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1 BEVEZETÉS

1.1. A téma aktualitása

Számos olyan társadalomtudományi fogalom, jelenség létezik, melyek tartalmuk, elméleti és 
gyakorlati jelentőségük miatt bizonyos diszciplínákban kiemelt kutatási irányzatként jelennek 
meg. Különösen igaz ez abban az esetben, ha az adott jelenség valamilyen formában folyama-
tosan „körülvesz” minket: hallunk, olvasunk róla akár a médián, akár a tudományos közeg is-
meretterjesztő fórumain (tudományos cikkek, könyvek) keresztül, illetve bizonyos formában, 
bizonyos léptéteken keresztül magunk is részesei vagyunk. A különböző területi szinteken 
megvalósuló fejlesztéspolitikák társadalmakra gyakorolt pozitív és negatív hatásai, a globális 
egyenlőtlenségek hosszú távú alakulása, a szegénység csökkentésére és felszámolására irányuló 
segélyezési politikák, vagy akár az Európai Unió regionális politikája – melynek hivatalosan 
deklarált célja a „leszakadó” régiók felzárkóztatása – mind olyan folyamatok, melyek indokolttá 
teszik a fejlődés problémakörének és 20. századi történetének mélyebb elméleti és módszertani 
kutatását, tudományos vizsgálatát. Kétségtelen tény az is, hogy az elmúlt évtizedekben élénk, 
és az ezredforduló környékén egyre intenzívebb politikai és tudományos diskurzus alakult ki a 
fejlődés mibenlétével, mérhetőségével, értelmével és következményeivel kapcsolatosan. Boda 
Zsolt (2011: 12) szerint e vélemények és a fejlődés definiálására tett kísérletek egy ideig „kon-
vergáltak” egymáshoz, a kilencvenes évektől kezdődően azonban sokan már a fejlődés hitelte-
lenségéről, kifulladásáról (Escobar 1995; Sachs 2009a), egy „fejlődés utáni” korról (többek 
között ld. Rahnema és Bawtree 1997; Simon 1997; Cavalcanti 2007) kezdtek beszélni. 

Tudománytörténeti szempontból a disszertáció megírását azért is tartom időszerűnek 
és aktuálisnak, mert véleményem szerint a hazai földrajz- és regionális tudomány a témát 
ezidáig főleg csak módszertani-empirikus szempontból, a nemzetközi főáram tudományos 
fogalmait (pl. versenyképesség, fenntartható fejlődés, jólét, „well-being”) a magyar és euró-
pai viszonyokra átültetve vizsgálta. Hiányzik ugyanakkor az a megközelítésmód és szemlélet, 
ami a téma (társadalom)tudomány-történeti és tudományelméleti vonatkozásait (is) vizsgálja, 
emellett kritikai szemlélettel értékeli, s ami a fejlődés problémáját globális történeti perspektí-
vába helyezi. Ez minden bizonnyal nem kis részben a hazai földrajztudomány sajátosságainak 
(hiányosságainak) is köszönhető. Míg a geográfia tudományos mezőben elfoglalt helyzeté-
nek újrapozícionálása, feladatainak újradefiniálása a 90-es és 2000-es évek posztszocialista 
környezetében tudományos viták tárgyát képezte (pl. a regionális tudománnyal való diszcip-
lináris viszonyát tekintve), továbbra is megmaradt a hidegháborús időszak terminológiájá-
ból átörökölt „alap” és „alkalmazott” kutatásokat végző tudománynak (Timár 2001, újabban 
Ginelli 2017a). Ebben a pozitivista ismeretelméleti hagyományban újdonságnak számított, 
amikor a hazai földrajz művelői is nyitni kezdtek a korábbi tudományos-politikai környe-
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zetben ignorált kutatási irányzatok felé (pl. kulturális földrajz, etnikai földrajz, behaviorista 
földrajz), és új, kritikai szemléletet alkalmazva járultak hozzá a földrajz tudományterületeinek 
pluralizálódásához. Sajnálatos módon azonban a fejlődés/fejlesztés problémakörének tudo-
mányos igényű vizsgálata továbbra is megmaradt a tudományelméleti és tudománytörténeti 
kérdéseket mellőző, jellemzően kvantitatív eszközökkel, a modernizációs diskurzust többnyire 
lokálisan újratermelő kutatási irányzatnak a társadalomföldrajzon belül. Habár az angolszász 
társadalomföldrajzban – és rokontudományaiban – már a hetvenes években elkezdődött a 
fejlődés globális és lokális problémáit kutató tudományterületek intézményesülése, tudásköz-
pontok kialakítása (egyetemek, kutatóintézetek létrehozása révén), Magyarországon a szoro-
sabb értelemben vett „fejlődésföldrajz” önállósodása mindezidáig nem történt meg; a kutatási 
irányok jellemző módon beágyazódtak a regionális földrajz, a közgazdaságtan, valamint a 
szociológia tudományköreibe1. 

A fentebb említett tények – mind a gyakorlati, mind a tudománytörténeti oldalról –, 
valamint az élénk, napjainkban is folyó diskurzus számos, a hazai földrajztudományban kevés-
bé ismert téma felé orientált a doktori iskola három évében, illetve a disszertáció megírásáig 
tartó időszakban. Az egyetemi évek alatt megszerzett regionális elemzői tudáskészlet, továbbá 
a doktori iskola kurzusain megismert, és számomra sok esetben új megközelítésmódok (pl. 
tudománytörténeti szövegek értelmezése, különböző diskurzusok történeti és földrajzi kontex-
tusba helyezése) együttes ötvözete a disszertáció főbb, véleményem szerint kutatásra érdemes 
témaköreit is kijelölte számomra. A munka megírásával célom többek között az, hogy azokra 
a társadalmi-gazdasági fejlődésről alkotott elképzelések, elméletek és módszertani problémák 
hangsúlyeltolódásaira reflektáljak, melyeket a magyar tudományos közeg (nem kizárólag a 
földrajztudományt ideértve!) eddig nem, vagy csak érintőlegesen, illetve többnyire kritikai 
reflexiók nélkül vizsgált. 

Dolgozatom a fentebb említett és a témához kapcsolódó, főleg gyakorlat-orientált té-
mák sokszínűsége, valamint a vizsgált problémakör interdiszciplináris jellege miatt is olykor 
szükségszerűen mozaikosnak tűnhet. A disszertáció egyes fejezetei tartalmukból fakadóan 
nem nélkülözhetik azoknak a szövegeknek az elemzését és megjelentetését, melyeket az adott 
diskurzusokban a maguk idejében legtöbbször hivatkoztak és az egyes témák vonatkozásá-
ban – habár általam talán néha önkényesen megválasztottan – relevánsnak tekinthetők. A 
disszertációt ezek mellett eddigi kutatásaim jelenlegi „lenyomatának”, tekintem, ami az eddig 

1 Erre Nemes Nagy (2009: 294) is rámutat, hangsúlyozva, hogy a nyugati geográfiában a development geog-
raphy – amely tudományterületre a disszertációban még többször utalok, és azt Nemes Nagyhoz hasonlóan 
fejlődésföldrajz néven használom – inkább egyfajta problémaorientált (globális egyenlőtlenségek, szegénység, 
társadalmi igazságosság), a globális folyamatokat történeti és földrajzi perspektívákba helyező tudományte-
rületnek tekinthető. A hazai geográfus körökben a téma viszonylagos „érdektelenségére” vagy ismeretlensé-
gére utal az is, hogy a Nemes Nagy által hivatkozott Robert Potter-könyvre (Potter, Binns, Elliott 
és Smith [2008]) a témával foglalkozó hazai szakirodalomban ezen kívül egyedül a Mészáros Rezső és 
szerzőtársai által szerkesztett (Mészáros et al. 2010), a globális gazdaság földrajzi dimenzióival foglalkozó 
tanulmánykötetben találtam hivatkozást, miközben az nyugaton az alap-szakirodalmak egyikének tekinthető. 
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megszerzett tapasztalataim és a téma iránti érdeklődésem írásbeli megjelenési formája; tulaj-
donképpen annak a megnyilvánulása, hogy milyen kérdések foglalkoztattak az elmúlt néhány 
évben. Tisztában vagyok ugyanakkor azzal is, hogy az értekezés a benne vizsgált és elemzett 
kérdések mellett számos további kutatási irányvonalat is kijelölhet – ezek némelyikére magam 
is utalok az adott fejezetekben. 

1.2. A disszertáció megközelítésmódja és felépítése

A bevezető korábbi részében említett tényekből következően doktori értekezésem központi 
témája a szélesebben (társadalomtudományi és fejlesztéspolitikai szemszögből) értelmezett fej-
lődés/fejlesztés tudománytörténeti, (tudomány)elméleti és módszertani kérdéseinek, valamint 
az aktuális globális fejlesztéspolitikáknak a Millenniumi és a Fenntartható Fejlesztési Célok 
diszkurzív gyakorlatán keresztül történő elemzése és értékelése, több helyen kritikai „szem-
üvegen” keresztül. Az eddigi, saját részről is főként inkább empirikus és módszertani jellegű 
kutatási tapasztalataim arra ösztönöztek, hogy a problémakör mögöttes tartalmát is megvizs-
gáljam és elemezzem, továbbá, hogy a fejlődés/fejlesztés kérdéseit globális, történeti perspek-
tívába helyezzem. 

A disszertációval a hazai regionális tudományban és társadalomföldrajzban a témáról 
eddig kialakult nézetekhez és diskurzushoz szeretnék hozzájárulni elsősorban az említett 
szempontok figyelembevételével. Az értekezés, jellegét tekintve nagyrészt az elmúlt években 
végzett tudományos kutatásaimra, valamint regionális tudományi és társadalom-földrajzi is-
kolázottságomra és ismereteimre alapozva elsősorban elméleti, s csak másodsorban módszer-
tani-empirikus megközelítésű. A munka vezérfonalát egyrészt egy időbeli, kronológiai, más-
részt pedig a tudományelméleti kérdésektől a fejlődésdiskurzus kibontásán/kibontakozásán 
keresztül a módszertani és szakpolitikai kérdések tárgyalásáig tartó tematikus logikai váz adja. 
Eddigi, a témakörről folytatott kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy egy ilyen 
jellegű munka megírása interdiszciplináris, és inkább a társadalomtudományokhoz, semmint 
a földrajz természettudományi hagyományaihoz közelálló megközelítésmódokat igényel, ami 
miatt a (társadalom)földrajz mellett egyéb „rokontudományok” – úgy, mint a közgazdaságtan, 
a szociológia, vagy a regionális tudomány – eszköztárából és szakirodalmából is merít. Fon-
tosnak tartom ugyanakkor itt hangsúlyozni, hogy a felhasznált szakirodalom és a tudományos 
szövegek – nagyrészt a téma ilyen irányú megközelítésmódjának itthoni hiánya miatt – nagy 
része külföldi szerzők tollából származik. Ezzel korántsem az a célom, hogy a külhoni meg-
közelítésmódok relevanciáját fetisizáljam és elvessem a magyar tudományos közeg eddigi, a 
téma vizsgálatában elért eddigi eredményeit. Épp ellenkezőleg: túllépve a véleményem szerint 
sok esetben túlzottan leegyszerűsítő vagy nem kellően megalapozott vizsgálati szempontokon 
és megközelítéseken, amellett érvelek, hogy a fejlődés/fejlesztés témájáról másképpen, másmilyen 
szempontok figyelembevételével és másfajta tudományos gondolatokat, érveket felhasználva is lehet 
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írni, és róla gondolkozni. A közgazdaságtani, szociológiai elméletek közelebb hozásával azt a 
tudományos kíváncsiságom szeretném „csillapítani”, hogy ezek az elképzelések hogyan csa-
tornázhatók be és ültethetők át a földrajz- és regionális tudományi gondolkodásba egy ilyen 
széles nézőpontot és több diszciplínára kiterjedő megközelítésmódokat igénylő téma esetében. 
Néhány, a disszertációban előkerülő témakör összetettsége és komplexitása nyomán ugyanak-
kor nem törekedhettem egy-egy problémakör teljes körű értékelésére és elemzésére, bár ma-
gam is úgy vélem, hogy ezek többségét érdemes lenne a hazai geográfus közegben is ismertté, 
ismertebbé tenni. 

Doktori értekezésem bevezető utáni fejezetében (2.) elsőként arra a kérdésre keresem 
a választ, hogy a 20. század második fele domináns fejlődéselméleteinek (a 3. fejezetben ki-
emelve a modernizáció- és függőség-elméleteket), és egyáltalán a fejlődés-gondolkodásnak 
milyen tudományos gondolatok adták az előzményeit, amellyel a disszertációt tudománytörté-
neti kontextusba kívánom helyezni (1. ábra). Az elméletek áttekintéséből gyakorlatilag követ-
keznek a dolgozat 2. és 3. fejezetének további vizsgálati kérdései, mint például, hogy hogyan 
öröklődtek át a szociológia evolúciós és egyéb társadalomelméletei a 20. század fejlődés-gon-
dolkodásába és ezek mennyire dominánsan jelentek meg a fejlődéselméletekben? Van-e sze-
repük ezeknek az alapfeltevéseknek a globális fejlettségi különbségeknek és a világgazdaság 
különbségeinek leírására használt térmetaforákban és térkategóriákban? Hogyan, milyen törté-
neti kontextusban és tudományos előzményekkel alakult ki a fejlődésföldrajz, mint diszciplína 
és milyen „újfajta” megközelítések jellemzik a fejlődés-gondolkodást napjainkban? Mik voltak 
a modernizációs és a függőség-elméletek jellemzői és főbb ellentmondásai, és milyen új meg-
közelítésmódot jelent a post-development iskola a fejlődés-gondolkodásban?

Az elsőként felmerült kérdések jellegéből adódóan az értekezés nagyrészt tudomány-
történeti kérdéseket boncolgat, és fő témaköreiben (ld. főleg a 2. és 3. fejezet, „gyakorlati” 
szempontból a 4. és 5. fejezet is) a fejlődés-diskurzus 20. század második felében megfigyel-
hető esetleges hangsúlyeltolódásaira, elméleti és módszertani jellemzőire fókuszál. Ezek be-
mutatását a vonatkozó fejezetekben főleg azoknak a tudományos szövegeknek a kibontásával, 
történeti kontextusukban való értelmezésével (ami jórészt, tudatosan vagy nem, de hiányzik 
a legtöbb hazai földrajzi szakirodalomból) végzem el, melyek adott elmélet alapjait jelentet-
ték. A szövegek elemzése és az elméleti kérdések tisztázása mellett a különböző, egymással 
sokszor szembenálló véleményeket is ütköztetem, amivel egyrészt a kritikai szemléletmódot 
kívánom erősíteni, másrészt rávilágítok a túlzottan egyoldalú és leegyszerűsítő érvelésmód 
problémáira is. 

A disszertáció 4. fejezete a fejlődés mérésének 20. századi történetét mutatja be – ez a 
kontextus adja a vonatkozó fejezet fő irányvonalát. A dolgozatnak ebben a részében a korábbi 
fejezetek elméleti vonatkozásait és alapvetéseit igyekszem hozzákapcsolni az 5. fejezethez, ami 
jórészt már a gyakorlati oldalról, és az aktuális fejlesztéspolitikai kérdések felől közelít a fejlő-
dés/fejlesztés elméleti és módszertani problémáihoz. A 4. fejezetben elsőként olyan kérdésekre 
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fókuszálok, amelyek a gazdasági fejlődés és növekedés értelmezésbeli különbségeinek kritikáját 
adják, a fejlődés mérésével kapcsolatosan a fejezet vonatkozó része pedig egy történeti perspektí-
vába helyezi a különféle mérési módszereket és megközelítéseket, a végén összekapcsolva azokat 
a fontosabb elméleti irányzatokkal. Módszertani szempontból ebben a részben hangsúlyosan 
foglalkozom a komplex mutatók kérdéskörével, és felépítésük, megítélésük bemutatása után 
bizonyos korlátok figyelembevételével használatuk mellett érvelek. A 4. fejezet utolsó részében 
a komplex mutatók közül a HDI-t veszem részletesebben górcső alá, és azt a kérdést igyek-
szem megválaszolni – részben a világ térfelosztásai (2. fejezet) kapcsán, részben az erőteljesen 
GDP-központú fejlődés-felfogásból következően –, hogy egységesebb lett-e a világ az elmúlt bő 
három évtizedben a humánfejlettség dimenzióit tekintve? A kérdés főleg a túlzottan leegyszerű-
sítő és unverzalizáló modernista felfogásra reflektál, és annak a létjogosultságára kérdez rá, hogy 
az egységesnek gondolt földrajzi makrorégiók, országcsoportok valóban egységesebbé váltak-e 
az elmúlt évtizedekben; disszertációm e fejezetében tehát empirikus vizsgálatokat végzek. 

Az 5. fejezet arra keresi a válaszokat, hogy milyen újdonságokat és felfogásokat tartal-
maznak a globális fejlesztéspolitika ezredforduló óta uralkodó célkitűzései és nézetei. Részle-
tesen foglalkozom ebben a részben a Millenniumi- és a Fenntartható Fejlesztési Célok keret-
rendszerével, a két fejlesztési irányzat alapdokumentumaival és azok diszkurzív gyakorlataival; 
arra vonatkozóan próbálok kérdéseket megválaszolni, hogy milyen folytonosságok és törések, 
hasonlóságok és különbségek mutatkoznak a 20. század második felének főbb fejlesztési gon-
dolataival és irányzataival összevetésben a 21. század kezdetén. A Fenntartható Fejlesztési 
Célok hazai indikátorrendszerének kialakításában való személyes érintettségem okán mun-
kámnak ebben a részében sok helyen személyes tapasztalataimat is megosztom, ami a fejezet 
kissé személyesebb hangvételét is indokolttá teszi. 

A disszertáció főbb tanulságait és a kutatásaim eredményeit a 6. fejezet foglalja össze. 

2. 
A fejlődés

tudománytörténete

3. 
Elméleti irányzatok

a fejlődéskutatásban

4. 
A fejlődés mérésének

alternatívái

5. 
A Millenniumi és
a Fenntartható

Fejlesztési Célok

mit?

mikor?

hogyan?

a szociológiai 
evolúcióelméletek,
tudománytörténeti és
tudományelméleti
kontextus, térkate-
góriák, Harmadik Világ

a fejlődés-diskurzus
kibontakozása,
modernizációs- és 
függőség-elméletek,
post-development

fejlődés és növekedés,
a GDP teljhatalma és 
problémái, komplex
mutatók, a HDI belső
struktúrájának vizsgálata

folytonosságok, és
törések a fejlesztés-
politikában, az MDG-k
és az SDG-k diszkurzív
gyakorlatai

e l m é l e t
módszertan

(empíria) gyakorlat

19. század

1990-es évek

II. világháború
1950-es, 60-as évek 1960-as évek 2000 2000 ?

1. ábra: Az értekezés logikai felépítése
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2 A FEJLŐDÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNETE

2.1. Bevezető gondolatok a tudománytörténet megalapozásához

A disszertáció ezen fejezete a munka elméleti megalapozását szolgálja, a dolgozatot ezzel tu-
dománytörténeti kontextusba helyezve. Eddigi kutatásaim illetve a szakirodalom tanulmá-
nyozása után az a tapasztalatom, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés fogalma, jelentéstartal-
ma az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben „felhígult”, újabb és újabb, egymástól sokszor 
különböző és változó értelmezéseket nyert a társadalomtudományban. A megközelítésekben 
nemcsak a tudományterületek különböző ágazatai szerint (pl. szociológia, közgazdaság-tudo-
mány, politikatudomány, antropológia), hanem a szerint is eltérések mutatkoznak, hogy a fej-
lődést mikor, mely országok vagy társadalmi csoportok szempontjából, az élet mely területére, 
és nem utolsósorban milyen időtávra vonatkozóan értelmezik (Szentes 2011). Másrészt kü-
lönösképpen az utóbbi néhány évtizedben a globális folyamatok megváltozása (ld. a globalizá-
ció kiteljesedését, a klasszikus értelemben vett nemzetállami keretek szerepének gyengülését, 
a terrorizmus problémájának globalizálódását vagy akár a klímaváltozás problémakörét és az 
ökológiai egyensúly megbomlását) is hozzájárult, hogy a jelenség tágabb aspektusai is bekerülje-
nek a nemzetközi, témáról folyó társadalom-földrajzi és politikai diskurzusokba (Daniels, Brad-
shaw, Shaw és Sidaway 2008).2 

A fejlődés értelmezésének változásaihoz az említett és folyamatosan változásban lévő 
globális folyamatok mellett természetszerűleg a tudomány elméleti-módszertani fejlődése és 
egyes konkrét diszciplínák tudományon belüli erősödése/gyengülése is hozzájárult, ami viszont 
nem csak a 20. század második felének „terméke”. A téma tudománytörténetét feldolgozó, 
igen bőségesen rendelkezésre álló, főleg angolszász szakirodalomra támaszkodva munkám 
e részében a fejlődéshez kapcsolódó metaforák és analógiák társadalomtudományi értelmezésének 
változásait elemzem, kitérve a fejlődésgondolat változó hangsúlyaira a különböző tudományte-
rületeken belül. A dolgozat ebben a részben nem kizárólag a múlt évszázadra koncentrál; 
úgy gondolom, hogy a későbbi fejezetekben bemutatásra kerülő domináns fejlődés-elméletek 
lényegének megértéséhez, valamint a tudománytörténet folytonosságának megteremtéséhez 
nélkülözhetetlen egy hosszabb történeti áttekintés. Osztva Jorge Larrainnek (1991) a fejlő-
déselméletekről és a kapitalizmus kibontakozásának történetéről írt könyvének bevezető gon-
dolatait, magam is úgy gondolom, hogy a fejlődés elméleti kérdéseinek vizsgálatakor a jelenség 
történelmileg meghatározott jellege nem hagyható figyelmen kívül (vö. még Szakolczai 1990; 

2 Erre bizonyíték, hogy az angolszász társadalomföldrajzi és fejlődés-tanulmányokkal foglalkozó folyóiratok-
ban (pl. Annals, Progress in Human Geography, Progress in Development Studies) egyre szélesebb körű a 
fejlődés/fejlesztés témakörét egyéb kurrens problémákkal – nemek egyenlősége, klímaváltozás, rasszizmus, 
globalizáció, emberi jogok stb. – összekötő, s azokat újabb ismeretelméleti síkon megközelítő írás. 
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Sztomp ka 1993; Cowen és Shenton 1996). Ahogy Larrain fogalmaz, „habár a történelem 
folyamán a társadalmi átalakulás és a gazdaság fejlődésének bizonyos formái mindig is létez-
tek, a tudat, hogy a társadalmak maguk is fejlődnek, valamint a felismerés, hogy a gazdasági fejlő-
dés bizonyos feltételek teljesülése révén elősegíthető, (…) konkrét történelmi körülményekhez kötött” 
(Larrain 1991: 1, kiemelés tőlem). Ennek egy részét a most következő alfejezetekben veszem 
górcső alá, míg később magának a fejlődés-földrajznak valamint a fejlődéstanulmányoknak a 
társadalomtudományon belüli helyzetét próbálom meg pozícionálni. 

2.2.  A fejlődésgondolat kialakulása és a fejlődés metaforáinak értelmezése 
 a társadalomtudomány(ok) történetében

Annak ismeretében, hogy a társadalmak, illetve a gazdasági viszonyok történelmi fejlődése a 
klasszikus közgazdaságtan mellett a 19–20. századi szociológia, valamint később a (marxista) 
politikai gazdaságtan egyik legfőbb kutatási tárgya volt (a földrajz csak később fordult a téma-
terület felé), a dolgozat jelenlegi és későbbi fejezeteiben főleg ilyen jellegű tudományos mun-
kák elbeszéléseire fókuszálok. Ezzel egyrészt hangsúlyozni kívánom az elméleti megközelítések 
interdiszciplináris jellegét, másrészt kapcsolatot/átmeneteket teremtek az egyes tudományterületek 
között. Az egymásnak sokszor ellentmondó vélemények alapján elöljáróban érdemes megje-
gyezni, hogy nincs konszenzus arra vonatkozóan, hogy a fejlődésgondolat (vagy másképp a 
társadalmi-gazdasági fejlődéskoncepció3) kialakulásának kezdete mely történelmi időszakra 
datálódik. 

Ahogy Marcus Power Rethinking Develop ment Geographies c. könyvében, a fejlődés-
gondolat kialakulásáról szóló fejezet bevezetőjében érvel, „a haladásról és modernitásról al-
kotott gondolatoknak fontos szerepük volt a fejlődéssel/fejlesztéssel kapcsolatos kutatási irá-
nyok és gyakorlatok kialakulásában. Többen úgy vélik, hogy ez utóbbiak megjelenése egybe 
esik a második világháborút követő, a világ »elmaradott térségeivel« kapcsolatos diskurzusok 
kibontakozásával, véleményünk szerint azonban jóval korábbra, a 17–18. századi európai fel-
világosodás korszakáig visszanyúlnak” (Power 2003: 71). (A fejlődést a gyarmatosító dis-
kurzussal összekapcsoló és a fejlődéseszmét a kolonializmus programjával összekötő érvek 
– legújabban pl. Craggs [2014] – ugyanakkor például a gyarmatosítás időszakára helyezik a 
20. századi fejlődésdiskurzus előzményeit.) A felvilágosodás-kori intellektuális környezetben 
átértékelődtek a korábban a kereszténység által dominált tradicionális világnézetek, megkér-
dőjeleződött az egyház és a vallás uralma, középpontba állították az ember, a természet és a 
szabadság eszméjét, illetve ekkorira tehető az emberi tudás, a racionalizmusba és a fejlődésbe 

3 A fogalmakkal kapcsolatosan e helyütt érdemes „kitérőt” tenni. A dolgozatban a fejlődéselmélet, fejlődés-
gondolat, fejlődéskoncepció fogalmakat tudatosan használom többféle formában. A kifejezések angol fordí-
tásaival (develop ment theory, development thinking, concept of development) a szakirodalomban változa-
tosan, sokszor egymás szinonimájaként találkoztam, így magam is ezt a gyakorlatot követem. 
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vetett hit egységes megjelenése is. A korszak a régi tradíciók, a miszticizmus felől a haladás 
és a modernitás felé vezető utat hirdette: a „sötét”, tradicionális társadalmi rend ellen a tudo-
mányos tudás és megértés segítségével a „fényes”, progresszív, egy addig ismeretlen lehető-
ségekkel teli jövőt állítottak szembe.4 Az eszmék megkérdőjelezték a papság – mint a tudás 
birtoklói és közvetítői – szerepét, a világról való gondolkodást, a benne lejátszódó folyama-
tok megértését és az emberiség világban elfoglalt helyét „modern” megközelítésben kezdték 
szemlélni (Power 2003; McEwan 2009). Ezek tükrében nem volt véletlen, hogy a témával 
elsőként a filozófia mellett az akkoriban kibontakozó klasszikus közgazdaságtan, valamint 
a nem sokkal később, a 19. században megjelenő új tudományterület, a szociológia kezdett 
foglalkozni; eleinte nem mindig explicite a fejlődés, sokkal inkább a felvilágosodás-kori ha-
ladás-eszme gondolatkörébe ágyazva. 

Rátérve a metaforák és analógiák szerepére, azok tudományos gondolkodásban játszott 
szerepének vizsgálata nem újkeletű (Nisbet 1969; Sztompka 1993; Rist 2008; Vanolo 
2010), napjainkban azonban egyre divatosabb kutatási kérdés, ami rávilágít arra a tényre, hogy 
a nyelvi eszközöknek a köznapi használat mellett a társadalomtudományokban is hangsúlyos 
szerepük van (Pál 2004). A szociológiában betöltött szerepükkel kapcsolatosan Pál Eszter 
(2004: 96) amellett érvel, hogy a metaforikus szóhasználat és az analógiákra épülő érvelési 
mód a tudományos gondolkodás alapvető és nélkülözhetetlen elemei, s vitatja azt a pozitivista 
álláspontot, mely szerint használatuk csupán a tudományosság hiányát jelzi. Magam is azt az 
álláspontot képviselem – kiváltképp a disszertáció központi témájára vonatkozóan –, mely sze-
rint az analogikus gondolkodásnak helye van bizonyos társadalomtudományi jelenségek megértésében. 
Tudománytörténeti szempontból az analógiákkal és metaforákkal kapcsolatban lényeges szem-
pont az is, hogy egy-egy diszciplína mely másik tudományterület(ek) metaforáit kölcsönzi: „A 
metaforikus és analogikus nyelvhasználat mindig kölcsönzést jelent. A tudományban használt 
kölcsönterminus tudománytörténeti jelentősége azért igen nagy, mert ha ezeket szemügyre 
véve vizsgáljuk a kiválasztott diszciplína történetét, képet kapunk egyúttal a többi tudományterü-
lettel kialakított kapcsolatáról, azokhoz fűződő viszonyáról is. Ez pedig, minthogy a tudományok 
nem egymástól függetlenül fejlődnek, sokkal többet elárul a tudományok történetéről, mintha 
külön területekként képzelnénk el őket” (Pál 2004: 110, kiemelés tőlem). 

A biológia 19. századi tudományos eredményeinek köszönhetően nem volt véletlen, 
hogy az akkoriban még kialakulóban lévő új társadalomtudomány, a szociológia főleg a bio-
lógiából „átvett” metaforákat használta fel elméletei megalkotásakor. Az egyes tudományterü-
letek viszonya ugyanakkor nem volt egyoldalú, hiszen a fejlődés, az evolúció, vagy a hozzájuk 
köthető fogalmak – pl. szelekció, verseny, alkalmazkodás – eleinte a közgazdaságtanból átvett 
metaforikus kifejezések voltak, amelyeket a biológia után később a szociológia is átvett, de 

4 Ezzel kapcsolatosan fontosnak tartom kiemelni a fény metaforáját, melynek a gyarmati diskurzusban fontos 
szerepe volt az elmaradott területek tudással, értelemmel való megvilágításában, az uralom kiteljesítésében 
és többek között a gyarmattartó rend terjesztésében is (ld. Gyimesi 2012). 
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azokat már biológiai metaforaként kezelte. A fejlődés biológiából átemelt metaforája az euró-
pai felvilágosodásban például – Wolfgang Sachs (2000) gondolatait idézve – „a történelmet 
érési folyamatnak láttatta – a társadalom itt, mondjuk, virághoz hasonlít, amely saját belső 
törvényszerűségeinek megfelelően fejlődik ki, folytonos és visszafordíthatatlan folyamat során, 
amely a virágzás legvégső stádiuma felé halad” (Sachs 2000: 5). A 18–19. században, egészen 
a darwini evolúcióelmélet (1859) kidolgozásáig a tudományos gondolkodásban a fejlődést és az 
evolúciót egymás szinonimájaként használták (vö. Nisbet 1969: 159), a fejlődésnek a társadalmi 
szférára való átöröklődése ugyanakkor már a 18. század végén megkezdődött (Esteva 2009). 
Az Európában ekkoriban lejátszódó „nagy forradalmak” (francia forradalom, később az ipari 
forradalom), az ipari, városi, kapitalista társadalmi formációk kialakulása a filozófia- és a szo-
ciológia-tudományban új kutatási kérdéseket generáltak, a változásokra pedig a szociológia 
különféle analogikus és metaforikus modellekkel keresett válaszokat5 (Sztompka 1993: 99; 
So 1990: 19). 

E fentebb említett tényekkel összhangban a fejlődés tudománytörténeti gyökereinek 
vizsgálatakor szinte megkerülhetetlen a koncepcióhoz analogikus síkon leginkább kapcsolódó 
fogalmak és szociológiai elméletek vázlatos történeti áttekintése és a fejlődés változó értel-
mezésében játszott szerepük bemutatása (Nisbet 1969; Barnett 1988; Harrison 1988; 
Sárkány és Somlai 2004; Esteva 2009). A haladás eszméje, a szocio-kulturális evolúció el-
méletei (ideértve a szociáldarwinizmust is) valamint a felvilágosodás-kori progresszív történe-
lemszemlélet mind olyan koncepcionális keretek, melyek a 20. században a rasszista, faji-etni-
kai valamint a modernizációs diskurzusok (ld. később) alapjául is szolgáltak.  A következőkben 
ezeknek az elméleteknek a tudománytörténeti vonatkozásait elemzem, kitérve a fejlődéssel 
való értelmezésbeli kapcsolatukra is. 

Haladás, progresszió, evolucionizmus – a fejlődéselméletek szociológiai megalapozása

A nyugati filozófiai gondolkodásban a haladás eszméje és gondolatköre a 18. századtól kezdve 
– amikortól a társadalmak evolúciójának rendszerszintű tudományos vizsgálata megkezdődött 
– folyamatosan jelen volt. A haladás a felvilágosodás korában azt az irányt jelölte meg, amely 
megmutatta, hogy merre fejlődik a tudományok művelése, az ipar és a mezőgazdaság, a tár-
sadalmak kormányzása és az erkölcs. A felvilágosodás-kori társadalomtudományok elméletei 
kétségkívül főleg a haladás koncepciójára építettek, és – eltekintve attól, hogy az akkoriban 
uralkodó „progresszív” gondolkodásnak több, egymástól eltérő változata alakult ki a 19. század 
második felétől – egyetértettek abban, hogy (vö. Hamilton 1992: 21–22; Sztompka 1993: 28, 
107; Power 2003: 72–73; Sárkány és Somlai 2004: 14–20):

5 Lásd pl. Ferdinand Tönnies elméletét a közösség és társadalom kettősségéről, Émile Durkheim mechani-
kus és organikus szolidaritásról szóló munkamegosztás elméletét, Herbert Spencer társadalomtipológiáját 
a militáns és az indusztriális társadalmak viszonyáról, vagy akár Comte gondolatait az emberi szellem 
fejlődéséről és az emberi társadalom történetéről (So 1990; Peet és Hartwick 2009). 
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 – az emberiség történelme egyetemes;
 – a történelemnek szabályszerű, előre mutató iránya van;
 – ez az irány megismerhető, szabályosságaiból pedig fontos tanulságok vonhatók le;
 – minden, a természetről és társadalomról alkotott tudás empirikus tényeken alapul;
 – az emberi tudásnak és értelemnek hatalma van a természet és a társadalom felett, amely 

a technológia és az orvostudomány fejlődésével megismerhetővé, ezáltal irányíthatóvá 
vált;

 – a jövő társadalmában kiteljesednek a felvilágosodás értékei: a műveltség, a tudomány, a 
szabadság, az egyenlőség valamint a szolidaritás;

 – a történelem visszafordíthatatlan, irreverzibilis folyamat, amelyben a fejlettebb szakaszok 
törvényszerűen követik a kevésbé fejletteket6, s a haladás ez által köti össze a múltat a je-
lennel, a jelent pedig a jövővel;

 – a haladás szükségszerű, elkerülhetetlen és természetes. 

A történelmet és a társadalmak fejlődését a felvilágosodás-kori progresszív társadalomfilozófiá-
ban tehát különböző fejlettségi szintek szabályszerű egymásra épüléseként fogták fel, és egyete-
mes jellegűnek tekintették, ami az egész emberiségre és annak teljes történelmére vonatkozóan 
igazolható volt. Ahogy Pál (2012: 146) fogalmaz a 19. századi evolúciós elméletekkel kapcso-
latosan: „unilineáris és teleologikus koncepciók voltak ezek, s az általuk elmesélt történetekben 
a társadalmak életében bekövetkezett változások sora egy egyre jobb állapotok felé vezető utat 
jelölt ki”. A történeti kutatásoknak és a társadalomtudományi megismerésnek a módszere is a 
haladás egyetemes és törvényszerű irányán alapult7, a haladás eszméje pedig – csakúgy, mint 
később a második világháborút követő évtizedekben – áthatotta az evolúciós történelemszemlé-
letet; az alternatív elképzelések csak a haladás irányának leírásában, valamint az egyes szakaszok 
kijelölésében és értelmezésében kaptak helyet (Sárkány és Somlai 2004: 17). 

 A haladás, a fejlődés valamint az evolúció egymáshoz való viszonyának megértéséhez 
és értékeléséhez Robert Nisbetnek (1969) és Piotr Sztompkának (1993) a társadalmi válto-
zással és annak szociológiájával foglalkozó monográfiái, valamint Pál Eszter (1997, 2012) és 
Gedeon Péter (2004) tanulmányai jelentettek számomra megfelelő elsődleges kiindulópon-
tot. Habár fentebb nem került szóba, de a haladás–evolúció–fejlődés „fogalomhármas” mellé 
gyakran bekerül(t) a témáról folyó társadalomtudományi diskurzusban a (társadalmi) változás 

6 Ebből következően az egyes történelmi korszakok mellé a különböző társadalmak alakzatai és formációi (pl. 
agrár társadalom/ipari társadalom; vagy a marxi történelmi materialista felfogásban az ősközösség/feuda-
lizmus/kapitalizmus/kommunizmus) is bekerültek a haladás-elvű gondolkodásba és történelemszemléletbe 
(ld. pl. Spybey 1992). 

7 Ez volt az ún. történeti összehasonlító módszer (Sárkány és Somlai 2004: 16; Pieterse 2009: 20), amely 
alapján a világ egy múzeumként képzelhető el, ahol a fejlett emberiség saját múltját és történelmét ismer-
heti meg a fejletlenek jelenéből. E gondolatkör szerint a jövő is kiolvasható volt a jelenből, előbbi lefolyását 
törvényszerűnek gondolva. 
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fogalma valamint az organikus növekedés analógiája is. A társadalmi változás és a társadal-
mi evolúció közötti viszonyt Gedeon (2004) érvelésében egyirányú kapcsolatként értelmezi; 
véleménye szerint ugyanis az evolúciós elméletek általában feltételezik a társadalmi változás 
valamilyen fogalmát, a társadalmi változást viszont evolúciós gondolati keretektől mentesen is 
tárgyalhatónak tartja. Hasonló összefüggésre hívja fel a figyelmet Man delbaum (1971: 43) 
is a fejlődés–változás viszonyrendszerében: „A fejlődés fogalma mindig magában foglalja a 
változás fogalmát. De a változás nem minden típusa lesz fejlődés. Ami számunkra véletlensze-
rű, minta nélküli változásnak tűnik, az nem tekinthető fejlődésnek. (…) Akkor beszélhetünk 
»fejlődésről«, ha a változás meghatározott irányba, mégpedig olyan irányba halad, ahol a folyamat 
későbbi szakasza magasabb minőségű és kiterjedtebb, mint az azt megelőzőek” (kiemelés tőlem).

Az evolúcióelmélet kritikusai közül többen (pl. Nisbet [1969] vagy Giddens [1984]) 
azzal érvelnek, hogy, az evolúciós metafora csak a társadalmi haladás esszencialista, a való-
ságot lényegre és jelenségre megkettőző tételezése. Gedeon (2004: 54–55) szerint az evolú-
cióelmélet az empirikus történelemmel szemben a történelmi változásnak csupán a logikai 
sémáját alkotja meg, ilyen módon nem lehet azonos a tényleges történelemmel; emellett olyan 
előfeltevésekre épül, amelyek egymással összefüggenek, és egymást magyarázzák, azaz tauto-
logikusak, ezért végső soron az elméletnek nincs tudományos relevanciája. Gedeon érveinek 
alátámasztására Nisbet evolúcióelmélet-kritikájára hivatkozik, amelyből levezeti az imént 
említett tautologikus érvrendszert. 

Ami miatt az evolúcióelmélet „kikezdhető” és tudományosan irreleváns, az Nisbet (1969: 
166–182) véleménye szerint olyan– a korábban már lábjegyzetben említett történeti összeha-
sonlító módszer alapjául szolgáló – előfeltevésekre alapoz, mint például a változás természetes-
sége; a változás unilineáris jellege és a fejlődési fokok egymásra épülése; a változás immanens, belső 
összefüggésekből következő jellege és a külső tényezők kizárása; a változás folytonossága és szük-
ségszerűsége, valamint a változás okainak invariáns és konzisztens jellege, vagyis hogy az evolúciós 
változás a folyamat alapvető okainak azonosságát és állandóságát feltételezi. A történeti összeha-
sonlító módszer – Nisbet érvelésében – e fenti elméleti előfeltevéseket a történeti fejlődés le-
író és magyarázó elméletévé fordítja át úgy, hogy az empirikus történelmi tényeket az evolúciós 
paradigma mentén rendezi össze (uo. 190–191; Gedeon 2004: 57). 

Pál (2012) – habár tanulmánya nem kimondottan az evolúcióelmélet kritikai értékelésé-
re fókuszál – szintén amellett érvel, hogy az evolúció és a haladás fogalmai nem kapcsolhatók 
szervesen össze, hiszen az evolúció koncepciója a haladás fogalma mellett (vagy éppen a he-
lyett) a véletlenszerűséget (kontingencia) is magában foglalhatja. Pál ezekkel a gondolatokkal 
kritikusan fordul a 19. századi társadalomtudomány evolúciós paradigmája, s közvetetten a 
már korábban idézett Sárkány–Somlai (2004) tanulmány felé. A szerző a szétválasztás mel-
letti érvelésében – véleményem szerint érthető módon – magát Darwint hozza fel példaként. 
Charles Darwin megítélése az evolúciós elméletek tükrében ellentmondásos, mégis úgy gon-
dolom, hogy mindenképp szót kell róla ejteni; elsősorban azért, mert az ő „klasszikus” elméle-
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tére alapozva vált meghatározó nézetté később a szociáldar winizmus eszméje8 (Bock 1955). A 
közgondolkodásban, és sokszor a tudományos berkekben is általánossá vált az a(z) – egyébként 
megalapozatlan – feltételezés, mely szerint a szociológia vette át az evolúciós elmélet alapjait 
Darwintól (vö. Sztompka 1993: 100; Pál 1997: 143). A szétválasztás szükségességére és a 
különbségekre többen felhívják a figyelmet, több okból is:

Először is, Darwin az A fajok eredete c. művében (2000[1859]) nem is használta az evo-
lúció kifejezést, helyette a természetes kiválasztódás fogalmával operált – a fajok evolúcióját 
ezzel a folyamattal magyarázza (Rist 2008; Pál 1997). Darwin magának a progressziónak és 
a haladásnak a koncepcióját sem építette be az elméletébe, sokkal inkább a természet véletlenszerű, 
kontingens elemeivel magyarázta a kiválasztódás folyamatát szemben azokkal a progresszív 
gondolatokkal, melyek a haladás determinisztikusságát és szükségszerűségét hirdették. 

Másodszor, szemben a haladáselvű progresszív társadalom- és történelemszemlélettel, a 
Darwin által leírt evolúciós folyamatok se nem unilineárisak, se nem teleologikusak (Pál 2012: 
147), hiszen a kiválasztódás folyamata szerteágazó, nem egy lineáris séma szerint történik, és 
nem valamilyen végcél elérését, hanem a természet sokszínűségét próbálta magyarázni. 

Harmadszor, a társadalmi evolúcióelméletek biológiai evolúciótól való szétválasztására 
azért is szükséges hangsúlyt fektetni, mert előbbiek időben megelőzték Darwin elméletét; 
így téves az a feltételezés, mely szerint Darwin jelentette a kiindulópontot a szocio-kulturá-
lis evolúcióelméletek kidolgozásához (Bock 1955: 123; Nisbet 1969: 161; Sztompka 1993: 
100; Rist 2008: 42; Pál 1997: 143). Comte pozitivista programjában például már korábban 
amellett érvelt, hogy a társadalomtudomány hasonló módszereket (törvényeket, hipotéziseket 
és modelleket) használhat a társadalom vizsgálatára, mint a természettudományok, és ő volt 
az, aki az organizmus koncepcióját bevezette a szociológiába (Peet és Hartwick 2009). 
Comte mellett – és a különbségek hangsúlyozásakor – ugyanígy érdemes felhívni a figyel-
met Herbert Spencer munkásságára is (ld. Pál 1997; Rist 2008; Peet és Hartwick 2009), 
aki szintén az organikus analógiára építette elméletét, s a társadalomra, mint egy funkcio-
nális jellemzőkkel bíró entitásra tekintett, ahol a változás a biológiai organikus evolúcióhoz 
hasonlóan megy végbe. Spencernél nagy szerep jutott a differenciálódásnak is az evolúciós 
folyamat során, ahol a változás az egyszerűség felől hat a komplexitás felé; a strukturálatlan-
ságtól az egyes részek összefüggése felé; az egyedi, homogén jellemzőktől a specializáció és 
heterogenitás felé (Sztompka 1993).9 

8 Fontosnak tartom kiemelni, hogy a szociáldarwinizmus elméletét tulajdonképpen a klasszikus evolúciós 
elméletekre adott egyfajta kritikaként kell értelmezni, amely több más, e helyütt részleteiben nem taglalt 
elmélettel – pl. a kulturális relativizmus vagy a strukturalista-funkcionalista szociálantropológia – együtt 
legfőképp a pozitivizmus elleni kritika részei voltak.

9  Spencer gondolatai időben ugyancsak megelőzték a darwini elméletet, ő ugyanis már 1852-ben a The Develop-
ment Hypothesis c. esszéjében kifejtette az evolucionista koncepció néhány alapelvét. Bár Spencer visszaemlékezé-
seiben is arról ír, hogy 1858-ra már teljes egészében megfogalmazódott benne az evolúció elmélete. Mayr (1982) 
viszont ezzel ellentétes álláspontot képvisel: szerinte mire Spencerben először felmerült az evolúció gondolata 
(1852), addigra Darwin koncepciója – még ha nem is publikált formában – már elkészült (idézi Pál 1997). 
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Negyedszer, míg a társadalmi evolúció elmélete egyfajta ontogenezisként működött 
(vagyis egy adott entitásra – jelen esetben kizárólag az emberi társadalomra – fókuszált), addig 
Darwin elméletében több faj eredetét és alkalmazkodóképességét vizsgálta. 

Visszakanyarodva a társadalmi evolúcióelmélet kritikái felé, azokat azért is tartom fon-
tosnak ebben a fejezetben részletesebben tárgyalni, mert a későbbiekben ezek fontos alapot je-
lenthetnek a 20. századi fejlődéselméletek (főleg a modernizációs diskurzus) irrelevanciájának 
megértéséhez, mivel a modernizációs elméletek és az azokra adott kritikai reakciók egy része 
a most taglalt evolúciós paradigma elméleti alapvetéseire támaszkodtak. Az evolúcióelmélet 
kritikai értékelését főleg Gedeon (2004) és Nisbet (1969) gondolataira reflektálva végzem el.

Az evolúcióelmélet megkérdőjelezése – a progresszivista szemlélet kritikája?

A fentebb részleteiben taglalt evolúciós paradigma alapfeltevései több oldalról (pl. elméleti, 
empirikus, vagy akár morális síkon) megkérdőjelezhetők, relevanciájuk és egyetemleges érvé-
nyességük pedig bizonyos érvelési szempontok szerint kétségbe vonható. 

Az első, az anti-evolucionizmus képviselői által megfogalmazott kritika az, hogy a kon-
cepció elviekben különböző társadalmi típusokat különít el, és ezeket egy – előre meghatá-
rozott kritérium szerinti – fejlődési sorba rendezi; ez a fejlődési sor viszont csak „állóképek 
összerendezése, így nem tükrözi a valóságos történeti folyamatokat. Különböző társadalmak 
léteznek, de e különbségek létéből nem következtethetünk átfogó evolúciós folyamat lété-
re” (Gedeon 2004: 58). Ebben az érvelésben lényeges, hogy az egyes szakaszokat – ezáltal 
a fejlődési folyamat egységét – nem a történelem köti össze, hanem az osztályozás logikája 
konstruálja; vagyis az evolúciós elmélet (illetve a történeti összehasonlító módszer) nem a tör-
ténelemből vonja ki a fejlődés logikáját, hanem épp ellenkezőleg: az elmélet maga helyezi bele 
a fejlődést a történelem menetébe. Nisbet tehát úgy érvel, hogy a történelem folytonosságát 
az elmélet logikai úton hozza létre, az egyes társadalmak osztályozásával10, az így kialakított 
hierarchikus rend ugyanakkor a változásnak semmiféle folytonos jellegét nem igazolja. Aho-
gyan Nisbetet idézi Gedeon: „Az igazi ellenvetés a genetikus folytonosságot érinti: azt a társa-
dalomtudományok konvencionális bölcsességének részeként rögzített fogalmat, amely szerint 
az egyik változás egy másikat szül, a fejlődés egyik »foka« hozza létre a következő fokot, mint 

   Spencer Darwinhoz hasonlóan a környezethez való alkalmazkodás eltérő feltételeit emelte ki koncep-
ciójában (ami ekkor már szociáldarwinizmusként létezett – Kisdi 2012), ami a túlélésért folytatott küzde-
lemben elsődlegesnek számít: a megfelelő természeti környezet magasabb népsűrűséget eredményez, ami 
hozzájárul a magasabb fokú gazdasági specializációhoz – Spencer ezt a folyamatot nevezte szuper organi-
kus evolúciónak (Peet és Hartwick 2009). Ami még lényeges, és itt érdemes kiemelni, hogy – ahogy már 
korábban utaltam rá – míg Darwinnál a kiválasztódás és alkalmazkodás véletlenszerűen lezajló folyamat, 
addig Spencernél a társadalmak aktívan alkalmazkodnak a környezetükhöz. Spencer evolúció-fogalma 
ezek mellett – Darwinnal ellentétben – nem értéksemleges: szerinte a folyamat állandó tökéletesedésből 
áll, ezáltal a tökéletes állapot felé halad (Spencer elméletéről bővebben ld. Pál 1997). 

10  Ezeket az érveket fontosnak tartom hangsúlyozni, mert a későbbi fejezetekben többször fogok visszautalni 
rájuk a modernizációs elméletek kritikája kapcsán. 
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az organizmus esetében. Ha figyelmünket egy konkrét területre és a véges időre korlátozzuk, 
akkor erre a leghalványabb empirikus bizonyítékot sem találjuk” (Nisbet 1969: 290–291, idézi 
Gedeon 2004: 58 – kiemelés az eredetiben). 

Az evolúcióelmélet hibája – Nisbet mellett Mandelbaum (1971) és Giddens (1984) 
szerint is – az is, hogy a társadalmi változásokat a maga által megkonstruált fejlődési menetbe 
ágyazva próbálja meg megérteni, nem pedig az adott társadalom konkrét történeti magyaráza-
tára törekszik. (Erre hozza fel példaként Giddens a feudalizmus és kapitalizmus esetét – véle-
ménye szerint előzőt nem úgy kell értelmeznünk, mint a kapitalizmus felé vezető lépcsőfokot, 
hanem konkrét történeti összefüggéseibe ágyazva kell elemeznünk.) Végső soron, bármennyire 
is próbálja az elmélet sorba rendezni a társadalmakat valamilyen előre választott mérce szerint, 
ez a konstrukció önmagában nem tartalmazza a változás magyarázatát, illetve nem adja meg 
azokat a mechanizmusokat sem, melyek mentén megragadható a történelmi változás folya-
mata; továbbá az a fejlődési sor, melyet az evolúciós elmélet feltételez, nem a történelem belső 
logikájából következik, hanem az csak a kutató által létrehozott és alkalmazott külsődleges 
mérce (Gedeon 2004: 60). Ebben az olvasatban tehát nem történik más, mint egy olyan – a 
történeti összefüggéseket figyelmen kívül hagyó – fejlődési sémának az elméleti igazolása, 
amelyet a történeti összehasonlító módszer önmaga konstruál. 

A kritikák másik csoportja arra az evolúciós alapfeltevésre irányul, ami a történelemnek 
egy egységes fejlődési irányt tulajdonít, elutasítva ezzel a multilineáris, többirányú történelmi 
fejlődés lehetőségét (ld. 2. ábra). Sztompka (1993: 110) ezzel kapcsolatban a következőket írja: 

„Az evolúció egységes iránya számos alkalommal megkérdőjeleződött a történelem folyamán 
– válságok, hanyatló időszakok, vagy akár nemzetállamok és civilizációk eltűnésekor. Amikor 
ezek a folyamatok a világ központi részein mennek végbe, aligha tekinthetők irrelevánsnak. 
Gondoljunk csak az ókori görög, a római vagy akár a maja civilizációk eltűnésére, és hatásukra az 
akkori világrendszerben. Az egységesülés, a homogenizáció, de a szétszóródás vagy a rendezet-
lenség hosszú távon mind történelmi tények, amik nehezen illeszthetők bele az evolucionista 
gondolatkörbe” (kiemelés tőlem). Sztompka szerint – kapcsolódva a kritikák első csoportjához 
– az egységes fejlődési sor mentén való sorbarendezés is lehetetlen, de legalábbis megkérdő-
jelezhető; a nem nyugati társadalmakat inkább különbözőnek, semmint elmaradottnak kell 
tekinteni és el kell ismerni e társadalmak, kultúrák és civilizációk helyi, sajátos fejlődési útjait 
(uo. 110). Sztompka ezzel a történelem horizontális szemlélete mellett érvel – ami az egymás 
után következő folyamatokat csak a különbségek mentén rendezi – szemben a vertikális néző-
ponttal, ami minden következő stádiumot magasabb rendűnek tekint.

A történeti változásokat és a fejlődést egységes folyamatként értelmezve Mandelbaum 
(1971) szerint a retrospektív érvelés hibájába (retrospective fallacy) ütközünk, amikor is egy tör-
ténelmi folyamatot a folyamat egy adott pontjáról visszanézve úgy értelmezzük, hogy ez a pont 
éppen egy adott végcél irányába halad, ami a – már korábban röviden említett – teleologikus és 
determinisztikus szemlélet alapja, ezáltal a külső szemlélő kiiktatja az alternatív fejlődési utak 
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lehetőségét: „A retrospektív érvelés hibája (…) azon a tényen alapul, hogy amikor tudomást 
szerzünk egy eseménysor tényleges kimeneteléről, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, 
hogy más eredmények is lehetségesek lettek volna: kitüntetett helyzetet tulajdonítunk e kime-
netelnek, és úgy tekintünk a korábbi eseményekre, mintha azokat ez a kimenetel irányította 
volna.” (Mandelbaum 1971: 134–135, idézi Gedeon 2004: 65). A retrospektív érvelés hibá-
ján – mondja Mandelbaum – annak felismerésével lehet túllépni, ha a különböző történelmi 
események sorát nem azoknak a hosszú távú változásoknak az alapján magyarázzuk, melyeket 
éppen ezen események bekövetkezése nyomán saját magunk konstruálunk meg.

Problémaként jelentkezhet az evolúciós elméletek érvrendszerében az is, hogy amellett, 
hogy a haladást elkerülhetetlennek és szükségszerűnek tartja, annak tartalmát különböző 
szempontok szerint osztályozhatja. Ezek a tartalmak vonatkozhatnak akár a technológia fej-
lődésére, az iparosodásra, az urbanizálódásra (vagyis jellegében inkább gazdasági viszonyokra), 
de ugyanúgy érthetjük alatta a társadalmi egyenlőség növekedését vagy akár a társadalmi 
komplexitás növekedését – ez utóbbiak jellegükben inkább társadalmi vonatkozásúak (vö. 
Nisbet 1969: 191). Ha elfogadjuk ezeket a különféle értékeket, és ezek vonatkozásában 
állítjuk sorba a társadalmakat a fejlődési sorban, akkor adott társadalmat csak bizonyos vo-
natkozásaiban tekinthetjük fejlettnek vagy elmaradottnak. Például a modern társadalom – ha 
modernista megközelítést alkalmazunk – technológiailag fejlettebb, mint a tradicionális, 
ellenben – ahogy Gedeon, minden bizonnyal Giddensre hivatkozva érvel – sokkal több 
anómia11 található benne. Ha viszont a technológiai fejlődés alapján a modern társadalmat 

11 Az anómia görög eredetű kifejezés, szó szerinti jelentése meg nem felelés. A fogalmat Durkheim ve-
zette be a szociológiába devianciaelméletében (Durkheim 2003 [1897]). Az anómia olyan jelenségre 
utal, amely a modern társadalmakban figyelhető meg; a hagyományos normák és szabályok fellazulását 
jelenti, ahol a szabályok nem világos volta miatt a társadalmi normák elvesztik befolyásukat az egyének 
viselkedésére. 
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Forrás: Sztompka 1993: 14–15

2. ábra: Az unilineáris (balra) és multilineáris (jobbra) fejlődési folyamatok sematikus ábrái



20

fejlettebbnek tekintjük, akkor önkényesen vonatkoztatunk el egyéb – a technológia által nem 
megragadható – társadalmi és gazdasági vonatkozásoktól, vagy azt feltételezzük, hogy a tár-
sadalmi szférák különböző minőségei egymással mennyiségileg is összehasonlíthatók; ebből 
viszont az következne, hogy a magasabb technológiai fejlettség „egyensúlyozza” az anómiák-
ból származó negatívumokat. Ez a kritika egyértelműen az univerzális igazságok ellen irányul 
az evolúció-elméletben: Gedeon és Mandelbaum olvasatában, ha a társadalmak különböző 
értékek mentén fejlődési sorba rendezhetők (amely sorrendek általunk konstruáltak), akkor 
nincs értelme átfogó, minden kritérium szerint érvényes társadalmi evolúciós folyamatokról 
beszélni.12  Giddens (1981: 90) a történelmi materializmus-kritikájáról írt – egyébként álta-
lános, a társadalom konstitúciójával kapcsolatos, valamint modernizációelméleti kérdéseket is 
taglaló – könyvében a társadalmi komplexitás kérdését is belehelyezi kritikai érvrendszerébe: 

„Eltekintve az evolúciós sémában lévő szerepüktől (…) jó okunk van arra, hogy bizalmatlanul 
forduljunk a társadalmak osztályozására alkalmazott »egyszerű« és »komplex« fogalmához. 
Számos »primitív társadalomnak« igen komplex rokonsági szervezete van, valamennyi ren-
delkezik strukturálisan differenciált nyelvvel.” Giddens az „egyszerű” és „komplex” fogalmak 
helyett inkább a téridő-beli kiterjeszkedés (time-space distanci ation) fogalmát vezeti be a tár-
sadalmi változás tematizálására: a „természeti” népek ezen elgondolás alapján tipikusan kicsi, 
míg a modern nemzetállamok általában nagy téridőbeli kiterjeszkedéssel jellemezhetők (vö. 
Berger 2013). 

