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

IV. Erőforrások, termelési tényezők

Minden emberi közösségnek, csoportnak, társadalomnak három alapvető fontosságú, de
egymással szoros kölcsönhatásban lévő problémával kell szembenéznie, hogy szükségleteit
kielégítse.
1. A szükségletek kielégítésének céljára milyen termékeket termeljen, pontosabban

mit, mikor és mennyit?
Azaz, ahogyan az egyszerű fogyasztónak választania kell preferenciarendszere alapján a
vásárlandó áruk közül, ugyanaz vonatkozik termelési oldalon egy komple  gazdaságra.

2. Hogyan, milyen erőforrások felhasználásával, mely technológiák alkalmazásával
állítsa elő ezeket a javakat? 
A lehetőségek széles skálája közül kell i  is a legoptimálisabb alternatívát választani.

3. Kinek termeljen a gazdaság, ki fogja elfogyasztani a megtermelt jószágokat?
A megválaszolandó kérdéseket e területen is folytathatnánk.

(S amuelson–Nordhaus 1997. p. 57-58.)

S emmi sincs ingyen! A gazdasági folyamatok által megtermelt javak minden esetben ráfor-
dításokat, költségeket követelnek. A befektete  erőforrások, azaz termelési tényezők közé
tartozik:

 

1. A föld és természeti kincsei
2. A munka  Az ember termelésben eltöltö  ideje, valamint befektete  fizikai és szellemi

teljesítménye, mely alapot ad a többi tényező kombinálására.

A másodlagos tényező a tőke , mely „…olyan ráfordítás, mely maga is a gazdaság terem-
te e kibocsátás.” (S amuelson–Nordhaus 1997. p. 97-98.)
Ide sorolandók azok a tartós javak, melyeket a gazdaság előállít és felhalmoz annak érdekében,
hogy tovább termelhessen. Meg kell különböztetnünk fizikai tőkét – gyárak, berendezések,
gépek, raktárkészletek –, valamint pénztőkét, mely pénz, részvény és kötvény lehet.

Az információnak , mint erőforrásnak a vállalat működési szintjének minden területen
nélkülözhetetlen szerepe van, hiszen a folyamatosan változó környezetre való reagálás
állandóan döntési helyzet elé állítja a vezetést. A döntési folyamatok végrehajtása során igény
keletkezik a vállalat információs rendszer által megszerze  és feldolgozo  adatokra.

A vállalkozói hozzáállás  szintén a sikeres működés elengedhetetlen feltétele. A vállal-
kozásokba sikeresen tevékenykedő ember alkalmazza, felhasználja és megvalósítja az előző-
ekben vázoltakat.

M eghatározás

A  közgazdaságtan alaptézise, hogy az erőforrások nem állnak korlátlan
mennyiségben rendelkezésünkre.

K övetkeztetés

Így m inden egyes egységnyi erőforrás felhasználásáról kom olyan kell döntenünk,
hiszen elfogyasztása m agával vonja annak alternatív költségét, azaz akkor m ár
m ás term ék előállításához ez az erőforrás nem  vehető igénybe.

E l kell fogadnunk azt a tényt, hogy 7 m illiárd em berre m inden erőforrásból csak
kevés jut. A zt sem  m ondhatjuk, m inket nem  érdekel az, hogy a világ m ás tájain
nincs víz, élelem  és sok m ás erőforrás, m ert a szükségletek villám gyorsan –
országhatárokat nem  ism erve – olyan következm ényeket generálnak, m elyeknek
negatív eredm ényét a saját bőrünkön fogjuk érezni!

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
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