


A globális világ előnyei 
és gondjai

40. A gazdaság és a társadalom átalakulása 
a XX. század második felében
A VILÁGHÁBORÚ UTÁN A háborút követően Európá
ban a gazdaság talpra állítása volt az alapvető feladat. 
A Szovjetunió és a kialakuló szocialista tömb hatalmi 
és ideológiai okokból gazdasági értelemben is kizárta 
magát a világgazdaság vérkeringéséből. Ezen országok 
szovjet mintára állami kézbe vették teljes gazdaságu
kat, és a tervutasításos rendszerre tértek át. így kima
radtak a nemzetközi tőkeáramlásból és kezdetben a 
nemzetközi kereskedelemből is.

Európa nyugati fele - mely a tőkés világ része ma
radt - szintén új utakat keresett. Az állami beavatkozás 
sikereit látva a kor közgazdászai - modern gondolat
ként - az állami szerepvállalás fokozását hirdették. így 
egyes ágazatokban (közlekedés, kohászat, bányászat) 
Nyugaton is államosításokra került sor, és növelték az 
állam újraelosztó, gazdaságirányító szerepét.

Az európai gazdaság helyreállításában - gazda
sági és politikai okokból - az Egyesült Államok is 
részt vállalt. Széles körű segélyprogramot hirdettek, 
melyet Marshall-tervnek neveztek. A terv keretében 
áru- és tőkehiteleket biztosítottak a részt vevő orszá
goknak. A segély több szempontból elősegítette Nyu- 
gat-Európa regenerálódását: stabilizálta az életszín
vonalat, így csökkentek a belpolitikai feszültségek, 
fejlődési pályára állították a gazdaságot, és az elosz
tás megszervezése kiindulópontját képezte az európai 
együttműködésnek. (A szocialista tömb országai poli
tikai okokból visszautasították a segélyt.)

Az európai helyreállítással egy időben egyre gyor
sabb ütemben bomlott fel a gyarmati rendszer. A volt 
gyarmatok hozzáláttak gazdaságuk fejlesztéséhez, és 
ebben bizonyos térségek (pl. Délkelet-Ázsia) látványos 
eredményeket értek el. Az egykori gyarmattartóknak a 
régi nemzetközi versenytársak mellett meg kellett küz
deniük ezen országok fejlődő gazdaságaival is.

A legyőzött japán szintén amerikai segítséggel lá
tott hozzá gazdasága helyreállításához. Előnyére vált, 
hogy a békeszerződés értelmében költségvetésének 
csupán 1%-át fordíthatta hadikiadásokra. Így anyagi 
erőforrásait az ásványkincsekben szegény ország a ter
melékenység fejlesztésére használta fel, amivel meg
alapozta későbbi rohamos gazdasági fellendülését.

A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM A tőkés világgaz-  
daság fellendülése gyakorlatilag egy amerikai mintára 
végrehajtott óriási New Dealen alapult. Ennek lénye
ge az állami beavatkozás mellett a piac folyamatos

bővítése volt, melynek forrása - gyarmatosítható te
rületek híján - csak a belső fogyasztás növekedése 
lehetett. Ennek megfelelően a fejlett országokban az 
1950-es évek közepétől gyorsan emelkedett az élet- 
színvonal: nőttek a jövedelmek, csökkent a munkaidő, 
bővültek és általánossá váltak az állami szociális jut
tatások (munkanélküli-segély, biztosítási rendszerek 
stb.). A jóléti társadalomban tömegessé - gyakorlatilag 
minden kereső ember számára elérhetővé - váltak a 
korábban csak a középosztály által használt és élvezett 
fogyasztási cikkek és szokások (televízió, telefon, éven
kénti nyaralás stb.).

A „DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG" A háborút megélt nemze
dékek a túlélés örömével vetették bele magukat az újjá
építésbe. A születések száma a háború miatt elodázott 
családalapítások következtében megugrott, így népes 
korosztályok nőttek fel a fogyasztói társadalom nyújtot
ta egyre jobb életkörülmények között.

