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GOSPODARSKEMU PROSTORU LASTNE SILE
IN NJIHOV POMEN ZA REGIONALNI RAZVOJ
Cene M a I o v r h *
Gospodarsko reprodukcijsko gibanje s tržnim značajem določuje
zmogljivost oziroma energijo v tem gibanju programirano udeleženih
proizvajalnih faktorjev vseh vrst in oblik. Toda za sam potek gibanja
so bistveno pomembne še neke neobvladljive danosti. Le-te vplivajo
na obnašanje zmogljivosti faktorjev in celotnega procesa in sicer zato,
ker so reprodukciji lastni nosilci sil. Mišljeni so predvsem naslednji pojavi: potrošnja dobrin, specializacija proizvajalnega in storitvenega dela
za ustvarjanje dobrin, redkost ustvarjenih dobrin in njihova vrednost,
spreminjanje vrednosti dobrin v denar, menjalnost dobrin in stvarjanje
presežne vrednosti, nihanje ponudbe dobrin in povpraševanja po njih,
konkurenčnost in tekmovalnost ponudbe dobrin na trgu, z inovacijsko
specializacijo proizvodnje obnavljana oziroma vzdrževana redkost dobrin
in lastništvo.
V procesu je uresničena zmogljivost faktorjev pod vplivom sil, ki so
navzoče in izražene v zgoraj navedenih danih pojavih. A za reprodukcijske dosežke niso merodajni samo vplivi teh sil. Proizvodnja, dodeljevanje
in potrošnja dobrin potekajo v prostoru, in obnašanje energije vsake
izmed teh prvin reprodukcije, je hkrati pod vplivom autohtonih sil
prostora.
Nosilci prostorskih sil so tudi neke danosti, ki pa so, za razliko od
danosti v ustroju reprodukcije, deljene v naravne in izvedene. Obojne
so neobvladljivi ali težko obvladljivi pojavi, ki kot nosilci sil vplivajo na
potek reprodukcije. Posebno pozornost zbujajo izvedene danosti in sicer
zato, ker so generirane pretežno na področju končne potrošnje dobrin.
Končna potrošna raba proizvedenih in prostih dobrin poteka na
mestih bivanja tako, da smemo oboje dogajanj istovetiti.. Funkcionalno
gre namreč za en pojav, čeprav ima potrošnja v izhodišču prevladujoče
ekonomsko, bivanje prevladujoče sociološko obeležje. Tako opredeljena
potrošnja ima veliko spontanih, samo od sebe ali nenadzirano nastajajočih značilnih potez, neprimerno več kot jih imata proizvodnja in dodeljevanje. Predvsem na področju končne potrošnje dobriti oziroma bivanja, obstajajo pogoji in nagibi za tvorjenje težko obvladljivih, danili
pojavov.
* dr., redni univ. prof., Ekonomska fakulteta, Vojkova 69, 61000 Ljubljana, TU.
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En del v prostoru danih pojavov: naravnih in izvedenih, nastopajočih
v obliki procesov ali stvari, je gospodarsko izkoriščen. Izkoriščati je
mogoče seveda le obvladljivi del zmogljivosti pojavov. Y celoti pa so
pojavi obojnega porekla nosilci sil, ki neprestano dinamično vplivajo
na obnašanje energije ustvarjalnih prvin reprodukcije, jačajo ali zavirajo ustvarjanje. Strnjeno so ti vplivi izražani z ekonomskimi merili,
med katerimi sta glavna: cena ustvarjenih dobrin in z menjavo dobrin
pridobljeni dohodek. Slednji je zlasti pomemben, pač zato, ker povzema
vse cene iz poteka gibanja in zabrisuje razlike med vrstami dobrin.
Pridobivanje dohodka in delitev dohodka — s ciljem njegove rabe
— dobro nakazujeta poglavitne značilnosti reprodukcije in sicer glede
na odvisno povezovanje sodelujočih faktorjev, kakršno nastaja pod
vplivom sil, ki jih posredujejo autohtone reprodukcijske danosti in
autohtone prostorske danosti. Neizogibna navzočnost prostorskih danosti
in sil je razlog, zakaj se postavlja naloga načrtovanja in programiranja
razvoja reprodukcije še z vidika prostora, v katerem to gibanje poteka.
