
MILYEN JÖVŐ ÁLL A VILÁG ELŐTT?

Jövőnket sok esemény együttes hatása, ezek kapcsolatai, és be nem látható események is meg-
határozzák. Ezért biztosat mondani nehéz. Sokféle forgatókönyv létezik, de az események is épp ak-
kor gyorsultak fel, amikor befejeztük e könyv írását. Az Egyesült Államok pénzügyi válsága világvál-
sággá fejlődött, mindenütt megrendül a pénzintézetekbe vetett bizalom és mindez hosszantartó gaz-
dasági világválsághoz vezethet. Az amerikai álom szétesőben van, nagyon sok amerikai máris elvesz-
tette az otthonát. Átrendeződik a világgazdaság, Kína és India a világgazdaság meghatározó szerep-
lőivé váltak, Egyre több erőforrást és nyersanyagot használnak, mind több terméket gyártanak, mind 
több húst fogyasztanak, rohamos ütemben fejlődik az úthálózatuk és a gépkocsigyártásuk. 

Ahogy az Egyesült Államok tért veszít, nemcsak Kína és India, hanem az erőforrásokban még 
bővelkedő Oroszország befolyása is növekszik. Jórészt Oroszország látja el Európát gázzal és kőolaj-
jal. De az orosz gáz- és olajmezők is kimerülőben vannak, és nagy mennyiségű befektetésre lenne 
szükség, hogy szinten maradjon a kitermelés. Oroszország egyébként csökkenti az eladást, és növeli a 
hazai fogyasztást. Oroszország és Venezuela kapcsolatai szélesednek. Oroszország segíti a dél-a-
merikai ország gázkészleteinek kitermelését, és bombázókat telepít oda. További tárgyalások folynak 
repülők telepítéséről Algériába (mely gázt ad el az Európai Uniónak), és Kubába. Oroszország adott 4 
milliárd eurónyi kölcsönt a világ egyik leggazdagabb államának, Izlandnak, hogy a pénzügyi világválság 
által sújtott Izland talpra állhasson. Az USA egyeduralma megtörni látszik. Annál is inkább, mivel Ve-
nezuela az USA-nak eddig olajbeszállítója volt, most azonban Kína fele növeli az eladást az USA rová-
sára. A könyv megjelenésének idejére még jobban átrajzolódhat a világ erőtérképe. Ugyanakkor a ki-
zsákmányolás nő, mind az élővilág, mind az emberek szempontjából. A bioüzemanyagok gyártása csök-
kenti az élelemtermelés területeit, ezért sok országban éhínség és élelem-ellátási zavar van jelenleg 
is. 

Az erőforrások áráról biztosat mondani majdnem lehetetlen, ugyanis a pénzpiac zavarai itt is 
éreztetik hatásukat, közvetlenül és a gazdaság állapotán keresztül közvetve is. Az biztos, hogy tartós 
áresés már nem várható, Európában főképp a földgázzal lesznek gondok. Az ár csak akkor eshet tartó-
san, ha a világgazdaság mélyülő válságba jut. Valószínűleg ezek a lépések fognak történni (egy részük 
már zajlik):

1. Az élelmiszerek és az erőforrások növekvő ára egy nagyobb gazdasági pangást indít be (kb ez zajlik 
is)
2. Hosszabb távon gazdasági hanyatlás kezdődik.
3. Szállítási és közlekedési nehézségek lépnek fel és áramszünetek.
4. A pénzügyi rendszer összeomlik.
5. A gazdasági feltételek többé nem állnak fel, nincs gazdasági egyensúly.
6. Változó hozzáállás a helyben termelés terén (növekedés).
7. Csökkenő lelkesedés a hitelek iránt. 
8. A nyugdíjak és a biztosítások arányának csökkenése, csökkenő érdeklődés.
9. Több ember választja a kétkezi munkát.
10. Erőforrás-háborúk és menekültek.
11. Változó (erősödő) családi kötelékek.
12. Végleges népességcsökkenés.

A jövő forgatókönyvei alapvetően négyfélék lehetnek:

Új technikai-ipari forradalom. Ekkor újfajta erőforráshoz jut az emberiség, mely még bősége-
sebb, mint az eddigiek, és legalább olyan hatékony. Ezt a lehetőséget az írók összekapcsolják az 
űrutazással és a világűr meghódításával, gyarmatosításával. Jelképe az űrutazás.

Felhagyva az állandó gazdasági növekedés ábrándképével, a jelenlegihez hasonló, ám jóval szeré-
nyebb erőátvitelre rendezkedünk be. Ehhez a megújuló erőforrások felhasználásának olyan mértékű 
növekedése szükséges, hogy nagyjából ellensúlyozni tudjuk a jelenlegi erőforrások kimerülését. A 
fogyasztásnak egészséges szintre kell visszatérnie. Ha egyszer, a szerkezetváltás után elérjük a 
fenntartható társadalom szintjét, azt azután könnyű megtartani. Jelképe a napelem.

A szint a kb. 200 évvel ezelőtti szintre csökken, ott megáll.. Amint fogynak az ősmaradványi 
források, úgy csökken a munkamegosztás szintje, az ipar, a közlekedés teljesítőképessége és a 
fogyasztás szintje. Ahogyan a nagy rendszerek leépülnek, úgy erősödnek a helyi közösségek. Az 
egyetemesítést a helyi szerveződés váltja fel. Jelképe a fa.

Összeomlás. Az egymással szorosan összekapcsolt rendszerek nem tudják túlélni az erőforrá-
sok elapadását, ezért összeomlanak. Az ellátórendszerek, a szállítás, az erőforrás-elosztás nem tudja 
ellátni feladatát. A városok lakhatatlanná válnak, háborúk, járványok, zavargások lépnek fel. Jelképe a 
rommező.

A fentiekből, láttuk, az első pont megvalósulására már nincs sok esély, a többi még elképzelhető. 
Ez az utolsó kísérletünk. Több lehetőség nincs, ha most sikerül megnyerni a versenyt azokkal a nehéz-
ségekkel, amiket mi indítottunk el, akkor van esélye a derűsebb jövőnek. De a tét nagy.
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