A kritikák sorában Gedeon (2004) hangsúlyozza, hogy amennyiben az evolúcióelmélet 
immanens és iránnyal rendelkező folyamatként kezeli a társadalmi változást, akkor törvényszerű-
nek kell lennie, hogy a történelem is szükségszerűen előre halad. Ezt azonban Nisbet és Man-
delbaum is egyhangúan cáfolja, amellett érvelve, hogy a történelem nem értelmezhető fejlődési 
törvények alapján; az egyetemes fejlődésre vonatkozó törvények ugyanis azt feltételezik, hogy 
a különböző társadalmak változásainak feltételei megegyeznek. Ez azonban irreális feltételezés, 
emiatt a különböző változások nem illeszthetők egy átfogó fejlődési sémába és nem magyarázha-
tók feltétel nélküli törvényekkel (vö. Nisbet 1969: 294; Mandelbaum 1971: 120–126). 

Az evolúciós elmélettel szembeni bírálatokra a 20. századi (a második világháborút kö-
vető) szociológiában számos oldalról érkeztek válaszok, melyek részét képezték a múlt század 
hetvenes éveiben zajló tudományos vitáknak az evolucionizmus–antievolucionizmus–neo-evo-

12 Mandelbaum arra is rávilágít, amire Piotr Sztompka is hivatkozott, nevezetesen, hogy a történelmi tények 
nem igazolják a végtelen és megszakíthatatlan evolúciós paradigmát: „az a feltételezés, hogy az emberiség 
elidegeníthetetlen tulajdonsága a haladás, elveszíti plauzabilitását. A haladás bármilyen mércéjét fogadjuk is 
el, bizonyosan nem lesz az igaz, hogy minden társadalmat olyannak találunk, mint amelyik haladást mutat 
(…) Sokkal ésszerűbb azt várnunk, hogy bármilyen mércét is alkalmazunk, volt olyan időszak, amikor az a 
társadalom fejlődött, és olyan időszak, amikor visszafejlődött (…)” (Mandelbaum, 1971: 267). 

   A mennyiségi és minőségi mércék közötti különbséget jól érzékelteti, hogy a haladás-elvű gondolkodók 
közül annak folyamatát pl. Spencer a társadalmi differenciálódás növekedéseként, Marx az egyetemes em-
beri termelőképesség kibomlásaként, Parsons a különböző társadalmi rendszerek adaptációs képességének 
növekedéseként értelmezte. 
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lucionizmus témaköreiben. A disszertációban ezt a diskurzust nem érintem, e fejezet zárása-
ként – s mintegy a konklúzió „felütéseként” – csak néhány összefüggésre szeretnék reflektálni. 
A viták „kereszttüzében” továbbra is az állt, hogy az evolúció fogalma ténylegesen összeköthe-
tő-e a haladáséval és a fejlődésével: a második világháborút követő neo-evolucionista hullám-
ban kidolgozott koncepciók e tekintetben próbálták megreformálni az elméletet az általános 
és specifikus evolúció szétválasztásával (ld. Sahlins 1997). Ez a koncepció továbbra is fenn-
tartotta azt a nézetet, hogy a fejlődés és evolúció összekapcsolható, valamint hogy lehetséges 
az evolúciót iránnyal rendelkező folyamatnak tekinteni; ugyanakkor a klasszikus elméletekben 
megfogalmazott, leegyszerűsítő haladás és evolúció gondolatainak leegyszerűsítő változatait 
elvetette: „(…) az evolúció mind biológiai, mint kulturális szférájában egyidejűleg két irányba 
tart. Egyrészt sokféleséget hoz létre az adaptív módosulásokon keresztül: új formák különül-
nek el a régiektől. Másrészt az evolúció haladást gerjeszt: fejlettebb formák jönnek létre a fej-
letlenebbekből, és haladják meg azokat. E két irány közül az első a specifikus evolúció, míg a 
másik az általános evolúció. (…) [e kettő] nem két különböző konkrét valóság, (…) két olyan 
kontextus, amelybe ugyanazok az evolúciós tények és események helyezhetők bele. (…) A spe-
cifikus evolúció vizsgálata (…) a filogenetikus klasszifikációt alkalmazza. Az általános evolúci-
ós megközelítésben a hangsúly áttevődik magára a haladás jellegére, (…) a formákat fejlődési 
fokok vagy szintek szerint osztályozzák” (Sahlins 1997: 489).

A specifikus evolúció ebben a gondolati sémában tehát a természetben és a társadalom-
ban is egyaránt megfigyelhető, ténylegesen egymást követő változásokból adódó folyamatot 
ír le, amely sokfelé ágazik, és sokféleséget produkál (hasonlóan a darwini elmélethez); míg az 
általános evolúció megmarad unilineáris és progresszív folyamatnak, mely a specifikus evolú-
ció során létrejövő formák utólagos, megadott szempontok szerinti sorba rendezésből adódik. 
Ebben az értelmezésben – habár véleményem szerint Sahlins sem adott újat a klasszikus 
elmélethez azon kívül, hogy elismerte a sokféle fejlődési út lehetőségét – a ténylegesen lezajló 
fejlődési folyamat nem unilineáris és nem teleologikus. 

A 20. század végén megfogalmazott evolucionista elméletek – amellett, hogy számos 
elemükben hasonlóan reflektálnak a „klasszikus” elődeikre – még inkább visszatértek Darwin 
koncepciójához, és elméleteikből kizárták a progresszió, az unilinearitás valamint a teleolo-
gizmus fogalmait (pl. Sanderson 1990, 1999; vö. Pál 2012), és többnyire elutasították az 
evolúció és a haladás egymással való megfeleltetését. 

Disszertációm ezen alfejezetének alapvető célja az volt, hogy egy bevezetőt nyújtson a 20. 
századi fejlődéselméletek (ld. 3. fejezet) mögött rejlő koncepcionális és tudománytörténeti 
alapfeltevések megértéséhez. Ahogy a szövegből kitűnik – és ez többnyire igaz a későbbi fe-
jezetekre vonatkozóan is –, a hangsúlyt inkább az érvek-ellenérvek ütköztetésére kívántam he-
lyezni; nem célom ugyanis az igazságtétel a különböző társadalomelméletek körében. Az a 
véleményem, hogy a fentebb kifejtett nézetek mindegyikének vannak védhető és cáfolható 



22

pontjai is: magamat például inkább kritikusnak tartom az unilineáris és örökérvényű fejlő-
déselméletekkel szemben (talán ez az értekezés későbbi hangvételéből is kitűnik majd), és 
a társadalmi-gazdasági fejlődés megértésében azt az álláspontot képviselem, ami a folyamat 
többoldalú és holisztikus – ugyanakkor megfelelő koncepcionális és tudományelméleti alapo-
kon nyugvó – vizsgálatát javasolja. A másik célom, ahogy már a bevezetőben is szóltam róla, az 
egyes tudományterületek közötti „átjárhatóság” és kapcsolat megteremtése volt; annak hang-
súlyozása és alátámasztása, hogy a társadalomföldrajz és regionális tudomány egyes vizsgálati 
területei nem nélkülözhetik más társadalomtudományok elméleti alapvetéseit.

2.3. A fejlődés és a földrajz kapcsolata – fejlődésföldrajz és fejlődéstanulmányok

Disszertációm elméleti-tudománytörténeti előzményeket feldolgozó fejezetének második ré-
sze a fejlődés és a (társadalom)földrajz tudományos kapcsolódási pontjait elemzi, elhelyezve 
ezzel mind a fejlődésföldrajz (development geography), mind a fejlődéstanulmányok (develop-
ment studies) témaköreit a tudományos mezőben. Munkám ezen a ponton kíván kapcsolatot 
teremteni annak központi témája, és szűkebb tudományterületünk között.

Elsőként, a téma felvezetéseként – nem beleásva magam mélyebb definíciós kérdések-
be (erről ld. a 4. fejezetben) – fontosnak tartom az angol és a magyar „nevezéktan” közötti 
különbségeket röviden tisztázni. Az angol nyelvben a development szó használata ugyanis ál-
talában nem tesz különbséget a fejlődés és a fejlesztés fogalmai között; sok esetben a vonatko-
zó szakirodalomban sem egyértelmű – bár a kontextusból kideríthető –, hogy adott szerzők 
melyik értelmezését használják. Cowen és Shenton (1996) valamint Hart (2001) szerint a 
fogalomnak alapvetően kétféle értelmezése terjedt el a tudományos körökben: egyfelől értel-
mezhetjük a fejlődést egy immanens, benne rejlő, természetes folyamatként (mint ahogy azt a 
felvilágosodás-kori progresszivista történelemszemléletben láttuk), amely külső hatások nélkül 
megy végbe, és amely – Hart értelmezésében is – végső soron a kapitalizmus földrajzilag 
egyenetlen fejlődésére utal (Hart ezt jelöli a development kifejezéssel). A másik megközelítés 
a fogalmat a második világháború utáni, a gyarmati országok felszabadulásához és a hideghá-
borús történelmi kontextushoz kötődő programként értelmezi, ami viszont már feltételezi egy 
külső, aktív cselekvő meglétét is (Hart erre használja a Development szót). E megkülönböz-
tetés szerint, ha azt a magyar nyelvre próbáljuk átültetni, előző megközelítés inkább a fejlődés, 
míg utóbbi a fejlesztés kifejezéseinkkel állítható párhuzamba. 

A fejlődés problémakörének vizsgálata az angolszász társadalomföldrajzban, csakúgy, 
mint más társadalmi témák esetében, az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult; mindezt úgy, 
hogy a szűkebb értelemben vett fejlődésföldrajz és fejlődéstanulmányok diszciplínái relatíve új, 
a 20. század második felében kialakuló kutatási területnek tekinthetők. Erre a már a beveze-
tőben említett globális társadalmi és gazdasági folyamatok mellett a tudományban lejátszódó 
változások (pl. bizonyos elméleti megközelítések megjelenése/gyengülése, új ismeretelméletek 



23

megjelenése, ill. egyes tudományterületeknek a tudományos mezőben való erősödése) is hatás-
sal voltak. Ezek a tényezők egyrészt átalakították a fejlődésről való tudományos gondolkodást, 
a különböző tudományos diskurzusok „erősödése” révén kijelölték azt az irányt, ahogy a fej-
lődésről gondolkodni kell, illetve hogy milyen gazdasági-politikai intézkedések szükségesek a 
folyamat előmozdítása érdekében. 

A két kutatási irányzat és tudományterület közötti legfontosabb különbséget abban lá-
tom, hogy míg a development geography néven a hatvanas években kialakuló diszciplína (Power 
és Sida way 2004) tudománytörténeti előzményei egyértelműen a földrajz, azon belül is a 
geográfia második világháborús hatalmi-politikai (támogató) szerepköréhez köthetők, addig 
a development studies előzményeinek inkább a pozitivista hagyományokkal bíró – de szintén 
a második világháborút követő időszakhoz kötődő – fejlődés-gazdaságtan adta a diszciplináris 
alapokat (Harriss 2005). A tudomány-rendszertanban elfoglalt helyeik alapján és a diszcip-
lináris jellegüknél fogva ugyanakkor a fejlődéstanulmányokat egy tágabb tudományterületnek 
tekintem, amelynek a fejlődésföldrajz csak egy részét képezi (vö. Potter, Conway, Evans és 
Lloyd-Evans 2012). Lényegi hasonlóságaik végett e nagyobb alfejezetben igyekszem a két 
kutatási irányzatot egységesen tárgyalni, a földrajzhoz való sajátos „viszonya” miatt ugyanakkor 
a fejlődésföldrajzról szükségesnek tartok egy relatíve hosszabb kronológiai áttekintést adni. A 
két tudományágat közösen a fejezet végén, a jelenkori irányzatok bemutatásánál tárgyalom.

A fejlődésföldrajz „genealógiája” 

Elsőként a fejlődésföldrajz értelemben vett development geographynak egy történeti, genealó-
giai fejlődését szeretném bemutatni (ti. hogy vált a negyvenes-ötvenes években kialakuló leíró 

„trópusi” földrajz később a mainstream közgazdasági elméletek hatása alá kerülve fejlődésföld-
rajzzá, illetve milyen lehetőségei vannak a tudományterületnek a megújulásra az ezredfordu-
ló környékén). Rá kívánok mutatni ezzel arra, hogy a tudományok fejlődését, csakúgy, mint a 
tudományos tudást nem lehet helytől és politikai/gazdasági/társadalmi, de még tudományos 
környezettől sem függetlennek tekinteni. Amellett igyekszem érvelni, hogy a fejlődésföldrajz 
tudománytörténetében egyrészt meghatározó szerepe volt a második világháborúnak és a hi-
degháborús történeti kontextusnak, később pedig a pozitivista-kvantitatív földrajz megjelené-
sének is; de egyéb tudományelméleti viták is hozzájárultak a diszciplína megközelítésmódjá-
ban rejlő változásokhoz. 

A fejlődés-gondolkodásban és a fejlődés fogalmának értelmezésében a második világhá-
borút követő időszakban a gyarmatok felszabadulása, a nemzetközi segélyezési politika, valamint 
a két hidegháborús hatalom (az USA és a Szovjetunió) szembenállásának ideológiai hatásai 
mellett (erről bővebben ld. a 3. fejezetben) a világ országainak, makrorégióinak valamilyen idea-
lizált, a valóságot újrarendező, szubjektív konstrukciói is megjelentek. Ezek a(z) – Edward Said 
(2000[1979]) és Derek Gregory (1995) szavait parafrazeálva – képzeleti földrajzok (imagina-
tive geographies) egyfajta orientalista diskurzusként értelmezhetők, melyek a nyugati világ számá-
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ra és a nyugati szükségleteknek megfelelően idealizálták a világ egyes részeit, többnyire, mint 
a Nyugat ellentettjét, annak önkonstrukcióját és hatalmi felsőbbrendűségét szolgálva (Power 
2009; Zombory 2010). A világ egyes részeiről alkotott földrajzi képzeteket, tudást, illetve a tu-
dások újratermelését a gyarmati expedíciók időszakától kezdve nagymértékben befolyásolták a 
tudósok, utazók által leírt, ezáltal később széles körben olvasott könyvek, útleírások és tapaszta-
latok, de a világháború után a kialakult geopolitikai és hatalmi viszonyok is. Arról, hogy ezekről 
a szövegekről miként gondolkodunk tovább, Said (2000, 165) a következőket írja: „Korántsem 
érdektelen, hogy az ilyen típusú szövegek nemcsak ismereteket teremtenek elő a semmiből, de az ál-
taluk leírt valóságot is ők maguk hozzák létre. Az ilyen ismeretek és az efféle valóság talaján hagyo-
mány vagy – ahogy Michel Foucault nevezi – diskurzus csírázik ki, s ennek jelenléte vagy súlya 
– nem pedig a szerző tehetsége – határozza meg a belőle kisarjadó szöveg természetét” (kiemelés 
tőlem). A nyugati, orientalizmushoz hasonlítható elképzelés szerint Földünk északi, mérsékelt 
régióit fejlett, magasabb rendű térsé gekként tartották számon, míg a trópusi terü leteket és lakóit 
moráli san és klimatikusan is az előbbi ellenté teként, „más ként”, civilizá lat lan, felvilá gosulatlan, 
igénytelen népekként kezelték. Ezek az elképzelések sok esetben még napjainkban is hatás-
sal vannak a földrajzi különbségekkel kapcsolatos tudástermelésre és -fogyasz tásra (Driver és 
Yeoh 2000, vö. még Gallup, Sachs és Mellinger 1998 és Sachs 2001 munkáit, melyek a 
szélsőséges földrajzi determinizmus „klasszikus”, többször idézett példái a témában).

A fejlődésföldrajz „elődjének” tekinthető trópusi földrajz (Po wer és Sidaway 2004) 
genealógiájának, valamint a trópusok „eszméjének”, mint térreprezentációnak a tudományos 
igényű vizsgálata az angolszász társadalomföldrajzban az ezredforduló környékén került az 
ilyen igényű kutatások fókuszába (ld. Arnold 1995, 2000; Driver és Yeoh 2000; Power 
2003, 2009; Power és Sidaway 2004; Driver 2009). A trópusi világ és a geográfia kap-
csolatának kezdete ugyanakkor – kifejezetten a világháború utáni fejlődés-gondolkodást is 
meghatározó értelmezésében – a negyvenes-ötvenes évekig nyúlik vissza.13 A világháború-
nak a trópusi földrajz kialakulásában (ha úgy vesszük: kialakításában) a tudománytörténet 
kontextusában fontos szerepe volt, mivel számos brit, német, francia vagy holland geográfus 
teljesített katonai szolgálatot a háború alatt a volt gyarmati területeken, és írt hosszabb esz-
széket, beszámolókat adott terület társadalmi, földrajzi jellemzőiről (vö. Power és Sidaway 
2004, 587–588). A trópusi földrajz úttörőjeként Power és Sidaway tanulmányukban Pierre 
Gourou francia geográfust, és az ő 1947-ben írt Les Pays Tropicaux c. munkáját említik 
(Gourou 1947), melyet hét évvel később, 1953-ban angol nyelven is kiadtak, s mely 1966-ig 
négy francia nyelvű kiadást élt meg.14 

13 Bár itt külön diszciplínaként beszélek a trópusi földrajzról, azt azért fontos hangsúlyozni, hogy nem min-
denki tekintette azt különálló tudományterületnek (Power 2009, 493). 

14 Gourou maga is katonai szolgálatot teljesített Dakarban (a volt Francia Nyugat-Afrikában) a világháború 
idején, de egy betegségnek köszönhetően közel két hónapra felmentették a szolgálat teljesítése alól; ez alatt 
az idő alatt gyűjtötte össze a könyv megírásához szükséges alapanyagokat. A szerző egyébként a harmincas 
években többször járt Délkelet-Ázsiában különböző ösztöndíjak és az anyaország támogatásával. Bowd és 
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A trópusokról alkotott képzettársítások szerepe a felfedezések kora óta – bár már akkor 
is a hatalom és az elnyomás, az európai civilizáció hirdetésének eszméje kötődött a térséghez 
– átalakult, a 19. század közepéig a trópusi klímával és környezettel kapcsolatosan elsősorban 
a pozitív vonások kerültek előtérbe: „Kolumbusz karib-tengeri utazásaitól kezdve a trópuso-
kat a természeti bőség, a buja növényzet, az egzotikus állatvilág, valamint az egész éven tartó 
forró klíma földjeként tartották számon (…), földi paradicsomként, valóságos Édenkertként” 
(Arnold 2000: 7).

Arnold rámutat arra a tényre, hogy a trópusokról alkotott nézetek kialakulásában a tu-
dományos tudásnak és a tudósközösségeknek nagy szerepük volt a 20. századot megelőzően, 
valamint, hogy a „trópusiasság” (tropicality) eszméje és a trópusi reprezentációk párhuzamosan 
fejlődtek ki a különböző természet- és társadalomtudományokkal, pl. a bonatikával, állattan-
nal, antropológiával vagy a földrajzzal (Arnold 2000: 7). Egy másik munkájában Arnold 
rávilágít arra a kettősségre is, ami egyébként a modernizációs diskurzus egyik sajátossága is lett 
később, nevezetesen, hogy a trópusi világ „egy nyugati típusú gondolkodás részévé vált, olyan 
térségként definiálták, ami környezetében és kulturálisan is különbözik Európától, önmagában 
mégis egységes identitással bír” (Arnold 1998: 2, saját kiemelés). A pozitív sztereotípiákkal 
szemben a 19–20. században a trópusok (mint a mérsékelt övi területek „ellentétei”) egyre 
inkább beágyazódtak a kolonialista diskurzusokba (Power 2009). A primitívség, az erőszak, a 
pusztítás, a trópusi betegségek és viharok, a vadon élő állatok „képei”, a civilizálatlanság lega-
lább annyira hangsúlyossá váltak a tudásformálásban, mint a trópusi környezetnek az emberi-
ség morális és fizikai jólétére gyakorolt hatása, melynek következtében az ott élők hanyagságuk 
miatt nem képesek a civilizált létre. 

A trópusi földrajzok strukturáltságára kezdeteitől fogva jellemző volt egyfajta kör-
nyezeti determinista–rasszista elbeszélésmód, melyben a trópusi területek elmaradottsá-
gáért elsősorban a klimatikus viszonyokat tették felelőssé, a kaukázusi népeket a mérsékelt 
övi éghajlati viszonyok miatt felsőbbrendűnek, az innováció befogadására képes népeknek 
gondolva. Ahogy Keith Bucha nan radikális földrajzost idézi erről Power és Sidaway: „A 
felszínes megfigyelők hajlamosak Délkelet-Ázsia elmaradottságát a trópusi környezettel, 
a trópusi emberek lustaságával magyarázni. Nyilvánvaló azonban, hogy ennek a környe-
zeti-rasszista magyarázatnak nem sok igazságalapja van, hiszen a térségben a történelem 
folyamán a maguk korában modern és fejlett társadalmak léteztek; […] a térség elmaradott-
ságának egyik fő oka ezzel szemben az európai gyarmatosítás hatására megtört és késlelte-
tett társadalmi-gazdasági fejlődésben keresendő” (Buchanan 1967: 19–21, idézi Power és 
Sidaway 2004: 585).

Clayton (2003) Gourou 1936-os Les paysans du delta Tonkinois c. művére reflektálva egyrészt elismerték a 
szerző humánusságát a trópusi népesség irányába, ugyanakkor írását posztkolonialista szemszögből vizsgálva 
mégis az derült ki, hogy Gourou a diskurzív gyakorlatokon keresztül ugyanúgy fenntartotta a trópusokról 
alkotott gyarmati, alárendelt képet. 
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A trópusi területek és ezzel együtt a volt gyarmatok röviddel a világháború után a nyuga-
ti tudás exportjában és a tudás újratermelésében is fontos szerepet játszottak. Amellett hogy a 
háború után kibontakozó fejlődés-diskurzusban (ld. 3. fejezet) elsődlegessé vált az elmaradott-
ság és az elmaradott területek (a diskurzusban ez a volt gyarmatokat jelentette) fejlesztésének 
igénye, ezek a térségek pedig új kutatási és vizsgálati területeket nyitottak meg a moderni-
zációs elmélet által áthatott pozitivista földrajz számára, a volt gyarmatokon létrehozott új 
egyetemek és kutatóintézetek – jórészt az anyaországból áttelepült tudósközösséggel „feltöltve” 

– a tudástermelés fontos helyszíneivé váltak. Ugyanakkor – habár egyre több információ vált 
elérhetővé a regionális földrajz számára a volt gyarmati térségek vizsgálatához – a kutatá-
sok többnyire megmaradtak a leíró, túlzottan általánosító, megfelelő elméleti megközelítéseket 
nélkülöző alapoknál.  Ez a leíró regionális (trópusi) földrajzi hagyomány került szembe az 
1950-es, 60-as években a „kvantitatív forradalom” matematikai modelleket előtérbe helyező 
tudományos módszereivel (Corbridge 1986; Ginelli 2018), a trópusi földrajzra jellemző 
környezeti-determinista elbeszélésmód helyett pedig egyre inkább a progresszív, civilizációs 
küldetésnek felfogott racionalizáló diskurzus került előtérbe az elmaradott térségek fejleszté-
sének eszméjével. Az egyre inkább fejlődésföldrajzi irányzattá átalakuló korábbi gyarmati és 
trópusi földrajzok két irányba váltak szét: a már említett modernizációs program, valamint a 
függőségelmélet radikális programja mentén (Power és Sidaway 2004: 592). 

A szakirodalomban a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején jelentek meg az első 
olyan tanulmányok, amelyek a fejlődés/elmaradottság problémakörét és a földrajz – itt már, 
mint alkalmazott és gyakorlati tudomány – kapcsolatát elemezték (a teljesség igénye nélkül pl. 
Chapman 1969; Gilbert 1971; Connell 197115; Slater 1973, 1974, 1976, 1977; Cannon 
1975). A későbbiekben részletesebben tárgyalt modernizáció vs. függőségelmélet „vitának” a 
földrajzba begyűrűző hatásai a citált munkák nyelvezetében és tartalmában is tetten érhetők. 
Az angolszász (kritikai) földrajz (a fejlődés kérdésének vizsgálatával összefüggésben) ebben 
az időszakban leginkább az útkeresés és a megújulás időszakát élte; a tanulmányok legtöbbje 
kritikusan állt a modernizációelmélet által nyújtott „gyenge és bizonytalan lábakon álló” elem-
zési módszerekhez (vö. Slater 1973: 21–23; Slater 1976: 89). A megújulásra és útkeresésre 
jó példa Murray Chapman (1969) írása, aki tanulmánya bevezetését rögtön a Mit adhatnak 
hozzá a geográfusok a fejlődés tanulmányozásához? c. kérdéssel indítja, majd írása következő, ál-
talános megállapításokat tartalmazó részében azt hangsúlyozza – szintén az alfejezet felütése-
ként –, hogy „a földrajz megfelelő empirikus kutatási háttere ellenére paradox módon elméleti 
vonatkozásaiban nem volt képes hozzájárulni a probléma érdemi vizsgálatához” (Chapman 
1969: 319–320). A tanulmány az elméletalkotás fontosságának kiemelése mellett mégsem tesz 
mást, mint módszertani nézőpontból összegzi az addig a fejlődés problémájával foglalkozó 

15 Az említett Connell (1971) tanulmány tulajdonképpen Gilbert cikkére reflektál, amelyre aztán utóbbi 
szerzőtől is érkezett reflexió, vagyis Connell írása inkább egy kisebb „vitának” tekinthető az Area c. folyó-
iratban a földrajznak a fejlődés problematizálásával és kapcsolatával való megújulási szándékáról. 
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munkákat és főbb megállapításaikat, melyek jó része a modernizációs diskurzushoz és az akko-
riban kibontakozó kvantitatív forradalomhoz kapcsolódó módszertani eszköztárral (pl. diffú-
ziós modellek, közlekedési hálózatok terjedése) dolgozott (pl. Gould 1960; Murdie 1965).

Gilbert (1971) is a földrajz szerepének megújítása mellett érvel; szerinte a fejlődés 
vizsgálatához a földrajz a hetvenes évekig főleg idiografikus megközelítésmódja miatt volt 
képtelen elméletileg hozzájárulni. A szerző szerint az általa – Chorley és Haggett (1967) 
nyomán – „új földrajznak” (New Geography) nevezett kutatási irányzatban a nomotetikus 
érvelés és a közgazdaságtan elméleti megközelítései mellett a kvantitatív eszköztár hasz-
nálatát említi olyan potenciális hatásokként, amelyek hozzájárul hatnak a földrajz megúju-
lásához. Így azonban három fő problémával kerül szembe (Gilbert 1971: 123): egyrészt, 
hogy ténylegesen használható-e egy közgazdaságtanból átvett „általános elmélet” a fejlődő 
országok fejlődésének tanulmányozására; másrészt, hogy a sok esetben a fejlődő országokban 
hiányzó kvantitatív adatok miatt lehet-e egyáltalán érdemi kutatást végezni adott országok-
ban; harmadrészt pedig, hogy a modellalkotás folyamán elkerülhető-e implicit értékítéletek 
bevonása a modellezésbe? Gilbert végkövetkeztetése a felmerült problémákkal számomra 
kissé felszínesnek tűnik, mivel a szerző a tanulmány végén nem ad egyértelmű válaszokat 
rájuk: „Bizonyos mértékben mindhárom probléma kiküszöbölhető, ha a geográfusok kellően 
elővigyázatosak” (i.m. 127). 

Connell (1971) a fenti cikkre írt reflexiójában végigveszi azokat a neuralgikus ponto-
kat, amelyek Gilbert érvelésében nem teljesen egyértelműek. Connell kritikája szerint, bár 
Gilbert cikke több helyen megkérdőjelezi a modernizációs elméletek módszertani eszköztá-
rának földrajzban való alkalmazhatóságát, mégis több helyen szinonimaként kezeli a fejlődést a 
modernizációval. Mindkét írás kritikus ugyanakkor a modernizációelmélettel szemben, érvelé-
seikben éppen a Gilbertnél már említett adathiányok, illetve a fejlődő országokról írt elemzé-
sekben felhasznált adatok körét hozzák fel példaként (vö. még Slater 1973: 26): „A moderni-
záció terjedéséről szóló földrajzi tanulmányok majdnem mindegyike a folyamatot mindenképp 
igazoló változókat használ [ezt tekinthetjük egyfajta teleológiának is, hiszen a választott cél – ti. a 
modernizáció igazolása – határozza meg a felhasznált adatok körét, F.M.], pl. oktatási intézmények, 
postahivatalok, bankok vagy a közlekedési hálózatok terjedése (…) ezek mellett viszont más 
»innovációk« is terjedtek, mint pl. a bűnözés, a kivándorlás, a mezőgazdasági rendszerek leépülé-
se, a megszorító adók. Ez utóbbiak nyilván nehezebben számszerűsíthetők és mérhetők, ezáltal 
könnyebben kihagyhatók az elemzésekből. Az »új földrajz« így számos ellentmondást rejt ma-
gában, mivel a könnyen mérhető kvantitatív adatokat tekinti elsődlegesnek. Egy olyan modellt 
viszont, ami a fejlett országok számára releváns innovációk terjedési folyamatait terjeszti ki a 
fejlődő országokra, erősen értéktelítettnek kell ítélnünk (Connell 1971: 260). 

A Connell és Slater által említett modernizációs „gyakorlatokra” számos szakiro-
dalmi példa hozható, melyek a modernizációra már, mint a fejlődés univerzális jelenségeként 
tekintettek, és a folyamat térbeli aspektusait – többnyire a tér szerepének objektivizálásával 
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– is előtérbe hozták (pl. Soja 1968; Gould 1970; Riddell 1970). Gould (1970) tanulmá-
nyában például a modernizáció területi hatásait és a folyamat térbeli elterjedését elemezte 
Tanzánia példáján, minden évtizedre megrajzolva az ország „modernizációs felületét” egy-egy 
izovonalas térképen. Az országot az elemzéshez Gould – a Christaller-modellhez hasonlóan 
– hatszögekre (összesen 289 db) osztotta, majd 1920 és 1969 között évtizedekre bontva, fő-
komponens-analízis segítségével modellezte a modernizáció mértékének elterjedtségét. Gould 
eredményei alapján az ország fejlődési pontjai a nagyvárosokhoz kötődtek – a gyarmati idő-
szakban kialakult és átöröklött településhálózat következményeként –, ezek a városi térségek 
pedig épp a fő közlekedési tengelyek mentén helyezkedtek el (ld. 3. ábra). A szerző „különösen 
meglepőnek” nevezi a városi csomópontok dominanciáját és a köztes területek leszakadását, a 
modernizáció folyamatát ez által egyértelműen a „városhierarchia növekedéséhez és erősödé-
séhez” köti (Gould 1970: 169). Sem Gould, sem a fentebb említett tanulmányok nem vették 
figyelembe ugyanakkor az adatok használata mögött rejlő ellentmondásokat, így a munkáik 
David Slater szavaival élve „inkább csak a kemény elemzési technikák alkalmazásáról szólnak, 
elméleti alapok nélkül” (Slater 1973: 26).

Hasonló eredményekre jutott Leinbach (1972) is Malajzia 20. századi modernizációs 
folyamatait vizsgálva. Leinbach módszere tulajdonképpen „lemásolta” Gould-ét: Malajziát a 
szerző 265 db hatszögre osztotta, a folyamatokat 15–20 éves időtávra vonatkozólag vizsgálta 
olyan mutatók felhasználásával, mint pl. az útsűrűség, vasútsűrűség, kórházak és iskolák népes-
ségre vetített száma, vagy a vezetékes távíró elterjedtsége. Érdekes összefüggés még, hogy mind-
két cikk ugyanúgy strukturált, és a bennük lévő térképek, megjelenítési módszerek (izovonalas 
térképek) is ugyanolyanok, ráadásul Leinbach is időperiódusokban vizsgálódik. Számomra úgy 
tűnik, mintha implicite mindkét tanulmány célja a modernizáció legitimálása lenne egy deduk-
tív és teleologikus megközelítési sémában, melyeknek már az elején „tudni lehet”, hogy mi lesz 
a végkövetkeztetésük. Ezután nem meglepő, hogy Leinbach konklúziói is megerősítették azokat 
a nézőpontokat, melyek a városoknak (növekedési pólusok), mint a modernizáció elsődleges él-
vezőinek, valamint a közlekedési hálózatoknak, mint a folyamat terjedését elősegítő infrastruk-
túrának a szerepkörét emelik ki (Leinbach 1972: 277).16 A modernizáció ebben az olvasatban 
alapvetően tehát egy „tér-időbeli folyamat” (Potter, Binns, Elliott és Smith 2008: 87), ahol 
az elmaradottság a modernizáció térbeli terjedésével/terjesztésével egy idő után felszámolható. A 
modernizációs módszertannal és általában a modernizációelmélet sugallta felfogásokkal szem-
beni kritikák a radikális földrajz képviselői felől a hetvenes években kerültek a tudományos me-
zőbe, különböző tudományos fórumokon keresztül. A kritikák terjesztésének egyik fontos „helye” 
volt a Clark University berkein belül 1969-ben elindított Antipode folyóirat, melyet elsősorban 
a vietnámi háború elleni tiltakozás, az új baloldali mozgalmak előtérbe kerülése, valamint a 

16 Itt érdemes már utalni arra, hogy ezek az eredmények szorosan egybecsengenek a centrum-periféria relá-
ciókat sugalmazó nézetekkel (pl. John Friedmann vagy Francois Perroux növekedési pólus elméleteivel) 
kiemelve, hogy a modernizáció a városhierarchia mentén „lecsorog” az alacsonyabb térségi szintekre is.  
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szegénység, rasszizmus, a gettósodás, az urbanizáció okozta társadalmi konfliktusok – mint az 
Egyesült Államokban jelenlévő társadalmi problémák – felismerése hívott életre. 

A kritikák fő iránya a modernizációval szemben már nemcsak a módszertani problé-
mákra fókuszált, hanem a mainstream elméletek lényegét is „kikezdte”. A legtöbb szerző (pl. 
McGee 1974; Slater 1973, 1977) amellett érvelt, hogy a fejlődéssel foglalkozó geográfu-
soknak újra kell értelmezniük a fejlődés problematikáját, és elemzéseikhez több terepmun-
kára, a helyi sajátosságok mélyebb ismeretére (szemben az „adatmanipulatív” és pozitivista 
modernizációelméleti megközelítésekkel) lenne szükség (vö. McGee 1974: 31–41). McGee 
tanulmányában egyrészt mereven bírálta a modernizációs elméleteket azok eurocentrikussága 
(ti. hogy az elméletek alapvetően az amerikai-európai tapasztalatokra épülnek) miatt, másrészt 
– és az előzőből következően – elutasította azt a nézetet, mely szerint létezik egy egységes, a 
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világ minden országára érvényes, unilineáris fejlődési út. Ezek a megközelítések járultak hozzá 
a kilencvenes években és az ezredforduló környékén a fejlődés alternatív megközelítéseihez, a 
fejlődés posztkolonialista kritikájához és a – 3. fejezet utolsó részében részletesebben taglalt – 
post-development iskola alapgondolataihoz is. 

A fejlődéstanulmányok és a fejlődésföldrajz kapcsolódási pontjai  
és a fejlődéstanulmányok mibenléte

Nehéz pontos és egzakt definíciót adni a fejlődéstanulmányok néven intézményesült kutatási 
irányzatnak. Ahogy az előző alfejezet elején röviden említettem, a fejlődéstanulmányok tudo-
mány-rendszertani szempontból tágabb kutatási témákat foglal magában, mint a fejlődésföld-
rajz. Potter, Conway, Evans és Lloyd-Evans (2012) gondolatait kölcsönözve, a fejlődésta-
nulmányok fő kutatási területei egyrészt a szegénység, másrészt az egyenlőtlenségek témaköreire 
irányulnak, de – ahogy a 4. ábrán látható – az irányzat nagymértékben támaszkodik egyéb tu-
dományterületek megközelítésmódjaira és kutatási irányzataira is. A 2. fejezet elején érintet-
tem a fejlődés szociológiai vonatkozásait, amelyek alapvetően a társadalmi változások proble-
matizálásával foglalkoznak, de a szociológia és a földrajz mellett a fejlődéstanulmányok ugyan-
úgy merítenek a közgazdaságtan, a városi és regionális tervezés, a nemzetközi kapcsolatok, 
vagy akár az antropológia tudományaiból is. Az alábbi rendszertani megközelítésből adódóan 
a fejlődéstanulmányokra tehát – bizonyos olvasatok szerint – mint inter- és multidiszciplináris 
tudományterületre kell tekintenünk: egy olyan kvázi-önálló irányzatra, amely egyszerre több 
tudomány nyelvezetét, módszereit, megközelítéseit és kutatási területeit integrálja (a fejlődés-
tanulmányokat az előbb idézett kézikönyv cross-disciplinary irányzatként is identifikálja, ennek 
azonban véleményem szerint problémás a magyar fordítása). 
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A fejlődéstanulmányok, mint tudományterület meghatározását legadekvátabb módon a 
fejlődés-gazdaságtan felől közelíthetjük meg, ami szintén relatíve fiatal, a második világhábo-
rút követően kialakuló tudományos kutatási területnek tekinthető. A hagyományos közgaz-
daságtan főbb elméleti irányzatai természetesen korábban is mindig kiemelten foglalkoztak 
a nemzetgazdaságok fejlődésének problematikájával, de a világháború utáni dekolonizációs 
folyamatok, a „fejlett” és „elmaradott” (jórészt a gyarmati uralom alól felszabaduló) orszá-
gok közötti markánsan megnyilvánuló fejlettségbeli különbségek gyakorlatilag legitimálták 
az új irányzat létrejöttét és kutatási perspektíváit: „A fejlődés gazdaságtana mint önállósult 
tudományágazat eredetileg csupán a gazdaságilag elmaradott, „gyengén fejlett” országok fejlődé-
si problematikájára vonatkoztatott diszciplínaként jelent meg, va gyis mind földrajzi, mind 
tematikai értelemben korlátozott tudományterületként” (Szentes 2011: 16, kiemelés tőlem).17 
Szentes a fejlődéstanulmányokat annyiban különbözteti meg a fejlődés-gazdaságtantól, hogy 
előbbit kifejezetten utóbbi ökonomista szemléletű „változatának” tartja, és amellett érvel, hogy 
a fejlődés-gazdaságtan pont amiatt válhatott önálló tudományos kutatási irányzattá, mert egy 
specifikus térségcsoportra és problémakörre fókuszál; emiatt azt nemcsak a közgazdaságtanból 
kivált, de bizonyos olvasatban azzal szembenálló területként jelölhetjük meg. 

Béládi és Miszlivetz (1980: viii) a hazai tudományos közeghez is közelebb hozva a 
fejlődéstanulmányok tudományterületét, azt úgy határozzák meg, mint „a fejlődő országok tör-
ténelmének, gazdasági és társadalmi helyzetének, politikai viszonyainak, ideológiai és filozófiai 
áramlatainak, valamint nemzetközi gazdasági és politikai szerepének kutatását és oktatását 
célzó, többnyire interdiszciplináris” tudományterületet. Érdekes azonban megfigyelni, hogy 
sem a hazai tudományos közegbe, s ezáltal a hazai felsőoktatásba sem sikerült a fejlődéstanul-
mányok intézmény- és keretrendszerét, megközelítéseit a szó szoros értelmében beintegrálni; 
ellentétben a szűkebb kelet-közép európai térségben pl. Lengyelországgal, vagy Csehországgal, 
ahol működik önálló fejlődéstanulmányok képzés. A legtöbb hazai, a témakör vizsgálatához 
leginkább kötődő felsőoktatási tudásközpontban mind a mai napig inkább a fejlődés-gazdaság-
tan, a regionális gazdaságtan, vagy akár a világgazdaságtan értelemben vett tudományterületek 
oktatása folyik; ami véleményem szerint a szocialista tudomány erősen tematizált közgazda-
sági jellegének máig élő hagyatékaként fogható fel. Ez persze nem jelenti azt, hogy az itthoni 
közeg „mostohán” állt volna a volt gyarmati országok és a „Harmadik Világ” vizsgálatához a 
múlt század második felében, és örvendetes módon ez az ezredforduló után sincs így. A glo-
bális folyamatok hatására a kritikai társadalomtudományi körökben egyre nagyobb érdeklő-

17 Todaro (1997: 7–8) is hasonlóan fogja meg a fejlődés-gazdaságtan lényegét, szerinte az „sem több, sem ke-
vesebb, mint a korunkbeli szegény, gyengén fejlett, harmadik világhoz tartozó nemzetek gazdaságtana” (idézi 
Szentes 2011: 17). Ezzel kapcsolatban egyébként jelentős kritikák hangzottak el arra nézve, hogy egyálta-
lán létezik-e egységes közgazdaságtan, melynek módszerei és elméletei ugyanúgy alkalmazhatók-e a fejlődő 
világra, mint a fejlett országokra; sőt, Todaro még az egységes fejlődés-gazdaságtan létére is rákérdez. Talán 
ezeknek a tudományos és ismeretelméleti kérdéseknek is köszönhető, hogy az egységes, fejlesztésközpontú, a 
közgazdaságtanra mereven támaszkodó narratíva a hetvenes évektől egyre inkább érvényét vesztette.
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dés mutatkozik a globalizáció és fejlődés ellentmondásainak, a kapitalizmus által különböző 
léptékeken folyamatosan újratermelt egyenlőtlenségeknek, az ökológiai válságok hatásainak 
elemzésére. Ezeken túlmenően a prominens külföldi szerzők munkái több tanulmánykötet 
által már magyar fordításban is elérhetővé váltak, ezzel is némileg „közelebb hozva” a kritikai 
elméleteket és perspektívákat hazánkhoz (ld. Schei ring és Boda 2011; Boda és Scheiring 
2011; Jelinek, Czirfusz, Bodnár és Gyimesi 2013). 

A fejlődéstanulmányok, mint diszciplína intézményesülése – kutatóintézetek és tudás-
központok megjelenésének formájában – is alapvetően kapcsolódik az imént említett tudo-
mányos kontextushoz; ami a múlt század 1960-as éveire tehető, és földrajzilag Nagy-Bri-
tanniához kötődik. A kutatóintézetek és a felsőoktatási központok megalapításának célja 
egyértelműen a „tradiconális” diszciplínákon túlmenően egy több témakört átfogó, új tudo-
mányterület legitimációjának megteremtése volt, kilépve a közgazdaságtan körein kívülre. Az 
intézményesülés első „mérföldköveinek” a londoni székhelyű Over seas Development Institute-t 
valamint az 1966-ban alapított Institute of Development Studiest (Sussex-i Egyetem) tekinthet-
jük, 1973-ban pedig az első hivatalos egyetemi képzés is elindult a University of East Anglia-n. 
Az intézményesülés Európa, azon belül is Nagy-Britannia-központúsága persze felvetheti a 
kérdést, hogy így maga a diszciplína mennyire került vajon hatalmi pozícióba azáltal, hogy 
centrumai és legfőbb tudástermelő központjai a fejlett, nyugati világban voltak.18 Hozzá kell 
tenni ugyanakkor, hogy nem sokkal később már több fejlődő országban (Kenya, Banglades) is 
létesültek fejlődéstanulmányi intézetek (Sumner és Tribe 2008: 755). 

A fejlődéstanulmányok, kialakulását követően mind tudománytörténeti kontextusát, 
mind társadalmi, gazdasági és politikai beágyazottságát tekintve viszonylag jól körülhatárol-
ható korszakokra bontható (Harriss 2005). Érdemes hangsúlyoznom, hogy e tudomány-
terület ismeretelméleti és megközelítésbeli váltásaiért, melyek ezeket a korszakokat kijelölik 
– hasonlóan a fejlődésföldrajzhoz – legfőbb mértékben a globális folyamatok változásai a „fe-
lelősek”, és Potter (2014) érvelésével egyetértve a fejlődéstanulmányok tudománytörténete 
nem is választható el élesen a fejlődésföldrajzétól.19 Ennek okát egyértelműen a két tudo-
mányág központi vizsgálati kérdései: a globális fejlesztéspolitikák problémáinak feltárása, az 
elmaradottság okainak magyarázata, továbbá főleg a szegénység és a társadalmi egyenlőtlen-
ségek megszüntetésének narratívái kötik össze, többnyire kritikai élű vizsgálatokon keresztül. 

18 Ezekkel egyidejűleg a fejlődéstanulmányok felsőoktatási expanziója egyéb brit tudásközpontokba – Oxford, 
Manchester, London School of Economics, Birmingham, stb. – is átterjedt.

19  Potter, az egyébként az ő általa is szerkesztett könyv egyik saját maga írta fejezetében a fejezet címe szerint a 
fejlődéstanulmányok eredetéről és rövid történetéről ír, de egy rövid áttekintő rész után a fejlődésről való általános 
gondolkodás társadalomtudományokra ható változásait helyezi egy történeti kontextusba. Vagyis nem kimon-
dottan a fejlődéstanulmányok történetére fókuszál – ahogy fejezete címe azt sejtetni engedné –, hanem magának 
a fejlődésgondolatnak a történetén megy végig. Így kerül az elemzésébe pl. a trópusi földrajz, a függőség-elmélet, 
a fejlődésföldrajz, vagy a radikális földrajz is. Ezzel végsősoron Potter is igazolja, hogy tudománytörténetileg 
majdnem minden, a fejlődéssel foglalkozó társadalomtudomány kisebb-nagyobb mértékben párhuzamosan fej-
lődött; a „külső” (ismeret)elméleti hatások mindegyik területre ugyanúgy hatottak (vö. Potter 2014: 16–20). 
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A fejlődéstanulmányokat megjelenésekor, az 1940-es és 50-es évek folyamán még erőteljesen 
áthatotta a közgazdaságtan keynesiánus irányvonala, a fejlesztés legfőbb cselekvője ekkor az 
állam volt („fejlesztő állam”), az alkalmazott tudomány pedig egyre közelebb került a gazda-
sági tervezés gyakorlatához (Rahnema 1997; Molteberg és Bergstrøm 2000). Harriss 
ezt a korszakot a „pozitivista ortodoxia” időszakának nevezi, aminek alapvető elve abban állt, 
hogy „a technokraták a problémák megoldását a gazdasági növekedésen keresztül elemezték, 
jó »tudományos« elemzésekkel pedig meg lehetett adni a »helyes válaszokat« a [gazdaság- és 
társadalom]tervezés fő céljaira vonatkozóan” (Harriss 2005: 19, kiemelés és kiegészítés tő-
lem). A tudás és előrehaladás elsődleges iránya tehát a hipotézisek tesztelésén és statisztikai 
igazolásukon keresztül volt megszabva (Potter 2014). Ez a közgazdaságtani jelleg (legalábbis 
implicite és alapjaiban véve) egészen az 1980-as évekig végigkísérte a fejlődéstanulmányok 
megközelítésmódját; párhuzamosan a korszak domináns fejlődés-megközelítéseivel, amelyek 
a modernizáció- és függőségelméletekre alapozva az elmaradottságot gazdasági jellegű hiányos-
ságként értelmezték (ld. még később). A társadalmi-gazdasági tervezési gyakorlat, a fejlődésta-
nulmányok normatív megközelítései ugyanakkor mindvégig párhuzamosan léteztek a kritikai 
reflexív megközelítésekkel is, így a tudományágra kezdetétől fogva egy elméleti és módszertani 
dualizmus volt jellemző (vö. Molteberg és Bergstrøm 2000: 5–6). Ez a kettősség a diszcip-
lína egy másik tulajdonságában, a különbségek és hasonlóságok elveinek hangsúlyozásában is 
megnyilvánul. Jellegében a fejlődéstanulmányok ugyanis a Harmadik Világ különbözőségét vallja, 
legitimálva ezzel saját pozícióját (ahogy említettem, ezért is „vált ki” a közgazdaságtan kere-
teiből), másrészt a fejlesztéspolitikák célja a felzárkóztatáson keresztül az azonosság irányába 
hat (Corbridge 2007). Ezek, és egyéb „lehetetlenségi tételek” (mint pl. a fejlődés-gazdaság-
tan téveszméi, vagy a post-development iskola [ld. később] radikális kizáró narratívája) adják 
Corbridge érvelésében a fejlődéstanulmányok ellentmondásosságait, és végsősoron diszcipli-
náris megkérdőjelezhetőségét. A fejlődéstanulmányok részletes tudománytörténeti áttekintését 
– ahogy említettem: a fejlődésföldrajzzal való párhuzama, és az őket érő hatások „közös” jellege 
miatt – a disszertáció keretein belül nem tartom szükségesnek részletesen tárgyalni (erről ld. 
többek között Harriss 2005; Sumner 2006; Sumner és Tribe 2008 összefoglalóit), helyette 
inkább a tudományterület jelenkori irányvonalait emelném ki. 

A társadalomtudományokban a nyolcvanas-kilencvenes évek folyamán végbemenő „for-
dulatok” és ismeretelméleti váltások (kulturális fordulat, nyelvi fordulat, posztko lonializ mus, 
posztstrukturalizmus stb.) a fejlődéstanulmányokra, és vele párhuzamosan a fejlődésföldrajzra 
is hatást gyakoroltak. Egyre hangsúlyosabban előkerülő téma lett például a (fejlődés)földrajz 
és a fejlődéstanulmányok „dekolo ni alizálása”, azaz, hogy a diszciplína újragondolja egyfelől 
korábbi rögzült reprezentációs gyakorlatait, koncepcióit, és a térségek viszonylatában szélesí-
tse perspektíváit valamint elismerje a kulturális sokszínűséget (Radcliffe 2005). Másfelől 
pedig, hogy újraértelmezze azt a tényt, hogy a fejlődés azon problémái, melyeket csak a fejlődő 
országok viszonylatában értelmezünk, a fejlettekben is ugyanúgy léteznek (ld. Jones [2000]: 
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Why is it alright to do development over ‘there’ but not ‘here’?, vagy Potter [2001]: Geography and 
development: ‘core’ and ‘periphery’? c. tanulmányait). 

Ez utóbbi gyakorlatilag magyarázza az előző feltevést; a fejlődéstanulmányoknak sok-
kal inkább globális perspektívában kell gondolkodnia és el kell ismernie nemcsak a vizsgált 
térségcsoportjának, de a problémaként kezelt társadalmi-gazdasági jelenségeknek a sokszínű-
ségét is. A gond az, hogy a diszciplína – minden bizonnyal még magán hordozva európai 

„gyökereit” és szemléletmódját – ezekről kevésbé akar tudomást venni. Példának okáért: Kínát 
gondolkodásunkban továbbra is fejlődő országként tartjuk számon, magas szegénységgel és 
egyenlőtlenségekkel, mégis a világ egyik legnagyobb feltörekvő gazdaságáról van szó. Emellett 
sokszor, a nyugati gondolkodás által konstruált problémák – pl. a túlnépesedés – sem feltétlen 
csak a fejlődő országokra igazak; a „túlfejlődés”, a fogyasztói társadalom nyugati mintája több 
olyan társadalmi, demográfiai és gazdasági problémát (pl. az elhízás magas kockázata a nyu-
gat-európai országokban, vagy az iparosítás környezetterhelő hatásai) vet fel, ami közvetlenül 
épp a fejlett országokban jelentkezik. Az országhatárokat átlépő kölcsönös egymásra hatások 
figyelembevétele bizonyos tekintetben még inkább ezekre a problémákra irányítja a figyel-
met. A környezetszennyezést például nem értelmezhetjük globális következmények nélkül, de 
ugyanígy a terrorizmus globalizálódása – és a vele bizonyos mértékben összefüggő migráció 
problémája (vö. Kothari 2008) – is gyakorlatilag kizárja és elvetésre készteti a tudományterü-
let beszűkült kutatási és térségi fókuszát, és a fejlődésföldrajz, valamint a fejlődéstanulmányok 
kritikai újragondolását hangsúlyozza (ld. Sumner és Tribe 2008; Silvey és Rankin 2010). 
Hasonló gondolatokat fogalmaz meg Szentes is, aki szerint „(…) az országhatárokat kereszte-
ző gazdasági, társadalmi és ökológiai folyamatok, növekvő interdependenciák figyelembevételével 
mindinkább teret nyer az egyetlen és osztatlan világ koncepciója, amely azonban nem zárja 
ki az országok, országcsoportok közötti (sem pedig az országokon belüli) egyenlőtlenségek, 
fejlettségbeli és egyéb különbségek tényének elismerését” (Szentes 2011: 137, kiemelés tő-
lem). Azt gondolom, hogy mind a fejlődésföldrajz, mind a fejlődéstanulmányok, a jelenlegi 
globális folyamatok tényleges hatásainak figyelembevételével újragondolásra érdemes (akár 
hazai körökben is); tapasztalataim szerint ezekre a kritikákra a tudomány és a nemzetközi 
fejlesztéspolitika is folyamatosan reagálni próbál (utóbbit példázza a Fenntartható Fejlesztési 
Célok keretrendszere is, amiről az értekezés 5. fejezetében lesz szó). Szentes Tamás imént 
idézett gondolatai e tekintetben vezérfonalat is jelenthetnek; az egyes országok és országcso-
portok homogenizálására és a különbségek elfedésének gyakorlatára (is) próbálok reflektálni a 
dolgozat következő alfejezetében a különböző térfelosztási kérdések tárgyalásakor. 

2.4. A fejlődés változó „világai”: térmetaforák és történeti hátterük

A 2. fejezet korábbi részeiben jórészt a fejlődés tudománytörténeti vonatkozásait ismertettem 
egyfelől a szociológiával, másfelől a földrajzzal való kapcsolódási pontokon keresztül. A feje-
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zetet első két részét igyekeztem tudatosan kronológiai rendben tárgyalni (a 18–19. századtól 
kezdődően a második világháborúig és a 20. század második feléig), ebben az alfejezetben is-
mét a világháború utáni időszak adja a történeti kontextust. Munkámnak ebben a fejezetében 
a politikai és tudományos diskurzusban „közkedvelt”, és a fejlettség-elmaradottság problé-
maköréhez kapcsolt térfelosztási terminológiákkal, retorikájukkal és történeti előzményeikkel 
foglalkozom, be kívánom kapcsolni tehát a tér szerepét globális léptéken keresztül a disszer-
táció tágabb problémakörébe. A fejlődés korábban tárgyalt elméleti és tudománytörténeti vo-
natkozásaihoz véleményem szerint azok a (tudományos/politikai/hatalmi) törekvések is hoz-
zátartoznak, melyek a világ országait, makrorégióit valamilyen gondolati vagy gazdasági síkon 
kísérelték meg – egymástól, vagy sokszor csupán a nyugati, fejlett térségektől való különbö-
ző tulajdonságaik alapján – kategorizálni. Ez utóbbi gondolatommal visszautalok a trópusok 
eszméjének tárgyalásakor leírtakhoz, nevezetesen, hogy a következőkben bemutatásra kerülő 
térkategóriák és metaforák (a fejlődésdiskurzus kritikai olvasatában) beilleszthetők egy orien-
talista, a „Mi/Ők” viszonyára alapozó felfogásba. Az olyan – többnyire dichotómiákra épülő – 
jelzők, mint a globális Észak és globális Dél, a centrum és periféria, fejlett és fejlődő országok 
vagy az Első, Második és Harmadik Világ különböző elméleti koncepciókat takarnak, melyek 
részben eltérő kontextusokban és történelmi szituációkban ágyazódtak be a politikai, tudomá-
nyos közbeszédbe, majd öröklődtek tovább gyakran egymás szinonimájaként.

A fejezetben az egyes térfelosztási kategóriák közül elsőként részletesebben foglalkozom 
a Harmadik Világ koncepciójával és ellentmondásaival. Ennek oka egyrészt az, hogy az említett 
térkategóriák közül értelmezésében ez „járta be” a legellentmondásosabb utat, másrészt különböző 
tartalomelemzési vizsgálatok (pl. Vanolo 2010; Solarz 2012) eredményeit20 tekintve napjaink-
ban is ez a kifejezés van jelen leginkább a fejlődéssel kapcsolatos tudományos mezőben (lásd pl. 
a Third World Quarterly c. folyóirat 2004/1. számának témaköreit és vizsgálati kérdéseit, melyek 
néhány gondolatából e fejezetben is merítek). Mások (pl. Tomlinson 2003) ezzel szemben éppen 
arra hívják fel a figyelmet, hogy a globalizációs diskurzus és a globalizációról szóló viták erősödé-
sével a Harmadik Világ kifejezés használata a kilencvenes évek óta épphogy visszaszorulóban van.

A Harmadik Világ koncepciója és történeti értelmezése

„Tehát, a Harmadik Világ koncepciója (bármely másik szino-
nimájával együtt) földrajzilag bizonytalan. Ez egyrészt annak 
az objektív valóságnak köszönhető, amire vonatkoztatják, más-
részt a fogalom megalkotói és használói identitásának, és az 
általa jellemzett folyamatoknak, mint szubjektív tényezőknek.”  