Postavljena naloga je dosti težavna. Vedeti moramo zlasti, da teoretsko še niso zadosti izčiščena napotila o načinu ugotavljanja tistih nihanj
vplivno-odzivnih razmerij zmogljivosti faktorjev, ki nastajajo zaradi prisotnosti prostorskih sil. Dognanja raziskav, ki sestoje iz analize poteka
reprodukcije po enotah gospodarskega prostora neke razsežnejše narodnogospodarske celote, dajejo tudi oporišča za razkrivanje označenih nihanj. Toda to še ni dovolj, potrebna bi bila čvrstejša, posebnemu namenu ustrezajoča metoda analitskega dela.
Kako neizčiščeno je vprašanje ugotavljanja vplivno-odzivne dinamike
zaradi prisotnosti autohtonih sil gospodarskega prostora, dokazuje dokaj
razširjeno prepričanje, da so za gospodarstvo važni predvsem odnosi do
danih naravnih svojstev prostora, bodisi, da so le-ta dobila značaj reprodukcijskih faktorjev ali da ohranjajo značaj negospodarskih danosti.
Tako prepričanje navaja, da je vplivnost v prostoru izvedenih danosti
in sil takorekoč nevažna, zanemarljiva. In vendar vznikajo na torišču
bivanja oziroma končne potrošne rabe dobrin, pojavi in sile, ki po prostorskih enotah lahko zelo različno vplivajo na učinkovitost odvisnega
povezovanja zmogljivosti reprodukcijskih činiteljev. Dober zgled za to
je vloga, kakršno ima stopnja izgradnje negospodarske infrastrukture pri
doseganju stopnje gospodarske učinkovitosti.
Natančnejše določevanje vplivnosti autohtonih sil prostora na potek
in razvoj reprodukcije, zlasti po regionalnih enotah, bo mogoče učvrstiti
šele postopno. Začetni prispevek tej zahtevni nalogi, je predočitev prostorskih sil oziroma pojavov, ki posredujejo njihovo navzočnost in so
obenem pomožno sredstvo za njihovo ugotavljanje. Prispevek je torej informacija o idejni zasnovi analitike v prostoru nastopajočih in v času
spreminjajočih se pogojev gospodarskega razvoja.
*

Nosilec gospodarskemu prostoru lastnih sil, ki vplivajo v procesu reprodukcije, so naslednji dani pojavi: družbenost, tvorjenje središč družbene aktivnosti, kombinativnost tržnega in samooskrbnega pristopa zado38
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voljevanju potreb, nahajanje v prostoru, naraščanje števila prebivalstva,
prirejanje prostora potrebam reprodukcije, zadrževanje reprodukcije na
mestu in p o območjih, stopnjevita središčnost družbene aktivnosti, vplivnost danih sestavin okolja na reprodukcijo, omejenost razvojno-reprodukcijske zmogljivosti sestavin okolja. Z vplivanjem teh danosti v poteku
gospodarske reprodukcije, se oblikujejo posebnosti posameznih enot gospodarskega prostora, dobivajo le-te svoje bolj ali manj individualne
poteze. Čeprav se te danosti oziroma v njih prisotne sile uveljavljajo
povezano in je mnogokrat težko razlikovati vplive posameznih med
njimi, so v naslednjem prikazane vsaka zase.

Družbenost
Proizvodnja raznovrstnih potrebnih dobrin poteka na različnih, v
prostoru razpršenih mestih, medtem ko je njihova potrošna raba osredotočena po temeljnih skupinskih enotah, katere predstavljajo družine.
Biološko determinirane skupinske enote so v nedeljenem območju bivanja udeležbe pri oskrbovanju z dobrinami iz istih virov, so zato medseboj odvisne in povezane z družbenimi odnosi. Odvisna povezanost obstaja, čeprav ni nujno prisotno neposredno gospodarsko sodelovanje med
skupinskimi enotami bivanja oziroma niso med njimi vzpostavljeni produkcijski odnosi.