Ugyanakkor a háború, majd a kommunizmus való
sága, a hidegháború, a gyarmati összecsapások aláás
ták a felnőttek világát meghatározó eszméket. Az élet
módváltás együtt járt a régi ideálok háttérbe szorulásá
val, a fiatalság új eszményeket, új formákat keresett. 
A régi értékek elutasítását feltűnő módon szerették 
volna kifejezni: új ruha, új hajviselet, új zene hódított 
tért. A polgári világ elutasított eszményei (tulajdon, 
konszolidált élet stb.) helyett teret hódított a balolda
li színezetű, forradalmi romantikával átitatott lázadás 
szelleme (pl. Che Guevara istenítése).

Az ifjúság lázadása az Amerikai Egyesült Álla
mokban összefonódott a vietnami háború elleni til
takozással. Kialakult a „hippimozgalom", amely az 
erőszakmentességnek, a régi értékek elutasításának és 
a semmittevés kultuszának egyfajta keveréke volt. Eu
rópában az ifjúság lázadása az 1968-as diákmegmoz
dulásokban érte el csúcspontját.

Ám a forrongó ifjúság annak a rendszernek volt a 
haszonélvezője, melyet elutasított, és az óhajtott sza
badságot a polgári demokráciákon kívül még kevésbé 
találhatta meg. A „nagy nemzedék" lassan felnőtt, tagjai 
maguk is bankárok, tanárok, vállalkozók és munkások 
lettek, és a lázadás az ifjúkor nosztalgikus emlékévé 
szelídült. A hatvanas-hetvenes évek iránti nosztalgia 
és a lázadás varázsa azonban tovább élt a következő 
nemzedékekben, és ezt a szórakoztatóipar a haszon 
reményében máig élteti.
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INFORMATIKAI FORRADALOM - ÚJ FEJLŐDÉSI 
CENTRUMOK Az olajárrobbanást követő gazda
sági válság kikényszerítette, a tudományos és tech
nikai fejlődés pedig lehetővé tette az informatikai 
forradalom kibontakozását. A hetvenes évektől a 
fejlődés motorjává alapvetően és végérvényesen a 
termelékenység fokozása vált. Új iparágak születtek 
és váltak húzóágazattá (elektronika, számítástech
nikai ipar), míg mások jelentősége csökkent (pl. a 
kohászat). A technológia fejlődésével megváltoztak 
az ipar telepítő tényezői (pl. a kohászatban a szén 
szerepe csökkent, így az iparvidékek elszakadhattak 
a széntelepektől).

A nagy változásokat jelzi a fejlődési centrumok áthe
lyeződése is. Míg a XX. század elején Nyugat-Európától 
az Amerikai Egyesült Államok vette át a centrum sze
repét, a XX. század utolsó harmadában először Japán, 
majd a délkelet-ázsiai „kis tigrisek" (Tajvan, Dél-Korea) 
törtek előre. A XX. század végén pedig már Kína indult 
robbanásszerű fejlődésnek. A gazdasági fejlődés cent
rumainak változása összetett folyamat: a történeti, kul
turális hagyományoktól kezdve a népességszámon át a 
munkaerő áráig számos tényező szerepet játszik benne. 
Mégis kiemelhetjük, hogy a XIX. századi mozgásokhoz 
hasonlóan manapság is alapvető a tőke vándorlása. A 
tőke mindig oda igyekszik, ahol a leggyorsabban, a leg
nagyobb profitra tehet szert: így továbbra is fontos az ol

csó munkaerő, a nagy felvevőpiac (nagy népességszám 
és/vagy magas jövedelmek), valamint az adókat és egyéb 
terheket meghatározó politikai környezet szerepe.

A JÓLÉTI TÁRSADALOM ÉS KIHÍVÁSAI A jóléti tár
sadalom megjelenésével a hagyományos társadalmi 
rétegződést leíró fogalmak átalakulnak, s részben hasz
nálhatatlanná válnak. Eltűnik a parasztság, a klasszikus 
munkásosztály, ugyanakkor nagymértékben megnő az 
értelmiség létszáma. Ezzel párhuzamosan az átalakuló 
társadalomban a régi ideológiák (pl. liberalizmus, kon
zervativizmus, marxizmus) is részben érvényüket vesz
tik, vagy új problémákra kell válaszokat adniuk.