(Solarz 2012: 57)

20  Alberto Vanolo (2010) például az ezredforduló környékére vonatkozólag (1998–2008 között) vizsgálta az 
angolszász társadalomföldrajz legmagasabb impakt faktorú folyóiratait. Ezekben 66 olyan cikket talált, ahol 
a világ gazdasági különbségeinek leírására valamely térkategóriát használták; a 66 cikk közel egyharmadában 
jelölték ezt az „Első–Második–Harmadik Világ” felosztás mentén. 
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A bevezető gondolatokban említett metaforák napjainkban is tartó jelentősége Vanolo (2010, 
26) szerint abban áll, hogy azok „alapvető szerepet játszanak a földrajzi elképzeléseink, térkép-
zeteink alakításában (…), Baudrillard (1983) hiperrealitás (reprezentáció) fogalmával élve 
gyakran jobban befolyásolják cselekvési gyakorlatainkat, mint maguk a »valós tények« (hard 
facts)”. Henri Lefebvre (1974) nyomán azt is mondhatjuk, hogy ezek a metaforák egyfaj-
ta reprezentációs térként működnek, amelyekhez különböző kapcsolt jelentések és mentális 
képzetek tartoznak. Vanolo Barnes és Duncan (1992) nyomán úgy érvel, hogy a legtöbb 
földrajzi diskurzus21 alapvetően metaforikus természetű, a (földrajzi) valóságok megértéséhez 
metaforákat és analógiákat használ; emiatt ez utóbbiak elemzését mindenképpen valamilyen 
diskurzusba ágyazva kell elvégezni (vö. McCloskey 1985). 

A világ térfelosztásának különböző metaforái és konstrukciói közül a globalizációval 
kapcsolatos elbeszélések térnyerése előtt a Harmadik Világ gondolatköre volt leginkább meg-
határozó; egyesek szerint azért, mert a világháború utáni új geopolitikai és gazdasági viszo-
nyok leírására a gyakran használt fejlett/fejlődő, Észak/Dél ellentétpárokkal szemben ez tűnt 
leginkább megfelelőnek és eleinte értékítéletektől mentesnek (Smith 2003). A koncepció 
tartalmának értelmezése ugyanakkor korántsem volt problémamentes. A Harmadik Világot 
annak megjelenésekor eleinte a térséget alkotó országok politikai „el nem kötelezettsége”, a 
két hidegháborús nagyhatalomtól való elhatárolódása alapján határozták meg. Ez a hármas fel-
osztás viszont a kilencvenes évek eleji rendszerváltások után megkérdőjeleződött (pl. Berger 
1994; Ma 1998; Dirlik 2004; Randall 2004), így az említett asszociációs funkciója értelmét 
vesztette. A koncepció tartalma és a fogalom használata főleg a hatvanas-hetvenes években 
ugyanakkor élénk tudományos viták tárgya volt, a kifejezést pedig a múlt század közepétől 
kezdve elfogadták és használták (Muni 1979; Solarz 2012).

Politikai értelemben a Harmadik Világ kifejezés megjelenése az 1950-es évek első felére 
vezethető vissza, a gondolat eredete azonban messze túlmutat a múlt század második felén. A 
koncep cióról szóló tudományos viták gyakran tisztázatlan kérdése a kifejezés megjelenésének 
kezdeti időpontja, és egyáltalán a koncepció értelmezésének ellent mondásossága. Többen (pl. 
Wolf-Phillips 1979; Pletsch 1981; az ezredforduló után Dirlik 2004; Smit 2010; Solarz 
2014) a gondolat első használójának Alfred Sauvy francia demográfus és gazdaságtörténészt 
tekintik, bár Pletsch (1981) több más francia szerzőt is fel sorakoztat a fogalom történetének 
körüljárásakor.22 Ahogy írja, „az, hogy ki használta elsőként a kifejezést, talán kevésbé fontos, 
ám a viszonylag nehéz beazonosítás egy lényeges do logra azért rávilágít. (…) arra, hogy a Har-
madik Világ gondolatát nemzettől, ideológiai nézettől és tudományos háttértől függetlenül társada-

21  A diskurzus fogalmáról bővebben a 3. fejezetben írok, hozzákapcsolva azt a fejlődés/fejlesztés gondolatkö-
rének világháború utáni történeti és geopolitikai kontextusához. 

22  Worsley (1979) például Wolf-Phillips állítását egyenesen inkorrektnek állítja be, mely szerint Sauvy volt 
az első, aki az analógiát használta és leírta. Szerinte Claude Bourdet már 1949-ben utalt a francia baloldal 
különálló, független politikájára, mely a negyedik köztársaság híveitől és Charles de Gaulle politikai párt-
jától is el kívánt határolódni.
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lomkutatók és újságírók egyaránt használták a világháború után kialakult új világrend struktúrájá-
nak leírására és megértésére (Pletsch 1981: 569, kiemelés tőlem). Bár Sauvy maga is használta 
a fogalmat, kritikus volt azzal a világrenddel, amelyre az analógiát alkalmazta. Cinikusan állt 
a nyugati és a szocialista hatalmakhoz és amellett érvelt, hogy mindkettő a fegyverkezésre és 
a hidegháborús geopolitikai szembenállásra koncentrált a szóban forgó térség valós problémái 
helyett. Sauvy szerint az ötvenes évek hidegháborús geopolitikai környezetében a politikai 
és tudományos közeg főleg a két nagyhatalom szembenállására fókuszált „gyakran elfelejtve, 
hogy létezik egy sokkal fontosabb harmadik – kronológiai szempontból első – világ is” (uo.). 
A francia demográfus a 18. század végi franciaországi állapotokra visszautalva, a Harmadik 
Világ országait a forradalom előtti társa dalmi berendezkedés legalsó fokán, a nemességhez 
és a papsághoz képest hátrányos helyzetben lévő, az ún. harmadik rendet képviselő polgárság 
és parasztság analógiájára írta le (Power 2003; Solarz 2012); írásában már ekkor utalt az 
említett országok elmaradott társadalmi és gazdasági viszonyaira is.

Az ötvenes-hatvanas években ez a megközelítés vált jellemzővé a tudományos diskur-
zusban, ahol a Harmadik Világ országait a közös gyarmati múlt, és a két politikai tömb-
től való függetlenség, „el nem kötelezettség” alapján határozták meg (Corbridge 2009), a 
koncepció főleg a „harmadik út”, „harmadik erő” kontextusában került elő (Wolf-Phillips 
1979). Ennek történeti hátterében az újonnan függetlenné vált országok aktív diplomáciája 
állt, mellyel azok a nemzetközi politikai színtérre kívántak lépni. Az el nem kötelezettség po-
litikája (mint „harmadik utas” politika), egyfajta közös identitástudatként a szabad cselekvőké-
pesség fenntartását jelentette (Csicsmann 2000), az országok nem akartak összefogni sem az 
amerikai, sem a szovjet blokk ellen. (Persze érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb „tagország” 
a későbbiekben inkább a szocialista országokkal való kapcsolatokat kereste – vö. Fischer 
1992). Az el nem kötelezettség politikájának fontos mérföldkövét jelen tette az 1955-ös ban-
dungi konferencia, ahol 29, jórészt volt gyarmati ország egy politikailag független közösség 
alapjait és a két hatalmi tömbtől elkülönülő fejlődési út lehetséges alternatíváit fogalmazta 
meg, amely elutasította a hidegháború és a nukleáris fegyverke zési verseny légkörét. A ban-
dungi tíz elv, amely a harmadik utas politizálás főbb elemeit nevezte meg, többek között az 
alapvető emberi jogok tiszteletben tartásáról, a nemzetek szuverenitásáról, a kölcsönös érde-
kek és együttműködés elősegítéséről szólt, támaszkodva az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek alapokmányára (vö. Kende 1979; Fischer 1992). Bandung utópisztikus hatása és egy 
lehetséges harmadik út gondolata az 1960-as évek végi radikális mozgalmaknak is forrásául 
szolgált (Dirlik 2004). Ebben az olvasatban a nyugati, kapitalista ipari országok (élükön az 
Egyesült Államokkal és Nyugat-Európával) alkották az „Első Világot”, a központilag irányí-
tott, szocialista berendezkedésű, szovjet érdekszférába tartozó államok a „Második Világot”, 
míg a „maradék” országok a „Harmadik Világ” kategóriáját fedték le (5. ábra). Ez a felfogás 
arra az ellentmondásra is rávilágít, hogy míg politikai értelemben utóbbi kategória értéksem-
legesnek tekinthető (hiszen a többi két tömbtől elkülönülve kívánt létezni), mégis a világok 
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efféle rangsorba állítása, az USA és Európa nyugati felének (gazdasági, társadalmi, kulturá-
lis) felsőbbren dűsége egy eurocen t rikus, ezáltal értékítéletet is magában hordozó narratívába 
ágyazódott (pl. milyen szempontból, és miért pont az Egyesült Államok és Nyugat-Európa áll 
az első helyen?). A térség egzakt földrajzi elhelyezkedése ugyanakkor sosem volt kellőképpen 
és megalapozottan definiálva; ennek eredménye, hogy az „ahány kutató és megközelítés, annyi 
féle lehatárolás” létezik még napjainkban is, ahogy ez a fejezet elején található Solarz-féle 
idézetből is kitűnik, és ahogy a szerző szakirodalmi gyűjtésének „végeredményéből” (ld. 6. 
ábra) látszik (vö. Solarz 2014: 57–60). 

A Harmadik Világ különböző szempontú értelmezései Peter Worsley How many 
Worlds? című 1979-es írásában kapcsolódnak össze, aki az el nem köteleződés, a gyarmati 
örökség mel lett a szóban forgó térséget a „szegény országok világaként” definiálta (Worsley 
1979: 102). A világ országait Worsley fejlettségi helyzetük alapján – némileg leegyszerűsí-
tően – politikai-ideológiai és gazdasági szempontból osztályozta, mindkét tényező alapján 
2-2 csoportot (kapitalista/kommunista és gazdag/szegény) különítve el. A végeredményben 
elméletileg létrejövő négy csoportot azonban saját véleménye szerint sem tartotta megfele-
lőnek egy háromrészes osztályozáshoz, de a két tényező közül csak a gazdasági fejlettség 
kategorizálási problémáira tért ki. Arra ugyan felhívta a figyelmet, hogy a Harmadik Világ 
egyes országaiban tapasztalható fejlettségbeli elmozdulások egy új, „közepesen-fejlett” kate-
gória létrehozását igényelnék a gazdag/szegény osztat mellé, de a nemzetek politikai meg-
osztottságát továbbra is a kapitalista/kommunista felosztás mentén rendezte. A Harmadik 
Világ országai ugyanakkor éppen a fent említett politikai semlegességük miatt elméletileg 
egyik csoportba sem illenének bele: például Kuba, Vietnám, Angola vagy Mozambik nyíltan 

„anti-imperialista” külpolitikájuk mellett nem követték teljes egészében a szovjet vagy a kínai 
nemzetépítés modelljét, habár szocialista országokként tartották őket számon (Muni 1979; 
Potter, Binns, Elliott és Smith 2008).

A Harmadik Világ kezdeti, politikai nézőpontból való meghatározása így a hetvenes 
évektől kezdődően új tartalommal is „gazdagodott”. Habár korábbi jelentéstartalmát – leg-
alábbis a diplomáciai színtéren – megőrizte, a hangsúly egyre inkább a koncepció gazdasági 
vonalára helyeződött át (Wolf-Phillips 1979). E tartalmi bővülés hátterében minden bi-
zonnyal fontos szerepe volt többek között a tudományt övező főáramú modernizációs elmé-
letek (ld. részletesebben a 3. fejezetben) és a rájuk épülő fejlesztéspolitikai törekvések siker-
telenségének, amelyek az elmaradottság okait kutató társadalomtudományi megközelítések 
és érvelések megújulásához vezettek (Szentes 1976, 2011). Mivel a korábbi gyarmatok és a 
harmadik utas politikában gondolkodó államok többsége gyakorlatilag lefedte az alulfejlett-
ként definiált országok nagy részét, így a Harmadik Világ – megőrizve az alá/fölérendeltség 
viszonyrendszerét – e térség szinonimájává vált. Ehhez társult, hogy az értelmezés egyre inkább 
a térségek hiányosságaira fókuszált, ezzel legitimálva a fejlődésük/fejlesztésük érdekében történő be-
avatkozás szükségességét (Berger 1994; Power 2003).
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Már ezek a különböző értelmezési keretek is jelzik, hogy nincs és nem is volt egységes 
álláspont azzal kapcsolatosan, hogy kik és hogyan beszélik el a Harmadik Világ történetét és 
a koncepció lényegét. Nyilvánvaló, hogy azok a társadalmak, amelyekről az elbeszélés szól, in-
kább a politikai-ideológiai sík mentén definiálták magukat (lásd: Bandung), míg a modernista 
szemléletmód inkább egy Mi/Ők viszonyrendszerre, és főleg szociokultu rális-gazdasági kü-
lönbségekre alapozva rendezte a globális viszonyokat. Mindkét meg közelítésmódnak vannak 
persze olyan kérdései és ellentmondásai, amelyek időről-időre felmerülnek a globális fejlődés-
történeti diskurzusban és tudományos munkákban; ezeket igyekszem a következőkben minél 
szélesebb látókörbe helyezni és részletezni (vö. Farkas 2015). 

A koncepció ellentmondásai és kritikái

A Harmadik Világgal kapcsolatos ellentmondásokat és kritikákat több csoportra oszthatjuk 
asze rint, hogy a koncepciót és annak tartalmát milyen dimenzió mentén kérdőjelezték meg. A 
fel vetések egy része elméleti, ideológiai síkon megy szembe a koncepcióval; mások főleg föld-
rajzi, történeti szempontú érvelésekkel kérdőjelezik meg annak relevanciáját. A következőkben 
ezeket az ellentmondásokat ismertetem.

Amennyiben a Harmadik Világra politikai olvasatában tekintünk, akkor, ahogy korábban 
szó esett róla, a meghatározásában elsősorban az el nem kötelezettség és a közös gyarmati 
múlt kerül előtérbe. Az első probléma ezzel az érveléssel, hogy az ebben a viszonyrendszerben 
számos olyan országot (pl. Egyiptom, Thaiföld) a Harmadik Világba sorol, melyekben a kolo-
nizáció soha nem teljesedett ki; ezzel szemben a felfogásból tudatosan kiírja azokat a „nyugati” 
országokat, melyek adott történelmi időszakban maguk is gyarmatok voltak, mint pl. Auszt-
rália, Kanada, Új-Zéland vagy akár maga az Egyesült Államok (MacFarlane 1999). Szintén 
politikai(-ideológiai) jellegű ellentmondás a koncepcióval kapcsolatban a volt szocialista orszá-
gok helyzetének megítélése. Amennyiben tartjuk magunkat a kapitalista/szocialista/semleges 
országok hármas felosztásához, de figyelembe vesszük a koncepció gazdasági dimenzió menti 
értelmezését is, úgy néhány ex-szocialista ország tényleges helyzete megkérdőjelezhetővé válik. 
Ez az ellentmondás természetesen függ attól a kontextustól is, amelyben magát a szocializ-
must értelmezzük, illetve, hogy annak milyen konkrét formái alakultak ki adott Harmadik 
Világ-beli országokban. Vagyis a kérdés az, hogy beszélhetünk-e, és ha igen, milyen viszonyok 
között szocialista Harmadik Világról, amikor a koncepciót politikai és gazdasági síkon próbál-
juk meghatározni? A szocialista berendezkedésű országokra vonatkozó néhány jellemvonás 
– mint például az egypártrendszer, az egyes gazdasági szektorokban az állami tulajdon magas 
hányada, a mezőgazdaság kollektivizálása stb. – alapján David Drakakis-Smith (1987) tett 
kísér letet a szocialista Harmadik Világ országainak lehatárolására (7. ábra). Összehasonlítva 
az előző ábrával Kína, Mongólia, vagy például Vietnám besorolása a Harmadik Világba a 
térképeken szembetűnően tükrözi a térség lehatárolásával kapcsolatos ideológiai, politikai és 
gazdasági ellentmondásokat. Számos ország társadalmi-gazdasági berendezkedése és politikája 
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megváltozott ugyanakkor a nyolcvanas (és kilencvenes) években, aminek következtében „fella-
zultak” a szocializmust akkoriban meghatározó viszonyok. (Mozambik például a Szovjetunió 
felbomlását követően egyre inkább a szocializmus demokratikusabb útjára tért át a többpárti 
választások megteremtésével, de több fekete-afrikai ország szintén ekkortájt kezdett demokra-
tikusabb kormányzat kiépítésébe.) Ezzel kapcsolatban tehát fontos hangsúlyozni – és később 
még többször teszek rá utalást –, hogy a világfelosztási terminológiák alkalmazását nem lehet 
függetleníteni a történeti és politikai kontextusaiktól; a gazdasági viszonyok mellett látható, 
hogy a politikai berendezkedés mentén sem tekinthetjük az egyes klasszifikációkat statikus 
érvényűnek (Potter, Binns, Elliott és Smith 2008: 26–27).

A kilencvenes évek eleji rendszerváltások után később még erőteljesebbé váltak azok a 
kritikák, amelyek a koncepció politikai értelmezésének elvetése mellett foglaltak állást (Holm 
1990; Berger 1994; Dirlik 2004). A viták kereszttüzében nyilvánvalóan az a kérdés állt, 
hogy a Szovjetunió felbomlásával és ezzel együtt a hideg háborús korszak lezárulásával van-e 
értelme továbbra is fenntartani ideológiai alapon a Harmadik Világról szóló vitát? Egyesek 
szerint a hidegháború végével az „identitás-vál ságba került” (Ma 1998: 346) térség újrapozí-
cionálására és újraértelmezésére volt szükség, mások szerint a policentrikussá váló világban a 
koncepció már csak a „történelem szemétdombjára kerülve” létezhetett tovább (Sachs 2009: 
xvii). Ezen nézetek közül a gazdasági síkon meghatározó álláspontokra reflektálok, amelyek 
természetszerűleg újabb problémákat vetnek fel.

A Harmadik Világ mögöttes tartalma véleményem szerint mind a mai napig magában 
rejti azt a modernista látásmódot, amelyen keresztül a Föld gazdaságilag elmaradott térségeit 
szemléljük. A koncepció ellen irányuló posztkolonialista kritikák egyrészt megkérdőjelezik a 
Harmadik Világról fennálló állandó, örök érvényűnek gondolt állításokat, másrészt tagadják 
annak statikus voltát is, amellett érvelve, hogy azt a mindenkori történelmi kontextusok és 
ideológiák szerint konstruálják (vö. Dirlik 2004: 138). Dirlik szerint a Harmadik Világ-
nak, mint konstrukciónak „nincs kapcsolata azzal a valósággal, amit kifejez, inkább a világ 
hatalmi-ideológiai alapokon nyugvó rendezésének eredménye” (uo.). Továbbá bármennyire is 
külön álló kategóriaként tekintünk rá, társadalmai mégsem létezhetnek a globális viszonyoktól 
függetlenül, és ha a Harmadik Világot a fejlett/fejlődő ellentétpárban utóbbi szinonimája ként 
értelmezzük, akkor is csak egy lineáris idősíkon, átmeneti állapotában határoz hatjuk meg. Ez 
a modernista olvasat a Harmadik Világot egy zárt, homogén, egységesen elmaradott és a modern 
világnak alárendelt szerepkörbe helyezi, elmosva ezzel a helyi viszonyok és identitások jelen-
tőségét. Ebből következően a névleg három részre osztott világ is csak egy kettős binaritáson 
alapul, ahol annak „modern” része válik szét egy utilitarista elven működő Első, és egy ideoló-
giailag „korlátolt” Második világra (ld. 8. ábra); ezáltal csak a tradicionális/modern dichotómia 
újratermelését és fenntartását szolgálja (vö. Pletsch 1981; Sharp 2008). 

Ez a felosztás a hetvenes években a térség felerősödő differenciálódási folyamatai követ-
keztében kérdőjeleződött meg; Potter és szerzőtársai (2008: 25) szerint a Harmadik Világ 
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„»posztmo derni zálódott«, egy egységes »meta-régióból« különböző helyzetű országcsoportok 
tömegévé vált”. E folyamatokban a legtöbbször egyrészt a közel-keleti olajexportőr, másrészt 
a délkelet-ázsiai „újonnan iparosodó” országok gazdasági felemelkedését szokták említeni az 
olajárrobbanás, valamint az új nemzetközi munkamegosztás és a transznacionális vállalatok 
terjeszkedési stratégiájának következményeként. A Világbank nyolcvanas-kilencvenes évek-
ben publikált jelentései alapján – melyekben a Harmadik Világ, mint térkategória egyébként 
meg sem jelenik, helyette a nemzeti jövedelem alapján kategorizált országcsoportokat jelölnek 
meg – a délkelet-ázsiai országok átlagos GDP-növekedése 1974 és 1990 között több mint 
kétszerese (4,3%) volt a magas jövedelmű országokénak, míg a közel-keleti olajexportőrök az 
1970-es évtizedben produkáltak 6,5%-os növekedést. Ezzel kapcsolatban Chant és McIl-
waine (2009: 8) így fogalmaznak: „(…) az egyik végleten a Harmadik Világ magában fog-
lalja Földünk legszegényebb afrikai országait, mint például Mozambikot és Etiópiát, csakúgy, 
mint a mély társadalmi konfliktusokkal és egyenlőtlenségekkel jellemzett Karib-tengeri és 
Közép-Amerikai térségeket, így Nicaraguát vagy Haitit is. A másik oldalon a koncepció ki-
terjed a Közel-Kelet olajnagyhatalmaira, vagy akár Venezuelára és Nigériára; de például a 
Délkelet-Ázsiai »kistigrisekre« is. Ezen túlmenően nemcsak az országok között, hanem akár 
az egyes országokon belül is nagy társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek létezhetnek.” 

A globális gazdasági viszonyokban bekövetkező változások, a nemcsak a nemzetek kö-
zötti, hanem sok esetben az azokon belüli egyenlőtlenségek növekedése következtében a tudo-
mányos és politikai fórumokon a Harmadik Világgal kapcsolatosan egy differen ciáltabb szem-
lélet alakult ki, ami a nevezéktan változását is magával hozta (Muni 1979). Egyes nemzetközi 
pénzügyi szervezetek (pl. Világbank, IMF) éves jelentései és riportjai egyrészt igazodtak a 
főáramú közgazdaságtanban uralkodó növekedésalapú nézetekhez, és a világ országainak ka-
tegorizálásakor jórészt a nemzeti jövedelemre támaszkodtak, másrészről az egyes kategóriákon 

A VILÁG TÁRSADALMAI

Modern Világ
technikailag fejlett,
de ideológiailag megosztott

technikai és gazdasági téren
alulfejlett, hagyományörző
gondolkodásmódja akadályozza
az utilitariánus gondolkodás
kibontakozását

technikailag fejlett,
utilitariánus gondolkodású,
ideológiai befolyástól mentes,
így fejlődése természetes

technikailag fejlett,
de egy hátráltató ideológiát fenntartó
elit akadályozza az utilitariánus
gondolkodást

Első Világ Második Világ

Harmadik Világ

Forrás: Pletsch 1981

8. ábra: A világ három része a duális felosztás alapján
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belül is több csoportot különböztettek meg. A Világbank fejlesz tési jelentéseinek reprezentáci-
ós gyakorlatában például a fejlett országokat a különböző gazdasági termelési módjaik alapján 
osztották fel, így például egyértelműen megkülönböztették a Szovjetuniót és a kelet-euró-
pai központi tervutasításos gazdaságokat. A nem kőolajtermelő fejlődő nemzeteket a szervezet 
alacsony- és közepes jövedelmű csoportokba sorolta, de például az ENSZ gyakorlatában is 
előkerültek a legkevésbé fejlett országok, vagy az újonnan iparosodó országok kategóriái (Potter, 
Binns, Elliott és Smith 2008; Szentes 2011).

A tudományt még a hetvenes évek elején is sok helyen övező modernizációs szemléletre 
és a differenciáltabb gondolkodásra nyújt példát Caplow (1971) írása, aki 1965-re vonat-
kozóan a világ 66 országát kategorizálta energiafogyasztásuk alapján, három egyenlő elem-
számú csoportot létrehozva. A „felső harmad” alkotta a fejlett orszá gok (developed countries) 
csoportját, melyekre a nagyfokú iparosodottság mellett a magas technológiai kapacitás volt 
jellemző. A „középső harmad” országai (develo ping countries) csak részben voltak iparosodot-
tak, és fejlődésük érdekében technológia és tőkeimport ra szorultak, míg az „alsó harmad” az 
alulfejlett országokat (underdeveloped countries) tömörítette, amelyeknek a jövőbeli fejlődése 
csaknem teljes mértékben külső segítségtől függött. Ezek mellett természetesen több tudo-
mányos kísérlet született a differenciáltabb megközelítés helyességének igazolására (lásd pl. 
Goldthorpe 1975; később Magyar 1995), s újabb „világok” megalkotására. A „szójáték” a 
médiában is folytatódott, a Newsweek és a Time Magazine például már négy, illetve öt kate-
góriára osztotta a vilá got: megjelent a Negyedik és Ötödik Világ kifejezés is a legelmaradot-
tabb országok leírására, megkülönböztetve azokat a Harmadiktól (Potter, Binns, Elliott 
és Smith 2008: 27–28).

Mindezen kritikák ellenére a Harmadik Világ koncepciója még ma is jelen van a glo-
bális fejlettségi viszonyokkal és a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó tudo-
mányos szakirodalomban, miközben a hozzá kapcsolt országok közötti és az azokon belüli 
egyenlőtlenségek növekedése inkább azt sugallja, hogy a koncepció elméleti síkon legitimált 
állítólagos homogenizáltsága elveszítette jelentéstartalmát. A kutatások fő fókuszában ma 
már inkább a Harmadik Világ koncepciójának társadalmi, gazdasági és kulturális hagyatéka 
áll, hiszen a volt szocialista blokk „összeomlása”, illetve a korábban harmadik utas politikát 
folytató országok egyik vagy másik nagyhatalomhoz való közeledése irrelevánssá tette a po-
litikai-ideológiai alapon történő értelmezést. A térséghez társított gondolatok és diszkurzív 
gyakorlatok (elmaradottság, periferizáltság stb.) továbbra is vezérfonal ként működnek a Har-
madik Világ vizsgálatakor; a fejlesztéspolitikai diskurzusokban a térség gazdasági problémái 
legtöbbször továbbra is technikai hátrányként jelennek meg (ld. 5. fejezet). A kérdés ugyanak-
kor az – és véleményem szerint elgondolkodtató akár a hazai geográfus szakmán belül is –, 
hogy amennyiben a Harmadik Világ problémáit az említett viszonyok mentén értelmezzük, 
mennyiben termeljük újra azt a diskurzust, ami a múlt század hatvanas-hetvenes éveinek 
modernizációs törekvéseit uralta.
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Egyéb terminológiák alkalmazása a világ felosztásában

Az előző részben utaltam azokra a világ országait jellemző térkategóriákra, amelyek a Har-
madik Világ mellett a második világháborút követően – különböző történeti kontextusokban 
ugyan, de – ugyanúgy bekerültek a társadalomtudományi és politikai közbeszédbe és szóhasz-
nálatba. Relevanciájukat úgy vélem jól jelzi, hogy egyfelől a fejlődésföldrajz és fejlődés-tanul-
mányok témaköreiben íródott, és a fejlődés/fejlesztés problémáját globális léptéken tárgyaló 
szakkönyvek és monográfiák legtöbbje általában külön fejezetekben foglalkozik az egyes glo-
bális térfelosztási kérdésekkel (pl. Willis 2005; Potter, Binns, Elliott és Smith 2008; 
Chant és McIlwaine 2009). Másrészt a fogalommagyarázatokat tartalmazó dictionary jel-
legű kézikönyvekben is külön-külön szócikkek foglalkoznak velük (vö. Warf 2006; Gregory, 
Johnston, Pratt, Watts és Whatmore 2009; Desai és Potter 2014). Többnyire ezekre a 
szakirodalmakra támaszkodva a következőkben a fejlett/fejlődő országok és a globális Észak–
Dél kifejezések értelmezéseiről írok.  

1) A fejlett és fejlődő országok problematikája. A globális világgazdaság és az országok meg-
különböztetésére szolgáló fejlett/fejlődő ellentétpár az egyik legeklatánsabb példája a moder-
nizációs diskurzus és a lineáris fejlődés-gondolkodás tudományos és politikai hatásának. E 
tekintetben nem is igazán a kettősség első felén (fejlett országok) van a hangsúly, hanem a 
fejlődő országok fogalmán; bár tény, hogy a fejlett kifejezés implicite magában hordozza azt az 
a priori feltételezést, mely szerint a fejletté válás egy végső állapot, vagyis ha egy ország elérte 
ezt az állapotot, már nincs hova fejlődnie (Willis 2005). Visszatérve az ellentétpár második 
felére: míg a diplomáciai és a politikai-tudományos fórumokon a világháborút követően in-
kább az „alulfejlett” v. „gyengén fejlett” (underdeveloped), „fejletlen” (undevelo ped), „elmaradott” 
(backward) országok megjelölés volt leginkább jellemző (ld. pl. a következő fejezetben Harry 
Truman 1949-es beszédét), addig az 1960-as évek elejétől már inkább a fejlődő jelző vált meg-
határozóvá. Solarz (2014) kimerítő és átfogó könyvében a világfelosztási kérdések történetét 
körüljárva a fejlődő terminusának bevezetését és elterjedését az ENSZ Közgyűlés határoza-
tainak tartalomelemzése alapján vizsgálta, és jutott arra a következtetésre, hogy a fogalom „a 
világ rendszerezéséről és a fejlesztéspolitikáról szóló diskurzusba 1959 és 1961 között került” 
(Solarz 2014: 102). Myrdal (1968: 184) véleménye szerint a „váltásnak” pusztán taktikai 
okai voltak, mert a gazdag országokban úgy érezték, hogy a szegény országok „alulfejlettként” 
való megjelölése sokkal negatívabb képet sugall róluk (idézi Szentes 1976: 21) és olyan stabil, 
változatlan állapotba helyezi őket, amelyből nem tudnak kilábalni. (Itt elöljáróban mindenképp 
szükséges hangsúlyozni, hogy a „fejlődő” előtag pozitív kicsengése elsősorban épp a fejlett or-
szágok szempontjából fontos, ezzel legitimálva, hogy előbbiek is képesek a fejlődésre a nyugati 
minta mentén kijelölt lineáris úton. Ezzel szemben például a függőség-elméletek radikális kép-
viselői szerint az „elmaradott” vagy „alulfejlett” jelzők hangsúlyozása az elméletekben pont az 
miatt volt lényeges, mert ezek épp a globális kizsákmányolási folyamatok miatti elmaradottság 
rögzülését, stabilizálódását hirdették.) 
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Probléma volt még a fejlődő országok kifejezéssel az is, hogy 1–2 kivételtől eltekintve 
éppen azok az országok fejlődtek legkevésbé, amelyekre a jelzőt ráillesztették; ezzel szemben – 
mutat rá Szentes (1976: uo.) – egy 1962-es ENSZ jelentés éppen azt fogalmazta meg, hogy 

„a »fejlődő ország« kifejezést azért alkalmazzuk, mert ezeknek az országoknak legtöbbje már 
a gazdasági fejlődés útján van” (UN 1962a: 5). Ez Streeten (1972) szerint tipikus esete volt 
annak a hibának, ahol a pusztán osztályozási kategóriák (itt: a fejlett/fejlődő viszonyrendszer) 
mögött valóságos folyamatok (ti. hogy a fejlődő országok valóban fejlődnek-e) igazolását ke-
resték. Természetesen egyik kategória esetében sem hagyható figyelmen kívül az országok 
heterogén jellege, hiszen mind a fejlődő, mind a fejlett országok között eltérő fejlettségű, és 
ebben az olvasatban a fejlődés ütemének más-más jeleit mutató területek (voltak) találhatók 
(Szentes 2011). 

A második világháborút követően a fejlődő országok körének meghatározása a hivata-
los nemzetközi szervezetek által sem volt egységes és problémamentes, a legtöbb szervezet 
a klasszifikációt főleg materiális dimenziók mentén végezte és végzi a mai napig is, a jelzők 
azonban a hivatalos jelentéseikben különböznek. A Világbank például – a makroregionális 
csoportosításon túl – évről évre az országok nemzeti jövedelmét használja az országok besoro-
lására (alsó, alsó-közép, felső-közép és felső jövedelmi csoportokat különít el), ezzel továbbra is 
a fejlettség anyagi, materialista megközelítését hangsúlyozva (9. ábra). A Nemzetközi Valutalap 
a kategorizálásában a bruttó hazai össztermék mellett az exportált javak és szolgáltatások re-
latív szintjét veszi figyelembe; végeredményben összesen két csoportot: a fejlett gazdaságokat 
(advanced economies) és a feltörekvő piacokat/gazdaságokat (emerging markets) különíti el. Bár 
a szervezet legfrissebb World Economic Out lookjának (IMF 2017) statisztikai melléklete táblá-
zatos formában tartalmazza az országcso portokat, a módszertani leírásból mégsem derülnek 
ki a végleges csoportosítás lépései. 

Ez utóbbi említett kategorizálások – habár diszkurzív gyakorlataikon és „háttérintézmé-
nyeiken” keresztül – kétségkívül a nemzetközi fejlesztéspolitika figyelmének középpontjában 
állnak, de véleményem szerint azok pusztán a statisztikai besorolás miatt lehetnek csak fon-
tosak; nem feltétlenül jelzik ugyanis az országok tényleges helyzetét a „fejlődési folyamatban”. 

2) A globális Észak–globális Dél viszonyrendszer. Az észak–dél ellentét az előzőekben 
említett fejlett/fejlődő dichotómiához képest tartalmában egyaránt tekinthető társadal-
mi-gazdasági alapú konstrukciónak, valamint egy földrajzi elképzelésen alapuló gondolatnak is; 
éppen ez a komplexitása volt az, ami miatt a legtöbb ellentmondás megfogalmazódott irányá-
ba. Az Észak és Dél megnevezések megjelenése a globális fejlesztéspolitikában a nyolcvanas 
évek elejére tehető, és a Willy Brandt volt NSZK-kancellár nevével fémjelzett Brandt-je-
lentések (1980, 1983) nyomán terjedt el.23 A nevezéktan genealógiájának vizsgálatakor érde-

23 A jelentések fő fókuszában a Harmadik Világ és a fejlett országok gazdasági kapcsolatrendszerei álltak, 
melyben a politikus a változtatások szükségességére hívta fel a figyelmet a fejlesztési támogatások terén, és 
rávilágított az Észak és Dél között fennálló kölcsönös gazdasági függésre. Az egyetlen (talán legnagyobb) 
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mes felhívni a figyelmet arra, hogy az elnevezések népszerűsége és legitimáltsága elsősorban 
a társadalom- és gazdaságföldrajzban már korábban leírt, regionális léptéken értelmezhető 
észak–dél ellentéteknek köszönhető.24 Solarz (2014: 112–114) emellett a 20. század eleji 
geopolitika hatását is beágyazza az Észak–Dél viszonyrendszer történetébe, mivel állítása sze-
rint a korszak geopolitikai elképzelései (pl. a Mackinder-féle Pivot-elmélet) is determinálták 
a hidegháború idején az Észak–Dél megosztottság legitimációját; ezek mindegyike ugyanis 
– változó kiterjedtséggel – az északi féltekén lokalizálta a világ mindenkori politikai/hatalmi
központjait. Az érvelésnek ebben az olvasatában, és a történeti folytonosság megteremtésében 
nemcsak a „gazdag” Észak és az „elmaradott” Dél szembenállása fogalmazódik meg, hanem 
egy hatalmi pozíció mentén kirajzolódó ellentét is feltűnik. Ez Boros (2010a) munkájában is 
felbukkan, de nála épphogy a gondolat kritikája kerül előtérbe, éppen ezért gondolati síkon az 
ő megközelítése áll legközelebb hozzám. A globális gazdaság földrajzi alapkategóriáit és fo-
galmait tárgyaló írásában a globális Észak–Dél kifejezések használatakor Boros egyrészt arra 

probléma a jelentésekkel, hogy „rossz időben születtek” (Dodds 2014: 13), mivel az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió költségvetési kiadásai ekkoriban – utóbbiak 1979-es Afganisztánba történő bevonulása miatt – 
főleg a hadiiparra koncentrálódtak, így a fejlesztéspolitikai változtatások nem valósulhattak meg. 

24 Európában lásd pl. az olasz észak-dél megosztottságot (ennek részletes elemzését és a térfelosztás indokolt-
ságát vizsgálja Szabó 2002), amely pl. Spanyolország esetében is fennáll (erről ld. korábbi tanulmányom: 
Farkas 2010). Az Egyesült Államokban ugyanilyen történelmi példaként említhető a 19. század második 
felében zajlott polgárháború az iparosodó Észak, valamint a rabszolgatartó, ültetvényes gazdálkodásra be-
rendezkedett Dél között (Solarz 2014). 
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hívja fel a figyelmet, hogy téves a földrajzi irányokat ténylegesen a valós térre vetíteni ebben 
a felosztásban, másrészt hogy „a világ egyes részei szorosan és összetett kapcsolatrendszerbe 
ágyazódva kapcsolódnak egymáshoz (…), a globális Dél országait sem passzív, kiszolgáltatott 
szereplőkként látjuk – ez álláspontunk szerint leegyszerűsítő (és az érintett országok szere-
pét erőteljesen degradáló) nézet lenne, amelyet tévesnek tartunk” (Boros 2010a: 52–53). Az 
Észak–Dél viszonyrendszerre is igaz továbbá az, amit a fejlett és fejlődő országok kapcsán már 
említettem: egyrészt az, hogy összemos különböző helyzetű országokat – ezáltal leegyszerűsít, 
bár nem abban a formában, ahogy Boros említi. Másrészt ezt a dichotómiát sem tekinthetjük 
időben statikusnak (erre egyébként Brandt is explicite utal az 1980-as jelentésben [Brandt 
1980: 31]); harmadrészt pedig – bár ez csak bizonyos olvasatok és elképzelések szerint igaz – 
ez az ellentétpár is a geopolitikai-hatalmi viszonyok mentén rendezi a világ országait. Solarz 
a következő pontokban látja az Észak–Dél koncepció fennmaradásának okait:

 – A fogalompár viszonylag jól leírja a mai nemzetközi viszonyokat, mivel a fejlődési séma 
szerinti osztályozás valamint a földrajzi pozíció többé-kevésbé összefügg benne; az ál-
talában és tradicionálisan is fejlettebbnek tekintett országok a valós térben ténylegesen 
északabbra helyezkednek el az szegénységgel sújtott, elmaradottabb országoktól.

 – A nyugati, eurocentrikus gondolkodásban az Észak–Dél ellentétpár továbbra is hiteles 
világfelosztási sémaként működik, ezért addig, amíg a világot ez a gondolkodásmód 
uralja, a világrendszerről szóló diskurzusokból biztos, hogy nem fog kikopni.

 – A Dél megnevezés alkalmazása a világ bizonyos részeire kevésbé hangzik negatívan, 
mint pl. a Harmadik Világ, és a tapasztalatokból adódóan használata ésszerűbbnek 
tűnik a fejlődő országok terminusánál. 

 – Az Észak és Dél nevükből adódóan sokkal élesebben jelzik az ellentétet a két kate-
gória között, ezáltal a globális egyenlőtlenségek problémakörét sokkal egyszerűbben 
kommunikálhatóvá teszik. Emellett a Dél koncepciója egy identitás- és közösségképző 
funkciót is betölthet a kevésbé fejlett országok körében és segítheti a közös érdekkép-
viseletet a nemzetközi fórumokon.

 – Az 1980-as évek végéig a nemzetközi viszonyokat főként a hidegháborús kelet–nyugat 
ellentét mentén rendezték, a két nagyhatalom szembenállása pedig elmosta az Észak 
és Dél közötti különbségeket. A nukleáris fegyverkezés sokkal nagyobb kockázatot 
jelentett a hidegháborúban az emberiségre, mint a szegény és gazdag országok között 
meglévő különbségek megléte. A rendszerváltozással ezen a léptéken tulajdonképpen 
megszűnt a kelet–nyugat szembenállás, habár a posztszocializmus bizonyos keretek 
között és alacsonyabb területi szinteken folyamatosan újratermeli az ellentétet (erről 
ld. Czirfusz 2011). 

 – Ugyanehhez a megállapításhoz kapcsolódóan érvel amellett Solarz, hogy mivel a hi-
degháború időszaka alatt a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb rendezőelve a ke-
let–nyugat szembenállás volt, általában ezeket használták referenciának a nemzetközi 
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politikában való önmeghatározásra és besorolásra. A kilencvenes években a globalizáció 
kiterjedésével, a világgazdasági folyamatok megváltozásával az Észak–Dél reláció vált 
olyan, egyszerűsített rendezőelvvé, ami a nemzetközi valóság legkönnyebb megértését 
szolgálta (Solarz 2014: 141–143). 

A disszertáció itt bemutatott világfelosztási kérdései természetesen nem teljesek, és nem is le-
hetnek azok. Mind a nemzetközi szakirodalomban, mind a statisztikákban több más elnevezés 
terjedt el a világ országainak klasszifikációjára, általában a köztük lévő jövedelmi különbségek-
re alapozva. A világgazdaság egyes térségeinek egyre növekvő gazdasági és világpolitikai súlya 
alapján létrejövő kategóriák (pl. a már az IMF-nél említett feltörekvő piacok, vagy a BRIC-or-
szágok kifejezések), az újonnan iparosodó országok vagy akár a posztszocialista átalakuló gaz-
daságok terminusaival kapcsolatban azonban látni kell, hogy – figyelembe véve a tér, hely és a 
lépték szerepét – ezek sem jellemezhetők egzakt módon. Mindegyik kategorizálás más-más 
hatalmi, politikai, gazdasági érdekek szerint történik, és mindegyik különböző történeti és 
társadalmi kontextusokban és léptéken értelmezhető. Ezek – bár evidensnek tűnnek – vélemé-
nyem szerint hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a különböző elméleteket és gyakorlatokat a hazai 
geográfia ne kritikátlanul, „önmagukban létezőkként” vegye át. 
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3  ELMÉLETI IRÁNYZATOK A FEJLŐDÉS- 
 KUTATÁSBAN A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Disszertációm előző fejezetében áttekintettem azokat a tudománytörténeti alapokat, amelyek 
ismeretében véleményem szerint, az ebben a részben tárgyalandó fejlődéselméletek lényegi 
kérdései megérthetők, és beépíthetők a 20. század második felének fejlesztéspolitikai gondol-
kodásába. A dolgozat azon a logikai íven halad tovább, ami a tudománytörténettől kezdve az 
elméleti okfejtésen keresztül a módszertani kérdések irányába mutat, és később saját empiri-
kus vizsgálataimon keresztül foglalja keretbe a munka fő mondanivalóját. Ebben a fejezetben 
tehát alapvetően (tudomány)elméleti vonatkozásokkal foglalkozom; azt a tudományos, poli-
tikai, és történeti kontextust kívánom az elemzés középpontjába helyezni, amely a második 
világháború utáni fejlődés-diskurzus kibontakozásában és fennmaradásában szerepet játszott. 
A fejezet alapvetően két, bizonyos értelmezések szerint egymással szemben álló, ám alapvető 
gondolatköreikben hasonló elméleti irányzatot, a modernizációs valamint a függőség-elmélet 
viszonyrendszerét helyezi górcső alá, később pedig a diskurzus „kifulladására” (Sachs 2009) 
való reakcióként megjelenő „post-development” iskola főbb jellemzőit ismerteti. 

3.1. A fejlődés-diskurzus kibontakozása és a hidegháborús kontextus

Az elméletek tárgyalása előtt fontosnak tartom tisztázni, hogy egyáltalán mit is ért(het)ünk a 
fejlődés-diskurzus alatt, illetve, hogy én magam hogyan értelmezem azt a dolgozat keretein be-
lül. A társadalomtudományokat a 20. század második felében „elérő” nyelvi fordulat (linguistic 
turn) révén a tudományban egy újfajta, posztmodern megközelítésmód jelent meg, melynek 
központi fogalmává vált a diskurzus. A modernkori társadalomtudományok a nyelvet korábban 
egy semleges, idealizált és absztrakt jelrendszernek tekintették, amely egyértelműen, bármiféle 
értékrendszertől mentesen volt képes leírni a tényeket és kifejezni a jelentéseket (vö. Shapiro 
1986).  Szabó (2003: 43) szavaival élve az írott és beszélt nyelvet „egy tükörnek vélték, amely a 
valóság eleve meglévő emberi arcát mutatja” (idézi Virág 2014: 30). A nyelvi fordulat révén a 
nyelv egy újfajta megközelítésbe került: ettől kezdve olyan rendszerként fogták fel, ami által az 
emberi cselekvések szerveződnek; a nyelv ebben a megközelítésben és értelmezésben tehát már 
nemcsak megnevezi és leírja a valóságot, hanem formálja és szervezi is azt (vö. Carver 2002). 
Végső soron a nyelvi fordulat a társadalomtudományokban egy narratív vagy diszkurzív fordu-
latot hozott magával, ahol a jelentéseket nem a szavak, hanem különböző narratívák hordozzák 
és közvetítik; utóbbiakat olyan, a valóságot prezentáló elbeszélésmódoknak értelmezve, melyek 
egyrészt rögzítik és stabilizálják a jelentéseket, és egységes kontextusokat hoznak létre (Szabó 
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2003: 52). Ezekből következően számomra a diskurzus – Hall definíciós megközelítését köl-
csönözve – egy olyan fogalom, amely „irányítja azt, hogy egy adott téma [dolgozatom szem-
pontjából a fejlődés/fejlesztés] körül milyen módon folyjék a beszéd, méghozzá olyan módon, 
hogy [a diskurzus] meghatározza az elfogadható értelemmel bíró beszéd, írás vagy személyes 
viselkedés módját, (…) kontrollálja, behatárolja és korlátozza is az ettől eltérő beszédmódokat, 
valamint azt is, ahogyan az adott téma kapcsán viselkedünk, vagy ahogyan az arra vonatkozó 
tudást létrehozzuk” (Hall 2001: 72 idézi Phillips, Lawrence és Hardy 2016: 68). Átültetve 
ezeket a megközelítéseket a fejlődés/fejlesztés problémakörére a fejlődés-diskurzust a második 
világháború utáni időszakban tehát úgy értelmezem, ahol a diskurzus aktív cselekvői (pl. poli-
tikusok, tudósközösség) egyrészt meghatározták, hogy a fejlődésről mit és hogyan lehet mon-
dani, miközben maga a diskurzus nem csak leír, de teremt is bizonyos dolgokat. Másrészt ez a 
fejlődés-diskurzus a benne élő emberek és szereplők számára értelmet és jelentést ad a világ-
nak (lásd. pl. az előző fejezetekben tárgyalt világfelosztási kérdéseket), ezeken keresztül pedig a 
konkrét gyakorlatokra és tapasztalatokra is hatással van (vö. Fair clough 1992; Power 2003). 
Nyilvánvaló, hogy a fejlődés-diskurzust és a fejlődésről kialakított tudást is a maguk tartalmá-
val (mit értünk fejlődés alatt, kik határozzák meg, milyen elvek mentén, stb.) csak és kizárólag 
abban a történelmi, társadalmi, politikai kontextusba ágyazva lehet értelmezni, amiben az ki-
alakult és fennmaradt, ezért a következőkben azokat a diskurzust meghatározó fő tényezőket 
járom körül, amik később az elméletek és ideológiák kialakulására is hatással voltak. 

A második világháború lezárását a „klasszikus” értelemben vett gyarmatbirodalmak 
megszűnése, a volt gyarmati országok hatvanas évek végéig gyakorlatilag végbemenő teljes 
függetlenné válása, ezáltal új, szuverén államok létrejötte követte. Ezek mellett a világháború-
ból győztesen kikerülő Egyesült Államok gazdasági, politikai és ezzel szoros összefüggésben 
tudományos téren is a világ vezető hatalmává lépett elő. 1947-ben az USA meghirdette a Mar-
shall-tervet, amelynek az ország szempontjából kettős stratégiai célja volt: egyrészt az 1939 
előtti szintre kellett visszaállítania Nyugat-Európa gazdaságát, amire a piac nélkül maradt 
USA egyébként rá is rászorult, másrészt a segélyek révén az Egyesült Államok a szovjet ter-
jeszkedésnek is gátat akart szabni (Rist 2008: 65; Tarján é.n.).25 A tudomány szempontjából 
is jelentős volt a második világháború hatása, hiszen a nemzetbiztonsági érdekekkel és később 
a hidegháborús geopolitikai viszonyokkal szorosan összefonódva az egyre inkább alkalmazott, 
technikai jellegűvé vált (erre vonatkozóan ld. Gyimesi 2013 összefoglalóját). A „nyugati” világ 
interpretációján keresztül az európai tudomány és intellektuális élet egyre inkább a tengeren-
túlra helyeződött át, ahogy Barnes és Farish (2006) tanulmányát idézi erről Gyimesi (2013: 
51): „az USA a tudománynak nemcsak a központja, hanem a menedéke is lett”. Az Egyesült 

25 A Marshall-terv keretén belül 1948 és 1952 között az USA nagyjából 17 milliárd dollárnyi összeget fizetett 
Nagy-Britannia, Franciaország, az NSZK valamint Olaszország gazdaságának helyreállítására. A kommu-
nista hatalomátvétellel fenyegetett Törökország és Görögország – szintén stratégiai szempontok figyelem-
bevételével – már a Marshall-terv meghirdetése előtt, 1947 januárjában pénzügyi „támogatásban” részesült. 
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Államok vezető szerepköréhez a háború utáni piaci fellendülés, a fordizmus és a keynesiá-
nus elméletekre alapozó gazdaságpolitika is hozzájárult. A keynesi gazdaságtan elmélete és 
gyakorlata szerint – szemben a klasszikus közgazdaságtan tanaival – a szabad piac és a „lát-
hatatlan kéz” mechanizmusai válságokat szülnek, melyeket állami beavatkozással enyhíteni 
lehet. A gazdasági növekedés tervezése a keynesi programban a makrogazdaságtanra építve 
az állam feladata, amely által elkerülhetők a válságok és megszüntethető a szegénység (Sche-
iring 2010). Ez a fajta gyakorlat egyébiránt szoros rokonságot mutat az Egyesült Államokban 
már korábban, a 20. század elején is bevett, a liberális humanizmus eszméjével összefonódott 
társadalmi tervezési gyakorlattal (Gyimesi 2013; vö. még Jordan 1994). 

Ezen tényezők fényében a politika szemszögéből érdemes utalni Harry Truman ame-
rikai elnök 1949. január 20-i beiktatási beszédére, amit a témával foglalkozó szakirodalom 
több helyen (pl. Sachs 2000; Rist 2008; Esteva 2009) csak a „fejlődés/fejlesztés korának” 
kezdeteként jelöl26. Az elnök beszédében – miután annak első részében élesen elhatárolta a 
demokratikus elveket a kommunizmustól – a következőket mondta: 

„Negyedszer, új, merész programokba kell belevágnunk, hogy tudományos és ipari haladásunk 
jótéteményeit elérhetővé tegyük az elmaradott területek előmenetele és növekedése érdekében. A 
világ népességének több mint fele nyomorúságos körülmények közt él. Élelmezésük elégtelen, jár-
ványok áldozatai, gazdaságuk primitív és stagnál. Szegénységük nem csak nekik jelent hátrányt 
és fenyegetést, hanem a fejlett területekre is. A történelem során először az emberiség megfele-
lő tudás és hozzáértés birtokában van ahhoz, hogy enyhítsen e népek szenvedésén. Az ipari és 
tudományos fejlesztések terén az Egyesült Államok kiemelkedik a többi nemzet közül. Anyagi 
forrásaink, melyekkel másokat megsegíthetünk ugyan végesek, de a technikai tudásunkban rejlő 
erőforrásaink kimeríthetetlenek.”

 (idézi Rist 2008: 71)

Truman első prominens politikai szereplőként használta az „elmaradott” (underdeveloped) 
kifejezést, és a beszédben a világ népességének több mint felét adó térségeket ezzel a jelzővel 
írta le. Az elnök másrészt a beszédében kinyilvánította az USA tudományos és ipari fejlesz-
tések tekintetében kiemelkedő pozícióját is; továbbá a Nyugatnak a világ többi országához 

26 Az elnök beiktatási beszédének markáns jelentőségére Cowen és Shenton (1995) is felhívják a figyelmet, 
amikor arra utalnak, hogy a Wolfgang Sachs által szerkesztett a The Development Dictionary c. kötet 20 
szócikke közül 5 is a beszéddel indítja a bevezetőjét és még legalább 10 másik alkalommal idézik az elnököt 
(Cowen és Shenton 1995: 27). Ez a „gyakorlat” egyébként a Sachs-kötet 2009-es kiadásában is megma-
radt (Sachs 2009). 

  Truman beszéde a „Negyedik Pont Program” néven vált ismertté. Az elnök, beszédének pontjait január 
20-a előtt egy tanácsadó testülettel vitatta meg, akik ekkor összesen 3 pontot határoztak meg, de egy hiva-
talnok javaslatára kiegészítették azt egy negyedikkel: a javaslat az volt, hogy a Latin-Amerika felé irányuló 
segélyeket a világ szegényebb országai részére is terjesszék ki. Az elnök ugyanakkor január 27-én (egy héttel 
a beszéd után) a sajtónak azt nyilatkozta, hogy a negyedik pont program már a Marshall-terv elindításakor 
megfogalmazódott benne: „azóta időm nagy részében azon gondolkodtam, hogy lehetne elérni, hogy a 
világban béke legyen” – így Truman. Ez a kis ferdítés eklatáns példája volt az amerikaiak opportunizmu-
sának, ugyanis a valóságban a tervezésben semmilyen előrehaladás nem történt, a Negyedik Pont program 
végrehajtását pedig csak két évvel később kezdték el (USGPO 1964: 118; Rist 2008: 70). 
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képest való felsőbbrendű, paternalisztikus viszonya is megfogalmazódott, amelyben az elnök 
tudatosan elmosta a volt gyarmatokkal való történelmi kapcsolatokat, fejlesztésük érdekében 
pedig a háború utáni geopolitikai és gazdasági szituációba ágyazva egy progresszív jövőképet 
vázolt fel. Abrahamsen (2001: 19) szerint „a fejlődés előtt csak üresség tátongott az elmara-
dott térségekben. Nem volt saját történelmük (…), elhagyottak voltak. Ezek az országok üres 
tartályként vártak arra, hogy a fejlett, nyugati világ feltöltse őket a fejlődés eszméjével”27. A 
beszéd értelmében tehát a világ elmaradott térségei egy történelmietlen, ahistorikus állapotból, 
a „tradicionális elmaradottságból” indulnak, melyből csak az Egyesült Államok tudományos 
és technikai eredményeit átvéve, a nyugati tudás importálása és alkalmazása révén juthatnak 
ki. Érdemes kiemelni, hogy ebben a tekintetben a gyarmatosítás időszakát uraló, és a civilizá-
ciós küldetésre épülő kolonialista és rasszista elképzelések hogyan alakultak át egy gazdasági, 
racionalizáló diskurzussá28, ahol a Nyugat a technológia és a tudástranszfer (a nemzetközi 
segélyezés) által próbálta meg fenntartani a volt gyarmatok függőségi viszonyát és saját képére 

„formálni” azokat. A fejlesztés célcsoportja tehát a retorikában megváltozott: Truman már nem 
emberekről, hanem területekről beszélt, a diskurzus tárgyai így gazdasági, földrajzi értelmezést 
kaptak a korábbi biológiai megkülönböztetés helyett (vö. Ziai 2016: 30). Az említett függősé-
gi viszony sem politikai, hanem attól már jellegében és megjelenésében markánsan elkülönülő 
gazdasági értelemben (Potter és Conway 2011) nyilvánult meg, amelyet a kritikai marxista 
szóhasználat a neokolonializmus kifejezéssel illetett. Az elnök beszéde azt a diskurzív gya-
korlatot is előrevetítette, mely a modernizációelméletek egyik sajátságos vonása is lett később, 
nevezetesen, hogy az elmaradott – tehát a nyugattól „különböző”, annak „ellentettjeként” léte-
ző – térségeket a hiányosságai mentén definiálták29, ezzel egyrészt a fejlett világ önreflexióját 
szolgálva, másrészt ezzel kívánták legitimálni a fejlesztésük érdekében történő beavatkozás 
szükségességét (Berger 1994; Power 2003). Truman beszédének másik kulcsgondolata az 
volt, hogy a tudás- és technológiatranszfer mellett a világ országainak fejlődéséhez és a de-
mokrácia, a béke megvalósulásához a gazdasági növekedést és a termelés növelését tekintette 
a legfontosabbnak; vagyis hogy a társadalmi normák megváltoztatásához, a nyugati szokások 
átvételéhez és a fogyasztói társadalom kialakításához elsőként a gazdaságot kell dinamizálni, 

27 Ezzel kapcsolatban ide kívánkozik Power (2003) megállapítása, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a má-
sodik világháborúban az angol haditengerészetnek dolgozó geográfusok által írt, a gyarmatokról szóló kézi-
könyvekben azok történetét is rendszerint csak az európai gyarmatosítók megérkezésétől indítják, a koloni-
alizmus előtti események (valószínűleg) tudatosan rejtve maradtak bennük. 

28 A gyarmatosító hatalmak feladata a kolonializmus időszakában még kettős volt: egyrészt a gyarmatok gaz-
dasági fejlesztésének igénye merült fel az iparosodott országok érdekében, a másik pedig a bennszülöttekkel 
szembeni erkölcsi kötelességben fogalmazódott meg. A „civilizációs küldetés” az erőforrások kitermelésén 
túl a gyarmatok népességének magasabb civilizációs szintre emelését is célozta. Truman e két célkitűzést 
olvasztotta eggyé beszédében, minek következtében a gazdasági és morális kötelesség közötti megkülönböz-
tetés megszűnt tovább létezni (Sachs 2000).