Iz odnosov v prostoru bivanja stvorjena družbenost je najjasneje
izražena z družbeno ali socialno varnostjo družin in poedincev. S tem
je podan pogoj za izoblikovanje družbenega ali socialnega okolja. Socialno okolje je agregat kulturnih, storitvenih in proizvedenih materialnih dobrin, ki so uresničevane samo z družbenim bivanjem v nedeljenem
prostorskem območju.

Tvorjenje središč družbene aktivnosti
Y teku zgodovinskih razdobij je, navkljub raznovrstnim spremembam
organizacije prostora, mesto menjavanja dobrin, t. j. tržni kraj, čvrsto
ohranjal vlogo gospodarskega središča. Toda s tem še ni pojasnjeno
zakaj in kako pride do njegove zasnove, ki omogoča obstoj in razvoj delovanja gospodarske in družbene privlačne moči z nekega ožjega ali
širšega prostorskega območja.
Središče se stvori z nakopičenjem z družbenimi odnosi povezanih
temeljnih, družinskih skupnosti na mestu bivanja oziroma končne potrošnje dobrin. Razlog za takšno zgostitev bivanja je smotrnost radialnega dostopa do vseh v prostoru razpršenih primarnih izvorišč dobrin.
Kolikor postane zasnovana aglomeracija bivališč mesto za predelovalno
proizvodnjo dobrin, se njena središčna funkcija ojači. Iz prvotno podeželskega obeležja se postopno razvije mestno obeležje središča, izraženo
z ustreznimi razlikami, nanašajočimi se na proizvodno dejavnost, način
bivanja in izoblikovanost socialnega okolja.
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Kombinativnost tržnega oskrbovanja s samooskrbovanjem
Uveljavitev načela družbene delitve dela sama po sebi še ne zagotavlja
izločenje najprvotnejšega, samooskrbnega načina zadovoljevanja potreb
po dobrinah. Za slednjega sta značilna nestandardizirani, vsakokratnim
razmeram prilagojeni pristop in izvajanje dela. Y reprodukciji mora biti
delo opravljeno tako, da je prilagojeno razmeram: a) vselej, ko so poudarjeni vplivi naravnih danosti prostora, in b) vselej, ko enote dodeljevanja na mesto proizvodne ali potrošne rabe dobrin označujeta
hkrati majhna količina dobrine in miniaturna prostorska razsežnost.
Drugi izmed obeh vzrokov prispeva povečevanju deleža samooskrbe
v dodeljevalnem področju, kar je tudi poglavitna ovira izgradnji popolnega transportno-dodeljevalnega sistema.

Nahajanje v prostoru
Faktorji in prvine reprodukcije so v prostoru nameščeni in, glede na
medsebojne odnose, razmeščeni. Namestitev in razmestitev določneje
opredeljujeta pojav nahajanja v prostoru.
Posledica namestitve faktorjev in prvin reprodukcije je jasno izražena z nastankom njihovega okolja, ki ga navadno imenujemo zemljepisni položaj. Okolje kot agregat obvladljivih in neobvladljivih stvari in
procesov, je podvrženo interakcijam svojih sestavin, kar vpliva na obnašanje reprodukcijske energije, vendar ne poljubno, marveč glede na
izdatnost le-te.
Razmestitev je formalno določljiva z razdaljo, ki loči dvoje ali več,
medsebojno dopolnjujočih se reprodukcijskih faktorjev ali prvin. Neposredna posledica razmestitve, to je, integriranje transporta v reprodukcijo, vpliva v različnih pozitivnih in negativnih ozirih. Tipični vplivi
v pozitivnem smislu se uveljavijo, na primer, z izborom najboljših namestitvenih zasnov, vnešenih v konkretne investicijske programe ali z izboljšanjem proizvodnih programov tistih proizvajalnih enot, pri katerih
začno stroški transporta presegati normativni delež v strukturi cene, in
podobno.
