
299

Vannak olyan kutatócsoportok, intézmények, 
melyek egy-egy tudományterület fejlődésében 
meghatározó szerepet töltenek be. A földrajzon 
belül is több ismert iskolát tartanak számon, de 
ezeket – jellemzően – ma már évtizedes távlat-
ból ítélhetjük meg. A gazdaságföldrajz utóbbi 
két évtizedének kétségkívül egyik legnagyobb 
hatású kutatócsoportja a Manchesteri Egyetem 
Földrajzi Tanszékén formálódott: a globális gaz-
daságföldrajzot, annak térbeli szerveződését, 
jellemzőit, hatásmechanizmusait, a helyekre 
való hatását elemző tanulmányok tucatjai tanú-
sítják ezt. A Tanszék (jelenlegi és volt) mun-
katársai több területen is meghatározó véle-
ményformálónak számítanak e területen, s más 
társadalomtudósok pl. a közgazdászok által is 
elismert eredményekkel rendelkeznek. A pub-
likált könyvek és tanulmányok mellett a világ 
vezető gazdaságföldrajzi folyóiratainak szer-
kesztőbizottságaiban ugyanúgy megtalálhatók 
a (jelenlegi és volt) manchesteri kutatók, mint a 
2003 óta gyakorlatilag kétévente (immár nyolc 
alkalommal) megrendezett Gazdaságföldrajzi 
Nyári Egyetem főszervezői között (a negyediket 
épp Manchesterben rendezték).

E tanulmány néhány fontos területet kiemelve 
mutatja be a Manchesteri Iskola hatásait a világ 
gazdaságföldrajzára, elsősorban a globalizációs 
hatásokat a fókuszba helyezve.

A globális eltolódás (Global Shift)

1986-ban jelent meg Peter Dicken Global 
Shift című könyve, mely azóta is a globalizációs 
diskurzus egyik meghatározó gazdaságföldrajzi 
műve. Dicken az elsők között hozta be a „glo-
bális léptéket” a gazdaságföldrajzba, s a glo-
bálisan szerveződő transznacionális vállalatok 
(TNC) szerepén és hatásán keresztül vizsgálta 
a termelési és értékesítési rendszerek változását, 
kiterjedését, nemzetköziesedését, a világméretű 
tőkeakkumuláció változó földrajzi jellemzőit. 
Dicken véleménye szerint az állandó változás-

ban lévő egyenlőtlenségek alakítják a globális 
térszerkezetet.

Dicken szerint a globalizáció egy nagyon 
összetett, a gazdasági, politikai és társadalmi 
folyamatok összességével és egymásra hatásá-
val leírható jelenség. Dicken nagyban alapozott 
a közgazdaságtan és menedzsment elméleteire, 
s azokat empirikus vizsgálataival földrajzi kön-
tösbe öltöztette, integrálva a gazdaságföldrajzi 
folyamatok értelmezésébe. Túllépett a lokális 
és regionális léptékeken, de hangsúlyt helye-
zett a globális-lokális dichotómiára. Véleménye 
szerint a világgazdaság egyre kevésbé nemzeti 
elemekből épül fel, de a nemzetállamok feletti 
(nemzetközi integrációk) és alatti (regionális és 
lokális) szintek szerepe növekvőben van.

Dicken műve hét kiadást élt meg, folyama-
tosan frissítette, sőt többször kritizálta és átér-
tékelte a korábbi kiadásokban megfogalma-
zottakat a közel három évtized gazdasági és 
politikai folyamatainak tükrében (így kapott 
nagyobb hangsúlyt pl. a környezetvédelem és 
a klímaváltozás, a vállalatok társadalmi fele-
lősségvállalása ugyanúgy, mint a TNC-k adót 
elkerülő stratégiája, a pénzügyi válságok hatása, 
az egyenlőtlenség növekedése). Noha a TNC-k 
vizsgálata kiemelt szerepet töltött be munkáiban, 
vizsgálta más aktorok, így az állam, a munkaerő, 
a fogyasztók, a civil szervezetek stb. szerepét is 
a globalizációban.