29 „Így egész nemzetek találhatják magukat fogyatékosnak bélyegezve, miközben nem az alapján határozzák 
meg őket, hogy kik ők és hova tartanak, hanem hogy milyen hiányosságaik vannak, és mivé kellene válniuk” 
(Sachs 2000: 6).
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amit jórészt az iparosítással kívántak elérni. Az elnök interpretációjában tehát a világ országai 
között meglévő egyenlőtlenségek jórészt a gazdasági értéktermelés különbözőségéből fakad-
tak, amihez a technológia és tudás nyújtotta a megfelelő megoldást (vö. Gyuris 2014: 128). A 
demokrácia ilyen jellegű hirdetése, a gazdasági racionalizáló „küldetés” Trumannál jórészt a ke-
resztény eszmerendszer továbbélését is jelentette (Isten minden embert egyenlőnek teremtett), 
ahol az Egyesült Államok – átvéve az európai demokratikus értékek (önrendelkezés, szabad 
kereskedelem, nemzetközi együttműködés) „fáklyáját” – akart példát mutatni. Pont ezek a 
liberális demokráciát hirdető trumani gondolatok voltak azok, amelyek az USA gazdaságpo-
litikájának stratégiai jelentőséget is adtak a Szovjetunió és a kommunizmus elleni ideológiai 
küzdelemben, ahol az Egyesült Államoknak maga mellé kellett állítania a volt gyarmatokat és 
a világ elmaradott(nak titulált) térségeit (Sylvester és Gordon 2004). 

Adott volt tehát egy történelmi és geopolitikai kontextus, az ötvenes évek prosperáló 
gazdasága illetve a két nagyhatalom szembenállása egymással, ahol a fejlesztés mindenhatósá-
gába vetett hit alapjaiban formálta a nemzetközi gazdaságpolitikai és tudományos viszonyokat. 
A fejlődést ekkor már nem belülről eredő, a hegeli, marxi és schumpeteri értelemben a történe-
lem fordulataiból automatikusan bekövetkező természetes változásként hirdették (ahogy pl. a 
felvilágosodás evolucionista és haladás-központú gondolatkörében is), hanem külső cselekvők, 
tervezők által irányított folyamatnak tartották.30 Az elmaradottság a modernizációs diskurzus-
ban ezzel szemben „a dolgok természetesnek vélt, látszólag ok és előzmény nélküli állapotává” 
vált (Rist 2008: 73). Ezen kontextusok ismeretében és tudatában a következő fejezetekben 
a modernizációs elmélettel (és kritikájával), valamint a függőségelmélettel, és a két „rivális” 
elmélet egymással való kapcsolatával foglalkozom; a fejezet utolsó részében pedig a fejlő-
dés-gondolkodás új, posztmodern és posztsrtuk turalista ismeretelméleti alapokra támaszkodó 
iskolájának fontosabb jellemvonásait mutatom be. 

3.2. A fejlődéselméletek rendszerezése

Mielőtt részletesen kibontanám a múlt század ötvenes és hatvanas éveit uraló modernizációs 
paradigma jellemzőit, röviden – a fejezet kohézióját megteremtendő – szót kell ejtenem azok-
ról a fogalmi kérdésekről, amelyek az egész világháború utáni fejlődés-gondolkodás részeit ké-
pezték. Ehhez Björn Hettne (1995) gondolatmenetére, valamint – az elméletek rendszerezé-
séhez – Potter és szerzőtársai (2008) sémájára hivatkozom. Hettne érvelésében a fejlesztés 
három, egymástól tartalmában különböző, de végső soron egymásra épülő területet kell, hogy 
magában foglaljon: a fejlődéselméleteket, a fejlesztési stratégiákat és a fejlesztési ideológiá-
kat. A szerző érvelését követve, ha elfogadjuk azt az állítást, hogy minden elmélet a valós világ 

30 E helyütt utalok vissza a 2. fejezetben leírt, a fejlődés/fejlesztés fogalmak megkülönböztetését célzó gondo-
lataimra. 
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rendszerezésére vonatkozó logikai állítások és feltevések halmaza, akkor a fejlődéselméleteket 
úgy határozhatjuk meg, mint olyan logikai állítások halmazait, melyek egyrészt megmagya-
rázzák, hogy hogyan ment végbe a fejlődés a múltban, és egyúttal hogy kellene végbemen-
nie a jövőre vonatkozóan. Ebből következően a fejlődéselméletek lehetnek normatív jellegűek, 
amelyek a jövőre vonatkozóan generalizálják a lehetséges elképzeléseket („azzal foglalkoznak, 
aminek lennie kell”); illetve pozitívak, amelyek a múltban történt, és a jelenre hatással lévő fo-
lyamatokra fókuszálnak („azzal foglalkoznak, ami van”). Hettne (1995: 12) szerint a fejlő-
dés-tanulmányok a diszciplína kialakulása óta normatív jellegű: a tudományterületen dolgozó 
kutatók, szakemberek „meg akarják változatni a világot, nemcsak elemezni kívánják azt”. Az 
elméleti megközelítések sémáját a 10. ábra szemlélteti.  

A fejlesztési stratégiák a problémakörnek a – nemzetközi szervezetek, civil szervezetek 
vagy közösségi alapú szervezetek által végrehajtott és ellenőrzött – gyakorlati oldalát jelentik, 
melyeken keresztül a fejlesztés folyamata végső soron végbemegy. A stratégiák célja, hogy a 
fennálló gazdasági és társadalmi struktúrák és intézmények megváltoztatása révén a döntés-
hozatal számára megoldást találjanak. A definiált fejlesztési stratégiák fókuszában különböző 
célok és célkitűzések állhatnak, amelyek jellegüktől függően a társadalomra, gazdaságra, po-
litikára, kultúrára stb. lehetnek hatással – ezekkel köti össze Hettne a fejlesztési ideológiák 
fogalmát. Az ötvenes évek példájával élve: a nemzetközi fejlesztéspolitika akkori célja a gaz-
dasági növekedés előmozdítása (mint ideológia) volt, ennek elméleti keretét többnyire a mo-
dernizációs elméletek adták, a fejlesztési stratégiát pedig az iparosítás jelentette. Amikor tehát 
fejlődés-gondolkodásról beszélünk, véleményem szerint érdemes és szükséges a Hettne által 
felvázolt séma és fogalmak szerint rendezni a gondolatainkat. 

3.3. A modernizációs elméletek alapvetései

Dolgozatom második fejezetét tudatosan kezdtem az evolúciós elméletek szociológiai magya-
rázataival, illetve tudománytörténetével, ugyanis a 20. század második felének modernizációs 
diskurzusa jórészt – ha nem is kizárólag – a szociológiában megfogalmazott evolúciós, szoci-
áldarwinista valamint strukturalista-funkcionalista elméletekből táplálkozott; ezek képezték a 
modernizációelméletek alapjait (vö. So 1990; Spybey 1992; Kiely 1995). Ezeken kívül a 19–20. 
századi mainstream szociológiai gondolatkör – a weberi racionalizmus (ld. Ágh 1981), a natura-
lizmus – is hatással volt a modernizációs paradigmára, de kialakulására és fennmaradására a po-
zitivista ismeretelméleti hagyományú „kemény”, kvantitatív szemléletű, az 1950-es, 60-as évek-
ben megjelenő módszerek (mint pl. a diffúzióelmélet) is hatottak (Peet és Hartwick 2009). 

A modernizációs elméletek középpontjában az az a priori előfeltevés áll, hogy a világ 
társadalmai kivétel nélkül egy olyan skála mentén rendezhetők, aminek egyik végén az ún. 

„tradicionális” társadalmak, a másikon pedig a „modern” társadalmak szerepelnek; a moderni-
zációs elméletek célja pedig ezeknek az átmeneti folyamatoknak az egzakt leírására irányul. A 
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modernizációs gondolkodásmódban – legyen szó akár a szociológiáról, vagy a 20. századi 
amerikai és szovjet típusú modernista felfogásról – és az elméleti diskurzusokban mindvé-
gig szorosan összefonódott a „modern” és az „ipari” kifejezés, a modern társadalmat az ipari 
társadalom szinonimájaként fogták fel (amihez persze jócskán hozzájárult a 19. századi ipari 
növekedés és az urbanizáció, ld. 2.1. fejezet). A modernizációelmélet kialakulásához köthető 
szociológusok (Durkheim, Tönnies, később Parsons) ezt az „átmenetet” próbálták leírni és 
meghatározni különböző ismeretelméleti megközelítések mentén. 

Az evolúciós paradigmáról és főbb jellemvonásairól disszertációm második fejezetében 
írtam részletesen; igyekeztem már ott összekapcsolni az elmélet főbb mondanivalóit a társadal-
mi fejlődésre vonatkoztatott megállapítások mentén. Többen érvelnek amellett (pl. Ágh 1981; 
Spybey 1992; Sheppard, Porter, Faust és Nagar 2009), hogy a második világháború utáni 
modernizációs diskurzus szociológiaelméleti alapjai – az evolúcióelméleti és szociáldarwinista 
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nézetek mellett – főleg Talcott Parsons strukturalista-funkcionalista megközelítéséből szár-
maznak, amely szorosan kötődik Parsons rendszerelméletéhez a modern társadalmakról (vö. 
Pál 2004b). Par sons elméletében a társadalmi rendszernek olyan jelentést kölcsönöz, amely 
– a biológia metaforáira utalva – „szerves” egész, melyben a részek (az egyének) tulajdonságait 
a közöttük, illetve a részek és az egész (a társadalmi struktúra) közötti kapcsolatok és cselek-
vések határozzák meg. Ebben a cselekvés- és rendszerelméleti keretben alkotta meg Parsons 
a mintaváltozók (pattern variables) dichotóm kategóriáit (Parsons és Shils 1951), melyek a 
szociológiában a klasszikus premodern/modern dichotómia konceptua lizálá sára szolgálnak (ld. 
11. ábra). A mintaváltozókkal Parsons a cselekvési rendszerek, és azok alrendszereinek – kul-
turális, társadalmi és személyiségrendszer – leírását célozta meg. Az öt dichotómiát sorba véve a 
tradicionális társadalmakra Parsons érvrendszerében többek között a partikularizmus, a minő-
ség-alapú megítélés, a diffuzitás a jellemző, szemben a modern társadalmak univerzalizmusával, 
a teljesítmény-alapú megítéléssel és a specifikussággal. Parsons mintaváltozóinak értékeiből 
egyébként tisztán áthallik Weber protestáns etikájának racionális szelleme, aki a legitim tekin-
télyformák és a világvallások összehasonlításával kereste a választ arra, hogy a kapitalizmus miért 
tudott egyes helyeken kifejlődni, míg máshol nem (McGuigan 2013; vö. Ginelli 2017b). A 
társadalmi jelenségek és folyamatok megfigyelésének és leírásának ezzel az eszközével próbálta 
Parsons a cselekvéselméletébe integrálni például Tönnies „közösség” és „társadalom” ellentétét, 
Durkheim mechanikus és organikus szolidaritás fogalmait vagy a szocializmus és kapitalizmus 
körül zajló elméleti vitákat (Morel, Bauer, Meleghy, Niedenzu, Preglau és Staubmann 
2004: 165). Parsons funkcionalista nézeteinek lényege abban állt, hogy a társadalmakat stabil, 
de akár évről-évre változni képes rendszerként fogta fel, amik úgy hatnak a mintaváltozók-
ra, hogy a benne cselekvők döntései konzisztensek maradnak azokkal a feltételekkel, melyek 
a társadalom fennmaradásához szükségesek, nem veszélyeztetve azt. A társadalmak végső so-
ron Parsons érvelésében egy természetes organizmushoz hasonlítanak, amelyben a társadalom 
tagjai bizonyos szerepeket és funkciókat töltenek be, a társadalom pedig az idő előrehaladtával 
egyre komplexebb és a szerepei szerint egyre specializáltabb és differenciáltabb lesz (Sheppard, 
Porter, Faust és Nagar 2009: 72). Ez a fajta modernizációs séma a nyugati szociológiában 
a modern társadalmat úgy festette le, mint amiben megvalósul a kifinomultabb és ésszerűbb 
munkamegosztás, az individuális érdekek előtérbe kerülnek, a termelésnek és a kereskedelemnek 
egy versenyképes kapitalista rendszere alakul ki, a társadalom a jól kiépített kommunikációs és 
közlekedési rendszerek végett egyre integráltabbá válik, valamint ahol biztosítva van a minőségi 
oktatás és az egyének nagyobb politikai részvétele (vö. Hoselitz 1955; McClelland 1961).

Jóllehet, a modernizációs paradigma eredetét tekintve a német, később azt az Egyesült 
Államokba „exportálva” az amerikai szociológiában bontakozott ki, dolgozatom szempontjá-
ból mégis a modernizáció gazdasági vonatkozású elméleteit, ezek közül is kiemelten Rostow 
növekedés-elméletét tartom meghatározónak; utóbbit helyezem a disszertáció fókuszába a 
következőkben. 
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3.4. Rostow (növekedés)elmélete…

A modernizációs elméletek közgazdasági vonatkozású szakirodalmában Walt Whitman Ros-
tow elmélete és kanonizált írása, amiben azt kifejtette, kétségkívül a leggyakrabban idézett 
munkák közé tartozik. Mielőtt azonban elméletének lényegi pontjait áttekintem, fontosnak 
tartom röviden bemutatni azt a „hátteret”, amiben maga az elmélet megíródott, kitérve Ros-
tow szerepére is. 

Ha egyetértünk Szentes (1976: 7) érveivel, mely szerint indokolt lehet különbséget 
tenni fejlődés- és növekedéselméletek között, akkor Rostow elméletét a szó szoros értelmé-
ben növekedéselméletnek tekinthetjük. Szentes véleménye szerint ugyanis a fejlődéselmé-
letek kifejezetten az elmaradottság okainak leírására – és a szűkebb értelemben vett fejlődő 
országokra – születtek és fókuszáltak; ettől eltérően a növekedéselméletek inkább a fejlett or-
szágokban a gazdasági tényezők közötti egyensúly, és jórészt mennyiségi, folyamatos és spon-
tán gyarapodást jelentő növekedés tényét ismerik el (bővebben ld. a következő fejezetben). 
A magam részéről azért tartom elfogadhatónak ezt a fajta érvelést, mert, ahogy később látni 
fogjuk, Rostow munkája is főként a fejlett országok tapasztalataira épít (habár az elmaradott 
országok fejlődési lehetőségeit és pályáit írja le), és könyvének címében is a „növekedés szaka-
szai” címszó szerepel. 

Rostow végzettsége alapján gazdaságtörténész volt, a hatvanas években az Egyesült 
Államok kormányzatában dolgozott: először Kennedy elnök tanácsadójaként, később az el-
nök meggyilkolása után Johnson elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként tevékenykedett 
1966 és 1969 között. Rostow mereven kiállt a vietnámi háború támogatása mellett, Nixon 
megválasztása után, amikor politikai karrierje véget ért a liberális demokraták élesen támad-
ták, mondván: neki volt köszönhető a vietnámi háború elmélyülése és kiterjesztése (Menzel 
2006). Az Egyesült Államok gazdaságpolitikájára is hatással lévő növekedés-elméletét 1956 
és 1958 között dolgozta ki, mely az 1960-ban megjelent The Stages of Economic Growth című 
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könyvvel vált ismertté és a szakirodalomban széles körben hivatkozottá (Rostow 1960)31. A 
könyvnek Rostow a „nem kommunista kiáltvány” (Non-Communist Mani festo) alcímet adta 
egyértelműen jelezve a kommunista és marxi ideológiával szembeni állásfoglalását. Rostow 
a társadalmi-gazdasági fejlődés történelmi magyarázatában alapvetően arra törekedett, hogy 
valamennyi múltbeli vagy létező társadalom állapotát és fejlődését egyetlen, és azonos irányú 
fejlődési folyamat bizonyos szakasza(i)ként ábrázolja. Elméletének célja legfőképpen az volt, 
hogy a marxizmussal szemben olyan történelemmagyarázatot adjon, amelynek végpontjába 
– szemben a marxista nézetekkel – nem a szocializmust és a kommunizmust, hanem a ka-
pitalizmus egy idealizált változatát állítja (Szentes 1976: 119). Disszertációmban Rostow 
1960-as, a modernizációelmélet képviselői által kanonizált könyvének a gazdasági növekedés 
szakaszairól szóló részével (Rostow 1960: 4–93) foglalkozom és ennek főbb ellentmondásaira 
igyekszem reflektálni. 

Rostow könyvében a gazdasági növekedésnek öt szakaszát különíti el; „gazdasági ki-
terjedés szempontjából” érvelése szerint a társadalmak a következő öt alapkategória valame-
lyikébe sorolhatók: a hagyományos („tradicionális”) társadalom, a felemelkedés előfeltételeit 
megteremtő átmeneti szakasz, a felemelkedés szakasza, az érettség felé vivő szakasz és a ma-
gas szintű tömegfogyasztás korának szakasza (vö. Rostow 1960: 4–17, 1969: 3–11; Szentes 
1976: 119–120). Az öt szakasz főbb jellegzetességei a következőkben foglalhatók össze:

A tradicionális társadalom. A hagyományos társadalmi rendszer Rostow szerint korláto-
zott termelési műveletek keretében fejlődik ki, a termelés még a Newton előtti tudományos 
és technológiai ismereteken, és a fizikai környezet Newton előtti szemléletén alapszik. New-
ton „szimbolikus” jelentőségét Rostow abban látja, hogy az ő idejében ismerte fel az ember, 
hogy a külső világ megismerhető törvényeknek van alávetve, ekkortól vált képessé az ember a 
környezet szisztematikus megértésére. Ebben a szakaszban – érvel Rostow – a megismerés 
alacsony foka korlátozza a technológia és termelékenység javulását, a munkaerő minimálisan 
háromnegyede a mezőgazdasági szektorban dolgozik, a megtakarítási ráta alacsony. A társada-
lom hierarchikus rendben épül fel, a társadalmi mobilitás lehetősége csekély, a hatalom pedig 
a földbirtokosok kezében összpontosul. 

A felemelkedés feltételeit megteremtő átmeneti szakasz. Ez a szakasz az átmeneti társadal-
makra jellemző. Technikai oldalról a szakaszt az iparosítás előfeltételeinek megteremtése jel-
lemzi, ezzel együtt három nem ipari szektor radikális változására van szükség: a szállításéra, 
a mezőgazdaságéra és a külkereskedelmére. A szakasz általában a népességszám nagyarányú 

31 A szakirodalomban kevés utalás történik rá, de Rostow elméletének egy részét már 1953-ban könyv formá-
jában (Rostow 1953), majd 1956-ban a The Economic Journalban (Rostow 1956), a növekedés-elmélet „rö-
vidített” változatát pedig már 1959-ben publikálta a The Economic History Review hasábjain (Rostow 1959), 
a legtöbb hivatkozás és idézés mégis az 1960-as könyvre történik. Magyar nyelvű fordításban Rostow 
elmélete 1963-ban (Rostow 1963 – itt az 1953-as könyv egy fejezete került átfordításra a szakaszokról), 
illetve később a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskoláján 1969-ben kiadott kéziratban jelent 
meg (Rostow 1969).
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emelkedésével és a városi népesség aránytalan növekedésével jár együtt. A műveltség ebben a 
szakaszban – ha csak korlátozottan is, de – terjed és a modern gazdasági tevékenység szük-
ségleteinek megfelelően alakul át. Az új gondolkodásmód, az új technikák elfogadására irá-
nyuló hajlam kifejlődése és az ipari vállalkozók csoportjainak – akik hajlandók megtakarított 
összegeiket befektetni és a profit érdekében kockáztatni – létrejötte jellemzi ezt a szakaszt. 
Rostow szerint ezek a feltételek Nyugat-Európában jöttek létre először a középkor után, és 
Nagy-Britannia volt az első ország, aki a 18. század végén a felemelkedés/nekiindulás szaka-
szába lépett, s mely „egymás után fordította ki sarkaiból a többi tradicionális társadalmat, vagy 
gyorsította meg a nekilendülés előfeltételeinek megteremtését olyan társadalmakban, ahol ez 
utóbbi folyamat már megindult” (Rostow 1963: 335). 

A felemelkedés („take-off ”) szakasza. Rostow elméletében ennek a szakasznak van a leg-
nagyobb jelentősége a gazdasági növekedés során. A felemelkedés/nekiindulás szakasza egy 
relatíve rövid, 2–3 évtizednyi periódust jelent, amikor a tényleges beruházások és megtakarítá-
sok aránya a nemzeti jövedelem 5%-áról annak 10%-ára, vagy a fölé emelkedik. Ez a szakasz 
foglalja magában – történeti perspektívában – az ipari forradalmat, ahol az ágazatok egy szűk 
csoportjában (a vezető szektorokban) gyors növekedést érnek el. Nem gazdasági szempont-
ból ez a szakasz általában azoknak a végérvényes társadalmi, politikai és kulturális győzelmét 
tanúsítja, akik modernizálni akarták a társadalmat azok fölött, akik vagy a tradicionális társa-
dalomhoz ragaszkodtak, vagy más célokat követtek. Rostow ennek a szakasznak a kezdetét 
Angliában a 18. század végére, Franciaországban és az Egyesült Államokban az 1860-as évek 
előtti évtizedekre, Németországban a 19. század végére, Oroszország és Kanada esetében a 20. 
századnak az I. világháború előtti időszakára teszi (ld. 12. ábra).

Az érettség felé vivő szakasz. Ebben a szakaszban a „rendszeresen növekvő gazdaság arra 
törekszik, hogy a modern technikát tevékenysége egész területére kiterjessze” (Rostow 1960: 
9), a növekedés tehát átterjed a vezető ágakról a többi ágazatra, a modern technológia al-
kalmazása széles körben meghonosodik (pl. acélipar, modern hajóipar, vegyipar). A nemzeti 
jövedelemnek ekkor már 10–20 %-át beruházzák, a termelés növekedése pedig folyamatosan 
felülmúlja a lakosságszám növekedését. A munkaerő minősége és struktúrája is megváltozik, és 
a városi és szakképzett kategóriák felé tolódik. Minthogy Rostow szerint az érettség állapo-
tának eléréséhez kb. 40–60 év szükséges, szerinte azt Nagy-Britannia 1850 körül, az Egyesült 
Államok a 19–20. század fordulóján, Németország és Franciaország 1910 körül, Svédország 
1930, Japán 1940, míg a Szovjetunió32 és Kanada 1950 környékén érte el. 

32 A szovjet típusú gazdasági növekedésről Rostow – kissé ironikusan – a következőket írja: „Mit mondjunk 
a mai Szovjetunióról, ahol a munkaerő több mint 40%-a még mindig a mezőgazdaságban dolgozik, és a 
modern technológiát jórészt még nem alkalmazzák a fogyasztási cikkeket előállító iparágakban? Az érett 
közgazdaság itt megadott definíciója ebben az esetben ismét nem határozza meg eleve, hogy egy társadalom 
mire fordítja technológiai lehetőségeit. (…) a mai Szovjetuniót érett közgazdaságnak kell tekintenünk annak 
ellenére, hogy vezetői politikai okokból úgy döntöttek, hogy viselik az alacsony termelékenységű mezőgaz-
daság költségeit, továbbá a tőkét és a technológia fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket más szektorokba, nem 
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A magas szintű tömegfogyasztás szakasza. A gazdasági növekedés „legfelső”, érett szaka-
szában a fő termelési szektorok a tartós fogyasztási cikkek és a szolgáltatások irányába tolód-
nak el. Ez az a szakasz, ahol az egy főre eső reáljövedelem olyan mértékben növekszik, hogy az 
emberek széles köre az alapvető élelmiszereken, ruházkodáson túlmenően a fogyasztás min-
den feltételével rendelkezik. A munkaerő szerkezetének változása okán már nemcsak a városi 
lakosság, hanem az ipari szakmunkások és hivatali dolgozók arányszáma is megnövekszik az 
összlakossághoz viszonyítva (Rostow 1960: 10). Szentes összefoglalójában erről a szakaszról 
azt írja, hogy egy társadalom csak akkor juthat idáig, „ha ellenáll a világhatalom csábító céljai-
nak, és nagyhatalmi törekvések helyett a megnövelt személyi fogyasztás alternatíváját választja: 
a gépkocsi és a tartós fogyasztási cikkek tömeges elterjesztését, a kertes külvárosok kiépítését 
stb.” (Szentes 1976: 120).33 Rostow e szakasz kezdetét egyébként a fordista tömegtermelés 
kezdetével azonosítja, ami az Egyesült Államokat az 1920-as években érte el, majd a világhá-
ború utáni évtizedben jutott el a maga logikai végkifejlődéséhez (Rostow 1960: 11). 

Rostow e fentebb említett szakaszokon túl újabb jelenségek bekövetkezését is előrevetí-
tette: a tömegfogyasztás korszakán túl érvelése szerint a társadalom már új, minőségi célok felé 
fordul, amit ő maga a születésszámok emelkedésének, valamint a jövedelmeknek a csökkenő 
határhaszon felé elmozdulásának tényével próbál magyarázni: „(…) az amerikaiak az utolsó évti-
zedben úgy viselkedtek, mintha a tartós fogyasztási javak területén viszonylag csökkenő határha-
szon alakulna ki egy ponton túl, s ezért e határon túl (…) a nagyobb létszámú családok alapítását 
választották” (Rostow 1960: 11). A minőségi célok felé való elmozdulást 1971-es könyvében 
a politika oldaláról úgy próbálja bizonyítani, hogy egyrészt az oktatás- és egészségügyi fejlesz-
tésekre, a szegénynegyedek felszámolására irányuló törekvésekre, másrészt a környezetvédelmi 
követelmények megvalósítására is hivatkozik (Rostow 1971: 22). Mielőtt a növekedés-elmélet 
neuralgikus pontjait és kritikáit felvázolnám, három dologra szeretnék reflektálni az előzőekből.

Egyrészt, Rostow elméletéből már ekkor kiolvasható volt az az ellentmondás, ami a 
hetvenes-nyolcvanas évek fejlődés-gondolkodását (részben) meghatározta, és később a Sen-fé-
le képességszemlélet és fejlődéskoncepció alapját adta (ld. Sen 1985); nevezetesen, hogy a 
modernizációs diskurzusban valóban úgy gondolták, hogy a szűkebb értelemben vett társa-

pedig az ipari fogyasztási cikkek gyártására összepontosítják. Más szavakkal, a szovjet gazdasági struktúra 
teljes modernizálásának nincs akadálya a tőke, a rendelkezésre álló vállalati vezetők vagy a műszakiak meny-
nyiségének oldaláról” (Rostow 1963: 340). Rostow itt megint a szovjet típusú fejlődési út sikertelenségéről 
beszél; elismeri ugyan, hogy az a gazdaság is érett, de mivel a politikai vezetői nem elég tudatosak és nem a 
megfelelő ágazatokba allokálják a tőkét, így szükségszerűen lemarad az USA-hoz képest. 

33 Szentes lábjegyzetben hivatkozik Rostow Politics and the Stages of Growth c. 1971-es írására is, ahol a szer-
ző a növekedési folyamat politikai aspektusait is vizsgálja. Rostow ebben írja azt, hogy „Amerika dicsősége 
nem (csak) viszonylagos anyagi gazdagságában fejeződik ki, hanem a szabadság és a rend összehangolásá-
ban megnyilvánuló magasabb rendű politikai küldetés átérzésében. Még ha nem is teljesítették tökéletesen, 
ezt a magasabb rendű küldetést az amerikaiak felismerték, és a népek elismerik azt a világ minden részén.” 
(Rostow 1971: 6, idézi Szentes 1976: 132). Bár Szentes szerint „felesleges” ezeket a sorokat kommentálni, 
Rostow gondolataiban áthallanak a trumani gondolatok az amerikaiak küldetéstudatáról és a demokrácia 
terjesztésének igényéről. 
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dalmi-gazdasági fejlődés beindításához mindenekelőtt a gazdasági növekedést, mint célt kel-
lett elérni.34 A másik logikai ellentmondás abból adódik, hogy Rostow a tömegfogyasztás 
korszakán túl a magas termékenységi arányszámokra úgy hivatkozik, mint a „minőségre való 
törekvés” velejáró folyamatára. Ez viszont ellent mond annak a ténynek, hogy számos elma-
radottság-elmélet a magas termékenységre és a túlnépesedés narratívájára, mint a fejlődést 
gátló, az alulfejlettséget magyarázó tényezőkre tekint (vö. Szentes 1976: 38–43; Lawson 
2007: 43–46). A harmadik dolog pedig, ahogy a növekedési stádiumok jellemzéséből kiderül, 
bár kétségkívül „szovjet-ellenes” áthallása van Rostow elméletének, mégis a szerző felfogása 
szerint a szocialista országok (ezáltal a Szovjetunió is) az általános fejlődés egy meghatáro-
zott szakaszát testesítik meg a kapitalizmus felé vezető úton. Rostow érvelésében tehát nem 

34 Bár Sen maga is úgy érvelt, hogy a gazdasági növekedés nem lehet cél, csak egy eszköz, Rostow elméle-
tében mégis az a probléma merül fel, hogy a gazdasági növekedést (az iparosításon keresztül) itt elsődleges 
célként tekinti, a társadalmi problémák (egészségügy, oktatás, környezetvédelem) megoldását csak e cél 
elérése után tekinti fontosnak. 
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12. ábra: Az egyes országok szakaszokba sorolása Rostow elméletében
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tekinti a szocializmust „történelmi abszurdumnak” (Szentes 1976: 121). A következő alfeje-
zetben Rostow elméletének kritikus pontjait helyezem a középpontba. 

3.5. …és ellentmondásai

Rostow növekedéselmélete megjelenésétől kezdve számos ellentmondást és kritikát váltott ki; 
míg a nyugati, fejlesztéselvű gondolkodásban és a nemzetközi gazdaságpolitikában sokáig ka-
nonizált jelentősége volt, számos – főleg baloldali (neo-)marxista – teoretikus élesen bírálta azt. 

Elsőként induljunk ki abból a nyilvánvaló problémából, hogy Rostow elmélete alapve-
tően egy – a modernizációelméletekre és azok „előfutáraira” egyébként is jellemző – eurocent-
rikus narratíva köré épül, ami az európai (és később az amerikai) kultúrkör jelen- és múltbéli 
elsőségén alapul, ami kizárja a nem-európaiak, vagy nem európai ősökkel rendelkezők önálló 
lét- és múltértelmezését (vö. Blaut 1993). Nem véletlen, hogy Rostow elméletében az Egye-
sült Államok (és Nagy-Britannia) gazdasági és társadalmi fejlődését tekintette mérvadónak, és 
a termelőerők változásainak bemutatásával a kapitalizmust helyezte a fejlődési szakasz legma-
gasabb fokára. Az 1960-as könyvében szereplő ábrákon egyébként sokatmondóan mindenhol 
az USA az összehasonlítási alap és a „mérce”; a személyautók elterjedésének időbeli változását 
például három (!) ábrán keresztül szemlélteti, az utolsón külön kiragadva az Egyesült Álla-
mokat (mint ahol az egy főre jutó személygépkocsik száma a 100%), és hozzá méri a többi 
országot. Európa és a többi kiragadott ország lassabb fejlődését Rostow technikai és földrajzi 
tényezőknek, a vasúttársaságok monopolisztikus uralmának és az útépítéshez szükséges tőkék 
nagy tömegének tudja be, majd hozzáfűzi, hogy „az amerikai társadalom, mely az egyenlőség 
híve, a maga hagyományosan magas béreivel és munkásainak magas életszínvonalával, sokkal 
könnyebben tette magáévá a nagy tömegfogyasztás gondolatát, mint Európa sokkal hierar-
chikusabban felépített társadalmai” (Rostow 1960, 84–85). Vagyis Rostow itt összeköti a 
gazdasági fejlődést a társadalom befogadóképességével (ti. utóbbival magyarázza az előbbit), 
ezáltal explicite is megteremti az amerikai nép felsőbbrendűségének gondolatát, amit ráadá-
sul még társadalomszerkezeti különbségekbe is ágyaz. A szerző tehát nem csinál mást, mint 
a termelőerők színvonalának alakulását, azok gyorsabb vagy lassúbb fejlődését a társadalmi 
környezet által meghatározottnak tekinti, ahol a tőkés társadalom biztosítja a legmagasabb 
fejlettséget biztosító környezetet. 

A társadalmi viszonyokat Rostow érvelésében a gazdaság által viszont nem tekinti de-
termináltnak, továbbá eltekint a tulajdonviszonyoktól is, ezáltal elmosva a társadalmak közötti 
alapvető különbségeket; e helyett viszont – ahogy későbbi könyveiben is – a társadalom „ér-
zületének” változását, és a „hajlamait” helyezi előtérbe (vö. Rostow 1971; Szentes 1976).35 

35 Az 1953-as Process of Economic Growth c. könyvében Rostow a társadalom gazdasági haladását hat ténye-
zőhöz, „hajlamhoz” kötötte: 1) mennyiben fejleszti a társadalom az absztrakt tudományt; 2) mennyiben 
használja fel ennek eredményeit gyakorlati, gazdasági célokra; 3) a vezetés mennyiben hajlandó ezeket az 
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Arra viszont az elmélete nem ad választ, hogy milyen tényezők hatására változnak meg a tár-
sadalom hajlamai, és hogy azok különböző társadalmakban miért is különböznek egymástól; a 
tőkés vállalkozói réteg például nem azért gondolkozik üzletemberként, mert tőkés, hanem épp 
fordítva: azért lett tőkés, mert üzletemberként kezdett el gondolkodni (Szentes 1976: 122). 

A gazdasági növekedés szakaszait Rostow bizonyos gazdasági és társadalmi jellem-
zők mentén definiálja; előbbiek, mint a termelőerők színvonalának kvantitatív mutatószámai 
vagy leegyszerűsített leírásai jelennek meg, utóbbiak pedig az előbb említett hajlamokban 
mutatkoznak meg. A termelőerők mennyiségi gyarapodása és különböző fejlettségi színvo-
nala szerinti lehatárolások – Szentes kritikai érvelése alapján – „önkényesek és mesterkél-
tek” maradnak (Szentes 1976: 123), míg Ros tow a társadalmi hajlamok változására sem ad 
egyértelmű magyarázatot, ezáltal az egyes szakaszok sem történelmileg, sem logikailag nem 
alkotnak egységet. 

A Rostow által felvázolt szakaszok pontatlan definiálásának problémájára is érdemes 
utalást tenni. Rostow – ahogy az előzőekben említettem – a különböző szakaszok elkülöníté-
sére és meghatározására sokszor bizonyos mennyiségi ismérveket (pl. a beruházási/megtakarí-
tási ráták százalékos értékei) használ, de azokat sem mindig egzaktan definiálva. Elméletének 
harmadik, neuralgikus szakaszában például a „take-off ” szakasza már egy önfenntartó gazda-
sági növekedést eredményez, de ahogy Kuznets kritikájában érvel, az „(…) félrevezető leegy-
szerűsítés. Semmiféle növekedés sem tekinthető tisztán önfenntartónak vagy tisztán önmagát 
korlátozónak” (Kuznets 1964: 33, idézi Szentes 1976: 124). Kuznets érvelését úgy foly-
tatja, hogy kiemeli a szakaszok empirikusan bizonyítható tulajdonságainak hiányát Rostow 
elméletében, illetve azt, hogy az egyes szakaszokat valamilyen jól elkülöníthető, egymással 
analitikus kapcsolatban lévő egységeknek kell kezelni, ezt azonban az elmélet nem tisztázza 
egyértelműen. 

Rostow elméletének – és egyúttal a modernizáció „vezérelte” fejlődés-paradigmának 
– sajátossága, hogy a társadalmi fejlődés menetét a teret egy időbeli síkra levetítve értelmezi, 
miközben a történeti visszatekintésében csak a „fejlett”, nyugati világ sajátosságaira koncentrál. 
Rostow a maguk heterogenitásával (eltérő társadalmi-gazdasági berendezkedésükkel, földrajzi 
környezetükkel, történelmükkel) egymás mellett létező társadalmakat a növekedési folyamat 
különböző szakaszaiként helyezi egymás mögé (vagy elé), de csak a termelőerők színvonala 
alapján. Ezzel viszont azt a logikai hibát követi el, hogy a rangsorolt társadalmak egyéni, sa-
játos vonásai itt már nem saját fejlődésük bizonyos szakaszának jegyeiként kerülnek újra elő, 
hanem egy univerzális és lineáris történelmi fejlődés adott fokának jellemzőiként. Implicite 
tehát adva van egy „fejlett, kapitalista” társadalom a rangsor legfelső fokán, és ahhoz, hogy az 
alacsonyabb szinten lévő társadalmak is ebbe az állapotba jussanak, hasonló vonásokat kell 

újításokat befogadni; 4) a társadalom mennyire követi az anyagi érdekeket; 5) mennyire törekszik a fogyasz-
tás bővítésére; és 6) mekkora a hajlama a családalapításra (Rostow 1953[1963]).  
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kifejleszteniük, hogy elérjék azt. (Érdemes megjegyezni, hogy Rostow későbbi munkássá-
ga során már elhatárolta magát az unilineáris fejlődési koncepciót vallóktól; tagadta, hogy 
a növekedési szakaszok elméletével ennek kifejezése lett volna a célja, és az egyes országok 
egyedülálló, speciális jellegét hangsúlyozta, ahol a gazdasági és nem gazdasági tényezők között 

„interaktív, és komplex” viszony áll fenn (vö. Rostow 1990: 433–434).
Követve az elmélet logikai problémáit: nem nehéz észrevenni, hogy azok a karakterisz-

tikák, melyeket Rostow az egyes szakaszok esetében leír, feltételezik bizonyos külső, adott 
időszakban más fejlődési fokon lévő országok meglétét. Amikor például a fejlődés beindítá-
sához szükséges külföldi tőke, vagy új eszmék és gondolkodásmódok szerepe kerül előtérbe, 
mint a felemelkedés/nekiindulás elsődleges tényezői, eleve adottnak kell tekinteni egy olyan 
országot (vagy országokat), amely segítségével ez megvalósul. Ha viszont elfogadjuk ezt – már-
pedig Rostow erre hivatkozik –, akkor találnunk kell egy olyan országot, aminek a fejlődése 
bizonyíthatóan eltért az elmélet szerint leírttól, és akinek a kiemelkedés szakaszába jutáshoz 
más tényezőkre volt szüksége. Ezt az országot Rostow Nagy-Britanniában találja meg, amely 
ország a tudományos gondolkodás előrehaladása, a politikai-vallási kérdések rendezése, a külső 
piacok kiszélesedése, a kereskedelem fellendülése vagy akár a termelés specializációja miatt 
kerülhetett a tradicionális állapotból egy magasabb állapotba. Ha csak a tudományos gondol-
kodásra és a politikai kérdésekre utalunk, akkor választ kell találni arra a kérdésre, hogy milyen 
folyamatok határozták meg e tényezők előrehaladását a briteknél; ellenkező esetben arra a 
következtetésre jutunk, hogy a britek szellemi adottságai magasabbak voltak más népekénél (és 
itt vissza is jutunk az eurocentrikus narratívához, vö. még Sheppard, Porter, Faust és Nagar 
2009: 70–73). Ugyanakkor, ha a Nagy-Britanniát ért külső hatásokra fókuszálunk, mint pl. a 
kereskedelem fellendülésére, a külső piacok kiszélesedésére, akkor Rostow elméletét annyiban 
tekinthetjük hibásnak, hogy az valójában mégse csak a társadalmak belső tényezőire fókuszál, 
hanem a külső nemzetközi körülmények szerepét is figyelembe veszi (Szentes 2011: 181).

A volt gyarmati, elmaradott országok helyzete Rostow olvasatában a fejlődés egy ter-
mészetes szakaszaként értelmezendő, amellyel egyrészt Rostow elmossa a gyarmatosítás és 
a korábbi történelmi folyamatok hatásait, és ezáltal a kolonializmust, mint kedvező hatást 
jeleníti meg, ami a külföldi tőke, tudás és technológia beáramoltatásával elindította ezeket 
az országokat a felemelkedés szakaszába. Ez utóbbi, a Rostow által az elmaradott országok 
történelméből szándékosan „kiírt” tényezők voltak azok, amik a legerősebb alapot adták a nö-
vekedés-elmélet bírálatához a (neo-)marxista kritikusoknak; ezekről az elméletekről lesz szó 
disszertációm e fejezetének következő részében.

A modernizációelmélet kritikája tehát elsősorban azokra a problémákra irányul, amik 
a történelmi fejlődésnek egy lineáris, minden ország és társadalom számára kivétel nélkül 
érvényes sémáját adták („univerzalizmus”). A második probléma a már korábban is említett 
nyugati civilizációs kultúrkör felsőbbrendűségének, az eurocentrikus narratívának az alkalma-
zása, ami ezeknek a népeknek hol kimondva, hol kimondatlanul magasabb fejlettségi szintet 
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kölcsönöz, ezáltal egy elnyomó diskurzust kialakítva („eurocentrizmus”). Az unilineáris fejlő-
dési pálya továbbá kizárja az alternatív fejlődési perspektívákat, elutasítva ezáltal a – 2. fejezet 
tudománytörténeti részénél már említett – multilineáris, többirányú fejlődési utakat. A mo-
dernizációs diskurzussal szemben jelentek meg az 1960-as, 1970-es években azok az elméletek, 
amik a társadalmak fejlődését kizárólag belső tényezőkkel magyarázó gondolatokkal szemben 
sokkal inkább (vagy kizárólag) a külső, nemzetközi viszonyrendszerre és a külső hatásokra 
fókuszáltak az elmaradott országok helyzetének magyarázatában. 

3.6. Válasz a modernizációra: a függőség-elméletek

A kontextus jelentősége 

A modernizációs paradigma a maga történelmietlen, a gyarmatosítás hatásait figyelmen kívül 
hagyó érvrendszerével gyakorlatilag megjelenésétől kezdve éles kritikáknak volt kitéve. Az el-
lenvetések jó része amellett érvelt, hogy éppen a kapitalizmus világméretű kibontakozása – a 
kolonializmus időszakával együtt – vezetett ahhoz az állapothoz, amiben az akkori „fejlődő” 
országok léteztek; így a Rostow modernizációs programjában meghirdetett kapitalizmus – és 
ennek gazdasági-politikai vonatkozásai – inkább okozója, semmint megoldása volt az elma-
radott országok helyzetének. A kritikai koncepciók másik közös vonása volt, hogy elmélete-
ikben a globális rendszer összefüggéseit, a centrumok és perifériák közötti kölcsönhatásokat 
és az elmaradott országoknak a fejlett országok múltjától eltérő helyzetét, gazdaságaik struk-
turális különbözőségét is hangsúlyozták. A szakirodalom ezeket az elméleteket függőség-el-
méletek36 gyűjtőnéven kezeli. Conway és Heynen (2014: 111) a függőségelméletekkel kap-
csolatban amellett érvel, hogy azok „többet jelentenek, mint puszta elméleti konstrukciók, [az 
elméletek] a kapitalista perifériára szorult országok történelmileg beágyazott politikai és gazdasági 
kapcsolatainak megismerésmódját jelentik a globális világgazdaság kontextusában” (kiemelés tő-
lem).  A disszertációnak ebben a részében ezeknek a megközelítéseknek a történeti hátterét, 
főbb kritikai olvasatait és a modernizációs paradigmához való viszonyát bontom ki az elméle-
tek főbb „szereplőinek” (pl. Raúl Prebisch, André Gunder Frank) írásait és megállapításait 
a középpontba helyezve. 

A függőség-elméletekkel kapcsolatos gondolatkör és a megközelítési módok kialakulása 
az 1930-as évek gazdasági világválságáig, mint az elméletek történeti kontextusának kiindu-
lópontjáig, és a strukturalizmus, mint közgazdasági koncepció kialakulásáig vezethető vissza, 

36 Tudatosan használom többes számban az elméleteket, mert a függőségi viszonyrendszer elemzésének és 
értelmezésének több változata alakult ki az évtizedek folyamán attól függően, hogy pl. a belső, vagy külső 
tényezőknek mekkora hangsúlyt és szerepet tulajdonítanak, mennyire emelik ki a társadalmi, gazdasági, 
politikai kontextusokat, s talán ennél is fontosabb, hogy milyen léptékeken elemzik a függőségi viszonyrend-
szert. A közös pont, ami az elméleteket összeköti, az a kapitalizmusnak a centrumok és perifériák hosszútávú 
függőségi viszonyrendszerét fenntartó érvelésben érhető tetten (Power 2003: 81; Szentes 2011: 159).
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földrajzi kontextusa pedig Latin-Amerikához kötődik.37 A latin-amerikai strukturalista iskola 
függőség-elméletekre való hatásának áthagyományozódása Raúl Pre bisch argentin közgaz-
dász gazdaságelméletéhez köthető elsősorban. Az alapvetően liberális kereskedelmi elméle-
tet valló Prebisch strukturalista programjának (kritikus) nézetei egyrészt hangsúlyozták a 
világgazdaság centruma és perifériája között strukturálisan eltérő gazdasági vonásokat (ti. a 
periféria országainak nyerstermékek exportjára való berendezkedése, a hatalom és a jövede-
lem koncentráltsága, stb.), és kétségbe vonták, hogy a piac a nemzetközi munkamegosztás 
adott viszonyai között hatékonyan tudna működni. A strukturalista „iskola” intézményi keretét 
az 1948-ban alapított ENSZ latin-amerikai gazdasági bizottsága (Economic Commission for 
Latin America, ECLA) adta, amelynek Prebisch 1950-ben lett a vezetője (Blomström és 
Hettne 1984). Az ECLA – habár közgazdászai nem feltétlenül vallottak hasonló nézeteket, 
csak a modernizációelmélet által kínált fejlesztéspolitikát bírálták „egységesen” – koncepciói 
többek között olyan területekre terjedtek ki, mint pl. a latin-amerikai inflációnak a gazdasági 
struktúrával és intézményi rugalmatlanságaival való magyarázata, az exportorientált nyers-
anyag-termelésre való szakosodás hátrányainak, az exportfüggőségnek és a kifelé orientált 
gazdaságfejlesztés hibáinak hangsúlyozása, ezzel szemben pedig a(z átmenetileg) befelé for-
duló importhelyettesítő iparosítás gazdaságpolitikájának ajánlása (vö. Blomström és Hettne 
1984: 39–44; Szentes 2011: 158–160). 

Röviden összefoglalva tehát, Prebisch koncepciójának és a strukturalista megközelíté-
seknek az alábbi gondolatok adták a kiindulópontjait, egyúttal a függőség-elméletek gazda-
sági és történeti kontextusát (vö. Prebisch 1950, 1959; Lawson 2007: 90–91; Gyuris 2014: 
235–237):

Az egyenlőtlen nemzetközi munkamegosztás: A periféria országai nyersanyagexportra sza-
kosodtak (exportorientáltság, exportfüggőség), míg a centrum országai ezeknek a nyersanya-
goknak az importjára helyezkedtek be, a periféria ez által „azt termeli, amit nem fogyaszt, és 
azt fogyaszt ja, amit nem termel”. Prebisch elsősorban azért (is) tartotta problémásnak ezt a 
fennálló helyzetet, mert a nyerstermékek árai jóval lassabb ütemben nőttek, mint a feldolgo-
zott termékeké, így ez hosszú távon még nagyobb termelést várt el a periféria országaitól. A 
másik probléma Prebisch érvelése szerint az volt, hogy a nyerstermékek keresletrugalmassága 

37 Latin-Amerika szerepe a társadalomtudományi, közgazdasági tudástermelésben egészen az 1930-as évekig 
marginális jelentőségű volt. A társadalomtudomány addig főleg az európai kultúra hatásait tükröző társada-
lomfilozófiai alapokra támaszkodott; a latin-amerikai szerzőket a tudomány „határán” lévő gondolkodóknak 
(pensadores) tartották, akik az európai evolucionista, szociáldarwinista és a Comte-féle pozitivista ismere-
telméletet ültették át a latin-amerikai társadalmi-gazdasági sajátságok vizsgálatára. A harmincas évektől a 
társadalomelemzés egyre szisztematikusabb kutatások felé tolódott el, és Latin-Amerikában Chile vált az 
első olyan országgá, ahol a közgazdasági kutatások intézményi keretek között is elindulhattak (Blomström 
és Hettne 1984: 38–39). Fontos azonban hozzátenni, hogy a függőség-elméletek tudásbázisa később át-
terjedt a közép-amerikai, afrikai és egyéb harmadik világbeli térségekbe is (ld. Norman Girvan, Walter 
Rodney, Manabendra Roy, vagy az 1962-ben Georgetownban létrehozott New World Group munkáit) de 
az elméleteket legtöbbször a latin-amerikai tudósközösség gondolataihoz kötik. 
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is alacsonyabb volt, így a helyzet fenntartása előbb-utóbb inflációhoz és kereskedelmi deficit-
hez vezetett volna. Harmadrészt pedig, mivel a centrumországok profit-orientált érdekei ter-
melésük fenntartását (növelését) ösztönözték, ez viszont a perifériákon növekvő versenyhely-
zetet teremtett a cent rumországok kiszolgálása irányába, ami lenyomta a nyerstermékek árait. 
A feldolgozott termékek szinten tartott, ezzel szemben a nyerstermékek csökkenő árszínvonala 
a nemzetközi csere egyenlőtlenségeinek fenntartását szolgálta. Prebisch az árak mozgását egy 
hetven éves időtávban vizsgálta (1876–1946 között) összehasonlítva a periférián képződött 
exportra szánt nyerstermékek és a centrum országai iparcikkeinek árait. A cserearány romlá-
sára bizonyíték volt, hogy míg ugyanannyi nyersanyag árából az 1870-es években még 100, az 
1930-as években már csak 62 iparcikket lehetett venni, rámutatva ezzel a kereskedelmi „olló” 
nyílására a centrum és periféria országok között (Zelei 2015). 

Az állam által vezérelt iparfejlesztési politika hangsúlyozása: Prebisch nagyban támasz-
kodott a keynesi gazdaságelméletre, és az állam fejlődést elősegítő szerepe mellett érvelt. A 
hazai termelők és a piac érdekeit szem előtt tartva, különböző védővámok bevezetése által 
az import-helyettesítő iparosításban (ISI) látta a megoldást és az egyenlőtlen cserearányok 
kiegyenlítéséhez és az exportfüggőség megszüntetéséhez. 

A hatvanas években megjelenő függőség-elméleteknek tehát elsősorban ez a latin-ame-
rikai strukturalista irányvonal adta az alapját, de az ötvenes években tevékenykedő, és alap-
vetően marxi nézeteket valló közgazdászok (pl. az egyébként orosz származású, később az 
USA-ba emigrált Paul Baran) gondolatainak hatásait is tükrözte (vö. Hettne 1995; Szentes 
2011), később pedig más latin-amerikai közgazdászok és szociológusok is „továbbfejlesztet-
ték” a függőség-elméletek alapfeltevéseit. Bár az alfejezet címében a függőség-elméletek, mint 

„gyűjtőfogalom” szerepel, érdemes hangsúlyoznom, hogy az ezzel kapcsolatos gondolatkörben 
nem minden szerző elméletére hivatkoznak függőség-elmélet néven: több helyen pl. az el-
maradottság elmélet (underdevelopment theory), a függő fejlődés (dependent development), vagy 
az alulfejlettség fejlődése (development of underdevelopment) jelentik azokat a koncepcionális 
kereteket, amik egyes szerzők gondolatait összefogják. A fejezet további részében kronológiai 
sorrendben haladok végig a függőség-elméletek legfontosabb gondolatain később kitérve a 
modernizációs elméletekkel való viszonyukra is. 

A kritikák elméleti gazdagodása az 1960-as és 70-es években

Conway és Heynen (2014) a függőség-elméleteket áttekintő írásukban úgy érvelnek, hogy 
a latin-amerikai strukturalista nézeteket a hatvanas, hetvenes években sokkal radikálisabb, és 
a kapitalizmus globális struktúráját sokkal kritikusabb nézőpontból vizsgáló – marxista és 
neo-marxista38 ihletésű – elméletek váltották fel, illetve egészítették ki. A strukturalista „iskola” 

38 A marxizmus és neo-marxizmus közötti különbségtételt nem kívánom részletekbe menően tárgyalni, néhány 
gondolatra azonban érdemes utalni (kizárólag a fejlődés- és elmaradottság-elméletek viszonyrendszerében!). 
A „neo” előtag egyrészt a marxista terminológiák valamilyen mértékű megújítására, a marxi gondolatok 
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alapvető nézeteit a későbbi elméletekben sem utasították el; a főbb különbségek abban mutat-
koztak, hogy a centrumok és perifériák viszonyában melyik, a periféria elmaradottsága szem-
pontjából elsődleges(nek vélt) negatív tényezőkre helyezték a hangsúlyt. 

Az 1950-es évek végén a függőség-elméletek változó – és később egyre radikálisabb 
– megközelítései kapcsán leginkább Paul Baran 1957-es The Political Economy of Growth c. 
könyvét szokták hivatkozni, aki a gazdasági értéktöbblet (economic surplus) fogalmát bevezet-
te a függőségelméleti szakirodalomba (Baran 1957; vö. Potter, Binns, Elliott és Smith 
2008: 107), ezzel alapot adva a periféria kizsákmányolására hivatkozó nézeteknek. (Bár Ba-
ran szovjet származású, később az Egyesült Államokba emigrált közgazdász volt, nézeteinek 
egy részét később pl. Frank is átvette, illetve kiindulási alapként kezelte.) A többlet fogalmát 
Baran úgy fogta fel, mint a fogyasztási szükségleteteket meghaladó termelési mennyiséget 
(Baran 1957). Baran elmélete arra alapozott, hogy a kapitalizmust monopolkapitalizmus-
ként fogta fel, ahol a tőkések nem versenyeznek egymással. Ebből következően egyrészt nem 
voltak rákényszerítve hogy a lehető legtöbbet termeljék, hiszen – monopoltőkések révén – 
meg tudták őrizni vezető pozícióikat és profitjukat új beruházások nélkül is. Másfelől viszont 
szükség volt arra, hogy a „nem működő” tőkéjüket mégis profittá alakítsák, amire kiváló alapot 
nyújtottak a „kapitalizmus által addig érintetlennek” titulált fejlődő országok. Baran érvelé-
sében a fejlődő országokban keletkezett értéktöbbletet a centrumtérségek elszívták, vagyis az 
előzőekbe történt befektetés csak a centrumok további fejlődésének célját szolgálta, mivel a 
befektetések is csak azokba az ágazatokba történtek, amik a fejlett országoknak kedveztek. Eb-
ben a többletlecsapolásban Baran kiemelt szerepet tulajdonított az elmaradott országok elit 
rétegeinek, akik a centrumtérségekkel való kapcsolataikon keresztül nemzeti szinten tartották 
fent és termelték újra a kizsákmányoló mechanizmusokat (Conway és Heynen 2014). Ahogy 
Scheiring (2010: 65) is rámutat a lokális elitrétegek szerepkörére, „(…) a nem kiáramló több-
letjövedelmet a helyi elit luxusfogyasztása emészti föl – a komprádor elit a külföldi érdekek 
helytartójaként szervezi és ellenőrzi a helyi gazdaságot. Ez az elit [viszont] képtelen a nyugati 
társadalmak burzsoáziájára jellemző szerep betöltésére.” 

Baran nézetei annyiban mindenképp különböztek a klasszikus marxizmusétól – ami 
egyébként csaknem az összes függőségelméleti megközelítésre igaz –, hogy az ő érvelésében a 
kapitalizmus (mint termelési mód) nem terjedt át az elmaradott országokba is; utóbbiak csak 
passzív cselekvői voltak a globális kapitalista rendszernek (Blomström és Hettne 1984: 35). 

„továbbfejlesztésére” utal, másrészt egy nézőpont-beli váltást is jelez. Míg pl. a marxizmus egy eurocentri-
kus perspektívában gondolkodik és a kapitalizmust a fejlődés egy szükségszerű fokaként ábrázolja, addig a 
neo-marxisták a „periféria” szemszögéből vizsgálódnak. Az osztályellentétekkel kapcsolatosan a „klasszikus” 
marxisták az ipari munkásosztályban látják a forradalmi erőt, ugyanez a neo-marxistáknál inkább a paraszti 
réteget jelenti; utóbbiak érvelésében ugyanis az ipari munkások a munkás arisztokrácia tagjainak tekinthetők 
(ezáltal kizsákmányolók – ld. később). Blomström és Hettne (1984: 38) a két gondolkodásmód között 
mégsem tesz éles különbséget, nem tartják relevánsnak két különböző „iskoláról” beszélni; a marxizmust 
és neo-marxizmust ők dialektikus rendben fogják fel, ahol előző a tézis, míg utóbbi az antitézis (ld. még 
Foster-Carter 1973; Gyuris 2014). 



71

Baran a kapitalista világgazdaságból való kilépést, egyúttal a szocializmusba való áttérést java-
solta, radikális – és nyíltan a szovjet típusú szocializmus mellett érvelő39 – nézetei miatt azon-
ban az akkori Egyesült Államokban nem ismerték el a munkáját (Gyuris 2014: 233–235).  

