzésével vonjon le következtetéseket a magyar társadalom
hagyományos és modern kultúra fogyasztási szokásairól, a társadalmi polarizálódásáról!
A kulturális földrajz[64]

„A kultúra egy életmód egésze, amelyen emberek sokasága osztozik.” (Trócsányi A. 2010, 625. p.).
a kulturális földrajz ebből következően igen sokszínű tudomány, bármely olyan jelenség térszemléletű elemzése,
amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a kultúrához.
Az Egyesült Államokban a kultúrát a legtágabban értelmezve már a 20. század elejétől elindultak a kulturális
földrajzi kutatások. Európában az angol értelmezése és a német kutatások emelhetők ki.
Trócsányi András (2010, 622. p.) definiálása szerint „a kulturális földrajz a társadalomföldrajz részterülete,
amely alapvetően az emberi kultúra földrajzi térrel fennálló kölcsönhatásrendszerével foglalkozik.”
Vizsgálataihoz a következő metodikát alkalmazza (12.1. ábra):
·
Először az adott kulturális jelenség térbeli struktúráját vázolja. Ezt gyakran leíró jelleggel teszi, de ez
alapot jelenthet a további szintézishez.
·

Az elemző részben először a leírt térstruktúrát meghatározó külső hatásokat (externáliákat) mutatja be.
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·

Az elemző rész második lépéseként a kulturális ismérv, illetve jelenség térre gyakorolt hatásait vizsgálja.

·

Végül a kulturális földrajzi elemzés a leírt térstruktúra elemei közötti belső kölcsönhatásokat tárja fel.

12.1. ábra: A (kulturális) földrajzi vizsgálatok lehetséges lépései
Forrás: Trócsányi A. 2010, 623. p.

A világ nagy kultúrterületekre való felosztása igen komplex feladat, a legfőbb kulturális ismérvek alapján 11-12
nagy kultúrterületre osztják fel: észak-amerikai, szigetvilági, latin-amerikai, európai, orosz, iszlám, feketeafrikai, indiai, kínai, japán, valamint ausztráliai és óceániai. A határok meghúzásánál leginkább a vallások, a
nyelvek, a politikai struktúra, a gazdasági berendezkedés és a társadalmi magatartásformák jelentnek alapot
(Trócsányi A. 1998).

A kulturális gazdaság[65]
.
A kulturális gazdaság a modern ökonómia egyik legdinamikusabban erősödő, jellegzetes eleme. Meghatározása
nem lehet pontos, hiszen már a kultúra is sokféle módon felfogott fogalom. Röviden úgy fogalmazhatjuk meg a
lényegét, hogy a kultúra, a kulturális tevékenységek gazdasági aspektusait vizsgálja.
A kulturális gazdaság egyik részét a „hagyományos kulturális szolgáltatások köre teszi ki (az oktatástól a
közművelődésen, művészeti szolgáltatásokon át a turizmusig). Ezek gazdasági jelentősége a fejlett országokban
alaposan megnőtt (sok embert foglalkoztatnak, jelentős tőkebefektetéseket vonzanak stb.), piaci jellege
erősödött, kulturális tartalma markánsabb lett.
A kulturális gazdaság másik része a kulturális termékipar. … Ez az ipar olyan termékeket állít elő, amelyek
szimbolikus, kulturális értéke nagyobb, mint hasznosságuk.” (Enyedi Gy. 2005).
A kulturális gazdaság erősen helyfüggő, városi jellegű, nagymértékben épít a helyi városi hagyományokra,
fontos szerepet tölt be a városok versenyképességének alakításában. A helyfüggésből is következik, hogy
egyedi, nehezen másolható termékekkel, jegyekkel is rendelkezik.
A civilizációk és a civilizációk összecsapása – Samuel P. Huntington elmélete
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Az emberiség történelme a civilizációk története. Nincs civilizáció általában, a valóságban csak civilizációk
vannak. A civilizáció általános fogalma absztrakció (Vitányi I. 2002).
Huntington szerint „A civilizáció az emberek legmagasabb szintű kulturális csoportosulása, és ez egyben a
kulturális identitás legtágabb szintje is, mellyel az emberek rendelkeznek...” „A civilizációkat egyszerre
határozzák meg olyan közös objektív elemek, mint a nyelv, a történelem, a vallás, a szokások, az intézmények
és az emberek szubjektív önazonossága.” (Huntington, S. P. 2008, 53. p.). Az elemek közül a civilizációk
lényegi, meghatározó eleme a vallás, Christopher Dawson szerint „a nagy vallások a talapzatok, amelyeken a
nagy civilizációk nyugszanak” (idézi: Huntington, S. P. 2008, 61. p.).
A politikai földrajz egyik alapmunkájának tekinthető művében a jelen fő civilizációi közé az alábbiakat sorolta
(Huntington, S. P. 2008, pp. 57-62.):
-

kínai;

-

japán;

-

hindu;

iszlám – nem egységes, sok különálló kultúra vagy alcivilizáció létezik az iszlámon belül (például az arab,
a török, a perzsa és a maláj);
-

ortodox (Oroszország központtal);

-

nyugati (magába foglalja Európa nagy részét, Észak-Amerikát, Ausztráliát és Új-Zélandot);

