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A téma:
A kapitalizmus legutóbbi válsága rendszerszintű, előre kódolt, gazdasági átrendeződéssel és alapvető
geopolitikai változásokkal járt – ebben a társadalomkutatók többsége egyetért –, sokak szerint
azonban nem csupán egy korszak, hanem a kapitalizmus, mint társadalmi rendszer végét is
jelent(het)i. A visszaesés és az ezzel járó átrendeződés az európai periféria egészét érintette/érinti a
magterület elhúzódó gazdasági válsága és változó globális státusza miatt, az elmúlt szűk egy
évtizednek mégis eltérő makrogazdasági és politikai "kimenetei" voltak/vannak a kelet-közép-európai
térségben, és ezt a térbeli differenciáltságot tovább erősítették társadalmi-térbeli polarizáció és
marginalizáció folyamatai szubnacionális szinten. A válság időszakában ugyanakkor újraéledtek a
viták az európai perifériák függőségét, strukturális problémáit és társadalmi konfliktusait újratermelő
mechanizmusokról, ezek lehetséges értelmezéseiről/megközelítéseiről. Ezek kelet-európai
perifériáról (itteni, "megélt" tapasztalatokból) kiinduló kritikái azonban csak szórványosak lelhetők fel
a nemzetközi szakirodalomban.
A válság lehetséges értelmezései, konkrét társadalmi-térbeli következményei, továbbá az ezekhez
kötődő viták legutóbbi válságon túlmutató tanulságai az európai perifériák számára mind a KRTK RKI
társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató műhelye, mind a Gazdaságföldrajzi Műhely számára
fontos, megvitatandó kérdések. A vita reményeink szerint segíti nem csak a válság-irodalom átfogóbb
és mélyebb megismerését, hanem az ahhoz kapcsolódó – a kelet-európai perifériáról, mint sajátos
ismeretelméleti kontextusból kiinduló – kritikák megfogalmazását is.
Vitakérdések
1. Miben más 2008/13-as válság, mint a korábbiak?
2. Vannak-e a válságnak kelet-közép-európai jellemzői, s ha igen, miben ragadhatók meg?
3. A válság térben egyenlőtlenül jelentkezett – és hatásai tovább mélyítették a társadalmitérbeli egyenlőtlenségeket. Vannak-e általánosítható tanulságai a válságnak abban a
tekintetben, hogy milyen típusú térségek az egyértelmű nyertesek és vesztesek, illetve miben
ragadható meg előnyös/hátrányos helyzetük? Melyek a releváns térbeli léptékei a válság
térben differenciált jelentkezése és következményei vizsgálatának? Alkalmasak-e az általunk
használt térkategóriák a válság körülményeinek, ill. következményeinek feltárására?
4. Milyen alternatívái lehetnek a neoliberális (és az átmenetileg, szórványosan alkalmazott
keynesiánus) társadalom- és gazdaságpolitikáknak, amelyek enyhíthetik a válság
katasztrofális társadalmi következményeit a poszt-tranzíciós kelet-közép-európai
társadalmakban?
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