Baran nézeteit a hatvanas években André Gunder Frank munkássága vitte tovább, aki 
amellett, hogy írásaiban nyíltan bírálta a modernizációs elméleteket40, tovább hangsúlyozta 
a latin-amerikai országok függő és periferiális helyzetét a kapitalista rendszerben. Frank né-
met származású, később szintén az USA-ba emigrált (majd ezután Mexikóban, Chilében és 
Brazíliában is kutató) gazdaságtörténész és szociológus volt, aki – mivel könyveit főleg angol 
nyelven írta – az angolszász és a latin-amerikai tudósközösség közötti kapcsolatok megterem-
tésében és a tudásáramlásban is fontos szerepet játszott. Frank kritikai perspektívái elsősor-
ban a modernizációelméletnek a duális társadalom kritikájából fakadtak. Azt vallotta ugyanis 
– főleg chilei és brazíliai kutatásaira alapozva –, hogy szemben a modernizációelmélet által 
sugallt nézetekkel, az alulfejlettség oka nem az elavult, tradicionális intézmények vagy a tőke 
hiányának a következménye, hanem azt „éppen az a történelmi folyamat termeli ki, amelyik 
a gazdasági fejlődést is: magának a kapitalizmusnak a kialakulása” (Frank 1969a: 9, kiemelés 
tőlem). Ahogy Frank folytatja: „a gazdasági fejlődés és alulfejlettség egyazon érme két oldala. 
Mindkettő törvényszerű következménye és megnyilvánulása a kapitalista világrendszer belső 
ellentmondásainak. Egyik sem pusztán relatív és mennyiségileg kifejezhető (…); mindkettő 
viszonylagos és minőségében, strukturálisan is különbözik a másiktól” (uo.). A fejlett kapita-
lista országokkal kialakított kapcsolatok tehát nem a modernizáció útján való elindulást jelen-
tették, hanem a függőség és alulfejlettség viszonyainak konzerválódását; Frank ezt az időben 
folyamatosan zajló folyamatot nevezte elméletében az alulfejlettség fejlődésének (development 
of underdevelopment, ahogy 1966-os tanulmányának címe is jelzi [Frank 1966]).   

Frank fenntartotta Baran korábbi álláspontját a kizsákmányoló és többletelszívó me-
chanizmusokról (könyvében e folyamatok kapcsán többször hivatkozik rá), saját érvelésében 
is ezt tekintette az imperializmus lényegének. Elméletének középpontjában egy több léptéken 
keresztül megvalósuló hierarchikus kizsákmányolási folyamat áll (ld. 13. ábra), ahol a centru-
mok és perifériák (az ő szavaiban metropoliszok és szatellitek) rendszerében a legmagasabb fo-
kon a kapitalista világ nemzeti metropoliszai állnak, majd a regionális központok, lokális köz-
pontok következnek egészen a kereskedőkig és a farmerekig. Ahogy fogalmaz, „központok és 

39 Baran érveléseiben elmosta a sztálini szocializmus negatív társadalmi-gazdasági hatásait, azokat pusztán 
egy-egy személy (pl. maga Sztálin) hibájára vetítette le, míg a kapitalizmust rendszer szinten tartotta irraci-
onálisnak és problémásnak (vö. Gyuris 2014: 234). 

40 Frank ezzel kapcsolatos meglátásai elsősorban a modernizációelmélet duális társadalom megközelítésének 
– mely szerint egy társadalom tradicionális és modern szektorai egymástól függetlenek – kritikájában össz-
pontosultak. Frank cáfolta ugyanis, hogy a latin-amerikai társadalmakban bármikor is létezett volna önálló 
feudális gazdasági berendezkedés a gyarmati időszakban; érvelése szerint Latin-Amerika már a kapitalizmus 
merkantilista időszakában is egy összefüggő kapitalista világrendszer része volt, mivel a spanyol és portugál 
gyarmatosítók által létrehozott gazdaságok elsődleges célja a gyarmatokon már akkor is az exportra termelés 
volt (Blomström és Hettne 1984; Kapoor 2010). 
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szatellitjeik konstellációinak egész láncolata köti össze a rendszer minden egyes alko tóelemét, 
az európai vagy észak-amerikai centrumtól a legeldugottabb zugig a vidéki Latin-Amerikában” 
(Frank 1969b: 6). Ebben a sémában a hierarchia legalacsonyabb és legmagasabb fokán álló 
szereplők kivételével a láncolat mindegyik eleme metropolisz és szatellit, vagyis kizsákmányoló 
és kizsákmányolt is egyben: a „köztes” aktorok szerepe abban a vonatkozásban fontos, hogy 
a globális (és lokális) centrumok és perifériák közötti csomópontokként a szatellitek kizsák-
mányolásából szerzett gazdasági többletet a metropoliszok felé továbbítják (Blomström és 
Hettne 1984: 68; Glassman 2009: 116). 

A kapitalizmus kibontakozásával és világméretűvé válásával kapcsolatban Frank néze-
tei némiképp eltértek az ECLA-féle strukturalista megközelítésektől (vö. Frank 1969a: 12), 
sőt Frank egyenesen „értelmetlennek” nevezte az ECLA által javasolt fejlesztési stratégiákat. 
Amellett érvelt ugya nis, hogy a kapitalizmus alapvető struktúrája (ti. a kizsákmányoló mecha-
nizmus és az alulfejlettség fejlődésének fenntartása és fennmaradása) a 16. századtól kezdve 
változatlan maradt. 

Frank – hasonlóan Baranhoz – elutasította a nemzeti burzsoázia fejlődést elősegítő 
szerepét, egyértelműen az imperializmus cinkosainak tekintette a réteget, ami – szorosan kö-
tődve a rendszerhez és a kizsákmányoló centrum-periféria viszonyhoz – csak kiterjesztette és 
elmélyítette a periféria alulfejlettségét. Frank szerint egyetlen (radikális) megoldás létezett a 
függőségi viszonyrendszer megszüntetésére: a kapitalista rendszerből való kilépés és egy szo-
cialista rendszer felépítése, akár osztályharccal kivitelezett forradalom, akár „gerilla-hadviselés” 
által (Frank 1969b; vö. Kapoor 2010: 105). 

A függőségelméletek kapcsán „klasszikus” (Blomström és Hettne 1984: 62) és több-
ször idézett munkának számít Fernando Henrique Cardoso brazil szociológus és Enzo 
Faletto chilei történész írása (Cardoso és Faletto 1969, 1979), illetve az általuk kifejtett 
nézetek is. Azért hangsúlyozom minden „szereplő” esetében nemzetiségüket és a végzettségü-
ket, mert véleményem szerint ez is bizonyítja a fejlődés- és függőség-elméletek megközelítés-
módjaiban létező különbségeket. A különböző nemzetiségű szerzők – így konkrétan Cardoso 
és Faletto – találkozásának közös helyszíne volt az ECLA-n belül 1962-ben létrehozott 
Latin American Institute for Economic and Social Planning (ILPES), ahol kezdetben társadalmi 
és szociológiai kutatások folytak, és ami később a függőségelméletekkel kapcsolatos tudáster-
melés fontos központjává is vált. 

Cardoso és Faletto érvelése annyiban hasonlít Frankéhoz, hogy ők is történelmi 
és strukturalista módon közelítették meg a függőségi viszonyokat és a kapitalizmust is világ-
rendszerként fogták fel. Nézeteik viszont annyiban tértek el Franktól, hogy nem gondolták, 
hogy a perifériás országok függősége csak és kizárólag külső tényezők eredménye; dialektikus 
érvelésükben a belső strukturális vonatkozásokra is hangsúlyt fektettek (ellentétben például 
Celso Furtado brazil közgazdász nézeteivel, aki szerint jórészt a gyarmatosításból átörökölt 
társadalmi struktúrák, az erőforrások egyenlőtlen belső társadalmi elosztása és a különböző ér-
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dekeltségű társadalmi csoportok a felelősek az elmaradottságért). Cardoso és Faletto érve-
lése szerint a függőség a globális kapitalista viszonyok komplex eredménye volt, és annak belső 
vonatkozásait sem tekintették másodlagosnak, így az ő nézeteiket valahol Frank és Furtado 
érvrendszerének középpontjában helyezhetjük el; ahogy explicit módon meg is fogalmazták, 
mindkét koncepció hiányosságaira (ti. hogy a belső vagy nemzeti társadalom-politikai helyzet 
kizárólag külső hatalmi struktúrák által dominált, illetve hogy mindez a történelmi véletlen-
szerűségekből fakad) reagálni akartak (vö. Gyuris 2014: 238). Latin-amerikai kutatásaik során 
arra a következtetésre jutottak, hogy a függőség nem egy elvont „tőkefelhalmozódási dinami-
ka” eredménye, a függőség társadalompolitikai aspektusait vizsgálva azt társadalmi osztályok 
és csoportok közti, helyi és nemzetközi szinten egyaránt érvényesülő harcok eredményének 
vélték (Cardoso és Faletto 1979). Helyi szinten a függőséget szerintük a hazai és külföldi 
osztályok, csoportok és ideológiák közötti kapcsolatok természete határozta meg; hangsú-
lyozottan dialektikus megközelítésükben azt a nézetet vallották, hogy létezhet egyidejűleg 
függőség és fejlődés különböző szinteken, így vezették be a (társult) függő fejlődés (dependent 
development) fogalmát a függőségelméletekbe (vö. Kapoor 2010: 106), elutasítva ezzel a füg-
gőség általános érvényű fogalmát. Elméletük kétségkívül kevésbé volt radikális, mint mondjuk 
Franké, az inkább a folyamatok megértésére és magyarázatára fókuszált, nem konkrét politi-
kai cselekvések megfogalmazására. 
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13. ábra: A függőség-elméletek lényege a metropolisz-szatelit kapcsolatok mentén
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Kétségtelen, hogy a függőség-elméletek, vagy, ahogy többen hivatkoznak rá, a „függőségi 
iskola” új megközelítéseket eszközölt a fejlettség-elmaradottság viszonyrendszer vizsgálatára. 
Talán legfontosabb ezek közül – és ami miatt elméleti jelentősége később is fennmaradhatott – 
az az elmaradott országok helyzetének beágyazása a kapitalizmusba, mint világrendszerbe, és 
ezzel együtt a külső, és a gyarmatosítás hatásait is az elemzésekbe építő megközelítések voltak. 
Számos újdonságuk ellenére azonban a függőség-elméleti megközelítések nem tudták megújí-
tani a fejlődésdiskurzust, és nem voltak képesek megoldást találni a globális (és nemzeti szintű) 
egyenlőtlenségek csökkentésére, az elmaradott országok helyzetének javítására. 

A függőség-elméletek néhány ellentmondása

A fentebb említett elméletekkel szemben számos kritikai észrevétel felmerült, amik jórészt 
azt igyekeztek bizonyítani – többnyire jogosan –, hogy azok számos vonatkozásukban csak 
újratermelték, ill. fenntartották a modernizációs diskurzus alapvetéseit, illetve néhány kivé-
teltől eltekintve túl nagy hangsúlyt fektettek a külső tényezők hatásaira. A nyolcvanas-ki-
lencvenes évektől, amikor ugyan a dependencia-elméletek már túljutottak „fénykorukon”, a 
koncepció neoliberális, marxista és posztkolonialista kritikái is megjelentek (vö. Kiely 1995; 
Kapoor 2010). 

Az első ellentmondás, ami felmerül (nem kritikaként!), az az elméletek és az azokat 
alkotó koncepciók megjelenésének időpontját illeti. Habár a modernizációs és a függőség-el-
méletek kapcsán a legtöbb helyen utóbbira úgy tekintenek, mint a modernizációs paradigmára 
adott kritikai reflexió, a tény az, hogy Paul Baran könyve 1957-ben, három évvel Rostow 
ikonikus írása előtt jelent meg, vagyis „a gyógymód már azelőtt megvolt, mielőtt a betegség 
egyáltalán felütötte a fejét” (Harrison 1988: 69). A modernizáció- és függőség-elméletek 
koncepcióit és ellentétes nézeteit kialakító tényezők már jóval maguk az elméletek előtt létez-
tek, csak különböző kontextusokban; ahogy utaltam is rá az előzőekben: gazdaságpolitikai vo-
natkozásban a modernizációnak egyértelműen a második világháború utáni történelmi helyzet, 
míg a függőség-elméleteknek az 1930-as évek gazdasági válságának Latin-Amerikát érintő 
hatásai adták az alapját (Spybey 1992: 32).

A következő probléma, ami felmerült a függőség-elméletekkel kapcsolatosan, az a gaz-
dasági determinizmushoz kötődik, nevezetesen, hogy az elméletek többsége – hasonlóan a 
modernizációhoz – nem veszi figyelembe a fejlett és elmaradott országok társadalmi és kultu-
rális sokszínűségét, azokat vagy másodlagosnak tekinti, vagy be sem építi elemzéseibe és kizá-
rólag a gazdasági szempontokat veszi figyelembe. Ezt a kritikát magam épp az előzőleg taglalt 
szerzők (Furtado, Cardoso, Faletto) gondolatait figyelembe véve kissé leegyszerűsítőnek 
tartom, bár kétségkívül igaz, hogy mind a modernizációelmélet, mind a függőség-elméletek az 
iparosításban és a gazdasági növekedésben látták a fejlődéshez vezető utat; az elmaradottság 
és a szegénység problémáját alapvetően gazdasági természetűnek vélték (Szakolczai 1990). 
Továbbá mindkét elmélet a laissez faire nézetekkel szemben a – 19. századi liberális filozófia 



75

gondolatainak hagyatékaként –a nemzetállam, mint fő cselekvő aktív szerepvállalását hirdette 
a problémák megoldásában (Radice 2010, vö. Manzo 1991). 

A kritikák egy hangsúlyos része a modernizációelmélettel kapcsolatos viszonyában azzal 
„vádolja” a függőség-elméleteket, hogy a centrum–periféria viszonyrendszer (mint elemzési 
keret) kapcsolatában nem csinál mást, mint újratermeli a modern–tradicionális ellentétpárokat. 
Ebben az olvasatban a függőség-elmélet csak „fenntartja a domináns [fejlődés-]diskurzus duá-
lis viszonyait” (Sharp 1988: 120, idézi Power 2003: 83), és megerősíti a „Mi” és „Ők” ellenté-
ten alapuló dualitásokat ahelyett, hogy elutasítaná a fejlett és elmaradott térségek egységesnek 
tartott képzeteit. A függőség-elmélet ugyan kísérletet tesz arra, hogy a centrumról a perifériára 
helyezze a hangsúlyt, de olvasatában a centrum ugyanúgy megmarad domináns félnek, amivel 
pozíciója csak újra megerősítést nyer. Ez a diszkurzív hierarchia is csak állandósítja a periféria 
függésének gondolatát, ezzel „hozzászoktatva a gyarmatosítottakat és felszabadultakat a peri-
ferizáltsághoz” (Kapoor 2010: 112).

Paradox módon a függőség-elmélet néhány ellentmondására és hiányosságára mar-
xista nézeteket valló szerzők is felhívták a figyelmet (Laclau 1971; Warren 1980), főleg 
abban a vonatkozásban, hogy az elméletek általában nem fektetnek nagyobb hangsúlyt az 
osztályelemzésre. Laclau a függőség-elméletek legnagyobb hiányosságát abban látja, hogy 
a szerzők többnyire félreértelmezik, vagy figyelembe se veszik a társadalmi- és osztályvi-
szonyokat valamint a marxi termelési módok fejlődését; azt például Frank a kereskedel-
mi kapcsolatokból vezeti le, vagyis az osztályviszonyoktól függetlenül, és előbbieket tekinti 
leginkább meghatározónak a(z alul)fejlődési folyamat során. A függőség-elméletek hibája 
továbbá – Kiely (1995) érvelésében –, hogy szisztematikusan és a priori módon elutasítják 
és kizárják az alulfejlett térségek kapitalista világrendszeren belüli fejlődésének lehetőségét41 
(ti. a periféria „alulfejlettségre ítéltetett” [Frank 1969: 11]). Ha történik is előrehaladás 
az elmaradott országokban – ld. a délkelet-ázsiai „kistigrisek”, mint az újonnan iparosodó 
országok példája esetében – az Frank szerint csak a rendszer, és főleg a metropoliszok igé-
nyeinek következtében történhet (Kiely 1995: 51). Ugyanez az a priori feltételezés hallik 
át Cardoso munkájában is (Cardoso 1987), akinél ugyan a függőségi viszonyok nem zár-
ják ki az ipari fejlődés lehetőségét, azt mégis függő fejlődésként kezeli (ld. korábban). Ez 
a hipotetiko-deduktív érvelés Kiely olvasatában azért problémás, mert felállít egy a priori 
hipotézist (a függőségi viszonyt), és minden folyamatot ennek tükrében igazol, még ha fenn 
is tart bizonyos fejlődési lehetőségeket. Kiely szerint a megfelelő megközelítés egy induktív 
séma felállítása lenne, ahol a külső hatások osztályszerkezetre való hatását kellene elemezni, 

41 Ez egyébként a posztkolonialista érvelés szerint is problémás, Frank ugyanis a hatalmat homogenizálónak 
és mindenekfelett állónak tartja, de a posztkolonializmusnak a hatalmat töredezettnek tekintő álláspontjával 
szemben Frank nem is lát lehetőséget a kitörésre a kapitalizmus fennállása alatt. Ahogy korábban szó volt 
róla, Frank a kiutat egy szocialista forradalomban látja, posztkolonialista olvasatban ugyanakkor az eddig 
fennálló hatalom „másikra” cserélése ugyanúgy magában rejti a dominancia és elnyomás folytatódását (Ka-
poor 2010: 114). 
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majd ebből levonni a következtetést a függőségi viszonyokra vonatkozólag; ahogy Palma 
(1978) is érvel, a függőséget hasznosabb lenne a posteriori koncepcióként kezelni, semmint 
egy eleve adott elméleti keretként. 

A függőségelmélet posztkolonialista kritikája (vö. Kapoor 2010) az elméletekből fő-
ként a kultúra és reprezentáció vizsgálatának hiányát emeli ki, mivel azok a szociokulturális 
tényezőket másodlagos jelentőségűnek, struktúra felett állónak tekintik. Ez a reprezentációval 
szembeni érdektelenség vezet Kapoor (hivatkozva Said, Spivak és Prakash munkáira) sze-
rint a függőség-elméletek etnocent rizmusához is, nevezetesen, hogy amellett, hogy újraterme-
lik a centrum–periféria viszonyrendszert, a globális kapitalista rendszer vizsgálatakor Európát 
használják általános modellként, így nemcsak a kapitalizmus, de konkrétan az Európában 
létrejött kapitalizmus lesz a történelmi fejlődés vezérfonala. Ahogy Kapoor (uo. 113) utal rá, 
Frank későbbi tudományos munkássága során, ahol már a világrendszer-elemzés felé fordult, 
némiképp változtatott ezen a felfogásán, s Európára úgy tekint, mint aki a globális gazdasági 
rendszer fennállásának csak töredékében állt a fejlődés centrumában és inkább Ázsiát jelölte 
meg a kora újkori történelem főszereplőjeként (vö. Frank 1998). A függőség-elméletek poszt-
kolonialista olvasata tehát alapvetően úgy érvel, hogy az elméletek nem tudtak érdemben és 
kellőképpen kritikai szemlélettel szembefordulni a modernitással (hiszen végső soron a függő-
ség-elmélet is modernista gyökerekkel bír), és mint ellendiskurzus, épp azt a logikát és implicit 
feltevésrendszert alkalmazza, amit cáfolni próbál (vö. Manzo 1991). Ebből következően a 
függőség-elmélet tulajdonképpeni orientalizmusa révén a Nyugaton kívüli világot, hasonlóan 
a modernizációs diskurzushoz, egy eurocentrikus és teleologikus narratívába helyezi, és nem 
ismeri el az elmaradott országok cselekvőképességét a fennálló rendszeren belül. 

Mind a modernizációs, mind a függőség-elméleteknek nagy hiányossága volt, hogy a 
maguk idejében végső soron egyik alternatíva sem volt képes megoldást találni azokra a glo-
bális viszonyokra, melyek magyarázatára hivatottak voltak. A nyolcvanas évekig ez a két pa-
radigma uralta a fejlődésdiskurzust és a nemzeti fejlesztéspolitikák hátterében e két „iskola” 
szembenállása állt, de már ekkor megjelentek olyan alternatív fejlődéselméleti keretek, amik 
mindkét irányzattal szakítani próbáltak (pl. az alapvető szükségletek megközelítés [Seers 
1969], vagy a már említett képesség-szemlélet [Sen 1985]). A nemzetközi fejlesztéspoliti-
kában mégis egy „harmadik” koncepció, a neoliberalizmus vált a hetvenes-nyolcvanas évektől 
meghatározó jelentőségűvé. A jóléti állam válságjeleire a liberális, versenyre épülő piacgazda-
ság az állam szerepének minimálisra csökkentésével kívánt a neoliberális politikák gyakorlati 
megvalósításának alappilléreivé válni: a neoliberális diskurzusban pedig Ronald Reagan és 
Margaret Thatcher, valamint a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank lettek a diskurzust 
aktívan alakító cselekvők az ún. washingtoni konszenzus42 szabályrendszerére támaszkodva 

42 A konszenzus pontjai azt írják elő, hogy milyen közpolitikai feltételek érvényesülése révén valósulhat meg a 
sikeres gazdasági integráció; ilyenek pl.: a költségvetési stabilizáció, a felesleges kiadások visszaszorítása (a 
szociális ellátás és újraelosztás gyengítésével), a pénzügyek, a tőkeáramlás és a kereskedelem liberalizációja, 
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(ld. Williamson 1990). A 2000-es évektől kezdve ugyanakkor – minthogy a neoliberális 
gazdaságpolitika nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – új fejlesztéspolitikai paradigma 
jelent meg a nemzetközi színtéren, melyekről dolgozatom 5. fejezetben szólok részletesebben. 
A fejlődés problémáinak tudományos aspektusait vizsgálva éppen a két fentebb taglalt „rivális” 
elmélet sikertelensége, valamint a hetvenes-nyolcvanas évek globális folyamataira (az újonnan 
iparosodó országok gazdasági fellendülésére, a kőolaj-válság hatásaira, a szocialista rendsze-
rek „összeomlására”) való tudományos válaszadás képtelensége folytán a nyolcvanas években a 
fejlesztés kudarcáról, a fejlesztés/fejlődés holtpontra jutásáról (impasse) kezdtek beszélni a fej-
lődés-tanulmányok terén, ami kihatással volt az ismeretelméletek átalakulására is (vö. Booth 
1985; Schuurman 1993; Kiely 1995).

3.7. A fejlődés radikális kritikája: a post-development iskola főbb jellemzői

A modernizációs gondolatkör objektív, és a valóságot egyetemlegesnek felfogó fejlődés-felfogá-
sára a múlt század hetvenes-nyolcvanas években kialakuló új filozófiai irányzatok nagy hatást 
gyakoroltak, ami bizonyos mértékben a társadalom-földrajzi irányzatok megközelítéseit, s köz-
vetetten a fejlődésföldrajz gondolkodását is új irányokba terelte (vö. Boros 2010b). Az 1990-es 
évek elején kialakuló, ún. post-development43 gondolatkör hozzájárulását a fejlődés/fejlesztés 
problémaköréhez ebben a fejezetben alapvetően az iskola főbb „szereplőinek” megközelítése-
in keresztül tárgyalom, hozzákötve a gondolatokat más megismerésmódokhoz is. Elöljáróban 
mindenképp érdemes felhívnom a figyelmet arra a tényre, hogy a post-development megköze-
lítések összetett, nyelvezetükben a posztmodern és posztstrukturalista episztemológiára épülő, 
és jellegükben alapvetően kritikai irányvonalként kerültek a társadalomtudományba – ahogy 
Lawson (2007: 162) fogalmaz erre az időszakra vonatkozóan: „a »posztok korszakát«” éljük. A 
post-development esetében egy nehezen megfogható gondolatkörről van szó, ami több kriti-
kai perspektívát fog össze, de éppen nehezen definiálhatósága és radikális megközelítésmódjai 
miatt – értelemszerűen – hamar „kikezdték”, jórészt már a kilencvenes évek végétől kezdődően. 
Az iskola főbb jellemzőinek bemutatását azoknak a gondolatoknak az ismertetésével párhuza-
mosan végzem el, amikre a post-development gondolatkör támaszkodik. 

A post-development irányzat lényege nagyon nehezen definiálható – ha egyáltalán; vagy-
is egy általános definíció nélküli gondolatkört fogalmaz meg ( Jakimow 2008). Legáltalánosab-
ban talán úgy fogható meg a lényege, hogy az irányzat a fejlesztést (specifikusan, mint moder-

általános dereguláció valamint az állami tulajdon leépítése (privatizáció). A neoliberalizmus programja tehát 
alapvetően a stabilizáció–liberalizáció–dereguláció–privatizáció „négyesre” épült (vö. Scheiring 2010). 

43 A kifejezést ebben a formájában egyáltalán nem az angol nyelv fetisizálása miatt használom. Az indok egy-
szerűen az, hogy a magyar nyelvre ez a gondolatkör nem lett átültetve. Az internetes keresőbe a „posztfejlő-
dés” kifejezést beírva csak két olyan találat került elő, ami a disszertáció e fejezetének témájába vág: az egyik 
Lengyel Imre területfejlesztési témájú összefoglalójában szerepel (Lengyel 2012) és a fejlődéselméletek 
korszakolásakor kerül elő, mint az 1980-as éveket követő irányvonal, a másik pedig egy, a fejlesztésantropo-
lógia tudományágában íródott munkában bukkant fel (Lajos 2012). 



78

nizációt) és a köré épülő intézményrendszert és gyakorlatokat kritizálja, dekonstruktív módon. 
Egyértelműen és explicite szembefordul a modernizációra alapozó fejlődés-gondolattal, és nem 
alternatív fejlődési utakat keres, hanem radikálisabban: alternatívákat a fejlődés helyett (ld. Es-
cobar 2000), emiatt sokszor húzzák rá az „anti-fejlődés” kifejezést is (Blaikie 2000; Pieterse 
2000; McKinnon 2008). Ez utóbbi véleményem szerint nagyon fontos, és kulcsgondolat az 
irányzat megítélésében, hiszen az lényegében a fejlődés/fejlesztés eddigi tapasztalatait és ered-
ményeit alapjaiban kérdőjelezi meg, és elutasítva bármiféle (akár pozitív) eredményt, annak tel-
jeskörű elvetésére törekszik; mindezt ráadásul úgy teszi, hogy csak a fejlesztés hibáira és negatív 
aspektusaira fókuszál (McEwan 2009: 104). Az irányzat élesen bírálja a neoliberalizmust és a 
globális fejlesztéspolitikai intézményrendszereket (Világbank, Nemzetközi Valutaalap, WTO) 
is, a fejlődést általánosan mérő mutatószámokat (pl. a gazdasági értéktermelés, oktatás, egész-
ségügy) pedig a dominancia és a hatalomgyakorlás fegyverének tartja; bármiféle javulását a 
hatalom érvényesítésének céljaként fogja fel (vö. Rapley 2004). Itt érdemes hozzátenni, hogy 
az irányzat nemcsak a társadalom és a gazdaság viszonyait vizsgálja, de környezeti és ökológiai, 
sőt fogyasztási szempontokat is figyelembe vesz kritikáiban. (Vagyis a fejlődés-diskurzust nem 
csupán a gazdaságilag fejlett/elmaradott viszonyrendszerben taglalja, hanem számításba veszi 
a fejlesztéspolitikák környezetre és a fogyasztási szokásokra ható negatív kimeneteleit is – vö. 
Shiva 1993; Sidaway 2007). Ezen tényezők miatt is nehéz behatárolni a post-development 
iskola vizsgálati kereteit, és egységes definíciót adni rá. Ami viszont közös pont, és talán ahol 
az irányzat lényege megfogható, az az alkalmazott módszerei mentén történhet meg. Vizsgálati 
módszereit és megközelítéseit tekintve a post-development iskola a posztmodern és a poszt-
strukturalista filozófia (de bizonyos megközelítéseiben a posztkolonia lizmus) alapjait használja 
fel, beleértve a dekonstrukció derridai megközelítését is. 

A posztmodern és posztstrukturalista ismeretelmélet a post-development iskolában leg-
inkább úgy vannak jelen, mint amik megkérdőjelezik a modernitás fennálló, örökérvényűnek 
gondolt és rögzült koncepcióit – a modernizáció, mint fejlődés [modernisation-as-develop-
ment] paradigmát – a fejlődés-diskurzusban; például a fejlesztés objektív és egyetemes jel-
legére, szükségszerűségére vonatkozóan. A megközelítések egyrészt tagadják a nagy átfogó 
elméletek és elbeszélések (metanarratívák), és az egyértel mű(nek gondolt) kategóriák (mint pl. 

„Harmadik Világ”) érvényességét, másfelől a modernizmusra jellemző racionalizmussal szem-
ben az irracionalitás, a sokszínűség elveit hangsúlyozzák (Boros 2010b). Az egyediség és az 
univerzális igazságok mellett az irányzatok a többféle igazság elvét hirdetik; az a véleményük, 
hogy a világ komplexitását kell megérteni, amihez mindenképp figyelembe kell venni, hogy 
nincsenek rögzült igazságok, és a valóságnak is számos rétege, értelmezése van, ami ráadáskép-
pen sohasem reprodukálható tökéletesen. Előző gondolatot jól illusztrálja Escobar (1995: 39) 
megállapítása a fejlődés diskurzus-jellegére vonatkozóan, mely szerint „a fejlesztés az elmúlt 
évtizedekben olyan [gondolati, cselekvési] teret képzett, melyben csak meghatározott dolgok 
mondhatók ki és képzelhetők el”. Escobar ikonikus, és egyébként a post-development iskola 
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egyik legtöbbször idézett könyvében (Escobar 1995) arra is rámutat továbbá, hogy hogy 
teremtette meg a modernizáció nyugati ideológiája a Harmadik Világ elmaradott, cselekvé-
sében korlátozott és segítségre szoruló népeinek reprezentációját, ami a diskurzus jellegéből 
adódóan legitimálta az Első és Harmadik Világ közötti egyenlőtlenségek fennállását, ezen 
keresztül pedig a tényleges beavatkozás és modernizáció szükségességét (vö. Hobart 1993). 
A posztmodern és posztstrukturalista megközelítések között – habár e két ismeretelméleti 
irányzat jórészt hasonló feltételek köré épül, és mindkettő meghatározza a post-development 
gondolkodást – annyiban szükséges különbséget tenni, hogy előbbi alternatív diskurzusokat 
igyekszik létrehozni, míg a posztstrukturalizmus a sokszínűséget hangsúlyozza, és a moderni-
táshoz is jobban kötődik (vö. Boros 2010b). Ugyanerre utal McEwan (2009: 105) a poszt-
kolonializmus és a post-development összevetésekor: előbbi megközelítést a fejlődéshez való 
viszonyában konstruktívabbnak tartja, hiszen míg utóbbi célja egyértelműen a fejlődés eluta-
sítása, addig a posztkolonializmus olvasata kizárja a domináns diskurzusból való kilépés lehe-
tőségét és azt belülről kívánja megváltoztatni. Ezzel a párhuzammal élve a post-development 
gondolatköre talán jobban beleilleszthető a posztmodern ismeretelméletébe, bár még egyszer 
hangsúlyozom: módszereit tekintve nagyban támaszkodik a posztstrukturalizmusra is. 

A modernitással szembeni kritikaként a post-development gondolatkör amellett, hogy 
kritikus a modernizmus által rögzített bináris oppozíciókkal (ld. fejlett/elmaradott; gazdag/
szegény; centrum/periféria stb.) szemben, nézőpontját a domináns, hatalmi féltől elhatárolód-
va az alárendelt csoportokra helyezi át: „érdeklődését a helyi, lokális kultúrák, élet- és tudás-
formák felé irányítja; (…) támogatva a helyi, alulról kezdeményezett mozgalmakat [grassroots 
movements]” (Escobar 1995: 215). Ezzel együtt jár annak a vizsgálata is, hogy az irányzat a 
fejlődés-diskurzus valóságot „átalakító” mechanizmusaira fókuszál, és ráirányítja a figyelmet 
arra, hogy a felmerülő társadalmi-gazdasági problémák (pl. szegénység, a jóllét különbségei) 
alternatív felfogásai hogyan íródnak ki a diskurzusból, mint irreleváns megközelítés- és szem-
léletmódok (Nustad 2004; Lie 2008). A post-development irányzat megkérdőjelezi továbbá 
a nyugati haladás- és fejlesztés-elvű gondolkodásmódokat azáltal, hogy újraértelmezi magának 
a fejlődésnek a jelentését, és rákérdez annak konkrét céljaira is; ezzel pedig a modernizáció 
alapvető, növekedés-orientált paradigmáját veszi kritika alá. Érvrendszerének egy másik fontos 
eleme a globális viszonyrendszerben, hogy szerinte a modernista felfogás a neoliberalista piac-
gazdaság és a kapitalizmus működési mechanizmusán keresztül a helyi közösségeket – sokszor 
akaratuk ellenére – a piacra kényszeríti és rájuk erőlteti a nyugati fogyasztási szokásokat (ld. 
fogyasztói társadalom); ezáltal inkább fenntartja és újratermeli, mintsem csökkenti ezen kö-
zösségek piactól való függését, és sok esetben szegénységüket is. Ebben az olvasatában viszont 
a post-development iskola a dependencia-elméletekkel is rokonságot mutat, holott bizonyos 
elemeiben azt is épp kritizálni próbálja.

Az említett kutatásaihoz a post-development iskola (többek között) a dekonstrukció 
módszerét használja, ami Jacques Derrida olvasatában – aki egyébként nem is tartja azt sem 
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módszernek, sem kritikai megközelítésnek; az csak egyszerűen megtörténik, ha valaki kellően 
odafigyel egy adott szövegre – annyit jelent, mint bizonyos általánosan elfogadott koncep-
ciók, kategóriák és ellentétek rögzült olvasatának lebontását, a fogalmak „lecsupaszítását” és 
újraértelmezésüket (vö. Boros 2010b; Gyimesi 2012). Derrida szerint a fogalmaknak és a 
szavaknak nincs statikus és állandó jelentésük; történetük van, melyeken keresztül jelentéseik 
időről-időre változnak; ez a post-development iskola szerint a fejlődés-diskurzus dekonstru-
álásán, és a fejlődés fogalmának és gyakorlatának megkérdőjelezésén keresztül ültethető át a 
modernizációs paradigma ellentmondásosságának vizsgálatába (Winter 2007). Természetes 
módon, a post-development irányzat radikális hozzáállása miatt egyrészt a modernizáció pár-
tiak, másrészt a mérsékelten kritikus közeg felől is több kritikát megfogalmaztak, melyekre a 
következőkben kívánok rámutatni.

Az első szempont, amely a kritikusok irányából megfogalmazódott a post-development 
iskola felé, az a túlzottan esszencialista, érzelmes és bizonyos mértékben homogenizáló és le-
egyszerűsítő megközelítésmódjában rejlik (Corbridge 1998; Storey 2000; Pieterse 1998, 
2000). A post-development irányzat ugyanis azáltal, hogy hangsúlyosan a lokális lépték és 
a helyi, tradicionális társadalmak szempontjait helyezi a fókuszba, és a lokalitásnak alapve-
tően pozitív esszenciát kölcsönöz („csak az egyszerű élet a jó élet, csak a helyi társadalmak 
élhetnek harmóniában” [Corbridge 1998: 139]), valamint a fejlesztés, szegénységcsökkentés 
irányába ható programoknak csak és kizárólag a negatív, főként a helyi közösségek szem-
pontjából hátrányos hatásaira összpontosít, túlzottan idealizálja és romantici zálja azokat 
(Ziai 2004). E felfogása miatt tulajdonképpen a post-development iskola sem csinál mást, 
mint megmondja az embereknek, hogy hogy éljenek, csak ők épp egy nyugat ellenes érték-
rendet és gyakorlatot tartanak helyénvalónak; ezáltal ugyanúgy autoriter módon gondolkod-
nak, mint a modernizációelmélet (Cowen és Shenton 1996). A lokalitásnak a kontextus 
középpontjába helyezése továbbá egyrészt nem jelenti feltétlen, hogy a helyi mozgalmakon 
keresztül érvényesülhetnek a helyi érdekek, és megvalósulhat a magasabb fokú társadalmi 
részvétel; továbbá ezen mozgalmak politikai aspektusairól sem esik szó a post-development 
gondolatokban (vö. Kiely 1999; Pieterse 2000). Itt tehát egyértelműen a társadalmi moz-
galmak hatásosságának megkérdőjelezéséről van szó. A post-development iskola homog-
enizáló, leegyszerűsítő narratívája Corbridge (1998) érvelése szerint több kontextusban 
nyilvánul meg. Először is, a mereven elutasító hozzáállásban, ami leegyszerűsíti a fejlesztés-
politikák hatásait: egy-egy fejlesztés sikertelensége gyakorlatilag a teljes rendszert megbé-
lyegzi, amiből az következik, hogy a fejlesztés (és a technológiai, tudományos haladás) bár-
miféle hatását – köztük pl. az egészségi állapot javulását, ami pl. a várható élettartam átlagos 
növekedésében nyilvánul meg – a priori utasítja el. Ezáltal, csakis a Nyugatra fókuszálva és 
annak kritikáját adva, nem ismeri el más térségek (pl. a Közel-Kelet, Délkelet-Ázsia) fejlő-
dés-diskurzust formáló szerepét sem. Másodszor – és előbbiekből következően – a post-de-
velopment is fenntartja azokat a binaritásokat, amiket egyébként a posztmodern elutasít, 
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csak máshogy: az oppozíció itt a „modernitás rossz, az anti-modernitás jó” összevetésben 
valósul meg. Jól példázza ezt az ellentmondást az a tény is, hogy míg a post-development a 
kultúrák sokszínűségét hangsúlyozza, ugyanakkor a fejlesztéspolitika eredményeit homogén 
módon, egységesen negatívnak állítja be (vö. Kiely 1999). Harmadszor, a post-deve lop-
ment hibás előfeltevésekre és következtetésekre alapoz, mivel a szegény országok bármiféle 
problémáját a kapitalizmus hibájának tartja, vagyis érveléséből kizárja ezen térségek belső, 
társadalmi-gazdasági strukturális viszonyait (itt egyébként megint a függőség-elméletekkel 
mutat párhuzamot). 

Egyes nézetek szerint (pl. Kiely 1999; Aguilar 2005; Sidaway 2007) a radikális hozzá-
állása ellenére a post-development iskola semmi újat nem tesz hozzá a fejlődés/fejlesztés prob-
lémáinak kritikai elemzéséhez. Ahogy Sidaway (2007: 348) érvel, „bár a posztstrukturalizmus, 
és néha a feminizmus és posztkolonializmus nyelvezete is relatíve új elemként jelennek meg, a 
post-development iskola kritikái bizonyos mértékben csak a fejlesztéssel szemben egyébként 
hosszú idő óta jelen lévő szkepticizmus újjáéledésének tekinthetők”. Ugyanígy Aguilar (2005: 
28) is arra mutat rá, hogy a post-development irányzat bizonyos fokig az 1960-as, 1970-es 
évekbeni populizmus, öngondoskodás és közösségi fejlesztés narratíváit termeli újra, de az 
ugyanekkor felmerülő „bottom-up” fejlesztési törekvések, vagy az emberközpontúbb alapvető 
szükségletek megközelítés is beilleszthetők azon reflexív kritikák sorába, amelyeket egyébként 
a post-development is képvisel (Sidaway 2007). 

Szintén gyakran hangoztatott ellenérv a post-development irányzat relevanciájára vo-
natkozóan az, hogy ugyan elutasító a modernitással és a fejlődés-diskurzussal szemben, és a 
fejlesztés helyett keres alternatívákat, mégsem nyújt semmiféle megoldást vagy lehetőséget a 
diskurzussal szemben (vö. Pieterse 1998, 2000; McKinnon 2008). Vagyis megközelítésében 
a kritika áll a fókuszban, és inkább annak hangsúlyozása, hogy mi az, ami nem működik, de 
ahelyett nem nyújt használható alternatívát. 

Mindezen ellentmondások ellenére a post-development megközelítésnek a világban 
akadtak sikeres próbálkozásai, az irányzat képviselőinek pedig a kritikákra is volt válaszuk. A 
lokális kultúrák idealizálása és romanticizálása például túlzottan leegyszerűsíti a post-develop-
ment ellen felhozott kritikákat; Escobar (1995) és Rahnema (1997) is hangsúlyozza, hogy 
az irányzat nem a premodern időszakba, a külső hatásoktól mentes állapotba való „visszatérést” 
szorgalmazza a népi társadalmak esetében. Továbbá elismerik bizonyos máig fennálló prob-
lémák létét ezekben a társadalmakban (pl. nők elleni erőszak, a nők társadalmi szerepének 
elutasítása és elnyomásuk), inkább ezek kiiktatását és megoldásukat szorgalmazzák. Itt lép be 
a másik, a post-development iskola ellen felhozott „vád”, ami szerint az irányzat a fejlesztés-
politikát teljes egészében utasítja el. Több, a post-development iskolához kötődő szerző ugyan-
akkor hangsúlyozza a modernitás pozitív hagyatékai elismerésének szükségességét (vö. Rist 
2008), a nyugati és nem nyugati kultúrák újraértékelését és összevetését (Appfel-Marglin 
és Marglin 1990), ezáltal egyfajta kulturális hibridizáció lehetőségét sem vetik el (Escobar 
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1995, vö. Slater 2010).44 Végső soron tehát egyáltalán nem biztos, hogy magának a fejlesz-
tésnek a teljeskörű elutasítása történik, csak a fejlesztéspolitikák eredményeinek és gyakorlata-
inak kritikai megkérdőjelezése. Persze e tekintetben azzal az érvvel is egyet lehet érteni, amit 
Sally Matthews (2004: 376) hangsúlyoz, aki szerint a szegénység, az egyenlőtlenségek és a 
depriváció mértékének visszaszorításában elért részleges sikereket alapvetően mégis a fejlesz-
téspolitika sikertelenségként kell elkönyvelni. 

Összességében tehát a post-development iskola a fejlesztés radikális kritikájával járult 
hozzá a téma tudománytörténetének elméleti gazdagodásához. Tény, hogy a fejlődés-diskur-
zuson „belüli”, kevésbé elutasító kritikáknak jóval több hatásuk volt a diskurzus alakítására és 
a fejlesztéspolitikai gyakorlatok irányvonalainak változására, mint a post-development gondo-
latkörnek. Utóbbiak hatása a diskurzusra jórészt elhanyagolhatónak tekinthető; abból a szem-
pontból legalábbis bizonyosan, hogy – ahogy arra az 5. fejezetben később igyekszem rávilágíta-
ni – a nemzetközi fejlesztéspolitikát még napjainkban is a neoliberális eszmék túlsúlya jellemzi. 
A pénzügyi világszervezetek gyakorlatában például napjainkban is az az elfogadott nézet, mely 
szerint a gazdasági szférát az államok piackorlátozó mechanizmusaitól és a társadalmi, politikai 
akadályozó tényezőktől függetlenül kell kezelni. A neoliberalizmus továbbélése és dominanci-
ája mellett ugyanakkor véleményem szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni a post-devel-
opment iskola által hirdetett nézeteket; a fejlődés és fejlesztés objektivitásának és realitásának 
megkérdőjelezése, a lokális, helyi közösségek érdekeinek és szempontjainak előtérbe helyezése 
feltétlenül szükséges a fejlődés-diskurzus újraértelmezéséhez és legitim jellegének felülvizsgá-
latához, ezáltal a post-development iskola gondolatainak elvetése egyáltalán nem indokolt (vö. 
Nustad 2001; McEwan 2009). A hazai tudományos közeg és a szakpolitikai szféra az alulról 
jövő megközelítésein keresztül (bottom-up fejlesztés, helyi gazdaságfejlesztési törekvések, stb.) 
úgy gondolom – ha nem is a post-development irányzat radikális irányvonala mentén és talán 
nem is tudatosan arra építve – elkezdte átvenni ezeket a gondolatokat, ami a későbbiekre vo-
natkozóan a fejlesztéspolitikára nézve izgalmas és új kutatási irányokat jelölhet ki. 

44 Ziai (2004) ennek az ellentmondásnak a feloldására különbözteti meg a post-development iskola ún. 
„neo-populista” – akik ténylegesen elutasítják a fejlesztés létjogosultságát –, valamint szkeptikus irányzatát; 
utóbbiak csak újragondolni akarják a modernitást és új diskurzus formájában túllépni rajta, de semmiképp 
sem vetik el azt teljesen. Ebből is látszik az, amit az alfejezet elején taglaltam, hogy tényleges definíciót és 
egységes álláspontot nem lehet kialakítani a post-development iskolára vonatkozóan. 
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4 A FEJLŐDÉS MÉRÉSÉNEK ALTERNATÍVÁI

A legfontosabb elméleti kérdések áttekintése után doktori értekezésemnek ebben a fejezeté-
ben az a célom, hogy a fejlődés/fejlesztés problémájának módszertani keretet adjak, ami egy-
fajta átvezetést is jelent a disszertáció utolsó fejezetéhez, a jelenkori globális fejlesztéspoli-
tikai keretrendszer tárgyalásához. Ebben a fejezetben igyekszem összekapcsolni a korábban 
felvázolt gondolatokat és elméleteket a fejlődés mérésének módszertani vonatkozásaival. En-
nek megteremtéséhez munkám ezen fejezetében röviden összefoglalom a fejlődés fogalmá-
nak értelmezési kereteit (túlmutatva a 2.1. fejezetben tárgyaltakon), reflektálva a 20. század 
folyamán a fejlődés mérésének problema tizálásával kapcsolatos talán legfontosabb ellent-
mondásra (a fejlődés és növekedés fogalmainak összemos(ód)ása). Ezután a fejlődés mérésé-
nek módszertani kérdéseit helyezem történeti perspektívába, rávilágítva azokra az alternatív 
megoldásokra, amelyek továbbvihetnek minket az – egyébként mindmáig uralkodó – ökono-
mista, gazdaság-központú felfogáson. A fejezetben többször fogok visszautalni az értekezés 
korábban leírt megállapításaihoz és gondolataihoz, fenntartva ezzel a kohéziót és az érteke-
zés kontextusát. 

4.1. Hogyan definiáljuk a fejlődést?

Az, hogy a disszertáció központi fogalmának a definíciós kísérletére csak ebben a fejezetben 
kerül sor (ami kizárólag csak kísérlet maradhat a teljesség igénye nélkül), az Tony Barnett 
(1988) érvelésére45 támaszkodva azért van így, mert ehhez a ponthoz érve, az eddig olvasot-
takból már kiderült: a fejlődés koncepciója, fogalma mind társadalmi, mind gazdasági, mind 
pedig politikai értelemben értékítéleteket tartalmaz; és nem tekinthető sem örökérvényűnek, 
sem általánosan elfogadottnak (vö. Seers 1972). Főleg utóbbi két tényezőre utalnak a hazai 
regionális tudományi körből Nemes Nagy (1998: 242, 2009: 296) és Szabó (2008: 53) sok-
szor idézett megközelítései is, amelyből ebben a fejezetben kiindulok. Ezek a fejlettség (mint 
a fejlődés fogalmának statikus „pár ja”) sokdimenziós és sokmutatós jellegét emelik ki, továbbá 
hivatkoznak számszerűsítésének hely-, idő-, és társadalomfüggésére is. Míg Szabó írásában 
ez utóbbi tényezők kizárólag a jelenség mérésével kapcsolatosan merülnek fel, Nemes Nagy 

45 Barnett szociológiai vonatkozású munkájában a fejlődés definícióját – áttekintve számos elméleti és gya-
korlati kérdést (pl. az iparosítás, az urbanizáció, a kormányzás, az oktatás és a nemek kérdéskörének a fejlő-
déssel való kapcsolatát) – csak a könyve 9. fejezetében tárgyalja, remélve, hogy az olvasóban addigra kialakul 
egy általános kép a fejlődés sokoldalúságával kapcsolatban. Magam is ezt a tudatos struktúrát követtem a 
disszertáció tartalmi felépítésekor. 
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mindkét munkájában utal a fogalom definíciós korlátaira is. Ez az olvasat megjelenik Power 
(2003) érvrendszerében is, aki a fogalmat szintén nehezen definiálhatónak, meghatározását 
idő- és helyspecifikusnak tartja, utóbbi esetében külön kiemelve a nemzeti lépték fontosságát 
is, vagyis, hogy a fejlődés jelentéstartalma akár országokon belül, bizonyos társadalmi és hatal-
mi csoportok között is különbözhet. 

A fejlődéssel kapcsolatosan a mérési nehézségek pont a fogalom absztrakt és egységes 
definíció nélküli volta miatt merülnek fel, hiszen az elméletalkotás és a mérés mellett épp a 
különböző jelenségek konceptualizálása jelenti az előfeltételt – ehhez hasonló logikai sémá-
ra igyekeztem utalni a Hett ne (1995) féle megközelítésben az ideológia–elmélet–gyakorlat 
hármas felosztáskor (ld. 3.2. fejezet). Gerry Rose (1982) a definíció és mérhetőség kapcsolatát 
a „koncepció–indikátor kapocs” (concept indicator link) kifejezéssel írja le; ahogy fogalmaz: 

„Jó néhány, a szociológiában használt elméleti koncepció (pl. társadalmi státusz, alkalmazkodás, 
fejlődés, elidegenedés, hatalom) a valóságot csak bizonyos absztrakciók mentén képezi le, nem 
figyelhető meg objektíven. Egyes előfeltevések (…) igazolásához empirikusan mérhetővé kell 
tennünk ezeket a koncepciókat, az indikátorok kialakítása és érvényességük tesztelése a koncepció 
»operacionalizálásával« kezdődik (…)” (Rose 1982: 305, kiemelés tőlem). 

Abban a legtöbb, a fejlődés (és nem fejlesztés!) fogalmának definiálását célzó megkö-
zelítés egyetért, hogy a fejlődés fogalma valamilyen pozitív irányba ható, jobb minőségek felé 
való változást jelent; éppen előbbi tény teszi értéktelítetté a fogalmat, megkülönböztetve azt az 
értéksemleges változás folyamatától (erre már utaltam a disszertáció 2. fejezetében). A fejlődés 
fogalmának értéktelítettsége abban is megnyilvánul, hogy definiálásához mindig szükséges 
egy külső, minősítő rendszer megléte, mivel a magasabb rendű minőség felé való haladáshoz 
a priori meg kell határozni, hogy mi is jelenti azt az állapotot, ami felé a folyamat tart (Da-
bóczi 1998). Jelentése gyakran, és főleg a fejlesztéspolitikai gyakorlatban olyan narratívákhoz 
kapcsolódik, mint például az életkörülmények javítása, az egészségügyi ellátás fejlesztése, a 
jóllét növelése, az utóbbi években pedig az emberi jogok tiszteletben tartása és biztosítása, 
vagy akár az egyének szabadságának növelése; kötődik továbbá minden olyan cselekvéshez is, 
ami általában a közjó érdekében történik (vö. Sen 2003; Power 2003). E tekintetben fontos 
megemlítenem, hogy mind a geográfia, mind a témakörrel szintúgy foglalkozó közgazdaság-
tan berkein belül az utóbbi évtizedekben egyetértés körvonalazódik a fejlődés meghatározását, 
főbb aspektusainak kiemelését és céljait illetően. Ebben a fejezetben – bár a szakirodalomban 
számos helyen ezt a gyakorlatot követik – a magam részéről igyekszem elhatárolódni a fejlő-
dés fogalmának szótárszerű definiálásától, azt kizárólag a növekedéssel való konceptuális kap-
csolatának tárgyalásakor tartom relevánsnak. Ehelyett érzékeltetni szeretném, és különbséget 
kívánok tenni e definíciók és a fejlődés mögöttes tartalmai között, mert tapasztalatom szerint 
a fogalom megítélése – főleg a hazai tudományos körökben – általában egyoldalú és a folyamat 
pozitív aspektusaira fókuszál, amit egyébként a fentebb általam is említett gondolat (a pozitív 
irányba ható, magasabb minőség felé tartó változás) is tükröz. 
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A fejlődés-tanulmányok szakirodalma a development kifejezésnek46 általában az alábbi 
meghatározásait emeli ki, melyek részben túlmutatnak a szótárszerű definíciókon (vö. Gas per 
2004): 

 – mint alapvető, lényeges, strukturális változás, például a jövedelmek növekedése;
 – mint az előrehaladás érdekében történő beavatkozás, cselekvés, függetlenül az addig elért 

minőségi javulás mértékétől;
 – mint maga az előrehaladás folyamata, aminek valamilyen jó a végkifejlete;
 – mint az előrehaladás olyan színtere, ami a fejlődés megkönnyítését célzó változásokat fog 

össze.

Ezekkel a jelentéstársításokkal kapcsolatban Potter és szerzőtársai (2008: 5) azt emelik ki, 
hogy, bár azok kétségkívül pozitív üzeneteket hordoznak, mindig csak részben, és nem uni-
verzálisan igazak: növekedhetnek például a jövedelmek, ha az együtt jár az egyenlőtlensé-
gek növekedésével, nem beszélhetünk minden aspektusra kiterjedő fejlődésről. Másrészt, ha 
a magasabb jövedelmek például lehetővé teszik autók vásárlását, azok előbb-utóbb magasabb 
környezetszennyezést generálnak, így az általánosan pozitívnak ítélt fejlődés szintén érvényét 
veszti. Rigg (1997) adaptációját alkalmazva az 1. táblázat a fejlődés/fejlesztés különböző po-
zitív és negatív jelentéstartalmainak sokszínűségét mutatja. Ezekben a különbségekben vé-
leményem szerint tetten érhetők a 3. fejezetben tárgyalt elméletek főbb megközelítései: míg 
például a modernizációelmélet a gazdasági növekedés mindenhatóságában hisz, addig a fej-
lesztés posztkolonialista kritikája és olvasata a lokális kultúrák és értékek aláásásáról, vagy a 
fejlesztés bizonyos kultúrákat függő és alárendelt helyzetbe hozó gyakorlata mellett (ellen) 
érvel (vö. Sharp 2008; McEwan 2009). Ezekből következően az az álláspontom, hogy a 
fejlődés mindenkori meghatározását nem lehet függetleníteni az adott korszak fő ideológiá-
itól (ezáltal adott korszak geopolitikai, társadalmi kontextusától sem), ezek pedig együttesen 
hatnak azokra a módszertani viszonyokra, melyeken keresztül a fejlődés operacionalizál hatóvá 
és mérhetővé válik. 

Azon kritikai érvek szerint, melyek a fejlődés/fejlesztés 20. századi globális története 
valamint társadalom- és gazdaságpolitikai vonatkozásai alapján a jelenség negatív aspektusait 
teszik elemzésük tárgyává (pl. Power 2003), a fejlődés ereje a szó hatalmában rejlik, ami le-
hetőségeket, célokat, ígéreteket kínál és „legtöbbször mindig »többet« jelent. (…) egy lineáris 
pályán történő monoton előrejutást, ami természetszerűleg a végtelenig tart (…) és mindig 
van lehetőség még többet elképzelni (Waller stein 1994: 5). A megközelítésből egyértel-

46 Ebben a fejezetben nem teszek mindig különbséget a fejlődés és a fejlesztés fogalmai között (ahogy a 
szétválasztás fontosságára utaltam a 3. fejezetben), éppen ezért használom itt a fogalmakat „összefogó” an-
gol nyelvű meghatározást. A hazai szakirodalmi gyakorlat (vö. Szabó 2008; Nemes Nagy 1998, 2009) a 
definíciós kérdéseknél általában a fejlődés értelemben vett development kifejezésre fókuszál, míg a témakör 
kritikai vonala külföldön inkább a fejlesztés értelmezésében emeli ki a folyamat negatív aspektusait. 
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műen kitűnik, hogy ezen olvasat szerint a fejlődésnek nincsenek korlátai, pusztán akadályai 
létezhetnek47 (Dabóczi 1998), ennek a diszkurzív gyakorlatnak az újratermelése (pl. retorika 
által) viszont teljesen elmossa a fejlődéssel együtt járó negatív hatásokat. Ahogy Szakolczai 
(1990: 10) kritikusan és lényegre törően ehhez kapcsolódóan érvel: „[N]em kívánjuk tagadni a 
modern társadalmakban a jog, a tudomány, a technika területén bekövetkezett fejlődést, csak 
egy hangsúlyeltolódásra, egy logikai csúsztatásra szeretnénk felhívni a figyelmet. A korlátozott, 
leszűkített területen való örökös előrehaladás kérdéses ígéretének felhasználásával egy hatalmi 
tevékenység kíván ugyanis a szükségből erényt kovácsolni, az embereket (…) lehetőségeik becsa-
tornázására mozgósítani. Létrejön az az eltolódás, melynek eredményeként az egyes területeken 
bekövetkezett fejlődés más területeken folytatott hatalmi tevékenység igazolására vagy elta-
karására használható fel”. (kiemelés tőlem) Szakolczai tehát – hasonlóan Power és Wal-
lerstein gondolataihoz – a fejlődés-eszme legnagyobb hibáját és ellentmondását abban látja, 
hogy az túlzott hatalommal és rendezőelvvel bír, ami által cselekvéseket képes mozgósítani, 
tudásokat alakítani és diszkurzív gyakorlatain és reprezentációs technikáin keresztül formálja 
a világ társadalmait. 

Az én véleményem többé-kevésbé egyezik a fentebb említett kritikai észrevételekkel, de 
korántsem gondolom ilyen „radikálisnak” a problémát, ahol minden fejlesztéspolitikai tevé-
kenységet különféle hatalmi játszmák eredményének kell tekintenünk. Mindenesetre ezek a 
hangzatos kritikák is bizonyítják, hogy a fejlődés/fejlesztés kapcsán egységes definíció alkotása 
gyakorlatilag lehetetlen; a fejlődés mellett számos, ahhoz koncepcionálisan kötődő fogalom (pl. 
a szegénység) meghatározása is ugyanúgy ellentmondásokba ütközik éppen amiatt, mert mind 
a fejlődés, mind a szegénység társadalmi és anyagi feltételei, ezek megélése a világ egyes része-

47 Dabóczi a fejlődés akadályainak hat tényezőjét emeli ki: a politika, a gazdaság, az infrastruktúra, a kép-
zettség, a vallás/világnézet, valamint a jólét szempontjait. Érvelése szerint ezekbe olyan akadályok értendők, 
mint pl. az akaratnyilvánítási jog megvonása, a nem megfelelő munkaerő-piaci viszonyok, a magas írástu-
datlanság, a szabad vallásgyakorlás tiltása, vagy akár az egyenlőtlen jövedelem-eloszlás (ld. Dabóczi 1998). 