Naraščanje števila prebivalstva
Vzroki naraščanja števila ljudi večinoma niso pod neposrednim
vplivom prostorskih sil. Pač pa vlada dokaj jasno odvisna povezava
med stopnjo rasti prebivalstva in razsežnostjo prostorske enote, ki mora
biti na razpolago za to, da bodo zadovoljene celokupne potrebe posameznikov na mestu bivanja in na vsakokratni razvojni ravni bivanja
oziroma končnega trošenja dobrin.
V tehnično zelo primitivnih razmerah so za oskrbo z osnovnimi dobrinami potrebne velike površine slabo izkoriščenih zemljišč, množitev
ljudi je močno zavirana. Izboljšanje izkoristka zmogljivosti bioklimatskega faktorja prispeva temu, da se popravi razmerje med velikostjo
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površin in številom ljudi. Gospodarske in tehnične prvine menjalnega
ustroja posredujejo tudi enakomernejšo porazdelitev označenega razmerja v globalnih razsežnostih.
Y tehnično visoko razvitih ekonomijah se razmerje med velikostjo
površin in številom prebivalstva začenja spreminjati na rovaš degresivnega naraščanja prebivalstva ali celo njegove stagnacije. Tukaj se
namreč povečuje fizični oziroma prostorski obseg normativnih enot
tehnične opremljenosti dela na področjih proizvodnje in dodeljevanja,
kakor tudi normativnih tehničnih enot dobrin, ki so namenjene osebni
in skupni potrošni rabi. Povečujoče se površine, ki odpadejo na delovno
enoto, bivalno enoto, infrastrukturno enoto in na tem slične enote, povzročajo absolutno utesnjevanje gospodarskega prostora.
Prirejanje prostora potrebam reprodukcije
Vzpostavitev funkcionalno ustrezajočih gospodarskih-tehničnih razmer na mestih in po območjih izvajanja posameznih prvin reprodukcije,
je mogoča samo s predhodnim preobražanjem prizadetega prostora. Preobrazba je v bistvu z delom in naložbami izvršena prilagoditev danih
naravnih sestavin prostora nastalim razmeram in izgradnja trajnih sredstev proizvodnje, dodeljevanja in bivanja. Na novo zgrajena trajna sredstva v prostoru služijo fizični zaščiti in zagotovitvi delovnih procesov
in bivanja družin ali pa so materialne sestavine socialnega okolja, to se
pravi, da služijo fizični zagotovitvi in zaščiti družbenosti.
Celokupni rezultat preobražanja oziroma prirejanja prostora je sklad
akumuliranega družbenega bogastva ali antropogenih stvaritev. Navadno
ta sklad delimo v skupino strukturnih, posebej: gospodarskih in negospodarskih dobrin, in v skupino infrastrukturnih dobrin. Vendar med
tema dvema skupinama ni jasne razmejitve niti v funkcionalnem in še
manj v formalnem pogledu. Prilagajanje naravnih danosti gospodarskim
namenom zahteva namreč izgrajevanje trajnih sredstev, ki služijo obenem gospodarstvu in vzdrževanju socialne varnosti, so potemtakem sestavina i sklada strukturnih i sklada infrastrukturnih dobrin. Na tak
način nastala pariteta večnamenske funkcionalnosti nekih v prostoru
ustvarjenih trajnih dobrin predstavlja seveda izrazito razvojno prednost.
Namestitveno zadrževanje reprodukcije
Gibljivost proizvajalnih faktorjev v prostoru omogoča, da je proizvodnja prilagodljivo razmeščena po merilih gospodarsko prednostnega
nahajanja znotraj nekega območja. Možnost namestitvene izbire pa preneha, ako je proizvajalni faktor dani naravni proces ali dano ležišče
koristne zemeljske tvarine. Proizvodnja in nanjo vezano bivanje sta
v teh primerih zadrževana na mestih in v območjih, kjer so naravni
procesi obnavljani oziroma so še zaloge v ležiščih.
Uveljavljanje sile namestitvenega zadrževanja reprodukcije je seveda
sorazmerno gospodarski učinkovitosti izkoriščanja naravnih procesov
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in izvorišč. Raven učinkovitosti pa je posebej lahko odvisna od interakcije energije, s katero razpolagajo uravnavano izkoriščane in neizkoriščane, zatorej tudi neobvladovane, naravne danosti, ki hkrati nastopajo
v prizadetem okolju.