Latin-amerikai – bár az európai civilizáció leszármazottja és a római katolikus vallás a domináns, a LatinAmerikának külön identitása van, mely megkülönbözteti a Nyugattól. Latin-Amerikát tekinthetjük a nyugatihoz
tartozó egyik alcivilizációnak, ugyanakkor olyan külön civilizációként is számolhatunk vele, amely szorosan
kötődik a nyugathoz.
Afrikai (vitatott) – a legjelesebb civilizációkutatók nem ismernek el külön afrikai civilizációt, véleményük
szerint a kontinens északi része az iszlám civilizációjához tartozik, a többi területre az európai imperializmus és
a gyarmatosítás a nyugati civilizáció elemeit telepítette (a kereszténységet eljuttatta a Szaharától délre eső
terület legnagyobb részére). Ugyanakkor Afrikában mélyrehatóak és erősek a törzsi identitások és az afrikaiak
egyre inkább kialakítanak egy afrikai identitásérzést is.
Buddhista (vitatott) – a buddhizmust a kelet-ázsiai társadalmak egy részében (például Kínában, Japánban,
Koreában) az őshonos kultúrához igazították vagy beolvasztották. Így, bár a buddhizmus kultúrájuk fontos
összetevője marad, ezek az országok nem alkotnak buddhista civilizációt, és nem is azonosítják magukat annak
részeként. Ugyanakkor a théraváda buddhizmus civilizációja létezik Srí Lankán, Mianmarban, Thaiföldön,
Laoszban és Kambodzsában. Tibet, Mongólia és Bhután lakossága a mahajána buddhizmus lámaista
változatához csatlakozott, és ezek a társadalmak a buddhista civilizáció második területét alkotják. Huntington
összességében a buddhizmust az egyik fő vallásnak tartja, de szerinte nem képezi egy fő civilizáció alapját.
A civilizációk szerkezete (Huntington, S. P. 2008, pp. 214-222):
Tagállamok: olyan ország, amely kulturális szempontból teljesen azonosul egy civilizációval (például
Egyiptom az arab-iszlám civilizációval);
Mag-államok: a legerősebb és kulturálisan leginkább központi szerepet betöltő államok. Számuk és
szerepük civilizációnként változik, és az idők folyamán is módosulhat.
·

A japán civilizáció az egyetlen japán mag-állammal azonos.

·

A kínai, hindu és ortodox civilizációk mindegyikének van egy nagyon mag-állama.

·
Történetileg a Nyugatnak több mag-állama is volt, ma két ilyen létezik: az Amerikai Egyesült Államok és
francia-német-brit mag Európában.
·

Az iszlám országaiban, Latin-Amerikában és Afrikában nincsenek mag-államok.
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Magányos államok: nincsenek közös kulturális vonásai más társadalmakkal (például Japán, Etiópia,
Haiti).
Hasadó államok: olyan országok, amelyekben jelentős csoportok tartoznak különböző civilizációkhoz.
Olyan hasadó államokban, amelyek területileg civilizációk határán helyezkednek el, az egység fenntartása is
nehézségeket okozhat (például az egykori Szovjetunió és Jugoszlávia, Szudán, Nigéria).
Elszakadó államok: olyan uralkodó kultúrával bírnak, mely egy adott civilizációban jelöli ki a helyüket, de
vezetőik egy másik civilizáció irányába vezetnék az országot (például Törökország).
Huntington szerint a jelen eseményeit a hét vagy nyolc (kínai, japán, hindu, iszlám, ortodox, nyugati, latinamerikai és a vitatott afrikai) civilizáció (12.1. ábra) egymás közti viszonyának vizsgálata teszi érthetőbbé, s a
kilencvenes évek világát sokpólusú-sokcivilizációjú világként jellemzi.

12.1. ábra: A Huntington által meghatározott civilizációk hozzávetőleges térképe
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Clash_of_Civilizations_map.png – 2010. 09. 09.
Francis Fukuyama (1994) a „történelem végét” hirdető elméletét bírálva Huntington az 1990-es évtized első
felében arra a megállapításra jutott, hogy a világot a szovjet típusú kommunizmus összeomlása után nem a
nyugati liberális demokrácia végleges diadala határozza meg, hanem a különböző vallásokon és kultúrákon
nyugvó civilizációk összecsapásai (12.2. ábra). Arra számíthatunk, hogy a különböző civilizációk egymással
sokszor összeegyeztethetetlen értékei és érdekei újra és újra konfliktusokat, hidegháborúkat és a civilizációs
törésvonalak mentén föllángoló helyi háborúkat okoznak.
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12.2. ábra: A Huntington által meghatározott civilizációk közötti kapcsolatok rendszere
(minél vastagabb a vonal, annál nagyobb az ellentét)
Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Huntington_Clash_of_Civilizations_chart.gif 2010. 09. 09.
Az összecsapásokban részt vevő civilizációk típusai:[66]
·

Univerzalista Nyugat: gazdasági, politikai befolyás inkább, mint katonai beavatkozás

·

Agresszív civilizációk:

§ Iszlám
§ Kína
·

Gyenge civilizációk:

§ Latin-Amerika
§ Afrika
·

Inga civilizációk:

§ India (Hindu-Nyugat – India ma nyugati típusú demokrácia)
§ Oroszország (Ortodox, Nyugathoz tartozik vagy különálló)
§ Japán (különálló civilizáció?)

5.3. 12.3. Kérdések, feladatok
1. Határozza meg a műveltség fogalmát!
2. Definiálja a kulturális földrajzot!
3. Melyek a kulturális gazdaság legfontosabb részei?
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4. Huntington elmélete alapján ismertesse a főbb civilizációkat és a közöttük lévő kapcsolatrendszert!
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