Jó Rossz

A fejlődés előmozdítja a gazdasági növekedést A fejlődés függő és alárendelt folyamat

A fejlődés az ország előrehaladását segíti A fejlődés létrehozza és mélyíti a területi  
egyenlőtlenségeket

A fejlődés a nyugati mintán alapuló
modernizációt eredményez

A fejlődés aláássa a helyi kultúrák
és értékek szerepét

A fejlődés segíti az alapszükségletek
fenntartását

A fejlődés állandósítja a szegénységet, és
fenntartja a rossz munka- és életkörülményeket 

A fejlődés elősegíti a fenntartható növekedést A fejlődés környezetileg fenntarthatatlan

A fejlődés segíti a jó kormányzást A fejlődés sérti az emberi jogokat és
aláássa a demokrácia intézményét

Forrás: Rigg 1997

1. táblázat: A fejlődés „jó” és „rossz” tulajdonságai
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in különbözőek. Ha állást kéne foglalnom a fogalom meghatározásával kapcsolatban, Nemes 
Nagy és Power megközelítéseinek ötvözését tartom célravezetőnek. A fejlődést ellentmondásos, 
értékítéletektől terhelt fogalomként értelmezem, amelynek meghatározása egyrészt mindig ma-
gában hordozza evolucionista, haladáselvű gyökereit, másrészt sem definiálására, sem mérésére 
nem alkotható tértől, időtől független, ideológiai állásponttól mentes, egységes séma. A fejlődés 
egydimenziós, materialista szemléletű meghatározásával szemben magam is azt a nézetet kép-
viselem, ami a jelenség holisztikus – a társadalmi, gazdasági, környezeti szférára és ezek minél 
több részterületére kiterjedő – szemléletét hangsúlyozza, ugyanakkor tisztában vagyok azzal, 
hogy ez az operacionalizálás és mérés során több problémát vet fel. Egyetértek továbbá azok-
kal a nézetekkel is, amelyek a fejlődést diskurzusként (is) értelmezik, amiben benne rejlik, hogy 
a róla alkotott tudás, nyelvezet és gondolkodás, valamint az érdekében meghatározott tevé-
kenységek és reprezentációk a diskurzus cselekvői által irányítottak. A következő alfejezetben 
tovább haladok a módszertani kérdéseken és a fejlődés mérésének változó alternatíváit teszem 
az elemzés középpontjába, kitérve a fejlődés és növekedés között lévő ellentmondásokra és az 
alternatív jelzőszámok megítélésére és fontosságára. 

4.2. A fejlődés mérése

Fejlődés és növekedés – a GDP teljhatalma

A fejlődés/fejlesztés tudományos igényű vizsgálatában kétségkívül az egyik folyamatosan visz-
szatérő és évtizedek óta terítéken lévő probléma a fejlődés és (gazdasági) növekedés fogalma-
inak összemosódása, szinonimaként való használata, ami a második világháború utáni évtize-
dekben fokozatosan kialakuló, a fejlődés-eszmét megreformálni kívánó gondolatoknak szolgált 
alapjául. A két fogalom közötti legfőbb különbség, hogy a fejlődés tartalmát tekintve minőségi, 
míg a növekedés egyértelműen mennyiségi változást jelent, utóbbi tehát az a folyamat, ami-
kor „valami növekszik; terjedelmében, méretében, jelentőségében stb. fokozatosan nagyobb 
lesz” ( Juhász, Szőke, Nagy és Kovalovszky 1985). A növekedés fogalma tartalmilag érték-
semlegesnek tekinthető, hiszen az csak valamely jelenség két időpont közötti mennyiségi kü-
lönbségeinek meghatározására szolgál, és csak a mértékek változását jelzi (vö. Nemes Nagy 
1998). A két fogalom egymáshoz való viszonyát jól érzékelteti Dabóczi (1998) sematikus áb-
rája (14. ábra), ami egyértelműen jelzi a szétválasztás indokoltságát és szükségességét, nem ki-
zárva, hogy a két jelenségnek közös metszete is létezik. A fejlődés köré húzott szaggatott vo-
nal utal a Wallerstein által kritikai hangvétellel megfogalmazott állításra, amely szerint a 
fejlődésnek nincsenek határai; míg a növekedés egyértelműen korlátozott folyamat, melynek 
határai vannak. 

Az értekezés témáját tekintve számomra sokkal fontosabb, hogy a fejlesztéspolitikai 
koncepciók keretében milyen viszony mutatkozik a fejlődés és a (gazdasági) növekedés között, 
illetve, hogy honnan eredeztethető az a – sok esetben mindmáig élő – gyakorlat, ami tévesen 
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felelteti meg egymással a két jelenséget. A 3. fejezetben a fejlődés-diskurzus kibontakozásáról 
szóló fejezetben szóltam az amerikai gazdaságpolitikai és tudományos hegemónia második 
világháború utáni kialakulásának előzményeiről, amelyben Truman beiktatási beszédének 
szimbolikus jelentőséget tulajdonítanak. A negyedik pont programban, miután az elnök kifej-
tette a segélyezési programok valamint a technológia-, és tudástranszfer felzárkózást elősegítő 
szerepét, beszédét kiegészítette azzal, hogy a prosperitáshoz és a világbékéhez vezető út kulcsa 
a nagyobb gazdasági termelésben rejlik – aminek természetesen előfeltétele a tudás és a tech-
nológia. A korszak geopolitikai kontextusában ennek a gondolatnak azért is volt jelentősége, 
mert a világháború alatt, és a hidegháborús fegyverkezésben a hadiipar kibocsátó képessége 
döntő fontosságú volt a nagyhatalmak mennyiségi fegyverkezési versenyében, később viszont 

„a termelési szenvedély, ami kihúzta az országot a Nagy Válságból és átsegítette a háborún, a 
béke modelljévé is vált” (Cobb, Halstead és Rowe 1997: 34, kiemelés tőlem). A világháborút 
követő gazdasági fellendülés, valamint az, hogy a nemzeti számlák egységes rendszere (SNA) 
akkor már létezett, gyakorlatilag legitimálta és megalapozta, hogy az ötvenes évektől kezdődő-
en (a bruttó nemzeti jövedelem 1953-ban vált az SNA alapjává) a gazdasági növekedés vált a 
fejlődés kifejezőjévé, a nemzeti jövedelem pedig a mérőszámává.48 A gazdaság- és foglalkozta-
táspolitikáknak ettől fogva alapvető célja lett a jövedelem növelése; a gyarmati diskurzust uraló 
erkölcsi és morális kötelesség elvét a modernizációs diskurzust uraló és formáló gazdasági 
növekedés kötelessége váltotta fel (vö. Sachs 2000). 

Az ötvenes évek mainstream közgazdaságtani irányzatait meghatározó elméletek hatásai 
begyűrűztek a modernizációelméletek közé is, ezáltal közvetve hatottak a gazdaság- és fejlesz-
téspolitikák irányvonalaira is. A neoklasszikus növekedéselmélet (Solow 1956) a kapitalista 
rendszerben a konvergencia és a felzárkózás, az időbeli utolérés tényét állította; Hirschmann 
(1958) polarizációs megközelítése amellett érvelt, hogy a gazdasági fejlődés jótékony hatásai 
előbb-utóbb a centrumoktól eljutnak a perifériák felé is; de a közgazdászok és a geográfu-

48 Paradox módon maga Simon Kuznets – akinek a nevéhez a nemzetgazdasági elszámolási rendszer kifej-
lesztése fűződik – már közvetlen azután kritikusan állt a nemzeti jövedelemnek a jólét mérésére történő 
használatához, miután a válság hatására 1932-ben a Kereskedelmi Minisztérium felkérte a rendszer kifej-
lesztésére. A Kongresszushoz 1934-ben írt jelentésében fogalmazta meg azt a következtetését, hogy „egy 
nemzet jólétére nemigen következtethetünk a nemzeti jövedelem (…) mércéjéből”. 

Fejlődés Növekedés

Forrás: Dabóczi 1998

14. ábra: A fejlődés és növekedés viszonyának egyszerűsített sémája
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sok Thorsten Hägerstrand (1953) diffúziós elméletét is adaptálták a növekedés és fejlődés 
térbeli terjedésének vizsgálatára (vö. Power 2003: 78; Potter, Binns, Elliott és Smith 
2008: 87; Peet és Hartwick 2009: 130). Az elméletek közös alapfeltevése egyértelmű volt: 
a gazdasági növekedés az idő előrehaladtával mind a térben (globális, nemzeti és regionális 
léptékeken egyaránt), mind a társadalmi rétegek között hierarchikusan leszivárog (15. ábra), 
ezáltal csökkenti és megszünteti a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket, vagyis a gazdasági 
növekedés megoldja a társadalmi, szociális problémákat is. Kezdetben tehát csak a mennyiségi 
gyarapodás volt a cél; az, hogy a növekedés társadalmilag és területileg hogyan differenciálódik, 
nem volt lényeges (vö. Lewis 1955), mert az idő előrehaladtával az egyenlőtlenségek csökke-
nését várták. A nemzeti össztermék mutatója ebben a helyzetben „kényelmes” indikátornak 
bizonyult, amely mentén a világ összes országát (fejletteket és elmaradottakat) könnyedén egy 
közös rangsorba lehetett állítani. Ez egyrészt fenntartotta az egyetemleges és lineáris fejlő-
dés-paradigma eszméjét, illetve lehetőséget adott annak felmérésére, hogy adott ország meny-
nyivel van lemaradva a fejlődésben a fejlett, nyugati országokhoz képest. A mennyiségi ismérv 
alapján történő kategorizálás ugyanis implicite feltételezte az elmaradottság relatív megköze-
lítését, mely alapján a lemaradást és a meghatározott végcél elérési távolságát mennyiségileg 
is érzékeltetni lehetett. Másrészt – érvel Sachs (2000: 8) – a rangsorolás által „megteremtett” 
felzárkózás lehetősége a gyarmati uralom alól újonnan felszabaduló országok önbecsülését is 
helyreállította, és az egyenjogúság ígéretét jelentette számukra. 

Az 1950-es évektől kezdődően így eleinte a gazdasági értéktermelés abszolút volume-
ne lett a fejlődés fokmérője, majd a gyors népességnövekedés miatt áttértek a mutató relatív, 
egy lakosra vetített változatára. A mutató ebben a formájában viszont nyilvánvalóan elfedte 
a gazdaságnak a belső, strukturális sajátosságait, nem fejezte ki, hogy milyen ágazatokban 
és társadalmi-gazdasági szektorokban termelődik a jövedelem. Ennek korrigálására, illetve 
a gazdasági fejlődést már nem kizárólag az értéktermelés volumenének nagyságában, hanem 
a gazdaság szerkezeti sajátosságait és változásait is figyelembe vevően mérni kívánó néze-
tek elterjedésének hatására kezdték el használni az egyes ágazatok termelésének, foglalkozta-
tott munkaerejének megoszlását (is) mérő mutatókat. A változás érzékeltetésére – és nem kis 
részben az akkoriban uralkodó modernizációs paradigma „igazolására” – a statikus, egy évre 
vonatkozó adatok helyett sokszor a termelés növekedési rátáját, az egyes szektorok foglalkoz-
tatotti arányának változásait (legitimálva ezzel a foglalkozási átrétegződés, mint modernizációs 
diskurzus jelentőségét [ld. Czirfusz 2011]) is bevonták az elemzésekbe, jellemezve ezzel a 
strukturális és dinamikus sajátosságokat is (Szentes 1976; Ricz 2008). 

A GDP, mint az életszínvonal és a fejlettség mértékéül szolgáló statisztikai mérőszám 
használatának hibái többnyire közismertek (ld. többek között Cobb, Halstead és Rowe 
1997; Islam és Clarke 2002; a hazai körökből széleskörű áttekintést ad pl. Dusek és Kiss 
2008), azok részletes kifejtésétől a disszertáció keretein belül eltekintek, néhány fontosabb 
problémára röviden viszont a globális összehasonlítás szempontjából szükségesnek tartok rá-
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világítani. Egyrészt az egyik legalapvetőbb hiányossága a mutatónak, hogy csak a piacgazda-
ságban megjelenő javak értékét fejezi ki, a „nem piacosított” tevékenységek nem jelennek meg 
a GDP-adatsorokban. A szürke- és fekete-gazdaság, az informális szektor tevékenysége, mivel 
azok piacon kívül zajlanak, vagy nem mérhetők a GDP által, vagy csak nagyon durva becslések 
árán lehet őket számszerűsíteni. A naturális gazdálkodást folytató gazdaságok termelésére és 
fogyasztására ugyanez érvényes: ezek felmérése és becslése a modern szektor ráfordításarányait, 
keresleti struktúráját és fogyasztói preferenciáit tükröző és a világpiaci árváltozások által be-
folyásolt árakat a tradicionális szektor termékeire rávetítve történik, amelyek jórésze meg sem 
jelenik a piacon. A nemzetközi összehasonlítást a gyakorlatban nehezíti a sokszor közös va-
lutában (általában USA-dollárban) történő számítás is, amit leggyakrabban a vásárlóerő-pari-
tással történő korrigálással orvosolnak; de a fogyasztás és a lakosság kiadásainak országonként 
sokszor igen eltérő szerkezete a számításokat ebben az esetben is csak viszonylagos értékűvé 
teszi (Szentes 2011: 459–460). 

Talán az egyik legfontosabb tényező, ami főként az 1960-as évek environmentalista 
mozgalmai felől megfogalmazódott a GDP használatának irányába, az az, hogy a mutató 
nem veszi figyelembe, hogy a gazdasági növekedés milyen – való igaz: nehezen számszerű-
síthető – természeti, társadalmi károkkal és értékcsökkenéssel jár. Mivel a természeti erőfor-

15. ábra: A gazdasági növekedés és a modernizáció hierarchikus terjedésének modellje

Forrás: Potter, Binns, Elliott és Smith 2008: 88
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rások a GDP-ben nem tekinthetők tőkének, azok bevételként könyvelődnek el. Ebből az az 
ellentmondás következik, hogy a természeti környezet javításának munkálataiért megfizetett 
szakemberek fizetése, de a munkavégzésből, a szennyezett környezetből vagy akár a közleke-
dési balesetekből eredő egészségkárosodás orvoslására megfizetett szakemberek bére is növelik 
a GDP-t, holott amennyiben a GDP-t szűkebb értelemben a fejlődés és jólét mutatójaként 
értelmezzük, ezeket épphogy le kéne vonni belőle (Szabó és Farkas 2012: 91). 

A GDP további ellentmondásossága a globális gazdasági folyamatok elmélyüléséhez és 
egyre nagyobb kiteljesedéséhez köthető. A transznacionális vállalatok országokon átnyúló há-
lózatokat hoznak létre, a termelési munkálatokat gyakran kisebb, fejlődő országokba helyezik 
ki, az anyaországban csak a kutatás-fejlesztési tevékenységek maradnak. A GDP ugyanakkor 
nem jelzi az egy-egy ilyen nagyvállalatnál dolgozó munkavállalók tényleges jólétét, mivel „köz-
vetlenül” csak a térség gazdasági teljesítményét méri, mely csak áttételesen, a tulajdonviszonyo-
kon és az újraelosztási mechanizmusokon keresztül utal a társadalom jólétére. 

Az ötvenes-hatvanas éveket uraló, és a termelés növelésére alapozó gazdaság- és fejlesz-
téspolitika minden törekvése ellenére nem hozta meg a kívánt hatásokat; a fejlett és elmara-
dott országok közötti jövedelemkülönbségek ahelyett, hogy csökkentek volna, még tovább 
növekedtek (16. ábra). Már az 1960-as években nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a gazdasági 
növekedés nem jár együtt a szélesebben értelmezett gazdasági és szociális körülmények javu-
lásával, vagyis a bruttó hozzáadott termelési érték nem jó fokmérője a fejlődésnek, amennyiben 
utóbbit nem a gazdasági növekedés szinonimájaként értelmezzük. 

Új irányzatok a társadalmi-gazdasági előrehaladás mérésében:  
komplex mutatók és elszakadás a GDP-től

A múlt század hatvanas, hetvenes éveiben megjelenő és a növekedés-orientált fejlődés felfogást 
érintő kritikák hatására olyan új koncepciók és értelmezési keretek jelentek meg a fejlődés-dis-
kurzusban, melyek előtérbe helyezték a társadalmi problémák vizsgálatát, figyelembe vették a 
növekedés negatív hatásait és igyekeztek kiszélesíteni a fejlődés értelmezésének spektrumát. 
(A közelmúlt talán legadekvátabb példájaként elég a Stiglitz-jelentés néven „elhíresült” do-
kumentumra utalnom, ami explicite kérdőjelezte meg a GDP-nek, mint a társadalmi haladás 
és jólét mérőszámának használatát és a mérés érdekében a nemzetközi szervezetek indikátor-
rendszereinek felülvizsgálatát, további információk felhasználását és alternatív mérési módsze-
rek kidolgozását javasolta [ld. Stiglitz, Sen és Fitoussi 2009]). A hangsúly-eltolódásokat a 
hatvanas évek folyamán jól jelezte bizonyos új fogalmak (pl. életminőség, jólét/jóllét49) megje-

49 A szakirodalomban a jólét (mint jól[étben] élni) általában anyagi, materiális dimenziókkal mérhető fogalom, 
mely gazdasági értéktartalommal bír, a külföldi hivatkozások általában a welfare kifejezést használják ennek 
jelölésére. A jóllét (mint jól lenni, jó közérzettel bírni) kifejezés ugyanakkor a gazdasági tartalom mellett 
humán, szubjektív értéktartalommal is bír. Gyakran keveredik a két megközelítés a fogalomhasználatban 
(human welfare), általában azonban azt mondhatjuk, hogy ahol a „human” előtag szerepel, ott az adott kife-
jezés az egyén szubjektív tényezőinek fontosságára utal.  
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lenése a diskurzust formáló szereplők (nemzetközi szervezetek, politikusok) retorikai gyakor-
latában.50 A fejlődés ily módon  megváltoz(tat)ott jelentéstartalma természetesen a folyamat 
mérésében is változásokat indukált, és komplexebb indikátorok kidolgozását vonta maga után, 
eleinte kizárólag tudományos keretek között. Az alternatív mérési módszerek alapvetően há-
rom megközelítést követtek a GDP-től való „elszakadás” jegyében (vö. Offer 2000): 

 – egyrészt a nemzeti számlák és a GDP módosítását és kiegészítését, ahol a nemzeti 
számlákból levontak bizonyos költségeket és tételeket, amik önmagukban nem járul-
tak hozzá a jólét növekedéséhez, de kiegészítették olyan tételekkel, amik nem jelentek 
meg a piacon (ld. Nord haus és Tobin 1972; Daly és Cobb 1989; Cobb, Halstead 
és Rowe 1995);

 – másrészt – jórészt a posztmateriális értékrend kialakulásának és az ún. társadalmi jel-
zőszám-programok elindulásának következményeként – társadalmi jellegű mutatók 
(iskolázottság, egészség, szegénység, bizonyos szabadságjogok megléte) kifejlesztését 
és mérését (Bauer 1966; Terleckyj 1975); 

 – harmadrészt pedig, főleg a szociálpszichológia tudományterületére is „átterjedően” az 
egyének mentális állapotának, elégedettségének, szubjektív jóllétének felmérését (Die-
ner 1984; Veenhoven 1988, 2004; Hajdu 2015). 

50 Az ENSZ már az ötvenes-hatvanas években készült jelentéseiben hangoztatta a fejlődés kulturális és társa-
dalmi aspektusainak fontosságát, amikor a fejlődés fő céljaként az emberi élet minőségének javítását célozta 
meg (UN 1962b), Johnson elnök pedig politikai kampányában érvelt az életminőség javítását célzó gazda-
ságpolitika mellett (Pulai 2007).
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Disszertációm szempontjából a felvázolt három megközelítés közül az elsőnek – bizonyos fo-
kig a másodiknak is – van leginkább jelentősége, mivel ez a koncepció – a gazdasági értékter-
melés kibővítése más jellegű társadalmi, illetve sok esetben az egyenlőtlenségeket is jelző mu-
tatókkal – vált később a nemzetközi szervezetek által is széles körben alkalmazott irányvonallá, 
a komplex mutatók eleinte azonban inkább csak tudományos elemzésekben kaptak szerepet. 

A kompozit indikátorok kifejlesztésében a globális fejlesztéspolitika zászlóshajójaként 
műkö dő Egyesült Nemzetek Szervezete, és szakosított intézményei játszották a főszerepet az 
1960-as években. A szervezet keretein belül 1963-ban alakult Szociális Fejlesztési Kutatóin-
tézet (United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD) tudósközössége 20 
országra vonatkozóan 1966-ban publikálta az egyik első összetett „életszínvonal indexet” (Le-
vel of Living Index; Drewnowski és Scott 1966). Az indexben az általános fejlettségi szint 
mérésére hat „fizikai” (táplálkozás, oktatás, lakásellátottság, pihenés és egészség-helyreállítás, 
biztonság) és egy „monetáris” (a létminimum feletti szükségletek kielégítését biztosító jövede-
lemszint) mutatót vontak össze (vö. Carchedi 1972; Stanton 2007). 

A következő, szintén az UNRISD által kidolgozott mutató már a „fejlettségi index” meg-
nevezést kapta (Development Index; McGranahan, Proust, Sovani és Subramanian 1970). 
Az egy főre jutó GDP mellett ebben már 18 db – 9 társadalmi, 9 gazdasági – indikátort (pl. 
várható élettartam, ezer főre jutó napilapok átlagos példányszáma, egy főre eső acélfogyasztás, 
egy főre eső szénfogyasztás, laksűrűség stb.) vontak össze egy kompozit indexbe. Sokat elárul 
a felhasznált indikátorok köréről, hogy a múlt század hetvenes éveiben (bizonyos körökben) 
milyen tényezőket tartottak fontosnak a fejlettség mérésében, ami visszautal a fejlődés meg-
határozásának és mérésének időfüggésére. Zien kowski (1971) az indexről írt értékelésében 
bár kétségkívül érdekesnek és a diskurzus szempontjából újdonságnak tartotta a megközelítést, 
mégis kritikusan állt a mutató kiszámításának főleg módszertani megoldásaihoz, amiben a 
rész-indikátorok skála transzformációja okozta az egyik legnagyobb ellentmondást (im.: 381).

Relatíve gyakran hivatkozott komplex indikátor a Morris (1979) által kidolgozott „fi-
zikai életminőség indexe” (Physical Quality of Life Index) is, amit a fejezet kapcsán azért tartok 
fontosnak kiemelni, mert ez egyike volt azoknak a kísérleteknek, amelyek a materiális dimen-
zió kizárásával – értsd: a GDP nélkül – próbálták felmérni a fejlettséget. Morris célja az index 
megalkotásával annak felmérése volt, hogy vajon a minimális alapvető szükségletek a világ 
legszegényebb térségeiben is elérhetők-e; ehhez a csecsemőkori halandóságot, az egy éves 
korban várható élettartamot, valamint az írni-olvasni tudást kombinálta egy összetett muta-
tóba, az indikátorok skála transzformációjához a normalizálás módszerét alkalmazva. A PQLI, 
mivel nélkülözi a jövedelem és termelés típusú mutatókat, általában annak a bizonyítására 
szolgál a szakirodalomban (vö. Sheppard, Porter, Faust és Nagar 2009), hogy a jövedelem 
nem minden esetben korrelál az életminőség egyéb dimenzióival. A mutató „hasznosságát” 
egyébként egy későbbi, visszatekintő írásában maga Morris is először a GDP-vel való ösz-
szevetéssel igyekszik legitimálni (Morris 1996), majd az 1960-as és 1991-es PQLI értékek 
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változásával bizonyítja az életminőség növekedését a világ országaiban. Ahogy írja, „az eredeti 
tanulmány legfőbb tanulsága a GNP és a PQLI közötti összefüggés cáfolata volt. Az iparosodott 
országok ugyan mindkét indikátor esetében a rangsor elején álltak, de más magas jövedelmű 
országok, pl. a közel-keleti olajtermelő államokban a PQLI rosszabb értékeket jelzett. Ezzel 
szemben például Sri Lanka, vagy az indiai Kerala állam alacsony jövedelmi helyzetük ellenére 
jó életminőséggel bírtak” (Morris 1996, kiemelés tőlem). Az említett Sheppard és szerzőtársai 
által szerkesztett könyv is ugyanezeket a megállapításokat teszi; bár ők felhívják a figyelmet a 
két indikátor közötti „általános” összefüggésekre, a konklúziójuk az, hogy a „magas jövedelmi 
helyzet nem garantálja a jóllétet, és ugyanígy, az alacsony egy főre jutó jövedelem sem jelent 
feltétlenül alacsony életminőséget” (vö. Sheppard, Porter, Faust és Nagar 2009: 33).

Az egyenlőtlenségek beemelésének és a nemzeti számlák kiterjesztésének egyik eklatáns 
példája a Daly és Cobb (1989) által kialakított „fenntartható gazdasági jólét mutatója” (Index 
of Sustainable Economic Welfare), illetve ennek Cobb, Halstead és Rowe munkássága nyomán 
1995-ben továbbfejlesztett változata, a „valódi fejlődés mutatója” (Genuine Progress Indicator) is. 
Az alapvető célkitűzés mindkét indikátorral az volt, hogy a GDP-t a jólétet módosító pozitív 
és negatív tényezők hatásaival korrigálják. Így például az ISEW kiindulópontja a lakossági 
fogyasztás volumene volt, ehhez pozitív tényezőként vették számításba a háztartási munka 
értékét valamint a tartós fogyasztási cikkek éves szolgáltatásainak értékét is; levonták viszont 
belőle az ingázás és az urbanizáció közvetlen, a közlekedési balesetek valamint a természeti fo-
lyamatokba való káros beavatkozások költségeit is. A GPI a személyi fogyasztás teljes értékét 
a jövedelem-eloszlás tényezőjével korrigálta, majd egyéb társadalmi és ökológiai költségeket/
hasznokat kifejező tényezőkkel módosította azt. A mutató kiszámítása során összeadták a 
gazdaságban elfogyasztott termékek és szolgáltatások értékét, majd ezekből levonták egyrészt 
az ún. kárenyhítést szolgáló kiadásokat (kórházi és ingázási költségek, környezetszennyezés 
elhárításának költségei stb.), másrészt bizonyos társadalmi költségeket (pl. szabadidő-veszte-
ség); végül pedig a környezeti vagyon és a természeti erőforrások értékcsökkenését (vö. Görbe 
és Nemcsicsné 1998; Neumayer 2000). A GDP és az ISEW/GPI indexek történeti ösz-
szevetésében Offer (2000) arra mutat rá, hogy mind az Egyesült Államok, mind Nagy-Bri-
tannia esetében az 1950-es évektől eleinte a két mutató együttmozgása volt megfigyelhető, a 
hatvanas-hetvenes évek fordulójától kezdve viszont a GDP növekedését nem követte a jólét 
emelkedése, az az USA esetében csökkenésbe, míg a britek esetében stagnálásba váltott át 
(17. ábra). A mutatók jóléti tényezőivel kapcsolatosan itt elsősorban az a dilemma merült fel, 
hogy melyik milyen irányban hat a tényleges jólétre, ezáltal a kiszámolt indexekre; például ha 
a lakosság nettó fogyasztása visszaesik, az a GPI-t tekintve csökkenti a jólétet, a természeti 
környezet viszonylatában viszont pozitív hatásai is lehetnek, enyhítve az ökoszférára nehezedő 
társadalmi nyomást.  

A legnagyobb nemzetközi és tudományos „visszhangot” a komplex fejlettségi indikáto-
rok közül kétségkívül az 1990-ben az ENSZ Fejlesztési Program keretében létrehozott Hu-
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man Development Index mutatója váltotta ki, ami a fejlődés-diskurzust is egy új perspektívába 
helyezte azzal, hogy az embert, mint innentől kezdve aktív cselekvőt elsődlegesként emelte 
be abba. Ez az index nyilvánvaló hiányosságai mellett újdonság volt a diskurzus történetében: 
addig ugyanis az egyéneket passzív, az állam és a nemzetközi szervezetek és technokraták 
által irányított cselekvőkként tartották számon (ld. fejlődés/fejlesztés), a HDI megjelenése 
viszont egyértelműen jelezte ennek a gyakorlatnak a megtörését (vagy legalábbis a szándékot 
a változtatásra). 

Az index középpontjában az az arisztotelészi etikai-filozófiai gondolkodásból áthagyo-
mányozódott felfogás áll, mely szerint a gazdagodás és az anyagi javakban történő növekedés 
nem lehet a politikai intézkedések végső célja, csak eszköze; az egyének létének legfontosabb 
célja pedig a legfőbb „jó” gyakorlása és a boldogság megélése kell, hogy legyen (vö. Ariszto-
telész 1997). Erre alapozta a HDI lényegét megragadó emberi fejlődés koncepcióját Amar-
tya Sen a – korábban már többször idézett – képességszemléleti megközelítésében (Sen 1985; 
Sen és Nussbaum 1993)51. Sen érvelésében az emberi fejlődés az emberek választási lehető-
ségeinek kiszélesítési folyamata (amely meghatározás köré a Human Development Reportok 
meghatározása is épült az elmúlt közel harminc évben). Koncepciójában az emberi fejlődés-
hez az egyének különböző képességeinek kiszélesítését tartja elengedhetetlennek azért, hogy 
azokkal számukra értékes cselekedeteket hajtsanak végre, és értékes létállapotokat váltsanak 
valóra. A képesség-alapú megközelítés az emberi életre úgy tekint, mint tettek és létek (beings 
and functionings) összességére (Alkire 2005). Az egyéni képességek halmaza e különböző, 
értékes cselekvés- és létmódok alternatív kombinációjaként fogható fel. Sen tehát ezek mellett 

51 A képességszemléleti diskurzus a hazai regionális tudományi körökbe is begyűrűzött az elmúlt években, 
jórészt a helyi gazdaságfejlesztési kérdések elméleti megközelítéseinek alapját adva; ezekről bővebben ld. 
Juhász, Bajmócy, Gébert és Málovics (2015) illetve Gébert, Bajmócy, Málovics és Pataki (2016) 
átfogó írásait. 
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a hozzájuk való képességekre helyezi a hangsúlyt: vagyis nem a jóllét eredményeit tartja a tár-
sadalompolitika középpontjába helyezendőnek, hanem a jóllétre való szabadságot és a reálisan 
elérhető lehetőségeket. 

A HDI-vel kapcsolatosan már megjelenésétől kezdve számos – főleg a részindexekre és 
azok súlyozására, összevonási módszerére fókuszáló – kritika felmerült, ezek részletes kibon-
tásától a disszertáció keretein belül eltekintek (bővebben ld. Farkas 2012a), csupán a GDP-
vel való kapcsolatára utalok néhány gondolatban. Azt a legtöbb kritikai észrevétel (többnyire) 
megerősítette a kilencvenes években, hogy a HDI és egyes részváltozói között meglehetősen 
szoros összefüggés mutatkozik, így gyakorlatilag értelmetlen egy újabb indikátorral bővíteni 
a fejlettségi indexek körét (ld. McGillivray 1991; Reichel 1991; Srinivasan 1994), bőven 
elegendő a „megszokott” jövedelmi típusú mutatókkal számolni. A statikus szemlélet helyett 
viszont az egyes komponensek dinamikáját vizsgálva már korántsem volt ilyen egyértelmű az 
együttmozgás: a jövedelemszint és a jövedelem-mentes HDI 1970 és 2010 közötti változása 
már csak nagyon gyenge korrelációs kapcsolatot jelzett (Klugman, Rodríguez és Choi 2011). 
A GDP komponenst a mutató kiszámításakor mindig „különlegesen” kezelték (logaritmikus 
skála transzformációval, illetve több éven keresztül egyéb diszkontálási módszerekkel) több-
nyire azért, hogy a szétválasztás szükségességét és a HDI használatának indokoltságát legiti-
málják amellett érvelve, hogy a jövedelem egy bizonyos szint felett már csak korlátozottan já-
rul hozzá a szélesebben értelmezett fejlődéshez. A Human Development Reportok gyakorlata 
már kezdettől fogva idomul ehhez a legitimációs sémához azáltal, hogy a HDI-rangsor mellett 
a részindexek közül egyedüli módon a relatív jövedelmi rangsorokat (illetve azok eltéréseit a 
HDI-től) is közli, így kiemelhetővé téve a két indikátor között meglévő különbségeket. Ezek 
a rangsor-beli differenciák (a negatív oldalon, ahol adott ország jövedelmi pozíciója számotte-
vően jobb, mint a HDI alapján) egyértelműen azt jelzik, hogy mely országokban nem sikerült 
a jövedelmi tényezőket a jólét más „területeire” átkonvertálni – már amennyiben elfogadjuk 
a Sen-i tézist, mely szerint a materiális tényezők csak eszközök a jóllét elérése érdekében. A 
riportok készítőinek másik diszkurzív stratégiája, hogy a rangsor-állítás mellett – ami a közös 
és egyetlen fejlődési út sémáját teremti meg – évről évre közlik az előző évhez viszonyított 
változásokat is a HDI-rangsorban, jelezve ezzel az egyes országok fejlődésben való előreha-
ladását (illetve felzárkózását a legmagasabb humánfejlettségű országhoz) vagy visszaesését is. 
A Human Development Index néhány fontosabb jellemzőjére a 4.3. fejezetben, az empirikus 
vizsgálatokkor még visszautalok. 

Lényeges szempont a disszertáció szempontjából még, és ezen alfejezet lezárásaként 
mindenképp szükségesnek tartom összegezni, hogy az egyes – a 3. fejezetben részletesen be-
mutatott – 20. századi fejlődés-elméletek és a fejlődésről való gondolkodás hogyan kapcsoló-
dik össze a mérési, módszertani gyakorlattal. Ahogy korábban említettem és a fejezetek nyel-
vezetéből kitűnik, a két oldal viszonya az elméletek, ideológiák és a tudományos diszciplínák 
erősödése/gyengülése oldaláról hat a módszertan felé: a domináns fejlődés-paradigma és a 
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„vezető” tudományok pozíciója mindig hat(ott) a jelenség mérésének gyakorlatára. E tekin-
tetben tehát a GDP-alapú mérési módszertan egyértelműen a modernizációs, ökonomista 
szemlélet örökségének tekinthető; a strukturalista-funkcionalista iskola megjelenése pedig a 
strukturális sajátosságok figyelembevételére irányította a mérést. Az igazi „mérföldkőnek”, és a 
máig ható változás kezdetének véleményem szerint a hetvenes éveket tekinthetjük, amikortól a 
növekedés-elvű fejlődés-paradigma megtörni látszott, és a fejlődésben egy holisztikusabb, több 
aspektust, az ember alapvető szükségleteit figyelembe vevő szemlélet kezdett kialakulni. Ez 
később az emberi fejlődés, a képességszemlélet, majd a 2000-es évektől az egyetemes emberi 
jogok, a társadalmi részvétel, a nemi egyenlőtlenségek irányába tolta a fejlődésről való gondol-
kodást, ezáltal a jelenség mérése a kialakított indikátorok, indikátorrendszerek tekintetében 
is sokszínűbbé vált. A második világháború óta eltelt időszak domináns fejlődéselméleteit, 
megközelítéseit és mérési módszereit foglalja össze a 2. táblázat. 

A komplex mutatók felépítése és megítélésük

A komplex mutatók tudományos és gyakorlati megítélése tapasztalataim szerint elég ellent-
mondásos, egzakt használatuk több tényező együttes figyelembevételének függvényében lehet 
csak indokolt, oly módon viszont véleményem szerint mindenképp szükséges megfontolni 
esetleges használatukat a fejlődés komplex tartalmának számszerűsítése érdekében. Az Euró-
pai Bizottság és az OECD statisztikai szervezetei az ezredforduló után több ízben publikáltak 
a kompozit indikátorok módszertani kérdéseivel és alkalmazhatóságukkal kapcsolatos tanul-
mányokat (többek között ld. Freudenberg 2003; Saltelli, Nardo, Saisana és Tarantola 
2004; Saltelli 2007) és az indexek képzésével kapcsolatban egy komplett módszertani kézi-
könyvet is (Nardo, Saisana, Sal telli, Tarantola, Hoffman és Gio vannini 2005), melyek 
iránymutatásként szolgálnak a mutatók képzését illetően. (Ennek a kézikönyvnek egy felül-
vizsgált változatát az OECD más nemzetközi szervezetek és statisztikai szakértők segítségével 
az elmúlt években kezdte el megírni, melynek tartalmi kialakításában – javaslattétel szintjén – 
a Központi Statisztikai Hivatal néhány munkatársa, köztük én is részt vettem.52)

A komplex mutatók kialakítása mögött a mérni kívánt jelenség megfogalmazásától az 
operaci onalizá láson keresztül a végső index kialakításáig egy többlépcsős, egymásra épülő fo-
lyamat húzódik. Ez a folyamat az elméleti keretrendszer felépítésénél (probléma és koncepció 
definiálása, az összetett jelenség dimenzióinak és az adott dimenzió indikátorai kiválasztási 

52 A „kompozit indikátorok” ugyanakkor nem lett elég „meggyőző” jelölése ezeknek a mutatóknak, így az 
utóbbi évek gyakorlatában már LCS, azaz Leading, Composite and Sentiment indikátorokról folyik a szakmai 
diskurzus. Az indikátorok használatáról és megítélésükről, illetve a statisztikai hivatalok adatszolgáltató 
szerepéről szóló szakmai iránymutatások jelenleg az UNECE (az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága) 
hatáskörébe tartoznak. Az első szakértői meetingen 2015. decemberében volt szerencsém részt venni és 
előadást tartani, ugyanúgy, ahogy 2017 nyarán is – ekkor már egy panelbeszélgetésben is megoszthattam a 
gondolataimat a résztvevőkkel. A tapasztalat az, hogy a legtöbb európai ország eltérően áll a kompozit indi-
kátorok használatához, de a legtöbben egyetértettünk abban, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok szerepe 
gyakorlatilag megkerülhetetlen az adatszolgáltatásban. 
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szempontjainak meghatározása) kezdődik, amit az indikátorok – megfelelő minőségi kritériu-
mok alapján történő – kiválasztása követ. Az indikátorok kiválasztásakor többször problémát 
jelentenek az esetlegesen felmerülő adathiányok, amiket különböző statisztikai módszerekkel 
(pl. regressziós becsléssel, átlagolással) lehet áthidalni és kiküszöbölni. Az adatbázis kialakítása 
után – Nardo és szerzőtársai (2005) javaslatait követve – az adatstruktúra többváltozós vizsgá-
latát kell elvégezni, kiszűrve ezzel az esetlegesen fennálló multi kol linearitást és meghatározva 
az adatok egymással való összefüggéseit. 

Az egyik leg neuralgikusabb és legfontosabb lépés a komplex mutatók terén – ami 
egyébként az ilyen jellegű indikátorok tekintetében a legtámadhatóbb pont – az adatok ösz-
szevonhatóvá tételéhez fűződik, hiszen a különböző mértékegységű adatok csak meghatározott 
kritériumok és módszerek alapján standardizálhatók. A legegyszerűbb módszer ilyen esetek-

Időszak
Domináns 
fejlődéselmélet(ek) és
megközelítések

A fejlettség/
elmaradottság
felfogása

A fejlődés mérése

1940–1950-es 
évek

Keynesianizmus, fejlődés- 
gazdaságtan,
modernizációelmélet,
evolucionizmus, strukturalista- 
funkcionalista nézetek

gazdasági növekedés,
iparosítás, gazdasági- 
társadalmi modernizáció

GDP(-növekedés)

1960-as évek strukturalizmus,
függőség-elméletek

iparosítás (ISI), 
tőkefelhalmozás, 
kizsákmányoló
mechanizmusok,
egyenlőtlen csere

(egy főre jutó) GDP- 
növekedés, a GDP 
szektoriális eloszlása

1970-es évek alternatív fejlődési utak,
társadalmi jelzőszám-program 

alapvető szükségletek,
alapvető javak megléte

egy főre jutó GDP- 
növekedés + alapvető javak, 
szükségletek,  komplex 
indikátorok

1980–1990-es 
évek

neoliberalizmus strukturális reformok, 
privatizáció, dereguláció, 

egy főre jutó GDP-
növekedés, nem monetáris 
tényezők � gyelembe vétele, 
HDI, komplex mutatók

post-development lokális társadalmi mozgalmak, 
helyi kultúrák és közösségek 
érdekérvényesítése

emberi fejlődés emberi képességek 
kiszélesítése, 
képességszemlélet

2000-es évek Millenniumi és Fenntartható 
Fejlesztési Célok

fenntartható fejlődés, 
klímaváltozás,
szegénységcsökkentés, 
egyenlőtlenségek csökkentése, 
holisztikus szemlélet,
„Beyond GDP”

MDG és SDG indikátor-
rendszer, 
World Development 
Indicators,
(egy főre jutó GDP?)

2. táblázat: A fejlődéselméletek és a fejlődés mérésének rendszere (1940-től napjainkig)
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ben a rangsorolás (így számítják például az ICT-indexet); számos esetben ugyanakkor a stan-
dardizálást, vagy a normalizálást (pl. a HDI esetében), esetleg valamilyen jellegadó értékhez 
viszonyítást (pl. az EU Lisszaboni Agendája keretében kialakított kompozit indikátorok ese-
tében az Egyesült Államok vagy Japán a referencia-pont) használnak. Ezek bármelyikének 
használata véleményem szerint több ellentmondást rejthet magában: standardizálás esetén 
például a kiugró értékek hatása sokkal nagyobb lesz a részindexek kiszámításakor, normalizálás 
esetében pedig az időbeli összehasonlítás problémás, ha a minimum és maximum értékek év-
ről-évre változnak (ld. Farkas 2012a). Ezek után újabb „kritikus”, és a komplex mutatók terén 
gyakran kritizált lépésként az adatok összevonása és súlyozása következik, ami sokszor szubjektív 
és önkényes, és gyakran nem kellőképpen átgondolt módszertan alapján történik (vö. Munda 
és Nardo 2005). A HDI példájából kiindulva: a kezdeti (1990-től 2010-ig fennálló) számí-
tási módszer a részindexek súlyozatlan, számtani átlagából számolta az indexet, ami magában 
rejtette az adatok „helyettesíthetőségének” problémáját53, amit később a mértani átlagra való 
áttéréssel orvosoltak. 

Az adatösszevonás után a komplex mutatók képzésének utolsó lépései következnek. 
Ezek közé tartozik pl. a robusztusság- és az érzékenység-vizsgálat (egy-egy új mutató bevonása 
hogyan hat az indexre, illetve a különböző súlyozási és összevonási módszerek milyen eltérő 
eredményre vezetnek), majd az alapmutatók konzisztenciájának vizsgálata. Ez utóbbi folyamat 
az adatok kiértékelésekor a tekintetben fontos, ha meg akarjuk határozni, hogy egy-egy térség 
az adott kompozit indikátor mely tényezőjében „gyengébb” vagy éppen „erősebb”. Freuden-
berg (2003) a komplex mutatók képzésének sémáját egy, a fentiekben elmondottaknál egy-
szerűbb, mindennapi példával érzékelteti. Az indexet kialakítását ugyanis úgy is elképzelhetjük, 
mint egy éttermi étlapot, ahol az jelenti a kiinduló adathalmazt. Ebben az ételek fajtánként 
(előétel, főétel, köret stb.) adják a mutatókat tematizálva, míg végül a konkrét étel analógiája 
fejezi ki magát a komplex mutatót (vö. Freudenberg 2003: 7).  

Ahogy az alfejezet bevezetőjében említettem, a komplex mutatók megítélése rendkívül 
ellentmondásos. Egy-egy nehezen megfogható jelenség (értekezésemhez kapcsolódóan ilyen 
a fejlődés, de akár a versenyképesség, a fenntarthatóság, a piaci nyitottság, stb. is ilyen nehezen 
definiálható fogalmakként jelennek meg) gyakran nem mérhető egy-egy kiemelt mutatószám-
mal; az említett komplex jelenségek tudományos előtérbe kerülésének – és nyilván a tudomány 
változásainak is – köszönhetően a kilencvenes évektől kezdődően ugrásszerűen megnőtt a 
gazdasági-társadalmi értéktartalmú kompozit indexek száma. Bandura (2005) gyűjtéséből 
például az derül ki, hogy az akkor általa beazonosított csaknem 140 komplex mutatónak közel 
80%-át az ezredforduló előtti évtizedtől kezdődően dolgozták ki. (A szerző egy 2008-as cikké-
ben már 178 indikátort sorol fel.) A komplex mutatók használata mellett általában olyan érvek 

53 Konstans index-értékek mellett például az egyik részindexben történő negatív változást a másikban történt 
pozitív irányú változás kompenzálhatja (a HDI kapcsán erről ld. Carlucci és Pisani 1995; Ravallion 
1997). 
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szerepelnek (vö. Saisana és Tarantola 2002), mint például a döntéshozatal támogatása, az 
adott jelenség összetettségéből adódóan pedig az egyszerűbb interpretálhatóság és kommu-
nikáció, a könnyebb rangsorolás, és az időbeli összehasonlíthatóság. Gyakorlatilag majdnem 
ugyanezekből a tényezőkből következnek az ellenérvek is: támogathatja ugyan a döntéshoza-
talt egy-egy komplex mutató, ha azonban azokat félreinterpretálják és hiányosan állítják ösz-
sze, akkor félreértelmezhető politikai üzenet közvetíthetnek, ami téves politikai gyakorlathoz 
vezethet. Sok esetben előfordulhat az is, hogy a mutató számítási módszertana nem átlátható 
és nem megfelelő elméleti és statisztikai alapokon nyugszik, továbbá a bevont indikátorok 
megválasztása is gyakran szubjektív és sokszor politikai, ideológiai érdekektől sem mentes. 
Az általános gyakorlat ugyanakkor az, hogy a fejlesztéspolitika nem komplex mutatókra tá-
maszkodik a döntéshozatalban, az Európai Unió gyakorlata például továbbra is megmarad a 
klasszikus és bevált gazdaság-alapú felfogásnál a kohéziós támogatások elosztásakor. Ahogy 
disszertációm 5. fejezetében többször szóba fog kerülni, a helyzet globális léptékeken is ha-
sonló: ott a fő vezérlőelv a nem zetközi segélyezés, ami jórészt az ODA (Official Development 
Assis tance) támogatások intézménye köré épül. 

A komplex mutatók alkalmazhatóságát a fentebb említett indokok miatt talán nehéz 
lenne kétségbe vonni, mégis minden esetben fel kell hívni a figyelmet használhatóságuk kor-
látaira. Saisana, Saltelli és Tarantola (2005) meglátásai azt sugallják, hogy a komplex 
mutatók használatával kapcsolatos vita minden bizonnyal nem fog rendeződni a közeljövőben. 
Bár szerintük a hivatalos statisztikusok többsége ellenzi a komplex mutatók használatát, „az 
index készítésében érintetteknek továbbra is ellenállhatatlan kísértést jelent egy-egy összetett, 
nehezen számszerűsíthető jelenségnek egyetlen indexbe tömörítése a politikai fogyasztók szá-
mára” (i.m. 308, kiemelés tőlem). Ahogy Szentes (2011: 472) érvel, a kompozit indexek 

„bármennyire is érdekes és tanulságos összehasonlításokra adnak alapot, az országoknak, illetve 
azok társadalmának a fejlettsége azonban túlságosan is összetett és bonyolult jelenség ahhoz, hogy 
azt egyetlen, bármennyire is sokféle komponensből fabrikált mutatószámmal mérni lehessen!” 
(kiemelés az eredetiben) Érdekes, hogy Szentes már 1976-os, a fejlettség és elmaradottság 
dialektikus viszonyrendszerét áttekintő könyvében is szkeptikusan állt a többmutatós indiká-
torokhoz. Könyvében akkor kritikusabb hangvétellel azt hangsúlyozta, hogy a többmutatós 
csoportosítások „az egy főre jutó jövedelem egyedi mutatójára alapozott osztályozásnál tar-
talmasabbak (…) az elmaradottság okfejtéséhez azonban egy tapodtat sem visznek közelebb (…) a 
csoportosítás olyan országokat sorolhat egy kategóriákba, amelyekben a fejlődés mozgatóerői és 
akadályai alapvetően különböznek” (Szentes 1976: 31, kiemelés tőlem). 

Szentes ezen gondolatai adták az alapot a következő alfejezetben empirikus vizsgála-
tomhoz, amiben arra keresem a választ – és tudatosan nem hipotézist kívánok igazolni –, hogy 
a fejlettség (a HDI-vel számszerűsítve) bizonyos komponensei alapján egységesebbek lettek-e 
egyrészt a világ országai, s ezáltal a világ is? Igaz volt-e, illetve igazolható-e a legfrissebb ada-
tok alapján, hogy ha egy adott országra „ráhúzzuk” valamelyik egységes jelzőt, az az ország 
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valóban homogén-e a fejlettségi komponensek tekintetében vagy sem? Ezzel a relatíve egy-
szerű, és véleményem szerint közérthető empirikus vizsgálattal kimondva és tudatosan cáfolni 
igyekszem a 2.3. fejezetben a különböző térfelosztási koncepciók túlzottan leegyszerűsítő és 
univerzalizáló narratíváját. Én ugyanakkor a külső tér mellett a fejlettség belső terében rejlő 
esetleges inkonzisztenciákra is rá kívánok világítani. 

4.3. Mit és hogyan mér a HDI? – A humánfejlettség belső tényezőinek vizsgálata

Problémafelvetés és módszertani megjegyzések

Disszertációm korábbi fejezetében áttekintettem azokat az elméleti és módszertani alapokat, 
melyek következményeként a munka ezen alfejezetének központi kérdése megfogalmazódott, 
nevezetesen, hogy vajon amikor egy-egy országot, országcsoportot egy már előre konstruált 
fejlődési pálya valamely pontjára helyeznek, mennyire problémás vagy ellentmondásos ez a 
gyakorlat az egységesség és a homogenitás szempontjából? A térfelosztási kérdések kapcsán 
már említettem, hogy azok a térkategóriák, melyeket a világ leírására használnak, politikai és 
ideológiai jelentéstartalmukon túlmenően sok esetben túlzottan leegyszerűsítenek, elmossák 
a valós különbségeket akár az országok között, vagy akár egy-egy konkrét ország fejlettségi 
helyzetét tekintve. Itt a problémát egyrészt a külső térre vetítve érzékelem: vagyis, hogy amikor 
általánosan beszélünk például a délkelet-ázsiai kistigrisekről, a feltörekvő gazdaságokról, de 
akár egy-egy földrajzi makrorégióról (pl. Kelet-Közép Európa), azok valóban besorolhatók-e 
egy azonos kategóriába. Másrészt ugyanez igaz lehet országonként a fejlettség belső terére is 
vonatkoztatva is (ti. hogy például egy adott ország magas HDI értéke vajon minden dimenzió 
esetében a magas értékeknek köszönhető), ahol a magas humánfejlettség mögöttes tartalmára 
és belső struktúrájára kérdezek rá. A vizsgálat kiinduláskor tehát az általam megfogalmazott 
alapprobléma a túlzott általánosításhoz kötődik; azt kívánom górcső alá venni, hogy vajon egy-
ségesebb lett-e a világ a humánfejlettség dimenzióit tekintve az elmúlt 25 évben, vagy sem. A 
belső inkonzisztenciák vizsgálata mellett az egyes dimenziók egyenlőtlenségeinek változása is 
fontos tényezőt jelent, ezekből ugyanis következtetni lehet az egységesülés vagy a sokszínűb-
bé válás tényére. 

A Human Development Index alkalmazása több okból is adekvát megoldásnak tűnt 
számomra. Egyrészt saját tapasztalataim és korábbi kutatásaim szerint az elmúlt bő három 
évtizedben a komplex fejlettségi, a GDP-t „helyettesítő” mérőszámok közül a HDI kapta a 
legnagyobb tudományos figyelmet. Ezt bizonyítja, hogy gyakorlatilag megjelenése óta mind a 
mutató módszertani problémáiról, mind a mögöttes tartalmát érintő elméleti alapfeltevések-
ről élénk tudományos viták folynak; előbbi következményeként az ENSZ 1990 óta számos 
változtatást eszközölt az index kiszámításán. A HDI választása mellett szólt az index közért-
hetősége és letisztult tartalma is: a mutató a fejlettség három dimenzióját – az élethosszt, az 
iskolázottságot és a jövedelmi tényezőket – veszi figyelembe. Emellett számítási módszertana 
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relatíve jól interpretálható, és bizonyos korlátokkal valamint proxy-adatok felhasználásával 
akár országosnál alacsonyabb szintre is kiszámítható (ennek hazánkban és külföldön is több 
évtizedes múltja van; külföldi országokra lásd pl. Agostini és Richardson 1997; Rinaldi 
és Nurwita 2010; Montañés és Olmos 2013; hazai viszonylatban Nemes Nagy és Jakobi 
2003; Csite és Németh 2007; Józan 2008; Farkas 2012c; Czaller és Farkas 2013). Nagy 
előnyt jelentett még a HDI kiválasztásakor, hogy a számításához használt részindexek globá-
lis adatsorai relatíve hosszú időszakra vonatkozóan rendelkezésre álltak; 1990-re és 2015-re 
vonatkozólag 130 országra sikerült összeállítani a HDI kiszámításához szükséges adatbázist. 
Némiképp eltérően a jelenlegi gyakorlattól, a jövedelem komponens esetében nem a bruttó 
nemzeti jövedelmet (GNI) használtam, hanem megmaradtam a 2010-ig használt egy főre jutó 
GDP mutatószámánál. Ennek a korábban már vázolt hátrányai ellenére az volt a praktikus 
oka, hogy az országok szélesebb körére rendelkezésre áll, és mivel vizsgálatom globális léptékű, 
ezért az alapkövetelmény a lehető legteljesebb körű lefedettség biztosítása volt. Az adatokat a 
GDP és a születéskor várható élettartam esetében a Világbank World Development Indicators 
adatbázisa, míg az iskolázottsági adatokat tekintve közvetlenül az ENSZ Fejlesztési Prog-
ramjának adatbázisa, közvetetten pedig a Robert Barro és Jong-Wha Lee (2010) becslési 
módszere alapján kialakított internetes adatbázis szolgáltatták. A Human Development Index 
kiszámítása a következő lépések szerint alakult. Elsőként mindhárom adatot skálatranszfor-
máltam, a hivatalos módszertan szerint, normalizálással:

ahol Iij a j-edik ország, i-edik dimenziójának mérőszámával számolt részindex, Xij pedig j-edik 
ország i-edik dimenziójában megfigyelhető tényleges érték, a maximum és minimum értékek 
pedig előre rögzített viszonyítási alapok a normalizáláshoz. Ez utóbbiakat szintén a legújabb 
Human Develop ment Report (UNDP 2016) ajánlásainak megfelelően határoztam meg: az 
iskoláztatás átlagévei tekintetében 0 év és 15 év voltak a határértékek, a várható élettartam 
esetében 20 és 85 év, míg az egy főre jutó GDP esetében a minimum 100 dollárban, míg a 
maximum 75 000 dollárban lett megszabva. A normalizálás során a jövedelmi komponens 
tekintetében a tényleges értékek természetes alapú logaritmusát vettem. Az egyes részindexek 
kiszámítását követően j-edik országra vonatkozóan a Human Development Index kiszámítása 
a részindexek mértani átlagolásával történt az alábbi képlet szerint:

A mértani („geometriai”) átlag használatának előnye legfőképpen abban áll, hogy a számtani 
átlagolással ellentétben egyszerűbbé tette az index értelmezését. A 2010-ig használt számtani 
átlagolás ugyanis implicite magába foglalta a tökéletes helyettesíthetőség (perfect substituta-
bility) problémáját, ami azt feltételezte, hogy konstans HDI-érték mellett az egyik dimenzió-
ban történő romlást a másikban történő javulás végsősoron kompenzálhatja (vö. Desai 1991; 
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Carlucci és Pisani 1995; Ravallion 1997). Az új módszer szerint, ha például egy ország 
iskolázottsága és életszínvonala alapján „fejlettebb”, egészségi állapotát tekintve ugyanakkor 
relatíve elmaradottabb, akkor ezek a tényezők jobban tükröződnek a HDI-ben, s a másik két 
dimenzió magas értéke sem „kompenzálja” olyan mértékben az index végleges értékét, mint a 
számtani átlagolásnál (ld. Kovacevic 2010). A geometriai átlagolás másik fontos előnye, hogy 
a normalizálás után létrejött részindexek nem érzékenyek a maximum értékek változására sem. 

A vizsgálatok eredményei

A humánfejlettség belső struktúrájában történő változások értékelése előtt elsőként az egyen-
lőtlenségek változásaira fókuszálok. A fejlettség tényezőiben megmutatkozó egyenlőtlensé-
gek időbeli változásait kernel-sűrűségfüggvényekkel vizsgáltam, melyhez Gauss-kernelt al-
kalmaztam. Az eloszlások simításához a sávszélességi paramétereket a Silverman-féle (1986: 
45) hüvelykujj-szabály alapján határoztam meg, ami azonban hajlamos a több módusszal bíró 
függ vényeket túlsimítani. A skálahatások kiküszöbölése érdekében a változók átlagtól való el-
téréseinek logaritmusát ábrázoltam. Ezt az eljárást minden változóra és időpontra elvégeztem, 
melynek eredményeit a 18. ábra mutatja. 