Dicken egyik nagy erőssége az ágazati eset-
tanulmányokon keresztül bemutatni a gazda-
sági folyamatok nemzetköziesedését, legyen 
az a kitermelőipar, a vaskohászat, az autóipar, 
az okostelefon-infrastruktúra vagy a pénzügyi 
és fejlett üzleti szolgáltatások. A dinamikusan 
változó világgazdaság földrajzi jellemzőit min-
den kiadásban komplex értelmezéssel árnyalta, 
kiemelve a kritikus elemeket és a gazdasági, 
politikai és társadalmi okokat és hatásokat az 
emberekre és a helyekre.

Dicken nagy hangsúlyt helyezett a transz-
nacionális vállalatok vizsgálatára és a külföldi 
működőtőke beruházásokra. A TNC-k vertikális 
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és horizontális tagozódását vizsgálva megállapí-
totta, hogy a vállalati stratégiák jellemzően erős  
centralizációt eredményeznek az egyes telephe-
lyek, ill. leányvállalatok vonatkozásában, a füg- 
gési viszonyok erősek. A TNC-k telephelyei-
ket globális léptékben rugalmasan alakítják, az 
egyes létező és a potenciális telephelyek közötti 
versenyt kiélezik, s kihasználják az ebből fakadó 
hasznokat, miközben összehangolják a globális 
szintű termelési és szolgáltatási hálózatukat. 
Megalkotta a TNC-k termelési egységei térbeli 
szerveződésének és a működőtőke-beruházá-
soknak a tipizálását is.

A globális termelési hálózatok  
(Global Production Network, GPN)

A vállalati tevékenység térbeli kiterjedése  
a vállalat szervezeti átalakulásával és kapcsolat-
rendszerének változásával jár együtt, s globális 
termelési hálózatok formálódnak. A globalizá-
ció révén számottevően változik a vállalat térhez 
és helyhez való viszonya. A globális termelési 
hálózatok kialakulásában egyre nagyobb teret 
kapott a vállalati szervezeti átalakulások, vál-
lalati jellegzetességek vizsgálata (Yeung, H. W. 
2000). A globális termelés-elosztást alapvetően  
a helyi feltételek és a vállalati szervezeti struk- 
túra határozza meg. Lényegében egy többte-
lephelyes nagyvállalat szervezeti átalakítása  
történik – globális szinten. Ez a szervezeti átala-
kuláshoz képest annyival jelent újdonságot, hogy 
új külföldi telephely(ek) létesítése kiszélesíti  
a vállalat piaci és menedzsment lehetőségeit is. 
A tevékenységek mobilitása növekszik, a háló-
zaton belül a termelés, szolgáltatás rugalmasan 
mozgatható, áthelyezhető.

Már Dicken munkáiban is megjelentek azok 
az elemek, melyek a 2000-es években a globá-
lis termelési hálózatok koncepciójában intéz-
ményesültek (coe, N. et al. 2004, HenDerson, 
J. et al. 2002, Hess M. – Yeung, H. W. 2006). 
A manchesteri iskola máig egyik legfontosabb 
vizsgálati területei közé tartozik, s önálló kuta-
tási laboratóriumként is működik a globális 
termelési hálózatok (és az utóbbi években egyre 
hangsúlyosabban ezzel összekapcsolva a munka 
világának) elemzése. A GPN összekapcsolódó 
funkcióit, működését, beágyazódását, az egyes 
termékek és szolgáltatások termelése, elosztása 
és fogyasztása területén megvalósuló tranzak- 
ciókat és ezzel összefüggésben a munka földraj-
zát vizsgáló kutatások tették világszerte ismertté 

a Manchesteri Egyetem Földrajzi Intézetét az el- 
múlt évtizedekben. Az ezzel a témával foglalko-
zó vezető kutatók egy része ugyan mára vissza- 
vonult (mint Dicken), vagy már máshol dolgozik 
(pl. Neil Coe, Jeffrey Henderson, Henry Wai-
chung Yeung), de az egyetem továbbra is kiemel-
kedő kutatásokat folytat e területen (Martin Hess 
vezetésével). Az 1990-es évek második felétől  
a 2010-es évekig viszont kétségkívül a téma leg-
fontosabb intézményének számított, s a gazda-
ságföldrajz mainstream kutatásait meghatározta.

