A globalizáció hatásai
1. Gazdasági-társadalmi hatások
A globalizációs folyamat olyan, jelenleg visszafordíthatatlannak tűnő folyamatokat indított el, mind a
társadalomban, mind a gazdaságban, amely korábban elképzelhetetlen volt. A piacok globálissá váltak, a
nemzetközi kereskedelem mértéke több mint százszorosára növekedett a 20. század közepe óta, a „globális
kormányzás” igénye pedig az új, világméretű problémák kezelése érdekében született meg.
Globális ügyek globális megközelítést igényelnek: ezzel a nem túl nagy horderejű megállapítással szinte
mindenki egyetért, aki a nemzetközi viszonyok iránt érdeklődik. Azzal viszont már kevésbé, hogy mi értendő
„megközelítésen”. Kik, hogyan, kinek a nevében, milyen célok érdekében, milyen áron, mit közelítenek meg, és
egyáltalán, melyek azok a „globális ügyek”?
A „globális kormányzás” fogalma az egyik divatos kategória, melynek segítségével az irodalom egy része
megpróbál válaszokat találni az előbbi kérdésekre.
Az elmúlt néhány évben uralkodóvá vált nézetek szerint a globális kormányzás nemzetközi szervezetek
keretében, és/vagy laza hálózatok (networks) által valósítható meg, s e hálózatokban nemcsak államok
vennének részt, hanem növekvő befolyással a különböző nem állami szereplők is.
Ezek szerint a globális hálózatok hárompólusúak: az egyiket az államok, a másikat a multinacionális vállalatok, a
harmadik pólust pedig a nemzetközi nem kormányzati szervezetek, állampolgári kezdeményezések és
mozgalmak, a nemzetközi média és a tőkepiacok képezik.
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevez_a_nemz_polit_viszony/ch06.html
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio
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2. Egészségügyi hatások
Könnyen belátható, hogy a globalizációs folyamat elősegíti a betegségek terjedését, de a világméretű
környezetpusztítás következményeinek is vannak egészségügyi kockázatai. Egy-egy ország egészségügyi
helyzete ma már nem kizárólag az adott országot érinti, hanem jóval túlmutat az ország határain.
"A fejlett világ a következő figyelmeztetést a SARS megjelenésével kapta - és ezt már komolyan is vette. A
magyarul atípusos tüdőgyulladásnak keresztelt betegség 2002-ben ütötte fel a fejét Kínában. 8437-en
betegedtek meg, 813-an meg is haltak (közülük 43-an Kanadában). Különösen az hatott riasztóan, amikor
kiderült, hogy egyetlenegy Kínában megfertőződött utazó egy hongkongi hotel kilencedik emeletén eltöltött
egyetlenegy éjszaka során tizenhat további személyt fertőzött meg, akik 24 órán belül öt országba vitték tovább
a járványt. Végül hat kontinens harminc országában mutatták ki a fertőzést."
Forrás: Mihályi Péter: Élet és influenza. Élet és Irodalom XLIX. évfolyam 45. szám, 2005. november 11.
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio

Sertésinfluenza 2009 (H1N1)
Laboratóriumi vizsgálattal megerősített megbetegedések száma a WHO jelentése alapján
Piros körrel a halálesetek száma, színfokozatosan megjelenítve pedig az összesmegbetegedés számát ábrázolja a térkép.
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A madárinfluenza terjedése a repülőgépjáratok „segítségével” történt (2013)
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3. Nyelvi hatások
Annak ellenére, hogy a mandarint (kínai) és a spanyolt anyanyelvükként többen beszélik, mint az angolt, a
globalizációs folyamat révén ma az angolt tekinthetjük a világ közvetítő nyelvének. Ezen a nyelven bonyolítják a
legtöbb e-mail üzenetet, a világ rádióinak jelentős százaléka angol nyelvű és az angol a domináns nyelv az
interneten is.
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio

A Top 10 legtöbb internet felhasználó által használt nyelv (millió fő) - 2016 június

Legnépszerűbb beszélt második nyelvek Európában
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4. A globális verseny
A termékek, gondolatok és ideák a globális térben egyre szélesebb körben mérettetnek meg, azaz a világméretű
verseny egyre jobban kiszélesedik a globális térben. Nem csak a piaci szereplőknek, hanem tudomány
képviselőinek és a legkülönfélébb elméleteknek, (sőt, akár szokásoknak is) kell „küzdeniük” egymással.
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio

Okostelefonok értékesítése a világpiacon (%)