A fogyasztói társadalom a gazdaság fejlődésére, 
folyamatos növekedésére épül, így létezése igen sérülé
keny. A Föld globális problémáinak megoldása sokszor 
ellentmond a jóléti társadalmak magas fogyasztásának és 
jólétének. Nagy kérdés, hogy ha a jólét forrása részben 
mások szegénysége, akkor megvalósítható-e a jólét kiter
jesztése a Föld minden területére? A szegény országokban 
tapasztalható demográfiai robbanás miatti áttelepülés (mig
ráció) és a fejlett országok népességcsökkenése az ellátó 
rendszerek (pl. a nyugdíjrendszer) összeomlásával fenye
getnek. A jóléti államokban a gazdálkodókat sújtó terhek 
(pl. magas adók, magas fizetések) a tőkét a fejletlen ré
giókba irányítják, ami a gazdálkodók számára megoldást 
jelent, míg a társadalomban problémaként jelentkezik.

Archívum

A VILÁGHÁBORÚ UTÁN „A világ ipari össztermékének 1750-ben Kína állította elő 
csaknem egyharmadát, India csaknem egynegyedét, a 

Nyugat pedig kevesebb mint egyötödét. 1830-ra a Nyugat valamelyest megelőzte 
Kínát. A rákövetkező évtizedekben (...) a Nyugat iparosodása a világ többi részé
nek »elipartalanításához« vezetett. 1913-ban a nem nyugati országok ipari terme
lése durván kétharmada volt az 1800. évinek. A 19. század közepétől kezdődően a 
nyugati részesedés drámaian megnőtt, 1928-ban tetőzve a világ ipari termelésének 
84,2%-ával. Ezt követően a Nyugat részesedése ismét csökkent, mivel növekedési 
rátája szerény maradt, és a kevésbé iparosodott országok gyorsan növelték terme
lésüket a második világháború után. 1980-ra a Nyugat a világ ipari termelésének 
57,5%-át adta, ez durván ugyanakkora részesedés, mint amekkorával az 1860-a  Határozza meg a diagram 

 alapján a szovjet gazdaság 
korszakait! Jellemezze az egyes 
korszakokat! [F] ▼

Fekete-Afrika és az újonnan 
iparosodott kelet-ázsiai országok 
részesedése a gyáripari termékek 

világkereskedelméből
Fogalmazza meg, hogy 
milyen tendenciát mu

tat az ábra! Állapítsa meg, 
mi a jelentősége a gépipar
nak az ábrán szereplő régiók 
fejlődésében! [SZ]
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Gyűjtse ki, mely eszme- 
 áramlatok hatása érzékel
hető a jelszavakban, feliratok
ban! Milyen - ideológiáktól füg
getlen - tartalmak, életérzések és 
reakciók fedezhetők fel a forrás
ban? [GY]

Fogalmazza meg, milyen 
kapcsolat ismerhető fel a 

szexuális forradalom, a nők egyen
jogúságának kivívása, a nyugati 
társadalmak alapelvei és gyarmati 
politikája s a fiatalok lázadása kö
zött! [í]

„A hatalom az utcán van!
Amikor a rendszer elfojtja a szót, az utcakő helyettesíti azt. 

1848 óta először van itt portalanítás.
Legyetek realisták, követeljétek a lehetetlent.
Tilos tiltani.
Nem kérünk abból a világból, ahol annak, hogy biztosan nem kell éhen halnunk, 
az az ára, hogy biztosan belehalunk az unalomba.
A konzervativizmus a rothadás és a rútság szinonimája.
A barikád lezárja az utcát, de megnyitja előtted az utat.
Élvezzetek gátlások nélkül.
Minél többet szeretkezel, annál nagyobb kedved van a forradalomhoz.
Minél többet teszek a forradalomért, annál többet szeretkezem. 
Mindannyiunkban ott szunnyad egy rendőr. Öljük meg!
Az alkohol öl. Szedjetek LSD-t!
Az új forradalmi fegyver: a szemtelenség.
A fogyasztói társadalomnak erőszakos halállal kell kimúlnia.
Senkinek se higgy, aki elmúlt harmincéves!
A lányok igent mondanak azoknak a fiúknak, akik nemet mondanak"
(Feliratok és jelszavak 1968-ban Európából és Amerikából)