A GPN koncepció kialakítását a gazdasági 
fejlődést mikro és makroszinten magyarázni pró-
báló, a globalizáció körülményei között komplex, 
a hálózati összefüggéseket is figyelembe vevő, 
az egyenlőtlen fejlődésre és a regionális gaz-
daságfejlesztésre való hatásokat megfelelően 
értékelő elméleti keretrendszer igénye generál-
ta. A globális termelési hálózatok összekapcsolt 
csomópontjai és kapcsolatai átívelnek a nemzeti 
határokon, s integrálják a nemzeti és a regioná-
lis szinteket is.

A GPN koncepció több fontos közgazdasá-
gi és gazdaságföldrajzi elméletre alapoz, Hess, 
M. és Yeung H. W. (2006) szerint a négy leg-
fontosabb: a Michael Porter nevével fémjelzett 
értéklánc irodalom; a gazdasági tevékenységek 
hálózatosodásával és társadalmi beágyazódásá-
val foglalkozó gazdaságszociológiai kutatások;  
a cselekvőhálózatok elmélete (actor-network 
theory); valamint az elsősorban Gary Gereffi 
munkáiból eredeztethető, a világrendszer-elmé-
letekre alapozó globális árulánc (global commo-
dity chains) és globális értéklánc (global value 
chains) irodalma. A GPN-kutatások fókuszá-
ban az érték, az erőviszonyok és a beágyazó-
dás vizsgálata áll (HenDerson et al. 2002). Az 
érték-vizsgálatok egyrészt a transznacionális 
rendszerekben megteremtett hozzáadott-értékre, 
másrészt a GPN-en belül a vállalatok által rea-
lizált különböző (pl. technológiai-innovációs, 
erős piaci jelenlétre és fogyasztási preferenciákra 
alapozó, szervezeti és menedzsment hatékony-
ságra épülő és kapcsolati) többletbevételekre 
fókuszáltak. A GPN különböző szereplői közötti 
erőviszonyoktól függ, hogy az értéktermelés hol 
és hogyan történik. A GPN vizsgálatok a terme-
lési rendszerek összes szereplőjét figyelembe 
veszik. Nem csak a vállalatok a GPN részei: az 
állami szervezeteknek és a civil társadalom sze-
replőinek, mint a szakszervezetek, az NGO-k, s 
a fogyasztói kezdeményezések is jelentős hatásai 
lehetnek a GPN-re. A beágyazódás vizsgálatok 
három dimenziót vettek alapul (Hess, M. 2004): 
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a társadalmi beágyazódást, mely az egyes sze- 
replők szervezeti és kulturális hátteréből indul 
ki; a hálózati beágyazódást, mely a GPN-en belü-
li szereplők közötti kapcsolatrendszereket helye-
zi a középpontba; valamint a területi beágyazó-
dást, ami a GPN földrajzi dimenziójára fókuszál 
(kukelY gY. 2008).

A GPN-kutatásokhoz szorosan illeszkedik 
a relációs gazdaságföldrajz („relational econo-
mic geography”), mely területen szintén fontos 
eredmények fűződnek Manchesterhez (Dicken, 
P. – MalMberg, a. 2001, Yeung, H. W. 2005). 
Az 1990-es évtized közepén a társadalom- és 
gazdaságföldrajzban végbement „relációs for-
dulat” nagy teret engedett az ún. „kapcsolati 
gondolkodásnak” („relational thinking”). A gaz-
daságföldrajzi kutatók egy része nagy hangsúlyt 
helyezett az egyes aktorok és struktúrák közötti 
kapcsolatok komplex rendszerének vizsgálatára, 
mellyel a gazdasági tevékenységek területi szer-
kezetének dinamikus változását magyarázták.  
A gazdasági szereplők (vállalatok, állam, intéz-
mények stb.) közötti társadalmi-térbeli kapcsola-
tok („a kapcsolati tőke”) jelentősen befolyásolják 
a gazdasági átalakulás folyamatát, mely különbö-
ző területi dimenziókban más és más kérdéseket 
vet fel. A különböző területi szinteken a hálózat-
alapú megközelítés ad választ a gazdaság területi 
folyamataiban lejátszódó eltolódásra.