Stopnjevana središčnost družbene aktivnosti
Središča družbene aktivnosti v prostoru, vzlic istorodni zasnovi, niso
enaka. So različno velika, razpolagajo z neenako zmogljivostjo svojih
notranjih sestavin in z različno obsežnim pomerijem privlačne moči. Na
tovrstne razlike naletimo znotraj vseh enot gospodarskega prostora.
Podeželska središča vaškega tipa so v svoji rasti in v razvoju notranjega ustroja ter pomerija privlačne moči izrazito omejena. Zato so nujno
razpršeno razporejena po prostoru in številna. Nekmetska naselja niso
podvržena podobnemu omejevanju, a so v funkciji središč zelo diferencirana. Razlog temu je nagli, pospešeni razvoj tistih, sorazmerno redkih
središč, ki imajo prednosti namestitvenega ali razmestitvenega nahajanja v enoti gospodarskega prostora. Zaradi take prednosti je bila okrepljena proizvodna in neproizvodna gospodarska dejavnost, tjakaj so se
osredotočale negospodarske dejavnosti, prišlo je do razširjenega oblikovanja in učvrščevanja socialnega okolja. Vse navedene okoliščine še nadalje povečujejo privlačnost prizadetih središč. Njihov, s prednostjo nahajanja v prostoru forsirani razvoj pa ne povzroči prekinitve razvoja
preostalih središč. Le-ta uspevajo naprej, a prvenstveno odvisno od razmer, ki vladajo znotraj njihovih prvotno zasnovanih pomerijih privlačne
moči.
V gospodarskem prostoru normativno veljavni policentrični ustroj
družbene aktivnosti ima značilni pečat stopnjevanosti. Izraz tega je v
prostoru izoblikovani sistem centralnih krajev, odvisno zvez je krajev
različnega, z zmogljivostjo notranjih funkcionalnih sestavin in z obsegom pomerija privlačnosti določenega, ranga.

Vplivnost danih sestavin okolja
Na mestih nahajanja reprodukcijskih faktorjev in odvijanja procesov
te vrste, se stalno tvorijo odnosi z energijo stvari in procesov, ki na istih
mestih nastopajo kot danosti. Izoblikovano je okolje, t. j. z energijsko
vplivnostjo in odvisnostjo povezovani skupek obvladanih reprodukcijskih in neobvladanih naravnih ter socialnih procesov in stvari. Kakovost
okolja je odvisna od tega, kako agregirani procesi in stvari v vsakokratnem času in prostoru med seboj oddajajo in sprejemajo energijo.
Okolje, ki je stvorjeno tako, da je v interakcijah prostorsko strnjeno
in časovno zdržema udeležena zmogljivost istorodnih ali sorodnih danosti, veliko prispeva individualnim potezam enot gospodarskega prostora.
V prostoru so strnjeni in vzdržni zlasti vplivi socialnega okolja ter reliefnih in bioklimatskih razmer. Vplivnost sil podeželskega socialnega
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okolja je izražena z različnimi oblikami prebivalstvene deagrarizacije,
ki se sicer spreminjajo v času ali v prostoru, a vselej in povsod blažijo
oziroma preprečujejo ogrožanje socialne varnosti. Uveljavljanje nekih
tipičnih bioklimatskih in reliefnih razmer na širše razprostranjenem območju, je v pogojih tržnega izvajanja reprodukcije žive tvarine povod
proizvodni rajonizaciji. Na podoben način so zasnovane cone zgostitve
industrijske in prometne delavnosti ali pa so na ožjem območju uresničeni napori za obvladanje nekih danih naravnih razmer.

