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napjaink világgazdasága nem egymással 
kölcsönhatásban álló nemzeti és regionális gaz-
daságok hálózata, hanem merőben új, magas 
fokon összekapcsolt, technikailag megváltozott 
termelési viszonyokkal és saját belső dinami-
kával rendelkező (a szerző szavaival) identitás. 
A jelenség összefoglaló neve a globalizáció, 
nem egy történelmi korszak végét és egy másik 
kezdetét jelenti, hanem egy teljesen új valóság 
kibontakozásának az időszakát.

A világszerte bekövetkező változások szem-
beötlő területei, a szerző szavaival a változások 
hat mozgatórugója a következő:
– A számtalan szállal összefonódó globális 

gazdaság. (A világszerte összekapcsolódó ter-
melési, fogyasztási kapcsolatok miatt a szer- 
ző Földünk gazdaságát egy óriási részvény-
társaság működéséhez hasonlítja és azt Föld 
rt.-nek nevezi.)

– egész bolygónkra kiterjedő elektronikus kom- 
munikációs hálózat, a digitális forradalom,  
a globális elme megjelenése.

– A politikai, gazdasági és katonai erők új egyen-
súlyának kialakulása, a hatalmi átrendeződés.

– A népesség számának fenntarthatatlan emel-
kedése, a természeti erőforrások túlzott kiak-
názása, az édesvíz készletek kimerítése, azaz 
a túlnövekedés.

– A forradalmian új biológiai, genetikai tech-
nológiák egész sorának megjelenése, az újra-
értelmezett élet és halál kérdése.

– A gazdasági változások nyomán az emberi 
civilizáció és a Föld ökológiai rendszerei 
közötti kapcsolat radikálisan megbomlott és 
emiatt kiéleződött helyzet alakult ki.

A könyv fejezetei ezeket a mozgatórugókat 
elemzik. A globális gazdaság két jelentős válto-
zást vitt végbe a munka világában. Az egyik az 
állások kiszervezése (outsourcing) alacsonyabb  
bérű országokba, a másik az állások gépre szer-
vezése (robosourcing). ezek hatásaként nőtt a ter- 
melékenység, de sok munkahely is megszűnt, 
az állások száma pedig stagnál mind a fejlett 

ipari országokban, mind a fejlődő országokba 
kiszervezett munkahelyeken. Kezdetben csak az 
ipari termelésben, majd a mezőgazdaságban is 
jelentkező folyamat ma már a szolgáltatásokon is 
érezteti hatását. A gépre szervezés következtében 
a technológiai tőke egyre fontosabb szerephez 
jut az emberi munkához képest, a termelésből 
származó bevétel mind nagyobb része kevesebb 
ember kezében összpontosul, nő a jövedelmi 
egyenlőtlenség. Az ipari termelésben a harmadik 
ipari forradalomként emlegetett nanotechnoló-
gia egyelőre felmérhetetlen változásokat ered-
ményezhet a foglalkoztatásban is. Az 1991-ben 
kifejlesztett első szén nanocsövek elektromos 
vezetőképessége meghaladta a rézét és százszor  
erősebb és hatszor könnyebb volt, mint az acél.  
A távíró felfedezése óta az elektronikus kommu-
nikációs rendszereket sokan az emberi idegrend-
szerhez hasonlítják. ezt az elképzelést fejezi ki, 
erősíti a második fejezet címe, a globális elme. 
A számítógépek és a világháló fénysebességgel 
közvetíti az információt az emberek milliárd-
jai között. A globális kommunikáció hatalmas 
átalakuláshoz vezet az élet minden területén.  
A globális, nemzetek felett átívelő technológiák, 
az internet, mesterséges holdas televízió olyan 
területeken fejtenek ki hatást, amelyek egykor  
a nemzetállamok hatáskörébe tartoztak.

Az információ és a piacok egyidejű globalizá-
ciója a kormányoktól a multinacionális vállalatok 
felé tereli a hatalmat. A hazát nem ismerő multi-
nacionális cégek önös üzleti érdeke egyetlen tör-
vényt ismer el, a nyerészkedést és ezért játsszák 
ki egymás ellen a nemzetállamokat. oda telepítik 
gyáraikat ahol alacsonyabbak a munkabérek és 
kevésbé korlátozzák szabadságukat. A piac tért 
nyer a demokrácia rovására. A nemzeti törvény-
hozások döntéseit a vállalatok és nem az ország 
távlati érdekei befolyásolják. A nemzetállamok  
nemzetközi szerepének csökkentését jelzik a vi- 
lágban megjelenő, különböző országok elköte-
lezett polgárai által kezdeményezett, sok estben 
jelentős nemzetközi megállapodásokhoz vezető 
mozgalmak is.
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Újszerű elméleti megközelítésével a hasonló 
indíttatású kutatások alapművévé válhat. A kötet 
megkerülhetetlen a településtörténettel, építé-
szettel, társadalomföldrajzzal foglalkozó szak-

emberek számára, olvasmányos stílusa ugyan-
akkor a nagyközönség számára is élvezetessé 
teszi a monográfiát. 