A legnépszerűbb mobil operációs rendszerek országonként (2011)
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5. Technikai és információs hatások
Az új globális információs rendszerek, műholdak, kontinenseket összekötő tengeralatti optikai kábelek és mobil
telefonok adják a technológiai hátterét a globalizációs folyamatnak.
A fent említett optikai kábelek szakadása, heti rendszerességgel történik az országban, és a felhasználók tízből
kilencszer észre sem veszik. A hálózat redundáns, vagyis ha kiesik egy útvonal, automatikusan egy másikra tereli
át az adatforgalmat a rendszer. Ha egy szolgáltató hálózatán belül szakad el a kábel, olyan gyors az átállás, hogy
egy YouTube-videó (aminek éppen az a lényege, hogy aközben töltődik le, hogy nézem) meg sem áll egy
pillanatra. Ha olyan kábel szakad el, amin két szolgáltató kommunikál, akár egy-két percig is eltarthat, míg az
adatforgalom magához tér; ez arra elég, hogy az ember párszor rányomjon a frissítés gombjára.
A kábel azért szakad el, mert nem mindig tudjuk, hol van. Egészen hihetetlen, de a kommunikációs (meg
mindenféle egyéb) vezetékek térképe a városokon kívül akár több méteres pontatlanságokat is tartalmazhat.
Városban kicsit jobb a helyzet, ott legalább annyi biztos, hogy a járda alatt megy a kábel. Hatvan centi
mélységben valahol ott van egy 110 milliméter átmérőjű műanyag cső, telerakva 32 milliméteres kisebb
csövekkel, azokban futnak az üvegszálak, egy kábelben 24-288 darab.
Még súlyosabb a helyzet a tenger alatti szuperkábelekkel, azokat leteszik a tenger fenekére (a modernebb
technológiáknál már van egy robot, ami végigmegy a nyomvonalon, és leássa egy-két méter mélyre), aztán
belepi az iszap. Ha a tízcentis kábelre véletlenül pont rádobja a horgonyt egy százezer tonnás teherhajó, vagy
csak beleakad, el lehet képzelni, mi marad belőle: napokig szokták egy ilyen baleset után keresni a több tíz
kilométerre elsodródott, szétroncsolt kábelvégeket. Ez sem ritkaság, évente pár tucatszor történik tenger alatti
kábelszakadás a világon, a hajók mellett földrengések szoktak ilyesmit okozni, meg amikor Vietnam partjainál a
halászok felszedik a kábelt, hogy aztán eladják fémhulladékként. És még ezt is simán átvészeli az internet,
amikor legutóbb súlyosabb gond volt belőle tavaly decemberben, akkor olyan pech ütött be, hogy négy kábel
szakadt el egyszerre; meg is halt a net Egyiptomtól Indiáig.
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio
http://index.hu/tech/net/bixes270109/

A tenger alatti optikai kábelek világtérképe

Internet szolgáltatások elérhetősége a világon (2014)
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6. Társadalmi-kulturális hatások
A multikulturalizmus fogalmának megjelenése, elterjedése a kulturális sokszínűség elfogadása (vagy éppen
elutasítása) szintén a globalizációs folyamat részének tekinthető.
Egyre nagyobb globális iparággá válik az idegenforgalom, egyre több ember utazik és egyre kevesebb olyan hely
lesz a Földön, ahová a turistáknak nincs lehetőségük eljutni.
A nemzetközi migráció felerősödése, a be- és kivándorlás tömegesség válását a globalizációs folyamat
megkönnyítette, felerősítette. A világméretűvé váló popkultúra, a szinte mindenki által ismert rajzfilmek,
játékok és egyéb szórakozási lehetőségek, megváltoztatják kulturális szokásainkat.
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio

A "Halloween"-t ünneplő országok
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7. Ökológiai hatások
A globális éghajlatváltozás, a világméretű fajpusztulás, az egyre nagyobb területekre kiterjedő szennyezés, az
állatok illegális vadászat és csempészete a globalizációs folyamat részének tekinthetők. Ezeket a problémákat
ráadásul kizárólag globális szinten lehet megoldani.
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio

„Teljesen kiegyensúlyozott rendszernek tűnik számomra."
A mérleg egyik oldalán az üzleti érdekek, míg a másikon minden egyéb szempont.

Trófeavadászat a világon
Az importált trófeák száma 2004 és 2014 között
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8. Jogi kérdések
Mivel a bűnözés is globális méreteket öltött, szükséges volt nemzetközi bűnüldöző szerveket, és
igazságszolgáltató intézményeket is létrehozni (pl. Interpol, Hágai Nemzetközi Bíróság).
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/vilaggazdasag/globalizacio
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