Janis Joplin blues- és rockénekesnő, 
a fiatalság egyik bálványa 
a hippimozgalom jelképeivel 
(sötét szemüveg, hímzett ruha, 
motor). Huszonhét éves korában 
kábítószer-túladagolásban halt meg

Egy nemzedéket jelképező fotók: hippi 
és életkép a woodstocki fesztiválról

Állapítsa meg, milyen jelképek ismerhetők fel a fotón, és mit fejeznek ki! [F]

Az „amerikai álom”
Állapítsa meg, hogy milyen életérzést su
gall a kép! Tárja fel ennek az ifjúság szá

mára pozitív és negatív tartalmait! [F]

A DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG
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„A mai világban a közlekedés és a kommunikáció 
fejlődése gyakoribb, intenzívebb, szimmetrikusabb 
és jobban körülhatárolt kölcsönhatásokat ered

ményez különböző civilizációkhoz tartozó emberek között. Ennek eredménye
képpen civilizációs azonosságtudatuk egyre szembeszökőbb lesz. A franciák, 
németek, belgák és hollandok egyre inkább európaiként gondolnak önmagukra. 
A közel-keleti muzulmánok azonosulnak a boszniaiakkal és csecsenekkel, és az ő 
pártjukra állnak. A Kelet-Ázsiában lakó kínaiak az anyaország érdekeivel azono
sítják sajátjaikat. Az oroszok azonosulnak a szerbekkel, és támogatják őket, vala
mint más ortodox nemzeteket. A civilizációs azonosságtudat e szélesebb szintjei 
azt jelentik, hogy kialakul a civilizációs különbözőségeknek egy mélyebb tudata; 
továbbá annak a lényege is, hogy megvédjük azt, ami megkülönböztet »minket« 
»tőlük«." (Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átala
kulása, 2001)

B Határozza meg, mely régiók különböztethetők meg a tudósok és mérnökök alkal
mazása szempontjából! Vesse össze az adatsort a csúcstechnológiai részesedés 
adataival! Milyen összefüggések és tendenciák bontakoznak ki! [F]

Fogalmazza meg, hogyan 
miként vélekedik a szerző 

a globalizáció hatásáról az iden
titástudatra! Állapítsa meg, mit 
takar szerinte a régi és az új azo
nosságtudat! [F]

A TUDÓSOK ÉS MÉRNÖKÖK SZÁMA, 
EGYMILLIÓ LAKOSRA SZÁMÍTVA

Japán 3548
Egyesült Államok 2685
Európa 1632
Latin-Amerika 209
Arab államok 202
Ázsia (Japán nélkül) 99
Afrika 53

A KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE A CSÚCSTECHNOLÓGIAI TERMÉKEK EXPORTJÁBÓL
Mikroelektronika Szerszámgépek és robotok

1980 1989 1980 1989
1. Egyesült Államok 

(18,3%) 1. Japán (22,1%) 1. NSZK (25,8%) 1. Japán (23,3%)

2. Japán (13,2%) 2. Egyesült Államok 
(21,9%)

2. Egyesült Államok 
(14,1%) 2. NSZK (20,8%)

3. Szingapúr (10,3%) 3. Malajzia (8,9%) 3. Japán (11,3%) 3. Egyesült Államok
(12,1%) _

4. Malajzia (8,9%) 4. Dél-Korea (7,4%) 4. Svédorszáq (9,1%) 4. Olaszország (10%)
5. NSZK (8,4%) 5. NSZK (5,8%) 5. Olaszország (8,7%) 5. Sváic (8,4%)

Számítógépek Tudományos/precíziós berendezések
1980 1989 1980 1989

1. Egyesült Államok 
(38,6%) 1. Egyesült Államok (24%) 1. Egyesült Államok (28,3%) 1. Egyesült Államok 

(25,2%)
2. NSZK (21,5%) 2. Japán (17,5%) 2. NSZK (18,1%) 2. NSZK (18,5%)

3. Nagy-Britannia (10,4%) 3. Naqy-Britannia (9%) 3. Naqy-Britannia (9,4%) 3. Japán (12,9%)
4. Franciaország (8,6%) 4. NSZK (6,9%) 4. Franciaorszáq (8,0%) 4. Naav-Britannia (9,6%)