kavecSánSZki mátÉ



94

A nemzetek közötti erőegyensúly drámai 
változáson megy keresztül, hatalmi átrendező-
dés történik. Az egyesült Államok és nyugat-
európa világgazdasági vezető szerepe keletre 
tolódott és lassan erős gazdaságok jelennek meg 
a világ más részein is. A katonai erő jelentősége 
kezd halványulni egy olyan világban ahol a vál-
lalkozások soha nem látott közelségbe kerültek 
egymáshoz. Korunk komoly veszélyforrása lett 
a drogkereskedelemből élő bűnszervezetek, ter-
rorista csoportok tevékenysége.

A gazdasági növekedést a bruttó hazai ter-
mék, a Gdp fogalmával fejezzük ki, a fogalom 
1937. évi megalkotása óta. A Gdp figyelmen 
kívül hagyja a jövedelem elosztását, az erő-
források kihasználását (kimerítését) és a káros  
anyag kibocsátást. A kultúra globalizációja, a te- 
levízió és az internet segítségével oda vezet, 
hogy az emberek életszínvonaluk megítélésénél 
a leggazdagabb országokat tekintik mintaként. 
ez is oka az egy főre jutó fogyasztás, népesség-
szaporodás arányát meghaladó változásának. Az 
igények, a kereslet növekedése árfelhajtó hatású. 
A növekedés határokba ütközése legszemléle-
tesebben a mezőgazdasági termelésben látszik.  
A mezőgazdaság termelékenysége a múlt század 
második felét jellemző 3,5 százalékról 1 szá-
zalékra csökkent. A föld termelékenységének 
a csökkenése és az öntözővíz hiánya az egész 
Földön jelentkezik, de egyes régiókban már rob-
banás közeli helyzetet teremtett.

A biotechnológia fejlődésének eredménye-
ként több súlyos egészségügyi probléma szinte 
csodával határos gyógymódjának a lehetősége 
tűnt fel. ezek az eredmények és várható széles- 
körű alkalmazásuk az élet és halál fogalmá-
nak újraértelmezését igénylik. A génkutatás, 
az emberi embriók kutatási célú klónozásával 
azonban olyan határhoz ért az ember, amelynek 
átlépésére kivételes össztársadalmi bölcsességre 
lenne szükség. Az embriók beágyazódás előtti 
genetikai diagnózisa kiszűrheti, hogy a párok 
beteg gyereket hozzanak világra, de ezt a pozitív 
hatást beárnyékolja egyes tulajdonságok módo-
sításának, a valóság manipulálásának a lehető-
sége. elfogadható-e, hogy az ember maradandó 
hatást gyakoroljon az átöröklés jövőjére, teszi 
fel a kérdést a szerző. A géntechnológia révén 
megjelentek a genetikailag módosított, és élel-
miszerként fogyasztott növények. Féltünk tőle, 
de már létrehozták és a piacon kapható az első 
génmódosított állat is, egy lazacfajta formájában.

Az emberiség előtt álló legsúlyosabb és leg-
fenyegetőbb veszély a klímaválság. A szénala-

pú fosszilis tüzelőanyagok égetésével naponta  
90 millió tonna, légkört melegítő anyagot bocsá- 
tunk a légkör rendkívül vékony rétegébe. na- 
ponta annyi többletenergia marad a légkör alsó 
rétegeiben, ami 400 ezer hirosimai atombomba 
robbanásakor szabadulna fel. Annak a szén-
dioxid mennyiségnek, amit az idén bocsátunk  
a légkörbe, mintegy 25 %-a még 10 ezer eszten-
dő múlva is hozzájárul majd a Föld magasabb 
hőmérsékletéhez.

Ha nem tesszük civilizációnk központi, szer-
vező elvévé a klímaválság megoldását, akkor  
a hőmérséklet növekedése megfosztja majd élet-
képességétől bolygónkat. A helyzet napjainkra 
nagyon kiéleződött. Az előttünk álló lehetőség 
az energiahatékonyság növelése (a pocsékolás 
megszüntetése) és minél több energia nyerése 
megújuló energiaforrásokból. Az utóbbi évek 
áresése alapján feltételezhetjük, hogy a meg-
újulók árai versenyképesek lesznek a fosszi-
lis energiahordozókkal. 2010-ben a megújuló 
energiaforrásokba fektetett beruházások először 
haladták meg (17%-kal) a fosszilis energiahor-
dozókra fordított összegeket.