Az egy főre jutó GDP esetében a kezdő évre becsült sűrűségfüggvény alakjára vonatko-
zóan megállapítható, hogy kétmóduszú, ami egyértelműen a világ erőteljes jövedelmi polari-
zációjára utal. Az elmúlt negyed évszázad alatt ugyanakkor ez a polarizáció oldódott, ahogy 
az a magasabb értékeknél megfigyelhető „púp” kisimulásából, illetve az eloszlás baloldali fa-
rokrészének elvékonyodásából látszik. Az átlagos elvégzett osztályszám tekintetében hasonló 
kiegyenlítődés mutatkozik, mint a jövedelmek esetében. Az eloszlás 2015-re jelentős mérték-
ben összeszűkül, miközben az 1990-ben megfigyelhető két módusz teljesen eltűnik, az elnyúlt 
eloszlás egy csúcsos, unimodális eloszlássá alakult át. A kernel-sűrűségfüggvények a dimenzió 
tekintetében az alacsonyan iskolázott országok felzárkózását mutatják.  A születéskor várható 
élettartam esetében szembetűnő, hogy az eloszlás 2015-re jelentősen összeszűkült, főként az 
extrém alacsony értékek gyakorisága csökkent. Míg az 1990-re becsült balra ferdülő eloszlás 
baloldali farka vékonyan elnyúlik, 2015-re az átlag százalékában kifejezett minimum érték 
növekszik, az eloszlás balra meredekebbé válik, a módusz pedig az átlag felé tolódik el. Ez azt 
jelenti, hogy a születéskor várható élettartam esetében a globális egyenlőtlenségek a fejlődő 
országok humán-egészségügyi viszonyainak lassú javulásával együtt csökkennek. 

Összefoglalva: a humánfejlettséget meghatározó tényezők, bár egyedi időbeli dinamiká-
kat vázolnak fel, a kernel-sűrűségfüggvények minden esetben a kiegyenlítődés és az egyenlőt-
lenségek csökkenésének irányába mutatnak, ami a HDI esetében is megfigyelhető. Az index 
értékeinek eloszlása időben összehúzódott és kicsúcsosodott, miközben a módusz az átlag felé 
tolódott el az elmúlt 25 év folyamán. Ha csak a komponenseket és magának az indexnek az 
értékeit vizsgáljuk, akkor tehát azt mondhatjuk, hogy a világ országai e tekintetben az egysé-
gesülés irányába mozognak. 
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Hogy ez makroregionális szinten is érvényesül-e, azt az egyes országokra kiszámolt 
részindexek makrorégiónkénti szóródásának változásával vizsgálhatjuk. Az eredmények ta-
núsága szerint az egy főre jutó GDP tekintetében az egyes országokra kiszámolt norma-
lizált komponensértékek szóródása makroregionális szinten ellentétes folyamatokat jelez. 
Kelet-Európában, Ázsia középső és nyugati térségében valamint kisebb mértékben Nyu-
gat-Afrikában és Nyugat-Európában az elmúlt 25 évben inkább a szétszakadás jelei figyelhe-
tők meg, míg például Dél-Európában és Délkelet-Ázsiában az országok között a sokszínűség 
egyre inkább halványul a gazdasági komponens tekintetében. Az iskolázottsági dimenzióban 
a legnagyobb mértékű tagolódás Afrikában (annak egyaránt minden régiójában) mutatko-
zik, de Dél- és Délkelet-Ázsiában a heterogenitás növekedése volt jellemző; velük szemben 
Amerika és Európa északi fele egyre homogénebbé válik. A születéskor várható élettartam 
tekintetében a kelet-európai térség és Észak-Amerika (Kanada és az Egyesült Államok) ki-
vételével minden nagyrégióban a kiegyenlítődés irányába hatnak a folyamatok; a legnagyobb 
mértékű csökkenés a dél- és kelet-afrikai országokban valamint Dél-Ázsiában ment végbe, 
ami megerősíti a globális léptéken meghatározott sűrűségfüggvények eloszlás-változásának 
eredményeit.

Az egyenlőtlenségek alakulásának eredményei a komponensek szerint külön-külön, és a 
földrajzi térben vizsgálva csak egyik aspektusát adják a humánfejlettség vizsgálatának; ezekben 
ugyanis, minthogy a tényezőket egyenként, egymástól függetlenül elemeztük, a HDI-vel való 
belső, strukturális viszonyaikról nem kaptunk képet. A HDI mögöttes tartalmának elemzése 
az index komponensei egymáshoz való viszonyának feltárását igényli egyrészt a komponensek 
közötti összefüggések, másrészt a közöttük lévő – és a HDI-ben rejtve maradó – inkonzisz-
tenciák vizsgálatával. Ehhez elsőként a változók közötti korrelációs kapcsolatokat vizsgáltam 
1990-re és 2015-re vonatkozólag, majd a két időpont közötti változásra fókuszálva. Ez utób-
binak azért van jelentősége, mert elképzelhető, hogy a HDI és az egyes komponensek között 
statikusan, egy időpontra vonatkozólag erős összefüggés mutatkozik, ugyanakkor az index 
változását a részindexek változásával korreláltatva már korántsem ilyen egyértelmű és szoros 
az összefüggés. A változók közti kapcsolatokat a 3. táblázat foglalja össze, a 3 dimenziós térbe 
vetítve pedig – a táblázat kiegészítéseként – a 19. ábra mutatja. Utóbbi megjelenítési módszer 
előnye, hogy amellett, hogy szemléletesen jelzi a változók közötti kapcsolatot, az X, Y, és Z 
tengelyre vetítve a komponens-párok közötti összefüggést is ábrázolja, így 3 dimenziós jelen-
ségek szemléltetésére kiválóan alkalmas.54 

A kezdő és végső évekre felírt korrelációs mátrixok tanúsága szerint a legerősebb kap-
csolatot az egy főre jutó GDP logaritmusa és a születéskor várható élettartam között találjuk, 
ugyanakkor szoros (>0,7) együttmozgást tapasztalhatunk a többi tényező között is mindkét 
évben. Ez az eredmény nem meglepő, hiszen a fejlettséget meghatározó egyéb társadalmi és 

54 A 3 dimenziós pontdiagramok az OriginLab 8.6 szoftverrel készültek. 
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infrastrukturális tényezők materális alapját a gazdasági teljesítmény adja. Érdekes következ-
tetéseket vonhatunk le azonban a változók növekedési ütemére számolt korrelációk irányá-
nak és erősségének alakulásából.55 A vizsgált időszakban a HDI változását az átlagos iskolai 
végzettségben megfigyelhető növekedés határozta meg, itt az összefüggés erőssége R=0,81. A 
közepesnél erősebb kapcsolatot mutat a HDI és a születéskor várható élettartam, ugyanakkor 
a humán fejlettség mutatója és az egy főre jutó jövedelem közti kapcsolat gyenge. Az országok 
humánfejlettségének változását így azt mondhatjuk, hogy kevésbé a jövedelmi, sokkal inkább 
a társadalmi viszonyok átalakulása határozza meg. Az összetevők között szoros együttmozgás 
nem volt megfigyelhető az elmúlt 25 évben, gyenge pozitív irányú kapcsolatot kizárólag az 
iskolázottság és a várható élettartam között figyelhetünk meg, az egy főre jutó GDP és az 
iskolázottsági szint növekedési ütemének korrelációs együtthatója negatív előjelű, igen gyenge 
kapcsolatot mutat.

A jövedelem gyarapodása tehát nem feltétlenül okozza az átlagos iskolázottság egyidejű 
növekedését, és nem mindig jár együtt a születéskor várható élettartamot meghatározó köz-
egészségügyi állapotok javulásával sem. Felvetődik tehát a kérdés, miszerint a fejlettség egyes 
tényezőiben bekövetkezett változások milyen hatást gyakorolnak a fejlettség belső szerkezetére 
az egyes országokban, vagyis az elmúlt 25 évben eltűnni látszanak-e az országok fejlettségében 

55 A változók növekedési ütemét a következő képlet segítségével fejeztem ki: Δxi = log xi,2015 – log xi,1990, 
ahol Δxi a x változó növekedési üteme az i-edik országban, log xi,t  pedig a t-edik időpontban megfigyelt 
értékek természetes alapú logaritmusa (t=1990, 2015).

2015 élettartam GDP (log) iskolázottság HDI

élettartam 1.0000

GDP (log) 0.8567 1.0000

iskolázottság 0.7938 0.8542 1.0000

HDI 0.9002 0.9671 0.9492 1.0000

1990 élettartam GDP (log) iskolázottság HDI

élettartam 1.0000

GDP (log) 0.8399 1.0000

iskolázottság 0.7870 0.7595 1.0000

HDI 0.9065 0.9295 0.9350 1.0000

∆ 2015−1990 élettartam GDP (log) iskolázottság HDI

élettartam 1.0000

GDP (log) 0.0622
0.4822

1.0000

iskolázottság 0.3806
0.0000

-0.1087
0.2182

1.0000

HDI 0.6721
0.0000

0.3205
0.0002

0.8147
0.0000

1.0000

3. táblázat: A HDI és komponenseinek korrelációs mátrixai
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rejlő belső inkonzisztenciák? Megfigyelhető-e az a tendencia, miszerint a fejlettséget meghatá-
rozó tényezők szintje közeledik egymáshoz? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához minden 
országra és évre kiszámoltam a normalizált HDI-komponensek egymás közti szórását, ami 
arról tudósít, hogy mekkora az eltérés mértéke az azonos skálára normált HDI-komponensek 
értékében, tehát mekkorák a humán fejlettséget meghatározó tényezők közti különbségek az 
egyes országokban. Előfordulhat például, hogy egy tetszőleges ország magas HDI értéke a ki-
ugróan magas egy főre jutó jövedelemnek köszönhető, miközben az közegészségügyi állapotok 
és a szociális védőháló hiányosságai miatt a születéskor várható élettartam alacsony. Ebben az 
esetben a szórás értéke magas lesz; ellenben azokban az országokban, ahol nem fedezhetők fel 
belső inkonzisztenciák, a szórás értéke alacsony. A normalizált HDI-komponensek szórásának 
1990 és 2015 közötti változását a 20. ábra mutatja a világ országaira vonatkozóan; globális vi-
szonylatban általánosan az mondható el, hogy a humánfejlettség egyes dimenzióinak egymás-
tól való eltérése csökkent, e tekintetben tehát „egységesebb” lett a világ. Ugyanezt a mutató-
számot ugyanakkor az egyes nagyrégiókra és különféle – a Világbank és az IMF által használt 

– ország kategóriákra is kiszámoltam annak érdekében, hogy feltárjam a humánfejlettség belső 
terében bekövetkező változások iránya, földrajzi elhelyezkedése és az eltérő csoportosítások 
eredményeként létrejött fejlettségi kategóriák között fennálló összefüggéseket. A számítások 
eredményeit a 4. táblázat foglalja össze nagyrégiók szerint. 

Általánosságban elmondható, hogy a fejlettség különböző dimenziói között Afrika 
nagy része, valamint Dél-Ázsia kivételével mindenhol változó mértékű kiegyenlítődés ment 

A komponensek szórásának
változása

0,06-nál nagyobb

nincs adat

0,02–0,06

0,00–0,02

0,00– -0,02

-0,02 – -0,06

-0,06-nál kisebb

a dimenziók „egységesülése”

a dimenziók „elkülönülése”

0
km

3000

20. ábra: A HDI komponensei szóródásának változása 1990 és 2015 között
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végbe a vizsgált időszakban. A humánfejlettség tényezőinek homogenizálódása leginkább Eu-
rópa egyes régióiban (főként Nyugat- és Észak-Európában), illetve a kelet- és délkelet-ázsi-
ai térségben figyelhető meg; kisebb mértékű közeledés pedig Észak- és Közép-Amerikában, 
valamint a Karibi-térségben és Észak-Afrikában látható. Ezekben a térségekben a humán 
fejlettség komponensei egyenetlenül változtak az elmúlt 25 évben, így a relatív HDI pozíciót 
továbbra is egymástól eltérő komponensértékeik határozzák meg.

Az országokat a Világbank jövedelmi kategóriái szerint vizsgálva a humánfejlettség kü-
lönböző tényezői a magas átlagjövedelemmel bíró OECD országokban közeledtek egymás-
hoz a leginkább, a jövedelmi létrán lefelé haladva a normalizált HDI komponensek szórásá-
nak csökkenése már kisebb mértékű, habár összességében ezekben az országokban is a belső 
tényezők egységesülése irányába hat. Ez alól egyedül a legalacsonyabb jövedelmű országok 
jelentenek kivételt, ahol a fejlettség dimenzióiban a szórás növekedése volt megfigyelhető, jó-
részt az iskolázottsági és a várható élettartam komponensnek a jövedelminél nagyobb mér-
tékű növekedése miatt. Az IMF fejlettségi besorolását alkalmazva is hasonló következtetések 
vonhatók le. A valutaalap klasszifikációja alapján a legfejlettebb országokat tömörítő „Hetek 
csoportjában” (G7) figyelhető meg a humán fejlettség különböző dimenzióinak legnagyobb 
mértékű homogenizálódása. Az ún. feltörekvő gazdaságokból álló csoportokban (BRIC-or-
szágok [Brazília, Oroszország, India, Kína], MIKT-országok [Mexikó, Indonézia, Dél-Korea 

4. táblázat: A komponensértékek szórásának változásai makrorégiók szerint

makrorégió nagyrégió szórás 
1990

szórás 
2015 változás

Közép- és Nyugat-Afrika Afrika 0,134 0,142 0,008

Dél- és Kelet-Afrika Afrika 0,106 0,109 0,002

Dél-Ázsia Ázsia 0,164 0,164 0,000

Óceánia Óceánia 0,084 0,080 -0,004

Kelet-Európa Európa 0,066 0,058 -0,008

Dél-Amerika Amerika 0,127 0,108 -0,019

Közép-Amerika és Karibi-térség Amerika 0,147 0,117 -0,031

Észak-Afrika Afrika 0,199 0,168 -0,031

USA, Kanada Amerika 0,060 0,028 -0,032

Közép- és Nyugat-Ázsia Ázsia 0,125 0,089 -0,036

Kelet-Délkelet-Ázsia Ázsia 0,144 0,104 -0,041

Dél-Európa Európa 0,161 0,111 -0,050

Észak-Európa Európa 0,123 0,060 -0,063

Nyugat-Európa Európa 0,137 0,069 -0,068

VILÁGÁTLAG 0,170 0,141 -0,029
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és Törökország], illetve előbbiek mindegyikét „tömörítő” G20-ak), valamint a fejlődő orszá-
gokban a belső fejlettségi kiegyenlítődés lassabb és nagyjából hasonló ütemben zajlik. A főként 
dél(kelet)-ázsiai és afrikai országokból álló legkevésbé fejlett kategóriában ezzel ellentétes 
folyamat ment végbe: a fejlettség különböző dimenzióiban eltérő ütemű fejlődés történt, így 
míg bizonyos területeken ezen országok nagy része szemmel látható eredményeket ért el (pl. 
az egészségügy javulása, az oktatás kiterjesztése), más területeken (pl. jövedelmi viszonyok 
alakulása) nem volt számottevő változás az elmúlt 25 évben (ld. 5. táblázat). 

Ha a humánfejlettségben rejlő belső strukturális eltéréseket a kezdő és végső időpontra 
is összevetjük a HDI nagyságával, szintén érdekes megállapításokat tehetünk (21. ábra). Ami 
elsőre szembetűnik az a pontok szóródásának csökkenése, amit a pontfelhőre illesztett reg-
ressziós egyenes magyarázóerejének (R2) növekedése is egyértelműen jelez (1990: 0,087; 2015: 
0,533). Ebben a tekintetben tehát globális szinten azt mondhatjuk, hogy a HDI nagysága 
2015-ben sokkal jobban magyarázza a humánfejlettség belső inkonzisztenciáit, és szorosabban 
össze is függ azzal. Ahogy a diagram jelzi: a magasabb HDI-vel bíró országok és makrorégiók 
a humánfejlettség tekintetében általában véve konzisztensebbek, ugyanakkor a pontdiagramon 
a különböző színnel jelölt térségek esetében látszik, hogy ez a magyarázóerő nagytérségi vi-
szonylatban eltérő. 1990-ben a humánfejlettség és annak mögöttes tartalmában rejlő eltérések 
közötti összefüggés Kelet- és Észak-Európában volt a legerősebb, előbbi térségben egyedül 
Csehország „lógott ki” a makrorégiós csoportosulásból, de Európa ezen területei a HDI-t te-
kintve is relatíve kis skálán szóródtak, és „fejlettebb” országaik rendre konzisztensebbek voltak 

szórás 
1990

szórás 
2015 változás

Magas jövedelmű, nem OECD országok 0,159 0,083 -0,075

Magas jövedelmű, OECD országok 0,106 0,059 -0,047

Közepesen magas jövedelmű országok 0,139 0,096 -0,043

Közepesen alacsony jövedelmű országok 0,139 0,123 -0,017

Alacsony jövedelmű országok 0,128 0,165 0,037

Fejlett országok: G7-ek 0,128 0,049 -0,079

Fejlett országok: nem G7-ek 0,100 0,062 -0,038

Fejlődő régiók 0,130 0,102 -0,029

BRIC-országok 0,145 0,106 -0,039

G20-országok 0,141 0,112 -0,029

MIKT-országok 0,148 0,103 -0,045

Legkevésbé fejlett régiók 0,135 0,167 0,032

5. táblázat: A komponensek szóródásának változásai jövedelmi kategóriák 
és „fejlettségi” csoportok szerint
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a komponenseket tekintve. A „másik oldalon” 1990-ben Afrika országai álltak, akik relatíve 
alacsony humánfejlettségük mellett változatos belső inkonzisztenciákkal voltak jellemezhetők. 
2015-re, ahogy említettem, egy sokkal egységesebb kép rajzolódik ki a HDI és a belső struk-
turális sajátosságok mentén. Globális léptéken a világ országai a függő és magyarázó változó 
koordinátarendszerében sokkal nagyobb egységesülést mutatnak, a makrorégiókra külön-kü-
lön illesztett regressziós egyenesek béta-együtthatói – 1990-től eltérően, ahol öt esetben is 
pozitívak voltak – minden esetben negatív előjelet vesznek fel, ami a változók közötti fordított 
összefüggés tényét jelzi. A legnagyobb magyarázóerővel – bár a HDI-t tekintve széles skálán 
oszlanak el – Dél-, valamint Közép- és Nyugat Ázsia országai bírnak, s ugyan Európa régió-
inak (Dél-Európa kivételével) magyarázóereje csökkent a 25 év folyamán, tágabb térségünk 
országai jelzik a legnagyobb klaszteresedést a pontdiagramon. 

Munkám ezen alfejezetének célja tehát alapvetően a humánfejlettség belső terében lévő 
inkonzisztenciák feltárása, és annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy vajon ebben a 
tekintetben egységesebb, vagy sokszínűbb lett-e a világ az elmúlt 25 évben. Az empirikus 
vizsgálatok tulajdonképpen egy gondolatkísérletnek foghatók fel, amiben azt a módszertant 
kerestem és interpretáltam, amivel ezek a belső strukturális jelenségek könnyen értelmezhe-
tő módon vizsgálhatók. Célom volt másrészt az is, hogy a komplex mutatók képzésénél és 
megítélésükkor felvázolt sémát a „gyakorlatra” is átültessem. Ebben a részben a HDI-t válasz-
tottam a „fejlettség”, mint komplex jelenség vizsgálatára, a mutató belső inkonzisztenciáinak 
felmérésével pedig a kompozit indexek utolsó lépésének fontosságára hívtam fel a figyelmet, 
nevezetesen arra, hogy az index kialakítása után kiemelt jelentősége van az eredeti adatokkal 
való összevetésnek és a dolgok mögöttes tartalma feltárásának. 

Empirikus vizsgálataim alapján összegzésképpen a következők mondhatók el. Globális 
léptéken a humánfejlettség és tényezői között – változó mértékben – az egyenlőtlenségek 
csökkenése ment végbe az elmúlt bő negyed században, amit a Kernel sűrűségfüggvények 
egyértelműen jeleztek. Ez makrorégiók szintjén ellentétes folyamatok eredménye, hiszen míg 
egyes térségekben és dimenziókban inkább a szétszakadás jelei mutatkoznak, addig máshol 
inkább az egységesülés, a makroré giókon belüli egyenlőtlenségek csökkenése játszódik le. A 
humánfejlettség belső szerkezete globális szinten az elmúlt 25 évben kis mértékben ugyan, 
de konzisztensebbé vált, a HDI mögöttes dimenziói között általánosságban közeledés zajlott 
le; e tendencia legjellemzőbben a nyugat-, és észak-európai térségben figyelhető meg, míg 
Afrikában a fejlettség belső összetételében inkább a dimenziók közötti különbségek kisebb 
növekedése volt jellemző. Utóbbi minden bizonnyal a társadalmi, szociális viszonyok javulása, 
semmint a gazdasági értelemben vett előrehaladás eredménye. A belső tényezők egymáshoz 
való közeledése a fejlettség tekintetében még egy dologra rávilágít: nagyon leegyszerűsítve arra, 
hogy bizonyos tekintetben a jelenség „egyszerűsödik”, így mérésére a könnyebben interpretál-
ható mérőszámok és egyszerűbb komplex indikátorok is elegendőnek tekinthetők. Ez ugyan-
akkor felveti azt a kérdést is, hogy vajon meddig lesz jó mérőszám a HDI? A belső tényezők 
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21. ábra: A HDI és belső inkonzisztenciáinak összefüggései 1990-ben és 2015-ben 
a világ országaiban



113

közötti különbségek csökkenése arra enged következtetni, hogy idővel más-más jelenségek 
„fejlesztését” kell majd előtérbe helyezni. Addig viszont az ENSZ a HDI használatával, az 
éves szinten publikált Human Development Reportjaival továbbra is a fejlesztésbe vetett hit 
optimizmusát és saját humanitárius tevékenységét legitimálja, hiszen a fejlettségi olló záródik, 
globális viszonylatban pedig a felzárkózás egyértelmű jelei tapasztalhatók. Ezzel persze nem 
azt akarom sugallni, hogy ne lenne relevanciája egy-egy kompozit indexnek (akár a HDI-nek) 
az összetett jelenségek mérésében, de úgy gondolom, hogy a fejlődés komplex és többdimen-
ziós jellegéből adódóan a kompozit indikátorok felépítésénél hangsúlyozott utolsó lépés: az 
eredeti indikátorokkal és mutatókkal való összevetés és ezáltal a mögöttes tényezők vizsgálata 
nem kerülhető meg. A fejlődés más tényezőinek előtérbe hozása az ENSZ tevékenységében az 
ezredfordulót követően a Millenniumi- és a Fenntartható Fejlesztési Célokban fogalmazódott 
meg, melyekről disszertációm utolsó fejezete szól. 
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5 A MILLENNIUMI ÉS A FENNTARTHATÓ  
 FEJLESZTÉSI CÉLOK

Az elmúlt közel húsz év folyamán véleményem szerint kétségtelen, hogy a nemzetközi fejlesz-
téspolitika gyakorlatait, valamint a globális fejlődés-diskurzust az ENSZ égisze alá tartozó 
Millenniumi, és a – jelenleg végrehajtás alatt lévő – Fenntartható Fejlesztési Célok formálták/
formálják elsősorban. Mindkét fejlesztési keretrendszer legfőbb célja a globális szegénység és 
az egyenlőtlenségek csökkentése volt (illetve a 2015-ben elinduló keretrendszerben kiemelt 
hangsúllyal szerepel a „fenntarthatóság” eszméje is), és habár az ezredforduló óta a nemzetközi 
fejlesztéspolitikában jelentős eredmények születtek, a Millenniumi Nyilatkozatba foglalt célki-
tűzések nagy részét mégsem sikerült teljesíteni 2015-ig. Disszertációm ezen alfejezetének célja, 
hogy ismertesse a két globális keretrendszert, emellett – a diskurzuselemzés posztsrtukturalista 
módszerét Aram Ziai (2016) könyve alapján adaptálva – kritikai perspektívába helyezze azo-
kat. Az alfejezetben továbbra is hangsúlyozni szeretném a fejlődés-diskurzusban bekövetke-
ző folytonosságokat és töréseket, azaz, hogy a második világháború óta eltelt időszakban és az 
ezredfordulóhoz érve a nemzetközi politikában hogyan változott a fejlesztésről alkotott gon-
dolkodás- és beszédmód (vö. Pieterse 2012; Ziai 2016). A Fenntartható Fejlesztési Célokat 
(Agenda 2030) személyes érintettségem folytán kissé személyesebb hangvételben, részben az 
elmúlt bő két évben összegyűlt saját tapasztalataimra építve tárgyalom.

5.1. A Millenniumi Fejlesztési Célok és megítélésük – tények és kritikai perspektívák

A Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium Development Goals, MDG56) deklarálása az 
ezredfordulón egy olyan folyamat „kifutásának” tekinthető, ami már az 1960-as, 1970-es évek-
ben elkezdődött a nemzetközi fejlesztési gyakorlatban. A túlzottan materialista, gazdaság-köz-
pontú fejlődés-megközelítésekkel szembeni kritikák, a globális egyenlőtlenségek fennmaradá-
sa, az emberi jogok, a környezeti és társadalmi problémák felismerése és bekerülése a politikai 
köztudatba mind olyan tényezőknek tekinthetők, melyek hozzájárultak a globális fejleszté-
si keretrendszer kialakításához. A célokat hivatalosan 2000. szeptember 18-án fogadta el az 
ENSZ Közgyűlése New Yorkban 189 tagállam közreműködésével és egyetértésével az ENSZ 

56 A fejezetben a relatíve hosszú nevük miatt gyakran az angol rövidítéseket fogom használni mind a Millenni-
umi, mind a Fenntartható Fejlesztési Célok esetében. Tisztában vagyok vele, hogy ezek olvasva és kimondva 

„magyartalannak” tűnnek, ezzel a nyelvi megoldással ugyanakkor nem az angol nyelvet próbálom magasabb 
helyzetbe pozícionálni a magyarhoz képest. A Központi Statisztikai Hivatalnak a Fenntartható Fejlesztési 
Célokkal kapcsolatos szerepvállalásában való aktív részvételem közben általánosan azt tapasztaltam, hogy a 
szakértői és döntéshozói közösség is csak „SDG-kként” beszél a célokról.  
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Millenniumi Csúcstalálkozóján (Rigg 2014). A keretrendszer a 2000 és 2015 közötti idő-
szakra vonatkozóan többek között olyan hangzatos(nak tűnő) célkitűzéseket fektetett le, mint 
például a súlyos szegénység és éhínség felszámolása, az alapfokú oktatás mindenkire való ki-
terjesztése, a nemek közötti egyenlőtlenség felszámolása és a nők társadalmi részvételének erő-
sítése, a gyermekhalandóság csökkentése (ld. 6. táblázat). Az ENSZ e célok érvényre juttatá-
sával egy olyan normatív konszenzust alkotott meg, amelyet a politikai döntéshozók többsége 
és a nemzeti fejlesztési közösség „az emberiséggel szembeni legnagyobb kihívásra” nyújtott 
megoldásként egyhangúan fogadott el (Ziai 2011: 28), bár többen elutasították, hogy a nem-
zetközi fejlesztési gyakorlat stratégiai célkitűzéseit néhány számszerűsíthető, és bizonyos ese-
tekben nem teljesen világos tartalmú indikátorra lehet redukálni (vö. White és Black 2004). 

Ha a fejlesztési célokat górcső alá vesszük, kétségtelen, hogy a megfogalmazott célok 
tartalmával szemben nem nagyon fogalmazhatunk meg kritikákat; ha a laikus olvasó csak az 
alábbi táblázatot veszi szemügyre, valóban úgy tűnik, hogy a célkitűzések a fejlesztés új, holisz-
tikus szemléletét és a globális társadalmi-gazdasági problémák leküzdésének új irányát jelölik 
meg. Amiért mind a Millenniumi, mind a Fenntartható Fejlesztési Célok viszont támadhatók, 
az a célkitűzések mögött implicite meglévő retorikai, nyelvi, valamint a célok mérésére kiala-
kított indikátorrendszerek módszertani problémáival függ össze, de a célok lényegi tartalmával 
kapcsolatban is felmerültek kritikák (vö. James 2006; Fukuda-Parr, Yamin és Greenstein 
2014; Fukuda-Parr 2016; Ziai 2016).

A Millenniumi Fejlesztési Célok szerepe és visszhangja a nemzetközi fejlesztéspolitiká-
ban azért volt jelentős az ezredfordulón, mert ez a deklaráció mondta ki először nyíltan a (nem 
kizárólag jövedelmi) szegénység globális problémáját, azt a nemzetközi összefogás perspek-
tívájába helyezve. A fejlődés-diskurzus ba, a diskurzust alakító aktív cselekvőkként beemelte 
(vagy épp benntartotta) a civil társadalmi szervezeteket, a politikai döntéshozókat, a nemzeti 
kormányokat, a különböző multilaterális- és nemzetközi szervezeteket is (Nayyar 2013), ezzel 
azonban sokak szerint a célkitűzés nem tudta „szélesíteni” a fejlődés/fejlesztés nemzetközi per-
spektíváját. Vande moortele (2010: 2) szerint „az MDG-k kialakításának elsődleges célja az 
volt, hogy a növekedés-paradigma helyett a fejlődést egy emberközpontúbb, fenntartható és egyenlő 
jóléten alapuló koncepcióvá tegye. Ennek ellenére (…) a szegénységcsökkentés mozgatórugójá-
nak továbbra is a gazdasági növekedést tartották; az, hogy számos ország láthatóan nem tudja 
teljesíteni a célkitűzéseket 2015-ig, főleg lassú gazdasági növekedésüknek volt köszönhető.” 
(kiemelés tőlem) 

Az MDG-ket ért (kritikai) észrevételek a megközelítéseik alapján több csoportra bonthatók. 
1) A felmerülő észrevételek egyik csoportja nem kimondottan a célokra, hanem az azok előz-
ményeként – és a végrehajtási időszak alatt azokkal összefüggésben – megfogalmazott hivata-
los dokumentumok tartalmára fókuszál, és amellett érvel, hogy sem a millenniumi fejlesztési 
célok, sem később a fenntartható fejlesztési célok érdemben nem tudtak továbblépni a máso-
dik világháborút követő fejlődés-paradigmán. Ennek a megközelítésnek a képviselője Aram 
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Ziai, aki 2016-ban megjelent Development Discourse and Global History c. könyvében fordul a 
diskurzuselemzés módszeréhez a fejlődéskoncepciók összehasonlítása érdekében. A követke-
zőkben röviden Ziai főbb eredményeit foglalom össze, és ahol szükségesnek tartom, egészítem 
ki saját gondolataimmal (vö. Ziai 2016: 155–170).

Célkitűzések Részcélok

1. A súlyos szegénység és az 
éhínség leküzdése

• A napi egy dollárnál kevesebből élők
arányának felére csökkentése

• Az éhínség által súlytott népesség
arányának felére csökkentése

2. A mindenkire kiterjedő 
alapfokú oktatás

• Minden � ú és lány számára az alapfokú
oktatás elvégzésének biztosítása

3. A nemek közötti egyenlőség
előmozdítása

• A nemi egyenlőtlenségek visszaszorítása az alap- és 
középfokú oktatásban (2005-ig részlegesen, 2015-ig 
teljesen)

4. A gyermekhalandóság 
csökkentése

• Az 5 év alatti gyerekek halálozási rátájának 
harmadára csökkentése

5. Az anyák egészségének védelme, a 
gyemeki halálozások csökkentése

• Az anyai halálozások arányának negyedére csökkentése

6. A HIV/AIDS, a malária és 
egyéb betegségek leküzdése

• Megállítani és visszafordítani a HIV/AIDS terjedését
• Megállítani és visszafordítani a malária és más súlyos 

betegségek terjedését

7. Fenntartható fejlődés környezeti
szempontból

• A fenntarthatóság elveinek beépítése a 
nemzeti fejlesztési programokba és gyakorlatokba; 
a környezeti erőforrások kimerülésének megfékezése

• Az egészséges ivóvízhez nem hozzáférő népesség 
arányának felére csökkentése

• Legalább 100 millió, nyomornegyedben lakó
életkörülményeinek javítása

8. A világ országainak összefogása
a fejlődés érdekében

• A szabályozott, kiszámítható és megkülönböztetéstől 
mentes, nyílt kereskedelmi és pénzügyi rendszer tovább-
fejlesztése, amely egyben a jó kormányzáshoz, a fejlődés-
hez és a szegénység csökkentéséhez való elkötelezettséget 
is jelenti, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

•  A legkevésbé fejlett országok sajátos szükségleteinek 
� gyelembevétele. Ide tartozik ennek az ország-csoportnak 
az exportjára vonatkozó illeték- és kvótamentesség; a 
súlyosan eladósodott szegény országok (HIPC) adósság-
terheinek mérséklése, a bilaterális adósságok elengedése, 
a nagyobb hivatalos fejlesztési segítségnyújtás azoknak az 
országoknak, amelyek elkötelezték magukat a szegénység 
csökkentése mellett.

• A szegény országok csoportján belül a tengeri kijárat 
nélküli és a kis szigetállamok sajátos szükségleteinek 
� gyelembe vétele.

•  A fejlődő országok adósságproblémáinak nemzeti és 
nemzetközi szintű kezelése, hogy az adósság hosszú távon 
vissza� zethetővé váljék.

• A gyógyszeripari vállalatokkal együttműködve az 
alapvető gyógyszerek meg� zethetővé tétele a fejlődő 
országokban.

• A magánszektorral együttműködve az új technológiák – 
különösen az információs és kommunikációs technológiák 
– előnyeinek hozzáférhetővé tétele.

6. táblázat: A Millenniumi Fejlesztési Célok
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Ziai elemzésében elsőként három „alap”dokumentumon (melyek az MDG-khez leg-
szorosabban kapcsolódnak, és azokkal kapcsolatban a legtöbbet idézettek) keresztül veszi gór-
cső alá az ezredforduló nemzetközi fejlesztéspolitikájában megfogalmazott főbb irányvona-
lakat. Az első az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata (UN 2000), a második Kofi Annan volt 
ENSZ-főtitkár által 2005-ben írt jelentés az emberi jogok szabadságával kapcsolatban (UN 
2005a), a harmadik pedig az ENSZ Millenniumi Projekt munkacsoportja által írt jelentés (UN 
2005b). Itt azonban a szerző nem áll meg, a diskurzus folytonosságának megteremtéséhez az 
ENSZ 1970-ben közreadott Nemzetközi Fejlesztési Stratégiájával (International Development 
Strategy, IDS) veti össze a Millenniumi Nyilatkozatot. A diskurzuselemzés posztstruk turalista 
nyelvfilozófiára támaszkodó módszerét Ziai a dokumentumok elemzése során a különböző 
jelölő/jelölt viszonyrendszerekre vonatkoztatva adaptálja. 

A három MDG-vel kapcsolatos dokumentum retorikai megoldásai, a főbb témák és 
problémák azonosítása a Millenniumi Nyilatkozatban széles spektrumot fognak össze (pl. 

„béke, biztonság és leszerelés”, „fejlődés és a szegénység megszüntetése”, „közös környezetünk 
megvédése”, „emberi jogok, demokrácia és kormányzás”). A 2005-ös Kofi Annan nevével 
fémjelzett jelentés alcíme (In larger freedom: towards development, security and human rights 
for all) ezzel szemben az emberi jogok, a fejlődés valamint a biztonság kérdését a szabadság 
eszméjébe ágyazza, ami egy sokkal liberálisabb ideológiát sugall. A Jeffrey Sachs vezetésével 
íródott Milleniumi Projekt jelentésben az alcím a fejlesztésbe való beruházást, és a célok el-
éréséhez szükséges tervezést hirdeti: a célok eléréséhez itt tehát elsősorban gazdasági mecha-
nizmusok szükségesek.

A különböző dokumentumok tartalmi elemzésekor Ziai az egyes jelölők egymáshoz 
való viszonyát a fejlődés/szegénységcsökkentés/növekedés hármas rendszerében értelmezi, me-
lyek gyakran egymás szinonimájaként jelennek meg, vagy egymásból következően ok-okozat 
viszonyban állnak. A Kofi Annan féle dokumentum például azt írja, hogy a szegénység csök-
kentéséhez és a mindenkire kiterjedő prosperitás előmozdításához a fejlődő országoknak – saját 
fejlődésük végett – felelősséget kell vállalniuk kormányzatuk erősítéséért, a korrupció elleni 
fellépésért, továbbá a magánszektor által vezérelt növekedés érdekében ösztönözniük kell a be-
ruházásokat, és a nemzeti fejlesztési stratégiák finanszírozása érdekében maximalizálni a hazai 
erőforrásaikat. Ez az érvelés ok-okozati viszonyait tekintve a modernizációs diskurzus egyfajta 
újratermeléseként (is) értelmezhető: a szegénységcsökkentéshez és a fejlődéshez gazdasági nö-
vekedésre van szükség. A Sachs-féle jelentésben ez az ok-okozat megfordul: „az éhínséggel, az 
oktatással, a nemek egyenlőségével, a környezettel és az egészséggel kapcsolatos célkitűzések 
végrehajtása elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez és a fejlődéshez” (UN 2005b, 28). A 
három jelölő viszonya a jelentés más részeiben is egymásra épül; a fejlődés és a szegénységcsök-
kentés a dokumentum egyes olvasatai szerint a globális gazdasághoz való csatlakozást jelenti 
a globális gazdasági növekedés részeként, ehhez pedig az infrastruktúrába és a humán tőkébe 
való befektetés szükséges, ami a szegények társadalmi részvételét segíti (vö. UN 2005b, 7–8).
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Ezekből a gondolatokból áthallik, illetve a jelentések későbbi részeiből is kiderül, hogy 
az MDG dokumentumok a szegénység megszüntetésének problémáját és a fejlődés előmoz-
dítását, mint technikai problémát kezelik, politikai kontextustól függetlenül. Mindhárom je-
lentésben megfogalmazódik, hogy az emberiség birtokában áll azoknak az eszközöknek és erő-
forrásoknak illetve annak a tudásnak, amelyek segítségével mindenki számára biztosíthatóvá 
válnak a fejlődéshez való alapfeltételek. Amellett, hogy a dokumentumok több helyen említik 
a kormányzás és a korrupció problémáját, a célkitűzések elérését gátló politikai és társadalmi 
konfliktusokról nem esik szó: úgy tűnik tehát, hogy „a fejlődés egy egységes konszenzuson 
alapuló, konfliktusmentes, mindenki által egyformán támogatott és technikai folyamatok ál-
tal elérhető célkitűzés” (Ziai 2016, 160). A technikai folyamatoknál a növekedés mellett a 
segélyezésről is szó esik: a célok az általános felfogás szerint akkor érhetők el (és a fejlődés is 
akkor valósulhat meg), ha a gazdasági növekedés gyors és a nemzetközi segélyek mértéke is 
megfelelő (Nayyar 2013, 373). 

Egy másik – Ziai álláspontját osztva – fontos diskurzusalakító tényező a globalizáció 
viszonya a nemzetközi fejlesztéspolitikához és a fogalom megjelenése a dokumentumokban. 
A jelölő/jelölt viszonyrendszerében a globalizáció, mint jelölő alapvetően két jelölthöz kap-
csolódik: egyfelől utal a globális összekapcsoltságra és a kölcsönös egymásra hatásra, másrészt 
a gazdasági liberalizációra. A neoliberális diskurzus globalizáció-értelmezésétől (ti. hogy az 
mindenki számára elkerülhetetlen, és mindenki számára előnyös) eltérően a jelentésekben már 
azt látjuk, hogy a folyamat negatív hatásai, és földrajzilag egyenlőtlen eloszlása is említésre 
kerülnek. Ezek mellett – vagy épp ezekkel ellentétben –, a gazdasági liberalizációt (és a globa-
lizációt) alapvetően továbbra is jótékony hatásúnak írják le, a folyamat sikerességét viszont a 
szereplők bevonásában látják: „a [globalizáció] jótékony hatásai természetszerűleg léteznek; az, 
hogy ebből valaki kevesebbet profitál, az a gazdasági szereplők felelőssége, nem pedig a piaci 
liberalizáció hibája” (Ziai 2016, 161). 

Hogy mennyire tekinthető folytonosnak a nemzetközi fejlesztéspolitikai diskurzus a 
múlt század második felétől kezdődően, azt Ziai az ENSZ 1970-ben közzétett fejlesztési 
stratégiáját a Millenniumi Nyilatkozattal való összevetése alapján vizsgálja. A szerző főbb 
megállapításai – néhány gondolattal kiegészítve – a következőkben foglalhatók össze:

Az 1970-es stratégiában a fejlődés sokkal inkább egy beszűkült, gazdasági és növeke-
dés-orientált narratívában jelenik meg; ezen belül is kiemelten foglalkozik a nemzetközi ke-
reskedelem, valamint a fejlesztési segélyek, mint „pénzügyi erőforrások” szerepével. A humán 
fejlődés témakörén belül a stratégia olyan területeket érint, mint pl. a népességnövekedés, a 
foglalkoztatottság, az egészség, vagy a fiatalok és a gyerekek helyzete. Ezzel szemben a Mil-
lenniumi Nyilatkozatban a fejlődés összességében már kevésbé áll a dokumentum középpont-
jában: a témák, melyeket érint (pl. „béke, biztonság”, „környezetünk védelme”, „emberi jogok, 
demokrácia és jó kormányzás”) önállóan szerepelnek, látszólag függetlenül a fejlődéstől. Azaz 
utóbbi dokumentum értelmezésében – bár Ziai véleményével nem feltétlenül értek egyet – 
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„a fejlődés, mint a globális, előremutató folyamatokra vonatkozó jelölő szerepe észrevehetően 
csökkent” (uo. 164, kiemelés az eredetiben). 

Az érintett témák szempontjából érdemes felhívni a figyelmet azokra a problémákra, 
amiket az 1970-es dokumentum még nem érintett, de a 2000-es nyilatkozatban már szere-
pelnek, mint a nemzetközi terrorizmus, a drogcsempészet valamint akár az emberkereskede-
lem. Ennek azért van jelentősége, mert az említett problémákat az elmaradottabb országok 
viszonyában értelmezik, melyektől a fejlettebbeknek kell megvédeniük magukat (és a világot), 
mintegy morális kötelességként, ezzel is újratermelve egyébként a „Mi/Ők” viszonyrendszert.57 

A fejlődés így az ezredfordulón – kizárólag a fejlettebb országok nézőpontjából és főleg a 2011. 
szeptember 11-ei események után – egyre inkább biztonságpolitikai „kihívássá” (is) vált. 

 A szegénységet az 1970-es stratégia relatív, a fejlett és gazdag társadalmak viszonyában 
értelmezett jelenségként kezeli és a két országcsoport között fennálló egyenlőtlenségeket em-
líti fő problémának, a Millenniumi Nyilatkozat viszont a problémát abszolúte adottnak, más 
térségek gazdasági viszonyaitól függetlennek tekinti. Ez nyilvánvalóan – ahogy az MDG-k 
között is szerepel – nem jelenti azt, hogy utóbbi dokumentum nem foglalkozna az egyen-
lő(tlen)ség témakörével, de abban egyrészt különböző léptékekhez kötött (globális, nemzetál-
lami és az egyén szintjén), másrészt az alapvető értékek felsorolásánál az egyenlőséget elsősor-
ban a jogok és lehetőségek viszonyában értelmezi. 

A stratégia és a célok elérésének szereplőit tekintve markáns különbségeket találunk a 
két dokumentumban. A Millenniumi Nyilatkozat rögtön az első bekezdésben rögzíti a cse-
lekvés fő alanyát („1. Mi, állam- és kormányfők […]”), ettől kezdve végig T/1.-ben sorolja fel 
a célkitűzéseket; ezzel szemben az 1970-es dokumentum hol a fejlett, hol a fejlődő országokat 
jelöli meg felelős cselekvőkként. A Nyilatkozat továbbá a fejlődő országokra és azok szükség-
leteire csak elvétve hivatkozik (vagyis főleg a közös érdekeket hangsúlyozza), míg a stratégia 
bekezdéseinek közel háromnegyedében egyértelműen meghatározza a fejlődő és a fejlett or-
szágok kötelezettségeit is, ezzel a gazdag és szegény országok eltérő szükségleteire és érdekeire 
hívja fel a figyelmet (Ziai 2016: 167–168).

A Millenniumi Fejlesztési Célokkal szemben megfogalmazott kritikai észrevételek má-
sik csoportja a célokban és a célkitűzésekben megfogalmazott tartalmak inkonzisztenciájára 
épül. Ahogy a korábban részletesebben taglalt HDI-vel kapcsolatban felmerült az a mód-
szertani probléma, hogy az indexben felhasznált indikátorok köre összemossa a célokat és 
az azokhoz szükséges eszközök körét, illetve az eredményeket és az eredmények eléréséhez 
szükséges feltételek megteremtését, hasonló jellegű észrevétel a millenniumi célok esetében is 
megfogalmazódott. Az MDG-k esetében kevésbé az indikátorok, sokkal inkább a célkitűzések 
azok, ahol ezeket a keveredéseket észlelhetjük. James (2006: 447) rámutat például, hogy míg 

57 Itt érdemes visszautalni Truman beszédére (ld. 3. fejezet), ahol szintén a Nyugat morális kötelessége volt 
beavatkozni a nemzetközi folyamatokba és támogatni az elmaradott országokat. 
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az MDG-k 2. célkitűzése az alapfokú oktatás elvégzésének biztosítását sugallja, ezzel semmit 
nem tudunk meg az egyének tanulási képességeinek „fejlődéséről” az alapfokú oktatás elvég-
zése során. Például egy 2000. évi vizsgálat szerint az afrikai országokban jelentős eltérések 
mutatkoztak az általános iskola 4. osztályát elvégzett diákok írni-olvasni tudásában, számolási 
és szövegértési képességeiben is (Chinapah 2000). 

Vandemoortele (2010) is az eszközök és célok összekeveredését hangsúlyozza az 
MDG-k egyik fő módszertani problémájának. Szerinte a célkitűzések egyértelműen a fo-
lyamatok kimenetét hivatottak mérni, arra azonban nem képesek, hogy a célok eléréséhez 
szükséges stratégiákat és fejlődési utakat magyarázzák. Ha elfogadjuk az MDG-k cél-orien-
tált megközelítését, akkor megint visszakanyarodunk az egyetlen és kizárólagos fejlődési utat 
feltételező megközelítéshez, így viszont kevés relevanciát és érvényességet tulajdoníthatnánk 
a millenniumi célkitűzéseknek. 

A célok mérésére megalkotott indikátoroknak több kritériumnak kell megfelelniük. A 
társadalmi-gazdasági jelenségek „mérhetővé tételéhez” egyrészt szükség van arra, hogy a jelen-
ségeket objektivi záljuk, konceptualizáljuk, a komplex jelenségeket egyszerűsítsük és a társadal-
mi jelenségeket elvonatkoztassuk lokális kontextusuktól (Fukuda-Parr, Yamin és Greens-
tein 2014). Az MDG-kkel kapcsolatos kritikák legnagyobb része a végrehajtás időszakában 
főleg arra fókuszált, hogy vajon sikerül-e a célokat 2015-ig elérni. Vandemoortele (2010: 
3) például arra mutatott rá az egészségügyi és oktatási indikátorok és célok (ld. gyerekkori 
halálozás, alapfokú oktatásban részesülők aránya, alultáplált gyermekek aránya) akkori hely-
zetét felmérve, hogy adott célkitűzéseknek csak közel 40 %-át sikerült teljesíteni, miközben a 
deklarálás óta akkor már csaknem 10 év eltelt. 

Felmerült ugyanakkor az igény arra is, hogy – készülve a 2015 utáni keretrendszer ki-
alakítására – a célok meghatározásának módszertanát és a célkitűzés–indikátorrendszer viszo-
nyát újragondolják, valamint, hogy ezek politikai döntéshozatallal való kölcsönös kapcsolatát 
felmérjék. Ahogy Fukuda-Parr és szerzőtársai (2014) rámutatnak, az MDG-k kialakítását 
megelőző szakértői egyeztetések eredményeit és a Millenniumi Nyilatkozatban foglaltakat sok 
esetben nem sikerült átültetni a célkitűzésekbe, mivel az indikátorrendszer kialakítását főként 
statisztikai megfontolásokra helyezve végezték el; így figyelembe véve pl. különböző adatmi-
nőségi, elérhetőségi szempontokat vagy a megbízható, hivatalos statisztikai források meglétét. 
Ezáltal például olyan célok, mint a demokrácia erősítése, a sajtószabadság, a bevándorlók joga-
inak szabadsága, a nők elleni erőszak megfékezése – amiket előzőleg a Nyilatkozatban lefek-
tettek – végül nem kerültek be a végleges célok közé. Fukuda-Parr itt említett meglátásaival 
nem feltétlenül értek egyet: ő éppen az ellen érvel, hogy adott célkitűzések túlzottan a számok 
és mérhetőség köré épülnek, holott evidens, hogy a célok teljesülését és megvalósulását épp így 
lehet egzakt módon is nyomon követni. 

A kritikák és az MDG-kkel kapcsolatos módszertani/ideológiai problémák elemzése 
természetesen folytatható lenne, a disszertáció keretein belül ugyanakkor e fentebb említet-
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teket ítéltem témám szempontjából relevánsnak. Talán a dolgozat „ívéből” is kiderül, hogy a 
célok bemutatását és néhány – véleményem szerint fontosabb – szempont tárgyalását azért 
tartottam lényegesnek ilyen részletekbe menően elvégezni, mert továbbra is úgy gondolom, és 
szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzetközi fejlesztéspolitikai irányelvek, a fejlődés-diskurzust 
alakító tényezők (ideológiák, gyakorlatok, retorika, cselekvők) vizsgálata közelebb vihet min-
ket a 20. század második felében zajló globális folyamatok megértéséhez és megítéléséhez. Itt 
nem kizárólag módszertani és objektív tények elemzésére gondolok, hanem a tények mögött 
meglévő ideológiák, társadalmi-politikai kontextusok vizsgálatára is. 

5.2. A Fenntartható Fejlesztési Célok – a nemzetközi fejlődés-diskurzus 
 helyzete napjainkban

Disszertációm utolsó részében, túllépve a Millenniumi Fejlesztési Célok keretein, a jelenleg is 
végrehajtás alatt álló Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG) hátterét és kontextusait mutatom 
be. Ahogy korábban a fejezet elején említettem, az SDG indikátorrendszer kialakításában való 
szerepvállalásom miatt a fejezet bizonyos részeiben saját tapasztalataimat osztom meg, az al-
fejezet nyelvezetét is ehhez a tényhez igazítva. Azt gondolom, hogy az itt leírt észrevételek, ta-
pasztalatok a saját magam diskurzusban elfoglalt helyzetét is segítenek pozícionálni: úgy vélem 
ugyanis, hogy a célokkal kapcsolatos hazai szakértői közösség tagjaként én is alakítója, formá-
lója vagyok a diskurzus lokális megjelenésének. Munkámnak ez a része a dolgozat logikai ívét 
követve tehát a jelenkori helyzetet taglalja, ezáltal konklúziót adva az eddig leírt főként elmé-
leti, részben módszertani gondolatoknak. 

A „váltás” szükségessége

Az MDG-k ellentmondásos tapasztalatai a 2015 utáni időszakra vonatkozóan szükségessé 
tették egy átfogóbb, a fejlesztéspolitika szélesebb spektrumára kiható globális keretrendszer 
kidolgozását. Az ENSZ által 2015-ben kiadott Millennium Development Goals Report (UN 
2015) az MDG-k lezárásának évében hangzatos sikernek könyvelte el a 2000 és 2015 közötti 
időszakot a fejlesztéspolitika terén; áttekintő fejezetében a dokumentum úgy fogalmaz, hogy 

„(…) a világ közösségének van oka az ünneplésre. Az összehangolt globális, regionális, nemzeti 
és helyi erőfeszítéseknek köszönhetően az MDG-k milliók életét mentették meg és még ennél 
is több ember életkörülményét javította. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy célzott beavatko-
zással, szilárd stratégiákkal, megfelelő erőforrásokkal és politikai akarattal még a legszegényebb 
országokban is példa nélküli fejlődés érhető el” (UN 2015: 4). A dokumentum ezek után – a 
pozitívum eredményeket hangsúlyozva – tételesen sorolja fel, hogy az egyes célok tekintetében 
mekkora mértékű előrehaladás történt. Ha azonban a konkrét és deklarált célkitűzéseket vesz-
szük górcső alá, akkor a tényleges megvalósulás ennél jóval visszafogottabb volt. Ahogy Czir-
ják (2015) rámutat, a 21 részcélból csak 4 (3) esetében sikerült ténylegesen megvalósítani a 



122

kitűzött célokat: 2000 és 2015 között felére sikerült csökkenteni a napi 1 dollárnál kevesebből 
élők arányát58; megállítani, és visszafordítani a malária és más súlyos betegségek terjedését; je-
lentősen javítani legalább 100 millió nyomornegyedben lakó életkörülményeit és felére csök-
kenteni azok arányát, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez.  

Az SDG-k kialakításának szükségességére rávilágító kritikák jelentősebbik részét az 
előző alfejezetben már tárgyaltam, de további hiányosságként merült fel például bizonyos 
témák túlzottan leszűkült felfogása (a nemek egyenlőségének biztosítása a célkitűzésben 
például csak az oktatást hangsúlyozta, de hiányzott az egyenjogúság emberi jogi felfogása 
– ld. Sen és Mukherjee 2014), vagy például a társadalmi egyenlőtlenségek, a munkanélkü-
liség, a klímaváltozás, a migráció témaköreinek negligálása is (vö. Fukuda-Parr 2016). A 
Fenntartható Fejlesztési Célok deklarálása és a célkitűzések megfogalmazása e tekintetben 
lényegesen egyszerűbb volt, hiszen az ENSZ többé-kevésbé építeni tudott azokra a tapasz-
talatokra és negatívumokra, amik az MDG-k irányába megfogalmazódtak, ugyanakkor az 
utóbbi 2–3 évben kialakult diskurzus a témában rávilágított az új keretrendszer legfőbb 
hiányosságaira is.

Az első és legfontosabb „újítás” az SDG-kben, hogy a keretrendszer explicite kifejezte a 
fenntarthatóság eszméjének fontosságát a globális fejlesztéspolitikában. A környezeti, ökoló-
giai kérdések fejlődés-diskurzusba való beemelése nem újkeletű, hiszen azok már a hetvenes 
években (ld. Római-klub) jelezték a nyugati mintájú fejlődésparadigma problémáit és korlátait 
(Sachs 2009b). „Hivatalosan” ugyanakkor az 1987-es Brundtland-jelentés volt az, ami először 
megfogalmazta a fenntarthatóság koncepcióját, és vele együtt a megoldást is: új alapokra kell 
helyezni a társadalmi-gazdasági tervezést az ökológiai modernizáció59 (Kobler 2009) és a 
fenntartható fejlődés keretei között. A fenntarthatóság és a környezet védelme kezdetben 
tehát a problémára világított rá, a kilencvenes években viszont már egy „új korszak” kezdetét is 
jelezte; a szegénység globális problémája mellett a „bolygó túlélése” vált sürgősen megoldásra 
váró problémává (vö. Sachs 2009b: 24). A koncepció azért is vált népszerűvé és legitimmé, 
mert egyrészt magában hordozza a pozitív jelentéstartalmat („nehéz bárkit is találni, aki a 
fenntarthatóság ellen érvelne”), másrészt bizonytalan és sokszor homályos definiálása miatt 
sokféle irányelvet és pozitív gyakorlatot integrálhat, vagyis gyakorlatilag minden, a termé-

58 Ez a „megvalósulás”, mint később kiderült, csak a Világbank és az ENSZ szándékosan téves közlései miatt 
volt így. A Világbank a szegénységcsökkentés pozitív hatásainak kifejezése végett manipulatív megoldásként 
megváltoztatta a nemzetközi szegénységi küszöbértéket: az 1985-ös vásárlóerő-paritáson számolt 1,02 dol-
lárról először 1993-as árfolyamra konvertált 1,08 dollárra, majd 2008-as árfolyamra átváltott 1,25 dollárra. 
Így már nem 836, hanem csak 324 millió embernek kellett a „felét venni” a célkitűzés eléréséhez (Hickel 
2014). Ahogy Apthorpe (1996: 27) találóan megfogalmazza, „A valóság az, hogy a politika vezérli a szá-
molási gyakorlatot, ahelyett, hogy a konkrét számok irányítanák a politikát” (idézi Ziai 2016: 205). Ez a 
példa ismét csak a hatalmi gyakorlatok szerepére világít rá, amelyek által különböző helyzeteket más-más 
megvilágításban interpretálnak. 

59 Kobler (2009: 39) a fogalmat úgy definiálja, mint a gazdaság „ökologizálását tiszta technológiák és ökoló-
giailag fenntartható termelési módok révén”. 
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szeti-társadalmi környezet megóvásának és védelmének érdekét szem előtt tartó cselekvés és 
irányelv beágyazható a fenntarthatóság eszméjébe (Pfeifer 2011). 