5. Olaszország (6,6%) 5. Tajvan (5,8%j 5. Japán (7,1%) 5. Franciaorszáq (5,6%)

10
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1968-ban a nyugati világon diáklázadások söpörtek végig. Mi volt valójábanl 968? Alapvető élményt jelentő moz
galom egy nemzedék, a „dühöngő ifjúság" számára a jólétben élő kiábrándult fiatalok lázadozása, a szülők elleni 
tiltakozás, polgárpukkasztás, a demográfiai hullámhegy következménye, az egyetemi képzés tömegessé válása és a 
kemény vizsgarendszer elleni tiltakozás, egy elvetélt forradalom, a kiüresedő baloldali forradalmiság iránti nosztal
gia megjelenése vagy egy kicsit mindegyik? Minek nevezhetjük azokat a párizsi eseményeket, amikor a százezres 
tömeg barikádokat emelt az utcán, visszaszorította a karhatalmat s felgyújtotta a tőzsde épületét?

Néhány vélemény 1 968-ról:
„Az a jövő és karrier, amelyre ma a fiatalok előkészülnek, nagyrészt lelki és 

erkölcsi sivatag. Krómozott fogyasztói paradicsomunk jól nevelt gyerekeket sze
retne belőlünk csinálni. Mi azonban vonakodunk attól, hogy szabványosítottak, 
cserélhetők és jelentéktelenek legyünk." (Mario Savio, a Berkeley Egyetem lázon
gó hallgatóinak szóvivője, 1968)

„A szabadság csak egy másik szó arra, hogy már nincs mit vesztenünk." (Janis 
Joplin, Párizs, 1968)

„Nem kívánunk a kapitalista kizsákmányolás káderei lenni." (Dániel Cohn- 
Bendit egykori berlini diákvezér párizsi felszólalásából, 1968)  Vitassuk meg, mi ellen irányul a lázadás! Tárjuk fel, mely politikai irányzatok 

hatását fedezhetjük fel a kijelentésekben!
Határozza meg, a demográfiai és a politikai folyamatok között milyen összefüggésre 
világít rá az ábra! Magyarázza meg, az ábra alapján levont összefüggés mennyiben 
árnyalja a francia diáklázadásokkal kapcsolatos képet, ha tudjuk, hogy 1968-ban a 
francia népesség 41,4%-a volt 25 év alatti! [SZ]

A fiatal középosztálybeli orvos és a 
jelképpé váló forradalmár - mindkettő 
Che Guevara

  Vitassuk meg, hogy mennyiben általánosítható a grafikonon ábrázolt jelenség!
[SZ]

A '68-as lázadások egyik mitikus alakjává vált az argentin orvosból hivatásos 
forradalmárnak álló Che Guevara.

„Ott összebarátkoztunk egy házaspárral, chilei munkásokkal, akik kommunis
ták voltak. Egy szál gyertya fényénél ittuk a matét, ettük a kenyeret meg a sajtot, 
és a férfi összezsugorodott alakját titokzatos, tragikus légkör övezte. Egyszerűen és 
kifejezően mesélt a börtönben töltött három hónapról és éhező asszonyáról, aki pél
dás hűséggel tartott ki mellette, a gyerekeiről, akiket egy barátságos szomszéd vett 
pártfogásába, hiábavaló zarándoklatáról, hogy munkát szerezzen. (...)

Másnap reggel (...) elváltunk a házaspártól, amely a hegyekbe indult a kénbá
nyákhoz. (...) Nagyon nagy kár, hogy így elnyomják az embereket. Függetlenül attól, 
hogy a kollektivizmus, a »kommunista féreg« veszélyezteti-e a tisztességes életet, az 
ebben a férfiban munkálkodó kommunizmus nem más, mint természetes vágyako
zás valami jobb után, tiltakozás az állandó éhség ellen, és ez szeretetté változott a 
különös tan iránt, amelynek lényegét emberünk sohasem volt képes felfogni, ám a 
fordítást - »kenyeret a szegényeknek« - megértette, sőt ami fontosabb, ez remény
nyel töltötte el." (Che Guevara: A motoros naplója - a fiatal férfi útinaplójából)

 Miért válhatott jelképpé a kubai forradalom harcosa, majd Kuba második embere, 
 aki később dél-amerikai gerillaként halt meg? [F]
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