FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS, A FENNTARTHATÓSÁG DEFINÍCIÓJA,
MAGYARÁZATA
1. A fenntartható fejlıdés
1.1. A fenntartható fejlıdés definíciója:
A fenntartható fejlıdés biztosítja a környezeti forrástér tartamos használatát, a jelen és jövı
nemzedékek tényleges igényeinek kielégítését, nem károsítja a környezetét, nem okoz
irreverzibilis változást és megırzi a természet erıforrásait, a biológiai sokféleséget.
A fenntartható fejlıdés a fejlıdés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett
nem fosztja meg a jövı generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetıségétıl.
1.2.
1.

A fenntartható fejlıdés további megfogalmazásai:
Olyan fejlıdés, amely úgy elégíti ki a mai generációk igényeit, hogy közben nem
befolyásolja károsan a következı generációk ugyanazon igényei kielégítését.

2.

Olyan tevékenység, amely a mai generációk életminıségének (életszínvonalának)
emelését teszi lehetıvé anélkül, hogy elvenné a jövı generációitól a lehetıséget
legalább ugyanilyen életszínvonal elérésére
A földi környezetünk megszabta a határok között élni.
•
Törıdni azzal (a világgal), amit mi soha nem fogunk meglátni
•
Törıdni azzal, mi fog utánunk történni
Nem becsapni gyermekeinket és unokáinkat.

3.
4.

1.3. A fenntartható fejlıdés fogalmának kialakulása, értelmezései:
A világ neves tudósaiból álló Római Klub szakértıi csoportjának 1972-es jelentése
nyilvánvalóvá tette, hogy ha a világ népessége, iparosodása, környezetszennyezése, az
erıforrások kiaknázása a jelenlegi ütemben folytatódik, akkor száz éven belül biztosan
feléljük a Föld természeti tartalékait. Ugyanebben az évben a stockholmi ENSZ-konferencia
pedig olyan alapelveket fogadott el, amelyek az élıvilág fajainak, társulásainak és genetikai
erıforrásainak védelmére irányulnak. L.R. Brown, az amerikai Wordlwatch Institute elnöke
1981-ben publikált könyvében hirdette meg elıször a „fenntartható társadalom” eszméjét,
amelyet 1984-ben a G.H. Brutland asszony vezette ENSZ-Bizottság „Közös Jövınk” c.
kiadványában a „fenntartható fejlıdés”, mint erıforrásmegırzı világ-fejlıdési modellt
általánosított és állított követendı célként a nemzetek és nemzetközi szervezetek elé.
Világossá vált, hogy a gazdasági és a monetáris globalizáció idıszakában a Föld
erıforrásainak megóvására irányuló törekvéseknek csak akkor van esélye, ha azok is globális
keretbe keretbe szervezıdnek és gazdasági értékként megjelennek. Így fogalmazódott meg a
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” jelszó, amely azután számos nemzetközi és
nemzeti nem-kormányzati szerve cselekvésének is vezérfonalává vált.
A "Közös jövınk" jelentésben jelenik meg a fenntartható fejlıdés gondolata, de akkor
még mint harmonikus fejlıdés.
"A harmonikus fejlıdés a fejlıdés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett
nem fosztja meg a jövı generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetıségétıl."
"Ezért a gazdasági és társadalmi haladást a harmonikus fejlesztés jegyében kell
megvalósítani minden fejlıdı és fejlett, piacorientált vagy központi irányítás alatt álló
országban. Az értelmezések ugyan eltérıek lesznek, de bizonyos általános vonásaik is vannak,
és a harmonikus fejlıdés alapelvébıl eredı közös megegyezésbıl kell kiindulni és abból, hogy
a megvalósítás lehetısége tág keretek között változik.