Az Agenda 2030-at és az új globális keretrendszert az ENSZ Közgyűlése – műkö-
désének 70. évfordulóján – 2015 szeptemberében fogadta el a Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustai nable Development c. dokumentummal, amelyben a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozóan 17 globális célkitűzést (ld. 22. ábra), ezeken belül pedig 169 alcélt 
fogalmaztak meg. A végső deklarációt természetesen több szakpolitikai egyeztetés és fórum 
előzte meg, melyek közül a 2012-es ENSZ Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozó (Rio+20) 
volt a „fordulópont”, ahol elsőként merült fel egy új, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ke-
retrendszer kialakítása (vö. Jancsovszka 2016). Disszertációmnak ebben a részében építve 
a saját tapasztalataimra és az SDG-kkel kapcsolatos szakpolitikai és tudományos diskurzus 
eredményeire a témát több nézőpontból szeretném megvilágítani. Egyrészt hangsúlyozni kívá-
nom a Millenniumi és a Fenntartható Fejlesztési Célok közötti alapvető különbségeket – mint 
a fejlődés-diskurzus legutóbbi „töréspontjait” –, másrészt rá kívánok világítani a célkitűzések 
és az indikátorrendszer problémáira és neuralgikus pontjaira, harmadrészt pedig a témához 
kapcsolódó hivatalos dokumentumok szövegei alapján ebben a fejezetben is hangsúlyozom a 
fejlődés konceptualizálásának és a fejlesztéspolitika főbb elveinek hasonlóságait és különbsé-
geit a 20. század második felének főbb elméleteivel összehasonlítva. A diskurzus-elemzéshez 
a keretrendszer kidolgozásában résztvevő magas szintű testület (High-Level Panel of Eminent 
Persons on the Post-2015 Development Agenda, HLP) által 2013-ban írt jelentést (UN 2013), va-
lamint az Agenda 2030 hivatalos, korábban említett dokumentumát (UN 2015) használom fel. 

Az SDG-k alapelvei

A 2013-as HLP jelentés amellett, hogy elismeri a Millenniumi Fejlesztési Célok (részleges) 
sikerét, rávilágít azokra a legfőbb hiányosságokra is, amelyek az SDG-ket legfőképp megkü-
lönböztetik az előző időszak fejlesztéspolitikájától. Ilyen hiányosság például, hogy az MDG-k 
egyrészt „nem integrálták a fenntarthatóság társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőit” 
(ahogy azt paradox módon a Millenniumi Nyilatkozatban egyébként hangsúlyozták!), illetve, 
hogy „nem hívták fel a figyelmet a termelés és fogyasztás fenntartható mintáinak kialakítására” 
(UN 2013: v). Egyfelől tehát explicite látszik, hogy a fejlesztéspolitika fókuszába a fenntart-
hatóság eszme került, másrészt, hogy az ENSZ ezt elsődlegesen a társadalom–gazdaság–kör-
nyezet hármas perspektíva mentén rendezi. Az MDG-kre adott egyfajta reflexióként annak 
problémás vonatkozásai az Agenda 2030 dokumentumában is előkerülnek, a hiányosságokat 
ebben jórészt a földrajzi tényezőkre rávetítve: „az előrehaladás [az elmúlt 15 évben] egyen-
lőtlen volt, különösképpen Afrikában, a legkevésbé fejlett országokban, a tengerparttal nem 
érintkező [landlocked] fejlődő országokban, valamint a kis fejlődő szigetállamokban [small 
island developing states] (…)” (UN 2015: 5). Új, „problémás” térségekként tehát az Agenda 
a tengerektől elzárt országokat illetve a kis területű szigetállamokat is beemeli a fenntartható 
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fejlődés célrendszerébe; ez egyébként számos, a célkitűzések mérésére kialakított indikátor-
ban is visszaköszön. 

A keretrendszer kialakításakor az ENSZ különféle fejlesztéspolitikai alapelveket fogal-
mazott meg, melyek egy része visszatérő, másik részük viszont új elemként jelenik meg a dis-
kurzusban. A HLP-jelentés a célokat öt alapvető globális elv köré fűzi fel (UN 2013: vi–vii): 

Az első – és a későbbiekben az SDG „jelszavává” vált – a Leaving No One Behind 
(LNOB) elv érvényesülése, ami elsődlegesen a társadalom minden tagjára és csoportjára – 
etnikai hovatartozástól, nemtől, rassztól, földrajzi helyzettől függetlenül – érvényes politika 
szükségességére hívja fel a figyelmet. Ez az elv egyébként saját tapasztalataim szerint az egyik 
kulcsa az SDG-keretrendszernek, ami egyfelől nyilván egy humanitárius és a kizárás elleni 
narratívát tükröz, másfelől viszont a globális indikátorrendszer kialakításánál számos proble-
matikus pontja is van az adatok dezaggregálásának kérdésében, ami a szakértői egyeztetések 
visszatérő témája60. 

A másik elv a fenntartható fejlődés középpontba helyezése. Ebben a jelentés a fejlett 
országokat tartja elsődleges kulcsszereplőknek az új technológiák kidolgozása és a környezeti 
szempontból fenntarthatatlan termelés megváltoztatása érdekében, vagyis a keretrendszert 

60 Ennek egyik illusztris példája volt az Inter-Agency and Expert Group (ami az SDG-k globális végrehajtásáért 
és monitoringjáért felel) 2016. novemberi genfi ülésen felmerült vitapont a szexuális és reproduktív jogok-
hoz való egyetemleges hozzáférésről. Az alcél a nemek közötti egyenlőség biztosításának célkitűzéséhez 
tartozik, de a hozzá tartozó indikátor csak a nők számára biztosította volna a hozzáféréshez való jogot. A 
résztvevők közül Dánia, az Egyesült Államok valamint a UNFPA amellett tette le a voksát, hogy – mivel 
az 5. célkitűzés alapvetően a nők társadalmi szerepének erősítésére fókuszál – a férfiakat nincs értelembe 
belevonni az indikátorba. Velük szemben pl. Bahrein vagy Szamoa képviselői az adott alcélra hivatkoztak, 
ami viszont a jogok „egyetemleges” hozzáféréséről szól, ezáltal a Leaving No One Behind elv alapján az 
indikátor tartalmát a férfiakra is ki kell terjeszteni, ami végül meg is történt és az indikátort az IAEG mó-
dosította. 

22. ábra: A Fenntartható Fejlesztési Célok
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már nem csak a fejlődő, hanem a fejlett országok viszonylatában is érvényesnek tartja, ami egy 
neoliberális, az egy világ koncepciójára épülő narratíván alapul (vö. UN 2013: 4; Ziai 2016: 
197). A klímaváltozás a jelentés szerint „minden országra és a világ összes lakójára nézve, egye-
temleges kihívásként” jelentkezik, a jelentések későbbi részeiben viszont továbbra is érvényesül 
a fejlett/fejlődő országok szisztematikus megkülönböztetése. A fejlett országok elsődleges kö-
telességeként a fejlesztési segélyek nyújtása, új technológiák kidolgozása, a termelési-fogyasz-
tási szerkezet megváltoztatása és a globális gazdaság megreformálása fogalmazódik meg, míg 
a fejlődő országok ezen elv szerint számos szegmensében továbbra is a politikák elsődleges 
célterületei, passzív szereplői maradnak. 

A harmadik általános alapelv a HLP-jelentésben az inkluzív növekedés és a munka-
hely-teremtés irányába mutató gazdaság kialakítása. A gazdasági növekedés perspektívájá-
ba itt már kimondva is a „gyors, egyenlő mértékű” növekedés kerül, olyan ami „hosszú távú, 
fenntartható, segíti meggátolni a munkanélküliség növekedését és (…) orvosolja a klímavál-
tozás problémáit” (UN 2013: 8; UN 2015: 4). A fenntartható gazdasági növekedés gondo-
lata, bár kétségkívül az újdonság varázsával hat, igazából annak a retorikai gyakorlatnak a 
politikai megvalósulása, ami a „növekedés” és a „fenntartható fejlődés” koncepcióit mossa ösz-
sze (szinkretizmus), és ami a fenntarthatóság eszméjét beágyazva próbálja legitimmé tenni 
a növekedés-orientált gazdaságfejlesztési törekvéseket és azok pozitív hatásait. Daly (1993) 
és Dabóczi (1998) is úgy érvel, hogy a gazdasági növekedés fenntarthatósága a gazdaságra 
nem alkalmazható „hibás paradoxon”. Az SDG-keretrendszer ezen alapelve tehát e pontban 
tudományos ellentmondásba ütközik. 

Negyedszerre a béke megteremtése, valamint a hatékony és nyitott közintézmények mű-
ködésének elősegítése merül fel, olyan „kulcsfogalmakkal” párhuzamba állítva, mint például 
a jó kormányzás, az átláthatóság, vagy a szólásszabadság, a szabad vélemény-nyilvánítás joga. 
Az Agenda 2030 a biztonság kérdéskörét is idecsatolja, a békét és a biztonságot viszont egy 
körkörös ok-okozati viszonyba ágyazva fogalmazza meg a fenntartható fejlődéshez képest: „A 
fenntartható fejlődés béke és biztonság nélkül nem érhető el; de utóbbi kettő megteremtése is 
kockázatos a fenntartható fejlődés nélkül” (UN 2015: 9). Nem derül ki tehát ebben az olvasat-
ban, hogy mi a cél, és mi az eszköz. 

Végül ötödikként egy új globális partnerség kialakítását szorgalmazza a jelentés, ami az 
emberi jogok egyetemes elismerésén, a szolidaritáson és a közös, jobb jövőért való közös gondol-
kodáson alapszik. A partnerség, mint megfogalmazott célkitűzés – ahogy láttuk – már a Millen-
niumi Fejlesztési Célok között is hangsúlyosan, a legtöbb alcéllal és indikátorral szerepelt (8. cél), 
és az új Agendában is külön célkitűzésként van jelen (17. cél), nem kevesebb, mint 19 alcéllal. A 
partnerség ilyen módon deklarált elvei és céljai egyértelműen az elmozdulást jelzik a fejlődés-dis-
kurzus „kezdeti” időszakához képest: ha még a legtöbb esetben a fejlett országok segítségével 
sokszor passzív aktorok a végrehajtásban, de a fejlődő országoknak itt már meg van adva a lehe-
tőség (legalábbis „papíron”), hogy bizonyos feltételek mellett egyenrangú felekként kezeljék őket. 
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Az Agenda 2030-ban az öt alapelv ugyanúgy megjelenik, de itt már csupán címszavak-
ként, az „5P” perspektíva mentén, nevezetesen az emberiség (people), a bolygó (planet), a pros-
peritás (prospe rity), a béke (peace) és a partnerség (partnership) felosztásában. Különbség még a 
két ENSZ-dokumentum között, hogy a HLP-jelentés kezdetben csak 12 konkrét célkitűzést 
fogalmazott meg, míg ezek száma a 2015-ös deklarációban 17-re nőtt (ld. ábra); a különbség 
viszont csak a célok számában érhető tetten, mivel a végső keretrendszerben a korábbi 12 célt 
bontották szét. Az alapvető célkitűzés az SDG-indikátorrendszer kialakításánál egyébként 
hangsúlyozottan (UN 2013: 13) az volt, hogy minden célnak közérthető, egyértelmű üzenete 
legyen, könnyen interpretálhatók és kommunikálhatók legyenek, illetve – s talán legfontosabb-
ként – a végrehajtási időszak alatti nyomonkövetés szempontjából mérhetőnek, nemzetközileg 
összehasonlíthatónak és minden esetben, ahol lehetséges hivatalos statisztikai adatgyűjtésen 
alapulónak kell lenniük. Ezek a feltételek és előírások azonban az elmúlt bő két év tapaszta-
latai alapján csak csekély mértékben tudtak megvalósulni. A 169 alcél jelenleg összesen közel 
230 indikátort tartalmaz; a világ országainak eltérő statisztikai tudás- és erőforrás-kapacitása, 
a nemzeti statisztikai adatgyűjtési rendszerek egymástól igen különböző felépítése és adat-
gyűjtési mechanizmusai már a végrehajtás kezdeti időszakában rávilágítottak a keretrendszer 
legfőbb módszertani hiányosságaira (ld. később). 

„Törések” és folytonosságok az ENSZ fejlesztéspolitikai irányelveiben

A Fenntartható Fejlesztési Célok a Millenniumi célkitűzésekkel összehasonlítva több voná-
sában eltér attól. Az első, és talán legfontosabb változás, hogy az egyenlőtlenségek témaköre 
az MDG-knél jóval hangsúlyosabban, az új célkitűzések központi elemeként jelenik meg. A 
millenniumi céloktól eltérően az új keretrendszerbe az egyenlőtlenség, mint térbeli-társadalmi 
viszonyrendszer szisztematikusan, és tágabb kontextusban lett beépítve, és a hivatalos doku-
mentumok is szélesebb perspektívában tekintenek a témakörre (vö. UN 2013: 16; UN 2015: 3, 
5). Míg az MDG-kben az egyenlőtlenségek leginkább csak a nemek közötti viszonyokon ke-
resztül, illetve implicit módon a szegénység problémakörébe ágyazva jelentek meg, az SDG-
kben egy konkrét célkitűzés (10. cél) kimondottan a globális egyenlőtlenségek felszámolására 
irányul, további tíz célban pedig több problémát érintően is előkerül. A nemek közötti egyen-
lőtlenségek is tágabb kontextust kaptak; az MDG-khez képest az oktatáson kívül az egészség-
ügy, a munkaerőpiac, illetve a gazdasági és politikai szférába is beágyazódtak (Melamed 2012; 
Freistein és Mahlert 2016), illetve a nők elleni erőszak visszaszorítása – ami az MDG 
dokumentumokban általában negligált témakör volt – is be lett emelve a célkitűzések közé 
(UN 2013: 16; UN 2015: 6). A Leaving No One Behind elv érvényesülésével kapcsolatban 
a HLP-jelentés azt hangsúlyozza, hogy azok a célok, melyek konkrét célcsoportjai maguk az 
egyének, csak akkor tekinthetők sikeresnek, ha azok minden csoportot (jövedelemtől, nemtől, 
etnikai hovatartozástól, földrajzi elhelyezkedéstől, vagy akár fizikai korlátozottságtól függetle-
nül) egyformán érintenek és nemcsak bizonyos rétegek számára hoznak javulást (UN 2013: 15, 



127

vö. Pogge és Sengupta 2014). Ezek a hangsúlyos pontok, és indikátorrendszerben való meg-
jelenésük véleményem szerint egyértelműen tükrözik az egyenlőtlenségek szisztematikusabb 
és szélesebb körű felfogását az MDG-khez képest. Ziai (2016: 198–199) rámutat továbbá, 
hogy míg a HLP-jelentésben az „egyenlőtlenség” szót – nem számolva a nemi egyenlőtlenség 
szóösszetételt – 22-szer említik, addig az a Sachs-féle 2005-ös jelentésben (UN 2005b) csak 
egyszer fordul elő (idézet formájában), ugyanígy az „igazságosság” is új jelenségként bukkan fel 
a 2010-es években (30, ill. 3 említés). Ziai úgy érvel, mely érvvel egyébiránt én is egyetértek, 
hogy mindkét jelenségnek kontextus-teremtő hatása van az MDG-kkel összehasonlítva. Az 
igazságosság témaköre véleményem szerint a környezeti aspektus diskurzusba való beemelé-
sének is köszönhetően került ennyire előtérbe az új keretrendszerben (vö. Ikeme 2003; Dern-
bach, Salkin és Brown 2012). 

A másik témakör, ami hangsúlyozottan, és vélhetően a fenntarthatóság eszméjének szél-
eskörű hirdetése kapcsán nyert nagyobb teret, a klímaváltozáshoz kapcsolódik, ami az MDG-
kben csak érintőlegesen, a szén-dioxid kibocsátás mérséklésén keresztül került elő. Bizonyítva, 
hogy érdemi változás e tekintetben nem történt az ezredforduló óta, a HLP-jelentés konkrét 
számokkal (400 ppm, az elmúlt 800 ezer év legnagyobb mért értéke) támasztja alá a cselekvés 
szükségességét. Ahogy korábban utaltam rá, e tekintetben a HLP-jelentés a felelősséget a 
fejlett országokra hárítja, ez a diszkurzív gyakorlat ugyanakkor az Agenda 2030 dokumentum-
ban már nincs explicite megjelenítve, utóbbiban már globális felelősségként írnak róla. 

Egy másik, a dokumentumok és a célkitűzések tekintetében érzékelhető „váltás” az 
MDG-khez viszonyítva (ugyanakkor hasonlóság az ENSZ hetvenes évekbeli gyakorlatához) a 
globális szegénység perspektívájához kapcsolódik. Az SDG célkitűzésekben ez a narratíva elég 
hangsúlyosan, és célratörően jelenik meg: a hangsúly a szegénység mérsékléséről eltolódott 
annak teljes felszámolása irányába. A jelentésekben foglaltak és a konkrét indikátorrendszer 
között ebben a konstellációban ennek ellenére ellentmondások figyelhetők meg. Az Agenda 
2030 több helyen hangsúlyosan utal a szegénység megszüntetésére („end poverty”), és az 1. 
célkitűzése – a szegénység minden formájának felszámolása mindenhol – is ezt a normatívát 
célozza meg. A szegénységhez kapcsolódó alcélok viszont annak két formájára is reflektálnak; 
egyrészt az abszolút (és extrém) szegénység teljes felszámolását, másrészt a nemzetek által 
különféle módon meghatározott szegénységi küszöb alatt élők számának felére csökkentését 
célozzák61, így okozva némi inkonzisztenciát a probléma konceptualizálása és mérése között.  

Összefoglalva tehát, az alapvető változások az MDG-khez képest egyrészt a fejlődés 
holisztikusabb, szélesebb spektrumú, a fenntarthatóság eszméjét beemelő szemléletében, más-

61 Ennek mérésére egyébként az indikátorlistában két mutatót is előírtak: az egyik a nemzeti szegénységi 
küszöb alatt élők aránya nem és kor szerinti bontásban, a másik pedig azon nők, férfiak és gyermekek 
százalékos aránya, akik minden dimenzióban (a nemzeti definíciókra támaszkodva) szegénynek mondha-
tók. Ezekből a nem teljesen tisztázott és egymásnak sokszor ellentmondó mérési problémákból adódik az 
SDG-indikátorrendszer legtöbb hiányossága.
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részt az egyenlőtlenségek témakörének hangsúlyosabbá tételében (különösen az LNOB-elv 
mentén és a nemek közötti egyenlőtlenségek esetében), harmadrészt pedig a globális sze-
génység problémájának radikálisabb felfogásában és kezelésének célratörőbb elképzeléseiben 
érhetők tetten. A leginkább kézenfekvő különbség mégis, amire a legtöbb szakirodalom és a 
politikai döntéshozók is folyamatosan hivatkoznak, hogy az SDG-k univerzális, mindenkire 
érvényes célkitűzéseket fogalmaznak meg; szemben az MDG-kkel, amiket Fukuda-Parr 
(2014: 44) szavait idézve inkább egy „Észak–Dél segélyezési programként” kezelhetünk, ami 
jórészt a fejlődő világ számára előirányzott normatívák mentén épült fel. Éppen az SDG-k 
egyetemes (nek vélt) jellege okozza egyébként az egyik legnagyobb problémáját is: a minden-
kire érvényes célkitűzések és azok teljesítése nyilvánvaló, hogy a világ különböző országai 
számára lehetetlen, így viszont továbbra is az egyetlen és egyetemleges fejlődési út gondolata 
erősödik meg. 

Érdemes megvizsgálni azt is – követve az MDG-k kapcsán már elemzett diskurzus-beli 
hasonlóságokat és különbségeket –, hogy a 20. századi fejlesztéspolitikai irányelvek meny-
nyire köszönnek vissza az Agenda 2030 és a HLP-jelentés gyakorlatában. Ezek egy része 
minden bizonnyal a fentebb leírtakból már áthallik, de Ziai (2016) érvelését követve néhány 
további sajátosságra érdemes felhívni a figyelmet. Ziai William Easterly (2002) munkájá-
nak megállapításaira hivatkozva a fejlesztéspolitikák és a fejlődés-diskurzus bizonyos mértékű 
ciklikusságára hívja fel a figyelmet, ami ellentmond azoknak az érveknek, melyek a gyakorlati 
megvalósítás és a problémák kezelésének innovatív jellegét hangsúlyozzák. Ziai a következő-
képpen, némileg kritikusan érvel: a ciklikusság a probléma felismerésével (a fejlődést gátló té-
nyezők meghatározásával) kezdődik, erre találunk egy megoldást, majd építünk rá egy fejlesz-
tési stratégiát, ami előmozdítja a fejlődést. Ha mégsem sikerül előmozdítani a fejlődést, akkor 
a hiba magyarázata következik (mint újabb probléma felismerés), erre újabb megoldásokat és 
stratégiákat lehet építeni a fejlődés előmozdítása érdekében és így tovább. Ezek alapján – írja 
Ziai – „a fejlesztési gyakorlat újra és újra legitimálja önmagát, alkalmasságát és hatékonyságát” 
(Ziai 2016: 200). Ha valóban léteznek ilyen általános struktúrák a diskurzusban, akkor azok a 
szövegek és a diszkurzív gyakorlatok mentén tetten érhetők. 

Ziai az általam a 3. fejezetben hivatkozott Truman-beszédet használja érveinek alátá-
masztására; elemzésének főbb gondolatai a következőkben foglalhatók össze. Ziai a fejlesztés-
politikák ciklikusságának analógiájára elsőként párhuzamba állítja a trumani gondolatokat a 
HLP-jelentésben megfogalmazott problémákkal. Nyilvánvaló, hogy a legfőbb problémának a 
fejlesztéspolitikai gyakorlat 70 éve és most is a szegénységet tartotta; ez az új keretrendszerben 
hangsúlyozottan, „talán a legnagyobb emberiséggel szembeni kihívással” (UN 2013: 8), a klí-
maváltozással egészült ki. A probléma felismerése után – a megoldás előtt – a sürgős cselekvés 
és a pozitív üzenet jelenik meg mindkét szövegben, mely röviden annyit jelent, hogy a prob-
léma megoldható. Ami sokatmondó mind Truman, mind a HLP-jelentés olvasatában, hogy 
mindkét érvrendszer prezentista módon, a jelen aktuális állapotait kitüntetve, a múlt történé-
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seit és képességeit elmosva érvel. A szegénység felszámolására most lehetőség nyílik, Truman 
szerint az „emberiség történetében először”, a HLP-jelentés okfejtésében pedig „történelmi 
lehetőségként” és „csak ma” (UN 2013: v, 27). Mindez a prezentista közelítés azt is legitimálja, 
hogy a megoldás a mindenkori világrendben elképzelhető, ami az adott világrend stabilizálását 
is szolgálja. A megoldást mindkét érvelés egyrészt a technológiában és tudásban, másrészt a 
gazdasági növekedésben látja; előző tényezőt folyamatosan elérhetőnek, kimeríthetetlennek 
tartva, nem figyelembe véve az erőforrások korlátozottságát és egyéb negatív aspektusokat. 
A technológia ezáltal – ahogy a fejlődés-diskurzusban mindig is – semlegesnek, és szabadon 
elérhetőnek van beállítva, holott ez nyilvánvalóan nem igaz, amikor a technológiai fejlesztések 
és szabadalmak bizonyos cégek kezében összpontosulnak. A gazdasági növekedés, hasonlóan 
a technológiához még ma is elsődleges mentőövként szolgál a problémák leküzdésében. Bár 
Ziai kiemeli, hogy az elmúlt évtizedekben pozíciója változott, az új keretrendszerben már 
fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésről beszélnek, de a jelentés továbbra is nyíltan 
érvel amellett, hogy segítségével leküzdhető a munkanélküliség, az erőforrás-hiány, valamint 
felszámolható a szegénység (vö. Ziai 2016: 200–202). 

Ziai elemzése – bár kétségkívül célzottan a célkitűzések és a diskurzus kritikai érté-
kelésére irányul – a fejlesztéspolitikai irányelvek vizsgálatának új lehetőségét kínálja, ami vé-
leményem szerint a fejlődés-diskurzusban észlelhető folytonosságok és törések adekvátabb, 
diszkurzív gyakorlatokon keresztül történő megközelítését teszi lehetővé. A különböző szöve-
gek értelmezése és kontextusuk kibontása ugyanis a diskurzus termelésének, kialakításának és 
fenntartásának a gyakorlatokból nem feltétlenül kiolvasható tényezőire világíthat rá. A fejezet 
utolsó részében az Agenda 2030 „outputjaként” kialakított indikátorrendszert, és részben a 
kialakításához kapcsolódó hazai gyakorlatot mutatom be, rávilágítva ezen keresztül az egész 
keretrendszer legproblémásabb részeire. 

Az SDG-k problémás pontjai a gyakorlati oldal szemszögéből

Az SDG-kkel kapcsolatosan korábban említett pozitív tulajdonságok (átfogóbb szemlélet, 
több célkitűzés) sajnálatos módon a keretrendszer hibáira is ráirányították mind a tudomány 
(ld. pl. Easterly 2015; Tkacik 2015), mind a szakpolitika figyelmét. Néhány fórumon nyíl-
tan az SDG rövidítés egyéb változatai (pl. Stupid Development Goals, vagy a Senseless, Dreamy, 
Garbled, mint értelmetlen, álomszerű, hamis) jelentek meg, de volt, aki egy „középiskolásnak a 
világ megmentésére irányuló kívánságlistájához” (Hickel 2015) hasonlította azt, kinyilatkoz-
tatva ezzel a keretrendszer irányába mutató ellenszenvet (vö. Fukuda-Parr 2016). Az Agen-
da 2030 és a HLP-jelentés alapján az előzőekben már utaltam a keretrendszer néhány visz-
szásságára, ezeket szeretném most főleg az indikátorrendszer oldaláról jobban megvilágítani. 
Elsőként azzal a tényszerű megállapítással érdemes kezdeni, hogy az SDG keretrendszer a 17 
fő célkitűzésen belül 169 konkrét alcélt irányozott elő, melyek méréséhez közel 230 indikátor 
kidolgozásával bízta meg az ENSZ Statisztikai Bizottsága a szakmai szervezetekből álló mun-
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kacsoportját (IAEG, ld. korábban). Bár Fukuda-Parr (2016) MDG-ket érintő kritikájában 
épp azt hangsúlyozza, hogy azok indikátorrendszere mennyire a mérhető, konkrétan számsze-
rűsíthető célok irányvonalát képviselte (pont emiatt rossz), és hogy az SDG-k e tekintetben 
mennyivel innovatívabbak; a szűk szakma véleménye mégis az, hogy paradox módon igazából 
pont a nagyszámú, és sokszor nehezen definiálható alcélok és indikátorok miatt fenntartha-
tatlan az, aminek épp fenntarthatónak kéne lennie. Korábban már utaltam arra a cseppet sem 
elhanyagolható tényre, hogy a világ országainak eltérő statisztikai kultúrája, az adatgyűjtések 
rendszerességében rejlő eltérések, és legfőképp a statisztikai kapacitás-beli különbségek eleve 
szinte lehetetlenné teszik az indikátorrendszer hiány nélküli kialakítását. 

Ezekhez hozzá kapcsolódik, hogy számos alcélhoz és indikátorhoz nem tartozik egyér-
telmű, nemzetközi standard szerint elfogadott metaadat-információ és definíció, ami alapjai-
ban nehezíti meg a pontos mérési lehetőségeket62. A mérhetőség és a nemzetközi standardok 
meglétének szempontjából az IAEG 2016-ban vezette be az indikátorok ún. Tier-rendszer-
ben történő osztályozását. Ez egy hármas rendszerű osztályozási stratégia, melynek lényege, 
hogy minden olyan indikátor, aminek konkrét, nemzetközileg is elfogadott mérési standardja 
van, és az adatokat az indikátor szempontjából releváns országok több mint felében hivata-
losan és rendszeresen gyűjtik, a Tier I kategóriába kerülnek. A Tier II kategória ettől any-
nyiban különbözik, hogy az indikátorok mérésére rendelkezésre áll nemzetközileg elfogadott 
módszer, de azokat az országok nem rendszeres időközönként gyűjtik. A Tier III kategória 
pedig az, ahol adott indikátorra (még) nincs kifejlesztett nemzetközi adatgyűjtési és mérési 
gyakorlat. A 2017. decemberi állapotok szerint 93 indikátor tartozik a Tier I, 66 a Tier II, 
68 pedig a Tier III-as kategóriába, 5 indikátor pedig összetettsége miatt több kategóriába is 
bekerült. Az osztályozás a priori célja egyértelműen az volt, hogy a végrehajtás időszaka alatt 
folyamatosan meghatározzák, hogy melyik indikátorok esetében szükségesek a folyamatos 
módszertani fejlesztések. A probléma ezzel viszont az, hogy több országban bizonyos, az 
IAEG által mondjuk III-as kategóriába sorolt indikátorra létezik hivatalos statisztikai adat-
gyűjtés, ezzel ellentétben ugyanakkor előfordulhat, hogy amit a munkacsoport I-es kategó-
riába sorol, arra viszont nem.63 

Ebből a problémából egyenesen következik a következő ellentmondás is, nevezetesen, 
hogy az MDG-kkel ellentétben az SDG-k jónéhány célkitűzése és alcélja nincs egyértelműen 

62 Az MDG-khez viszonyítva mindenképp előrehaladás történt abban a tekintetben, hogy az ENSZ az 
SDG-k esetében minden indikátorhoz egy ún. felelős szervezetet (custodian agency) rendelt, akik a nemzet-
közi adatgyűjtésért felelnek. Így például a 2. és 5. célkitűzés – éhezés megszüntetése, és szárazföldi ökoszisz-
témák védelme – legtöbb indikátora a FAO hatáskörébe tartozik, a nemek közötti egyenlőség biztosítását 
célzó 5. cél indikátorainak nagy részéért viszont a UN-WOMEN felel, stb.

63 A Központi Statisztikai Hivatalon belül megalakult SDG szakértői munkacsoport – melynek az elmúlt 2,5 
évben az egyik koordinátora voltam – is kialakította a hazai indikátorrendszer ilyen fajta kategorizálását. Az 
ENSZ által előirányzott 232 indikátorból hazánkban a legutolsó, 2017. szeptemberi felülvizsgálat alapján 
az indikátorok közel felét ítéltük olyannak, amire rendelkezésre áll hivatalos (nem feltétlen a KSH által 
szervezett) adatgyűjtés. 
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számszerűsítve sem, ami sokszor inkonzisztenciát okoz az alcélok és a mutatószámok között. 
Az olyan, alcélokat kitűző kulcsszavak, mint pl. a „jelentősen csökkenteni/növelni”, a „fenntar-
tani”, a „biztosítani” vagy akár a „végrehajtani” konkrét meghatározások híján nehezen válnak 
értelmezhetővé, ezáltal mérhetővé. Az előirányzott alcélok jó része a globális és helyi norma-
tívák szembekerülését, illetve utóbbiak elmosódását is tükrözi. Az alcélok megfogalmazása 
a legtöbbször globális perspektívában való gondolkodás sugallnak, ami az országok közötti 
egyenlőtlenségek – ellentmondva ezzel a hivatalos dokumentumok általi narratívának – eltű-
nését jelzi előre. Egy példát kiragadva: a 3.1-es alcél a születéskori anyai halálozások számát 
kívánja csökkenteni 70-re 100 ezer élveszületésre vonatkozóan, de mindezt explicite globális 
léptékben írja elő. Vagyis, kimondatlanul nem számít, hogy egyébként Dél-Szudánban közel 
ezer anyai halálozás történik 100 ezer élveszületésre jutóan; ha 2030-ra a globális átlag 70 alá 
kerül, akkor a cél teljesítve van, ahogy azt a célkitűzés sugallja. A mérhetőséget korlátozza 
azoknak az indikátoroknak is a rendszerbe integrálása, melyeket csak egy dummy változó 
mentén (igen/nem) lehet „megfogni” (ilyen például a 8.b.1-es indikátor, amely a fiatalok fog-
lalkoztatására vonatkozó különálló, vagy nemzeti foglalkoztatási stratégiába ágyazott irányelv 
meglétére, vagy a 16.a.1, amely a független, a párizsi elvekkel összhangban működő emberi 
jogi intézmények meglétére kérdez rá). 

Megkérdőjelezhető a célkitűzések egyetemleges relevanciája is a világ országaira vonat-
kozóan. A célkitűzések és alcélok között számos olyan előírás szerepel, melyek a világ nagy 
része számára irrelevánsak és nem is vonatkoztathatók rájuk. Ennek eklatáns, és személyes ta-
pasztalataim alapján több szakértői egyeztetésen hangoztatott példája az óceánok és tengerek 
védelméről szóló 14. célkitűzés, amely nyilvánvalóan irreleváns azokra az országokra vonat-
kozóan, akik nem rendelkeznek tengerparttal. Ha nem a célkitűzésekre, hanem a részcélokra 
és az indikátorokra fókuszálunk, azok között is találunk olyan elemeket, amelyek bizonyos 
országok esetében figyelmen kívül hagyhatók. Ilyenek például azok, melyek kifejezetten vagy 
csak a fejlődő, vagy csak a fejlett országokra vonatkoznak (a fejlődők részére nyújtott ODA-tá-
mogatások GDP-hez viszonyított aránya [17.2.1.] csak a donor országok viszonylatában értel-
mezhető, ugyanígy, a fejlődő és a legelmaradottabb országok globális exportkereskedelemből 
való részesedését mérő mutató [17.11.1] csak az említett országokra érvényes). 

A sort az indikátorrendszer viszonylatában hosszasan folytatni lehetne, hogy bizonyos 
szempontok figyelembevételével miért is nem alkalmas az indikátorok jórésze az adott rész-
célok egzakt mérésére és számszerűsítésére. E tekintetben tehát nem értek egyet Fukuda-Parr 
(2016) érvrendszerével, mely szerint az SDG-k sokkal jobb megoldásnak tűnnek a Millenni-
umi Fejlesztési Célokhoz képest. Való igaz, hogy a fejlődésnek egy relatíve széles spektruma 
jelenik meg a célkitűzésekben és a hivatalos dokumentumokban. Tény az is, hogy az ENSZ 
felismerte bizonyos, korábban negligált témáknak a globális fejlesztéspolitikákban rejlő jelen-
tőségét és kockázatait (pl. migráció, terrorizmus, emberkereskedelem, egyenlőtlenségek, igaz-
ságosság), de éppen ez a holisztikus, és az egy világ sémájára építő narratíva az, ami a legtöbb 
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ellentmondást magában hordozza, ha a hivatalos jelentésekben, a célkitűzésekben és a részcé-
lokban megfogalmazott irányelveket az indikátorok „nyelvére” fordítjuk át.

Az IAEG által félévente megrendezett szakértői egyeztetéseken64 visszatérő napirendi 
pontként van továbbra is jelen a Tier-rendszer felülvizsgálata, a problémásnak vélt indikátorok 
tartalmának kisebb-nagyobb módosítása, az adatok dezaggregeálásának kérdésköre és legfő-
képpen a hiányos, a nemzeti adatgyűjtésekben általában nem megjelenő indikátorok mérési 
módszertanának kidolgozása. Az IAEG a 2015–2030-as végrehajtási időszakra vonatkozó-
lag kétévente kisebb, míg ötévente (2020-ban és 2025-ben) nagyobb adatrevíziót ütemezett 
elő, melyek során előfordulhat, hogy az indikátorlistából bizonyos mutatókat kiraknak, vagy 
helyette másokat javasolnak. Arról egyelőre nincs konszenzus, hogy a végső indikátorokat 
milyen formában teszik közzé. Az ENSZ hivatalos weboldalán a keretrendszer elindulása 
óta külön honlap foglalkozik a Fenntartható Fejlesztési Célokkal65, az elmúlt két év folyamán 
pedig két hivatalos jelentés (The Sustainable Development Goals Report) is napvilágot látott 
a keretrendszer végrehajtásának állapotával kapcsolatosan. Az adatgyűjtés bizonyos mértékű 
korlátozottságát jelzi, hogy a jelentések csak makroregionális – értsd: országcsoportok szintjén 
közölt – adatokat tesznek közzé; tartalmi felépítésük a célkitűzések sorrendjét követi. 

A hazai statisztikai adatgyűjtési gyakorlat a Központi Statisztikai Hivatal révén, 2015 
nyarán kapcsolódott be az Agenda 2030 hazai indikátorrendszerének kialakításába. A magam 
részéről ezáltal két és fél évvel ezelőtt abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az addigi tu-
dományos és elméleti irányvonalú kutatásaim eredményeit a gyakorlati oldalra is átültethettem 
azáltal, hogy az SDG-munkacsoport (egyik) koordinátoraként a keretrendszer végrehajtására 
a statisztikai adatszolgáltatás oldaláról konkrét javaslatokat fogalmazhattunk meg. Jelenleg 
Magyarországon az SDG-k végrehajtásáért gyakorlati és szakpolitikai oldalról a Külgazdasá-
gi- és Külügyminisztérium felel, míg a hivatalos adatszolgáltatásért elsődlegesen a Központi 
Statisztikai Hivatal felelősségi köre alá tartozik. 

A célrendszer jelenlegi nemzetközi tudományos és szakpolitikai súlyát több tényező is 
együttesen jelzi. A tudomány oldaláról a fejlődéstanulmányokkal foglalkozó és a fejlődés glo-
bális problémáira fókuszáló vezető folyóiratok66 hasábjain az elmúlt 2–3 év folyamán meg-

64 Az egyeztetések korábbi helyszínei (pl. New York, Hszian, Genf, Ottawa, Bahrein) is a „teljes lefedettséget”, 
mint a LNOB-elvet követve hivatottak szimbolizálni, még ha ez nincs is nyíltan kifejtve. A meetingek ál-
talában 2–3 napos, reggeltől estig tartó értekezletek szoktak lenni, ahol az ENSZ és szakosított szervezetei 
mellett egyéb nemzetközi szervezetek (OECD, FAO, ILO), az ENSZ-tagállamok statisztikai szakértői a 
világ minden tájáról, valamint civil szervezetek is képviseltetik magukat. Jómagam a 2016. novemberi, 4. 
meetingen (Genf ) vettem részt. Az egyeztetés érdekessége az volt, hogy azt eredetileg a globális fejlesztés-
politika és a fenntartható fejlesztési célokhoz kötődő szakpolitikák egyik hivatalos dokumentumának, az 
Addisz Abeba Akcióterv (Finanszírozás a fejlesztésért) aláírásának helyszínére, Etiópiába szervezték volna. 
A 2016. októberre szervezett találkozó előtt két héttel azonban az országban szükségállapotot hirdettek, így 
az ENSZ biztonsági okokból végül a szervezet központjába, Genfbe tette át a meetinget. 

65 Lásd https://unstats.un.org/sdgs
66 A Forum for Development Studies 2017/1-es tematikus száma A Changing Global Development Agenda? cím-

mel kifejezetten az SDG keretrendszer irányelveivel és kiemelt témaköreivel foglalkozik. 
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szaporodtak az ilyen jellegű írások. Ezek egyrészt a Millenniumi és a Fenntartható Fejlesz-
tési Célok összevetésének konzekvenciáit taglalják (ld. Fukuda-Parr 2016; Carant 2017; 
D’Alessandro és Zulu 2017; Scholte és Söderbaum 2017), másrészt a keretrendszer aktu-
ális, és a korábbiakhoz képest „újonnan” megjelenő témáit (pl. migráció: Nijenhuis és Leung 
2017; fenntarthatóság: Spaiser, Ranganathan, Swain és Sumpter 2016), vagy épp kevésbé 
hangsúlyos témáit (pl. emberi képességek: Asah 2015) elemzik, főleg kritikai szemüvegen ke-
resztül. A szakpolitikák és a statisztikai gyakorlat oldaláról az SDG-k jelentőségét főleg abban 
látom, hogy egyfelől a jelenlegi nemzetközi, és több helyen a nemzeti fejlesztési gyakorlatok 
– legyen szó akár ágazati fejlesztéspolitikákról, vagy egy-egy kiemelt tématerületre fókuszáló 
normatívákról – hangsúlyosan próbálják integrálni a keretrendszer irányelveit; politikáikat az 
SDG-kkel összhangban kívánják végrehajtani. Az európai hivatalos statisztika oldaláról saját 
tapasztalataim szerint az SDG-ket szintén kiemelt fontosságúként kezelik: az Európai Unió 
és az Európai Bizottság az Eurostaton keresztül nagyjából 1–1,5 évvel ezelőtt kezdte el össze-
hangolni a statisztikáit a Fenntartható Fejlesztési Célokkal. Ez esetükben nem új adatgyűjtési 
folyamatokat jelent, hanem a már meglévő adatok egységes struktúrába foglalását, amellyel a 
keretrendszer Európai Uniós kontextusban is legitimálhatóvá válik (ld.: http://ec.europa.eu/
eurostat/web/sdi/overview).

A következő évek, különösképpen a 2030-ig tartó végrehajtási időszak véleményem 
szerint szakmai és tudományos szemmel nézve jelentős kihívások elé fogja állítani mind a 
szakpolitikai döntéshozókat, mind a tudományos közösséget. Az elmúlt pár év tapasztalatából 
egyértelmű, hogy, ahogy az előbb néhány gondolatban utaltam rá, a jelenlegi fejlesztéspolitikai 
helyzetben az Agenda 2030 jelentős diskurzus-formáló tényezőként van jelen, de megosztja 
a tudományos közvéleményt. A szakpolitikára ez kevésbé igaz, hiszen az maga is aktívan for-
málja a fejlesztési gyakorlatot különböző stratégiákon és reprezentációs sémákon keresztül. A 
fejezet összefoglalásaként egyrészt elmondható, hogy a fejlődés/fejlesztés-diskurzus az elmúlt 
több mint fél évszázadon keresztül jórészt tartotta magát a világháború utáni állapotához, 
amennyiben a fejlődés legfőbb problémájának a szegénységet, megoldásának pedig a techno-
lógiával és a tudással együtt a gazdasági növekedést látja. Nyilvánvaló elmozdulások és váltások 
természetesen történtek a diskurzusban, ami egyrészt a globális egyenlőtlenségek tényének 
elismerésében (ami a világháború után tudatosan kizárt téma volt a modernista gazdaság-elvű 
felfogásban), másrészt a fejlesztési együttműködés etikai alapjaként és harmadik generációs 
emberi jogként a fejlődéshez való jog elismerésében, utóbbiból következően pedig az emberi 
jogi kérdések fejlesztéspolitikában történő előtérbe kerülésében nyilvánult meg. A fenntart-
hatóság kérdéskörének beemelése a fejlődés-diskurzusba véleményem szerint olyan „fegyvert” 
adott a nemzetközi szervezetek kezébe, amely által még inkább legitimmé válik a globális fej-
lesztéspolitikai beavatkozások szükségszerűsége. A Millenniumi és a Fenntartható Fejlesztési 
Célok célkitűzései, megalapozó dokumentumai és a vonatkozó szakirodalom áttekintése után 
magam inkább ez utóbbi állítás mellett teszem le a voksom. Úgy vélem, hogy ezek a – jellem-

http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
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zően posztstrukturalista – megismerés- és megközelítésmódok, a „domináns igazságok” lebon-
tása, és egy-egy, első ránézésre egyértelműnek tűnő jelenség történeti kontextusának vizsgálata 
(itt jellemzően a fejlődés-diskurzusé, különféle reprezentációk mentén) gondolkodásunkra, és 
a minket érintő, minket közvetlenül körülvevő dolgok megértésére is hatással lehetnek; én 
egyértelműen ezt tapasztaltam a disszertáció írása folyamán. 
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6 ÖSSZEFOGLALÁS

Nagyrészt tudományelméleti és tudománytörténeti jellegű doktori értekezésemben a társadal-
mi-gazdasági fejlődésről folyó tudományos diskurzushoz kívántam hozzájárulni a fejlődés/fej-
lesztés problémakörét globális keretek közé és tágabb történeti perspektívába helyezve. A téma 
multidiszciplináris jellege miatt a disszertáció írása során több tudományterület gondolataiból 
és elméleteiből is merítettem, ezáltal hangsúlyozva a diszciplínák közötti párbeszéd megte-
remtését és a hagyományos földrajzi, regionális tudományi gondolatkörökből való kilépést. Az 
értekezés főként olyan témákra és elméleti kérdésekre fókuszált, melyeket a hazai geográfia 
eddig csak érintőlegesen, és kritikai reflexiók nélkül vizsgált.

A dolgozatot mind tematikai, mind pedig kronológiai szempontból egy logikai séma 
szerint fűztem fel: elsőként a 19. századi szociológiai elméletektől kezdődően a fejlődés analóg 
fogalmaival (haladás, evolúció) és térmetaforáival foglalkoztam, illetve a jelenségnek a föld-
rajzzal való tudományos kapcsolódási pontjait mutattam be. Ezt követte, időben előrehaladva 
a 20. század második felében kialakuló fejlődés-diskurzus történeti és politikai kontextusának 
kibontása az ötvenes-hatvanas évek két meghatározó elméleti irányzatának, a modernizáció- 
és a függőség-elméleteknek (kritikai) értékelésével, valamint a kilencvenes években megjelenő 
post-development iskola főbb tudományelméleti jellemzőinek bemutatásával. A disszertáció 
következő részében foglalkoztam a témakör módszertani, empirikus részeivel, ahol a fejlődés 
mérésének történetét és alternatív lehetőségeit vázoltam, több helyen hozzákapcsolva azokat 
a domináns elméleti megközelítésekhez. Munkám empirikus részében a fejlődés komplex mé-
résének relevanciája mellett érvelve arra voltam kíváncsi, hogy az egységes(nek) gondolt és sok 
esetben túlzottan leegyszerűsítő térkategóriák és makrorégiók valóban egységesek-e, egysége-
sültek-e az elmúlt 25 év folyamán mind a komplex módon közelített fejlettség belső terében, 
mind a külső, földrajzi térben. Az értekezés 5., egyben utolsó fejezete az aktuális globális 
fejlesztéspolitikai helyzettel foglalkozott, ahol a Millenniumi és a Fenntartható Fejlesztési 
Célokat vetettem elemzés alá, főként azok diszkurzív gyakorlatait vizsgálva.  

A bevezetőben feltett kérdéseimre a különböző fejezetekben leírtakat és kutatásaim 
eredményeit összegezve a következőkben adok választ. A 20. század domináns fejlődés-gon-
dolkodását egyértelműen a modernizációs felfogás uralta, amelynek alapvető jellegzetességei 
már a klasszikus szociológia evolúció-elméleteiben kifejtésre kerültek. A haladáselvű, evoluci-
onista gondolatkör feltételezései a történelem egyetemlegességéről, előre mutató irányáról és 
visszafordíthatatlan jellegéről, valamint a haladás elkerülhetetlenségéről és szükségszerűségéről 
mind beépültek a modernizációs diskurzus fejlődéselméleteibe, melyeket Rostow klasszikus 
növekedési szakasz elmélete alapján bontottam ki részletesen (vö. 2.1. és 3.2., 3.3., 3.4. fejezet). 
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A fejlődés evolucionista és haladáselvű felfogásának, a 18–19. századi felvilágosodás-kori filo-
zófia empirikus tapasztalatokra és a tudásra, valamint a természet megismerhetőségére, irányít-
hatóságára vonatkozó állításai szintén visszaköszöntek a modernizációelméletekben, ahogy azt 
a Truman-féle fejlesztéspolitikai célkitűzésekben is részleteiben taglaltam. A fejlődésföldrajz 
tudománytörténeti áttekintésében a diszciplína kialakulását és fejlődését szintén egy moder-
nista olvasatában tekintettem át, amellett érvelve, hogy a fejlődésföldrajz tudományos „alapjai” 
is a fejlettség/elmaradottság, a tradicionális/modern és a „Mi/Ők” viszonyrendszeren alapuló 
képzeleti földrajzok mentén, a gyarmatosítás korszakának hagyatékaként létrejövő gyarmati, 
majd trópusi földrajzokból alakultak ki. 

A dolgozat 3. fejezetében a modernizációs- és a függőségelméletek történelmi és politi-
kai kontextusát bontottam ki és vizsgáltam az elméletek „főbb szereplőinek” munkáira reflek-
tálva. A vonatkozó fejezetek végén arra a következtetésre jutottam, hogy a két elmélet csak 
az elmaradottság okainak viszonyában különbözik egymástól; megközelítésmódjuk és fejlő-
dés-felfogásuk ugyanazokra az ideológiai és gondolati alapokra helyezkedik: mindkét elmélet 
bináris oppozíciókban gondolkodik és ugyanúgy a gazdaságfejlesztésben látja a problémák 
megoldását. Ezekre „válaszul” a 3. fejezet utolsó részében a post-development iskola jellegében 
és ismeretelméletileg teljesen eltérő érvrendszerét vázoltam, amely megközelítést megfonto-
lásra érdemes kutatási irányzatnak tartanám a hazai geográfiában is.

A 4. fejezetben a fejlődés mérésének módszertani oldalát feltárva a mérés történetét és 
az alternatív megközelítésmódokat igyekeztem tudatosan hozzákapcsolni a munka elméleti 
keretrendszeréhez, rávilágítva a GDP-alapú felfogás modernista gyökereire és a komplex mu-
tatók – bizonyos korlátozó tényezőket elismerve és figyelembe véve – használata mellett érvel-
tem. Ezt bizonyítandó a Human Development Indexet használtam fel empirikus vizsgálataim-
hoz, amely segítségével rámutattam arra, hogy a fejlettség mögöttes tényezőit külön-külön is, 
valamint az egymáshoz való viszonyaikban is érdemes és szükséges vizsgálni, ellenkező esetben 
a túlzott leegyszerűsítés és általánosítás problémájába ütközünk. Vizsgálataim eredménye a 
fejlettség dimenzióinak általános közeledését mutatta, de a különböző részeredmények miatt 
úgy gondolom, jelenleg még szükségesek az ilyen jellegű vizsgálatok, főként, ha felmerül egy-
egy komplex jelenség számszerűsítésének igénye (mint például itt a fejlődés), hiszen relatíve 
egyszerű és közérthető módszertannal adott jelenség belső struktúrájának és apsketusainak 
egymáshoz való viszonyáról érdemi következtetések vonhatók le. 

Az 5. fejezetben a disszertáció központi témakörét az aktuális fejlesztéspolitikai diskur-
zusba ágyazva vizsgáltam, főként a fejlődésről és a fejlesztésről alkotott szakpolitikai gondo-
latok tükrében. Arra voltam kíváncsi, hogy a jelenkori fejlesztéspolitikai gyakorlatban (an-
nak diszkurzív elemeiben és reprezentációiban) milyen folytonosságok és törések figyelhetők 
meg mind a Millenniumi- és a Fenntartható Fejlesztési Célok egymáshoz, illetve a második 
világháború utáni gyakorlathoz való viszonyukban. A keretrendszereket deklaráló hivatalos 
dokumentumok és szövegek tartalmának elemzésével arra a következtetésre jutottam, hogy a 
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nyilvánvaló újítások, és új elemek megjelenése, a fejlődés tágabb aspektusainak előtérbe ho-
zása, és a több léptéken létező egyenlőtlenségek problémájának a diskurzusba való beemelése 
mellett továbbra is a nemzetközi segélyezés, ezzel együtt pedig a gazdasági növekedés számít 
a fejlesztés és fejlődés fő mozgatórugójának. Ahogy a szövegek értelmezéséből és vizsgálatából 
kiderül, a tekintetben sem történt változás, hogy a fejlődést a nemzetközi szervezetek továbbra 
is egyetemes folyamatként, a világ minden országára egyformán érvényes jellegűnek gondolják, 
elutasítva ezzel az alternatív fejlődési utak lehetőségét a világ bizonyos országai számára. A 
disszertáció néhol kritikus hangvételével éppen ez ellen a megközelítésmód ellen igyekeztem 
érvelni; véleményem szerint ugyanis bizonyos újfajta ismeretelméleti megközelítésekkel, az 
örök érvényűnek gondolt és rögzült igazságok megkérdőjelezésével a fejlődés vizsgálatának új, 
szélesebb körű és érdekes irányai jelenhetnek meg. 
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ÖSSZEFOGLALÓ

A társadalmi-gazdasági fejlődés vizsgálata a hazai társadalom-földrajzi és regionális tudományi körök-
ben évtizedek óta, különösképpen pedig az ezredfordulót követő időszakban felélénkülő politikai és 
tudományos diskurzus következtében egyre élénkebben van jelen. Ezen vizsgálatok megközelítésmódja 
és módszerei ugyanakkor főleg az empirikus tapasztalatokra épülnek, kevés az olyan jellegű tanulmány, 
ami a témakör (tudomány)elméleti és tudománytörténeti oldalát közelíti meg. 

Hangsúlyosabban inkább elméleti, s csak kisebb részben módszertani-empirikus jellegű disszer-
tációm a hazánkban a témáról folyó tudományos diskurzushoz ezáltal úgy kíván hozzájárulni, hogy 
a fejlődés/fejlesztés problémakörét tágabb tudománytörténeti kontextusba és globális perspektívába 
helyezi. A fő célom az értekezéssel az, hogy olyan, a hazai tudományos közeg által kevésbé ismert és 
vizsgált témákra fókuszáljak, ami segítheti a fejlődésről eddig kialakult és rögzült, főleg a moderni-
zációs diskurzus hagyatékaként létező gondolkodásmódok megváltozását és a kritikai szemléletmód 
előtérbe kerülését. Másképp fogalmazva: arra kívánok rávilágítani, hogy a fejlődésről máshogy, más 
megközelítések és ismeretelméletek mentén is lehet írni és a jelenséget magát vizsgálni. 

A disszertáció négy nagyobb fejezetre tagolódik, melyekből kettő hangsúlyosan a fejlődés tudo-
mánytörténeti és elméleti kérdéseire fókuszál és folytonosságot, valamint kapcsolatot teremt a későbbi 
fejezetekkel. Ezekben részletesen bemutatom egyfelől a fejlődés gondolatkörének szociológiai gyökereit 
és előbbit összekapcsolom a 19. századi szociológia evolúciós és haladáselvű gondolatkörével, amivel főleg 
a tudományok közötti átmenetet és a jelenkori fejlődéselméletek történeti előzményeit kívánom megte-
remteni és elemezni. Másrészt azokat a térkategóriákat és térmetaforákat boncolgatom történeti kont-
extusukban, melyeket a globális fejlettségi különbségek leírásakor a tudomány a leggyakrabban használ. 

A dolgozat második nagyobb egysége (3. fejezet) a 20. század második felének „rivális” fejlődé-
selméleteinek értékelését, szembeállítását, és ellentmondásainak kibontását célozza meg, a fejezet végén 
pedig a fejlődéskoncepciók radikális kritikáját adja a post-development iskola jellemzőinek és érvrend-
szerének bemutatásával. Ebben a fejezetben hangsúlyosan előtérbe kerül továbbá a fejlődéskoncepció 
újragondolásának és az arról kialakult tudás megváltoztatásának szükségessége.

Munkám a következő fejezetektől (4. és 5. fejezet) kezdve fordul a módszertani, empirikus és 
gyakorlati témák felé; elsőként a fejlődés mérésének történetét és a fejlődés/növekedés problémáját 
elemzi, összekötve a módszertani kérdéseket az elméletekkel. Empirikus kutatásaim során amellett 
érvelek, hogy a fejlettség belső strukturális sajátosságai és helyenkénti inkonzisztenciái miatt jelenleg 
még van relevanciája a komplex fejlettségi mutatók használatának, természetesen bizonyos korlátozó 
tényezők figyelembevételével. 

Dolgozatom záró fejezetében az aktuális globális fejlesztéspolitikai gyakorlatokat helyezem elő-
térbe a Millenniumi és a Fenntartható Fejlesztési Célok keretrendszereinek posztstrukturalista meg-
közelítései mentén, ahol jórészt a célkitűzések szöveges dokumentumainak értelmezésére fókuszálok, 
rávilágítva a fejlesztéspolitikában esetlegesen továbbélő és megváltozó diszkurzív gyakorlatokra és a 
fejlődésről alkotott felfogás változásaira, illetve változatlanságaira. 
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SUMMARY

Over the last few decades and especially after the millennium there evolved a growing scholarly in-
terest in socio-economic development in Hungarian social geography and regional science. However, 
these studies have mostly focused on empirical and methodological questions, while interest in theo-
retical and historical issues on the concept of development remained relatively weak.

This dissertation focuses primarily on the concept of development and its related scientific and 
historical contexts, on which the problems of contemporary development issues were based. The thesis 
aims at contributing to the scientific discourse on development by situating the changing questions 
and controversies of development into historical and global context. My major purpose is to study 
topics that are less known in Hungarian social geography and regional science, in order to contest the 
relatively fixed knowledge of development inherited from earlier modernist discourses. I aim to show 
that development and its related issues could be studied differently from the perspectives of various 
approaches and epistemologies.

The dissertation consists of four main sections. The first two deals with the theoretical and histo-
rical questions of scientific knowledge connected to development. In chapter two, I review the sociolo-
gical roots of development thinking and connect them to the evolutionary and progressive theories and 
thoughts of 19th century sociology. The objective here is first to show a transition (both scientific and 
chronological) between classical sociology and post-World War Two development theories. Second, I 
examine within their historical and geopolitical context the spatial categories and spatial metaphors 
most frequently used in describing the global inequalities of world development.

The second main part (chapter three) aims at confronting the two major ‘rivaling’ development 
theories of the 1950s and 1960s, with a focus on their basic assumptions and controversies. The last 
part of chapter three reviews the main arguments of the post-development school as a fast-emerging 
radical critique of the failures of development ideologies and strategies. In this section I emphasize the 
importance and necessity of rethinking the concept of development and the pre-existing knowledge 
on the topic.

From the next two chapters (chapter four and five) I turn to methodological, empirical and 
practical issues. First, I focus on questions of measuring development in a short historical context, and 
on the problems of merging development with (economic) growth, in connection with the theories 
previously discussed. In my empirical research I argue that due to the ‘inner’ structural features and 
their inconsistencies in development it is relevant to measure it with composite indices, of course, ta-
king into account some limiting factors.

In the last chapter, I present the current practices of global development policy by applying the 
poststructuralist method of discourse analysis to elucidate the framework of Millennium and Susta-
inable Development Goals. To this end, I analyze the official texts of the Millennium Declaration 
and the Agenda 2030, and highlight the continuities and shifts of development thinking in discursive 
practices.




	FarkasMateBence_disszertacio
	DOI_adatlap

