
Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok

Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 11. osztályosok számára

II. Globális és helyi összefüggések

A bolygónk majdnem zártnak tekinthető ökológiai rendszerét az utóbbi évtizedek változásai
összete  módon befolyásolták.
E zeket az ökológiai terheléseket 4 fő tényező határozza meg:
1. a világ népességének mérete
2. az átlagos életszínvonal
3. a fogyasztás szerkezete
4. a technológiák hatékonysága

K övetkeztetés

A  világ népességének exponenciális növekedése a term elt javak, élelm iszer és
energiák ugyanilyen szintű em elkedését tenné szükségessé. I lyen m ennyiségű
szükségleti elvárások közepe e a hatékonyság növelése és a pazarlás csökkenté-
se m inden em bernek alapvető köteleze ségévé kellene, hogy váljon.

N apjainkban a F öld lakossága becslések alapján m eghaladta a 7 milliárd főt. E z
azt jelenti, hogy ennyi em ber szám ára kell élelm iszert, ivóvizet előállítani, fát, ru-
hát, energiát, lakhatást stb. biztosítani. A  növekvő népesség által összegze  szük-
ségletek kielégítéséért egyre nagyobb küzdelm et kell m ajd folytatnia m indenkinek.

M eghatározás

A  társadalmi és gazdasági rendszerek valamint azok problémái kezdetektől
fogva egészet alkotnak, s csak az ember fogalomalkotó gondolkodása mia
váltak el egymástól.

K övetkeztetés

E bből következően a m űködésük és fejlődésük közben felm erülő problém ákat is
együ , m indkét rendszer felől közelítve és vizsgálva szabadna csak kezelni, illetve
m egoldani. E gy ado  időpontban hozo  döntésnek nem  szabad csak a rövid távú
eredm ényeit nézni, hiszen az hosszú távon katasztrofális következm énnyel is
járhat. E z azt jelenti, hogy a különböző tudom ányterületek szakértőinek, politi-
kusoknak, akár egy vállalat, vállalkozás vezetőjének, de egy családfőnek is az ado
problém ahalm az egészét kellene látnia, ahhoz hogy arra hosszú távon m egol-
dásokat találjon. A  társadalm i-gazdasági rendszerek m ai összhatásának m egér-
tése gyerm ekcipőben jár, és az em beriség – egyelőre – képtelen m egjósolni saját
tevékenységének ökológiai következm ényét a bolygón.
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