A glokalizáció

A Manchesteri Iskola további kiemelkedő 
professzora Erik Swyngedouw, akinek a nevéhez 
fűződik többek között a glokalizáció fogalma is. 
Swyngedouw kutatási területe a politikai gazda-
ságtan, az urbanizáció, a városi politikai ökoló-
gia és a városi kormányzás, tehát jelentősen eltér 
az eddigiekben említett gazdaságföldrajzosok 
munkásságától. Ugyanakkor az ő neve fémjelzi 
a Városok, Politikák, Gazdaságok kutatócsopor-
tot, akik a jelenlegi városi, politikai és gazdasági 
kihívások elemzésére fókuszálnak, s munkáik 
az előzőekben említett kutatásokhoz is kapcso-
lódnak (pl. Martin Hess mindkét kutatócsoport 

tagja). A 2000-es években a Manchesteri iskola 
társadalomföldrajzi kutatásait elsősorban ez a 
kutatócsoport határozta meg (Swyngedouw mel-
lett Kevin Ward munkáit érdemes megemlíteni).

A globálkapitalizmusban a politikai-gazdasá-
gi folyamatok átrendezik a földrajzi léptékek vi- 
szonyát: a nemzeti lépték szerepe csökken, a glo- 
bális mellett azonban a lokális lépték kiemelt 
hangsúlyt kap. A lokális értékek jelentősége  
a globális értékrend terjedésével, illetve részben 
annak ellenhatásakéntegyre nő. Swyngedouw 
a glokalizáció fogalmát az átértékelődő lépté-
kekhez kapcsolódóan fogalmazta meg. Kiemeli, 
hogy a globális termékekre, szolgáltatásokra  
a helyi kulturális viszonyok nagymértékben 
hatással vannak, s ez a vállaltok marketingstra-
tégiájában is megjelenik (pl. McDonalds), akik  
a helyi piacokhoz idomulnak is. Azok a válla-
latok tudják hatékonyan alkalmazni a glokali- 
zációt, ahol a döntéshozatali mechanizmus is 
decentralizált. Összességében a glokalizáció elő-
nyös a fogyasztó számára, mert jellemzően szé-
lesebb piaci kínálathoz jut, s az erősödő verseny 
miatt kedvezőbb árakon. Ugyanakkor a termelők 
számára a helyzet korántsem ennyire pozitív, ők 
költséghátrányuk miatt kiszorulhatnak bizonyos 
piacokról, ami a versenyt csökkenti.

A globalizáció és a lokalizáció egyszerre 
jelentkezett a városokban, mely a városok térbeli 
szerkezetének az átalakulását is eredményezte.  
A térbeli léptékek újjászerveződnek, összefonód-
nak és szétválnak, mely leginkább a városok-
ban érhető tetten, ahol a tőke is koncentrálódik 
(sWYngeDouW 1997, 2004).

Mindezek, az oktatásba is integrált kutatási 
eredmények világszerte ismertek, a neil coe, 
PHiliP kellY és HenrY W. c. Yeung munkája-
ként megjelent Economic Geography: A Con- 
temporary Introduction (2007, 2013) pedig az 
egyik legnépszerűbb felsőoktatási gazdaságföld-
rajzi tankönyvvé vált. A Manchesteri Egyetem 
Földrajzi Tanszékének fő kutatási irányairól a kö- 
vetkező helyen lehet tájékozódni: http://www.
seed.manchester.ac.uk/geography/research/

kukelY gYörgY
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