Az emberiség késve ismerte fel, milyen veszé-
lyes helyzetbe hozta lakóhelyét, a Földet. Az 
emberiség és a Föld ökológiai rendszere közötti 
kapcsolatokat gyökeresen átalakította az, hogy 
a népesség egy évszázad alatt megnégyszerező-
dött és továbbra is gyors ütemben nő. Az emberi 
civilizáció jövője forog kockán, de a politikusok 
eddig kudarcot vallottak ennek megoldásában. 
Továbbra is elkötelezettek a fejlődés olyan formá-
ja mellett, amely jövőnk szempontjából a kulcs-
fontosságú erőforrások kimerülésével fenyeget. 
Az írott történelem kezdetei óta, 300 nemzedék 
óta a bennünket körülvevő természet keveset 
változott. ezért magától értetődőnek tartottuk 
környezetünk állandó és viszonylag változatlan 
mintázatait. napjaink változásaival alapvetően 
befolyásoljuk Földünk vízkörforgását, megbont-
juk az ökológiai rendszer egyensúlyát, csökkent-
jük erdőinket, gyorsítjuk az élővilág tagjainak 
kihalását. A jövő érdekében gondolkodásunkat 
és az egyes országok vezetőinek a gondolkodását 
kell megváltoztatnunk azért, hogy közös erőfe-
szítéssel megmentsük a Földet a jövő nemze-
dékeinek. Új irányt kell szabni haladásunknak, 
közösen kell vállalnunk jelenlegi cselekedeteink 
jövőbeli következményeit. Fel kell, ismernünk az 
emberi faj tagjainak egymáshoz kötődő sorsa 
szétválaszthatatlanul összefonódik a Föld öko-
lógiai rendszerének egészével. Hogyan lehet  
kialakítani össztársadalmilag elfogadott dön-
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téseket és hogyan lehet azokat végrehajtatni.  
A szerző kicsit naivnak tűnő válasza, a demok-
ratikus intézmények internetre való átültetésével.

A könyv napjaink tudományos irodalmával 
szemben támasztott túlzott elvárásoknak meg-
felelően, nyolc oldalon sorolja fel a felhasznált 
irodalmat, majd száz oldalon találjuk a jegyze-
teket, amelyek sokszor általánosan ismert, vagy 
több szerző által is hangoztatott tények forrá-
saira utalnak. Az egyes fejezetek előtt vonalas 
grafikus ábrák szemléltetik az adott fejezetben 
feldolgozott résztémák kapcsolódásait. ezek elő-
segítik egyes kérdések főtémán belüli helyének 
és a kapcsolódó témaköröknek a felkeresését. 
Az anyag további feldolgozását segíti a név- és 
tárgymutató is. 

A szerző hangsúlyozza, hogy a jelenségek, 
folyamatok összefüggenek, együtt kell vizsgál-
nunk azokat, hogy felismerjük az eddig kevésbé 
figyelembe vett, a folyamatokat gyorsító kölcsön-
hatásokat. A számtalan résztéma feldolgozása 
viszont sokszor eltereli a figyelmet a leglénye-

gesebb kérdésről, az emberiség jövőjét fenyegető 
legfontosabb változásokról. A könyv hibájának 
tartom, hogy az ismertetett jelenségeket a szerző 
mind globálisnak, azaz a Föld felszínén, kicsit 
leegyszerűsítve, mindenhol előfordulónak tekin-
ti. A jelenségek térbeli elterjedésének, a területi 
különbségeknek a vizsgálatával a szerző nem 
foglalkozik, pedig a jövő elképzeléséhez földrajzi  
megközelítésre is szükség lenne. A globalizá- 
ció térbeli különbségeit bemutató néhány térkép 
a jelen értékelése és a jövő alakulásának elkép-
zelése szempontjából fontos lett volna. 

Hogy milyen lesz a jövőnk, arra a könyvből 
nem kapunk egyértelmű választ. Csak a válto-
zások irányait látjuk, amelyek teljes körű kibon-
takozását a jövő érdekében meg kellene változ-
tatnunk. Földrajzos szemmel érdemes elolvasni 
a könyvet, mert nagyon sok térbeli információt 
nyerhetünk a Földünkön zajló globális változá-
sok térbeli alakulásáról, különösen a klímavál-
tozás témaköréből.
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