Omejenosti razvojno-reprodukcijske zmogljivosti sestavin okolja
Sleherni programirani in v prostoru uravnavano izvajani proces ima,
vsled interakcije sestavin okolja, določeno optimalno razvojno učinkovitost. Izboljševanje rezultatov je mogoče samo do meje, pri kateri začne
zmogljivost ene izmed danih sestavin okolja proti obvladovanim sestavinam interakcijsko ali prevladovati ali pešati. Porušenje normalnega
vplivno-odzivnega razmerja med sestavinami okolja zavira razvoj in
lahko privede do skrenitve razvoja v novo smer.
Zaviralni učinki se kažejo neposredno pri rezultatih dela ali posredno
tako, da je potrebno vlagati en del ustvarjenega dohodka za ponovno
uravnoteževanje okolja in za preprečevanje nadaljnje škode. Enako ali
še bolj pomembne posledice porušenja označenega razmerja izkazujejo
tendence skrenjevanja razvoja. Primeri za to so pojavi, kakršne predstavljata: proizvodna deagrarizacija, ki pomeni postopno slabitev s preteklim delom prirejenega in vzpostavljenega sklada zmogljivosti bioklimatskega faktorja in sekundarna urbanizacija, t. j. predstavljanje mesta
bivanja iz natrpanega urbanega v podeželsko okolje.
*

Uveljavljanje sil gospodarskega prostora v reprodukcijskem gibanju
izpričujejo zlasti: 1) specifične poteze sestave in razvojnih pogojev reprodukcije p o enotah prostora, 2) neenakomerni tempo razvoja po teh
enotah in 3) kakovostni in količinski značaj družbenih in gospodarskih
povezav, ki v obeh smereh nastajajo med enotami prostora zaradi delitev
dela, kakor tudi zaradi neenakomerno izdatnega razvoja. Vzlic očitni
prisotnosti vplivov prostorskih sil pa je njihovo preverjanje težavno. En
razlog za to je v okoliščini, da je z vidika ustrezne spoznavne teorije
posvečena sorazmerno majhna pozornost opredeljevanju teh sil; precej
bolj je zapažano in obravnavano vplivno obnašanje samo nekaterih
izmed njih. Naslednji razlog je metodološke narave. Za razliko od vloge,
ki j o imajo autohtone reprodukcijske sile in spleti sil (energija), je vplivnost prostorskih sil naglo spremenljiva po faznih razdelkih ustvarjalnega
področja posameznih reprodukcijskih ciklov in sicer posebej vsled modifikacij okolij, v katerih potekajo faze.
Bivanje na mestih, opredeljeno kot raba razdeljenega dohodka s
ciljem končne potrošnje raznovrstnih ustvarjenih dobrin, je najstanovitnejša faza celotnega reprodukcijskega procesa. Na mestih bivanja na43
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staja n e d e l j i v a agregirana celota u r a v n a v a n i h f a z n i h r a z d e l k o v r e p r o d u k c i j e in pretežno s p o n t a n o o b l i k o v a n e danosti socialnega o k o l j a . Z a radi težke o b v l a d l j i v o s t i j e socialno o k o l j e zelo v a ž e n p o s r e d n i k in n o silec sil g o s p o d a r s k e g a prostora. Smiselna j e p o t e m t a k e m težnja, da so
i z h o d i š č e za r a z v o j n o n a č r t o v a n j e , ki i m p l i c i r a v p l i v n o s t sil g o s p o d a r skega prostora, p r e d v s e m d o g n a n j a analitskih raziskav b i v a n j a o z i r o m a
p o d r o č j a finalne p o t r o š n j e dobrin.
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INTRINSIC FORCES OF THE ECONOMIC SPACE AND THEIR
SIGNIFICANCE FOR REGIONAL DEVELOPMENT
Cene M a l o v r h
(Summary)
The process of the economic, reproduction is also modified under the influence of forces which emerge from specific phenomena in a given economic
spaces and which are difficult to manage. These are natural phenomena and,
in particular, the phenomena derived from specific social environments.
The author points at the characteristics and the developmental significance
of phenomena which mark the presence of autochtonic spatial forces, such as:
sociability, formation of centers of social activity, combination of market supply
and autarky, population growth, adaptation of the space to the requirements
of reproduction, increasing centrality of the social activity, influence of given
components of the environment for developmental reproduction, and others.
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