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III. A szükséglet-kielégítés közösségi ereje

Az emberek egyéni igényei közösségi szinten társadalmi szükségletekké összegződnek. Az
összegze  szükségletek kielégítését üzleti vállalkozások/vállalatok, valamint az ado  államok
közszolgáltatását nyújtó intézményi rendszerek, vagy a civil szervezetek elégítik ki.

M eghatározás

„A z üzleti vállalkozás olyan szerveze  emberi tevékenység, mely a piacon
megjelenő fogyasztói szükségleteket elégíti ki, erőforrások felhasználásával,
önállóan végezve és kockázatot vállalva, hogy elérendő céljaként profitot
(hasznot) realizáljon a tevékenység végzése közben.” (C hikán 1997. p. 16.)

K övetkeztetés

A  vállalatok jövőorientált stratégiájának szerves része a hatékonyság fokozása. A
felhasznált erőforrásokkal való gazdaságosabb bánásm ód a túlélésük szem pont-
jából elengedhetetlen feltétel. A m ennyiben a vállalatok létének szerves része ez a
gondolkodásm ód, akkor az egyéneknek, azaz a gazdaság m ás szereplőinek – m int
a háztartásoknak, családoknak – is evidenciaként kell ezeket a téziseket m agukévá
tenni.

Idézet

„A gazdasági gondolkodás szerint nem az a kérdés, hogy ki, mit és mennyi idő ala
termel, hanem az, hogy mit áldoz fel ezért, mennyi a termelési költsége… …a komparatív
előnyök elve… …abban, hogy kinek mit érdemes termelnie, nem az abszolút előnyök
számítanak, hanem a relatív hatékonyság.” (Mérő 2007. p. 115.)

A változások egyre gyorsabbak életünkben, a fogyasztói igények, fogyasztói elvárások mind
magasabb szintű kielégítése elengedhetetlen az olyan javak és szolgáltatások területén is, ahol
az állam lát el közfeladatokat. I lyenek például az oktatás, egészségügy, nyugdíj stb. Így e
területek hatékonyságának fokozása szintén elősegíti a társadalom fejlődését, nem beszélve a
fenntartható fejlődés útjainak megtalálásáról azért, hogy a jövő nemzedékei is élhető bolygót
örököljenek.

Idézet

E gy állítólagosan afrikai mondás szerint: „…a bolygónkat nem az őseinktől örököltük,
hanem a gyerekeinktől kaptuk kölcsön.”

Köztudo , hogy az ember ősidőktől fogva csoportokban – kezdetekben – úgyneveze
hordákban élte életét, így hatékonyabban tudta felvenni a harcot az őt érő megpróbáltatásokkal
szemben.
A csoport szintjén megvalósuló együ működés szükségessé te e a közös tevékenységek
megszervezését. A szerveze en végze  munka hatására sikeresebbé váltak a törzsek, így
nagyobb eséllyel juto ak megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz, illetve eredménye-
sebben védték meg tagjaikat.
A nagyobb hatékonyság egyértelművé te e például, hogy együ  erősebbek, mint a csoport
tagjait alkotó egyének erőforrásainak egyszerű számtani összege.

P élda
A piramist épí ető fáraónak szinte ugyanazon feladatokkal, problémákkal kelle  meg-
birkóznia, mint jelen információs társadalmunk multinacionális nagyvállalatát vezető
igazgatójának, kezdve azzal, hogy
1. a munkát lépésről-lépésre meg kell szerveznie,
2. biztosítania kell a szükséges és hozzáértő munkaerőt,
3. a munka elvégzéséhez szükséges feltételeket illetve,
4. a szervezet és annak különböző funkcióit ellátó strukturális összetevők, részegységek

vezetésére megfelelő vezetőket.
(E dgar H. S chein 1978. p. 7-8.)

Összegzés

N apjaink gazdasági szerveződéseire ez ugyanígy igaz. H a a vállalkozások belső
résztvevői, vezetők és alkalm azo ak, a családok tagjai jobban tudnának egym ással
kooperálni, akkor sokkal hatékonyabb lenne m indegyik „szervezet”. Igaz ez az
iskolák tanár-diák kapcsolatára is.

Minden jog fenntartva! 
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