A fejlıdés magába foglalja a gazdaság és társadalom progresszív megváltoztatását. (...)De a
fizikai fenntarthatóság nem biztosítható másképp, csak ha a fejlesztési politika figyelmet fordít
például arra, hogy meg kell változtatni a természetes erıforrások felhasználási módját, a
költségek és juttatások elosztását. Ahol csekély a hajlandóság a harmonikus fejlesztésre, ott is
szem elıtt kell tartani a generációk közti társadalmi méltányosságot, a generációkon belül is
ki kell terjeszteni az egyenlı jogok elvét."
A Környezeti és Fejlesztési Világ Bizottság (WCED) a „fenntartható fejlıdést” úgy
határozza meg, mint olyan „fejlesztést, ami kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy
veszélyeztetné eljövendı generációk lehetıségét a saját szükségleteik kielégítésére”.
A fogalmat kritizálták mint kétértelmőt, zavarost és olyant, amely az értelmezések széles
skáláját eredményezi, amelyek közül sok ellentmondásos. A zavart az okozza, hogy a
„fenntartható fejlesztést”, „fenntartható növekedést” és a „fenntartható hasznosítást”
egymást helyettesítıen használták, mintha jelentésük ugyanaz volna. Nem ugyanaz.
„Fenntartható növekedés” önmagában ellentmondás: semmilyen fizikai dolog nem
növekedhet határtalanul. A „fenntartható hasznosítás” csak a megújuló forrásokra
alkalmazható: azt jelenti, hogy olyan arányban használni fel ıket, ami megújuló
kapacitásukon belül van.
A „fenntartható fejlıdés” annak kifejezésére szolgál, hogy úgy javítsuk az emberi élet
minıségét, hogy közben az életfenntartó ökoszisztémák teherbíró képességén belül
maradjunk.
A „fenntartható gazdaság” a „fenntartható fejlesztés” terméke. Az ilyen gazdálkodás
megtartja természetes forrás-alapját. Folyamatos fejlıdésre képes alkalmazkodással és
magasabb fokú tudás, szervezettség, technikai hatékonyság és bölcsesség révén.
Ha egy tevékenység fenntartható, akkor gyakorlati szempontból örökké folytatható.
Amikor azonban egy tevékenységet fenntarthatóként határozunk meg, ez azon alapul,
amit ma tudunk róla. Nem lehet hosszú távú garancia a fenntarthatóságra, mert sok
tényezı még ismeretlen vagy nem prognosztizálható. A tanulság ebbıl: legyünk
óvatosak azokkal a tevékenységekkel, amelyek befolyásolhatják a környezetet, gondosan
tanulmányozzuk az ilyen tevékenységek hatásait és tanuljunk gyorsan hibáinkból.
2.
A fenntartható társadalom:
A fenntartható fejlıdés alapja a fenntartható társadalom.
2.1. A fenntartható társadalom definíciója:
A fenntartható társadalom tiszteletben tartja az élıvilág sokféleségét, állandóan és
tudatosan munkálkodik azon, hogy az emberi fogyasztást egyensúlyban tartsa a többi élı
igényeivel és az ökoszisztémák regeneratív képességével, megırzi a természeti tıkét.
2.2. A fenntartható társadalom fı jellemzıi:
2.2.1. Környezeti fenntarthatóság:
A fenntartható társadalom tiszteletben tartja az élıvilág sokféleségét, állandóan és tudatosan
munkálkodik azon, hogy az emberi fogyasztást egyensúlyban tartsa a többi élılény igényeivel
és az ökoszisztémák regeneratív képességével, megırzi a természeti tıkét.
2.2.2. Igazságosság:
Az igazságos társadalom a Föld ökorendszere fenntartható és megújítható erıforrásainak
használata során elsıbbséget ad annak, hogy minden ember számára biztosítsa az anyagi
szükségleteinek, szellemi és lelki igényeinek megfelelı szintő kielégítését. Eme alapvetı

célokon túli fejlıdést a társadalmi, szellemi és lelki életnek az életminıséget tükrözı
mutatóival méri és nem a fogyasztás mennyiségével. (Forrás: PCDForum Magyar Hálózata)
2.2.3. Részvétel:
Minden embernek joga van arra, hogy részt vegyen az életét alakító döntésekben, továbbá
arra, hogy elismert és méltányolt módon hozzájárulhasson a család, a közösség és a
társadalom javának fejlıdéséhez. Az egyes embereknek és helyi közösségeiknek elsıbbségük
van a magasabb szintő állami vagy gazdasági szervezetekkel, intézményekkel szemben.
(Forrás: PCDForum Magyar Hálózata)

3.

A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ELVEI

/Forrás: Barati, Gyulai, Vadász (1997): Gondolatok a fenntartható mezıgazdaság
politikájához, Magyar Természetvédık Szövetsége/
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3.2.

A fenntartható fejlıdés elveinek magyarázata

3.2.1. A holisztikus megközelítés elve
A fenntartható fejlıdés alapja az a felismerés, hogy a problémák rendszer jellegőek,
összefonódottak. Bármely egyedi kérdést rendszerszemléletben vizsgálva felismerjük
közvetlen és közvetett kapcsolatait a probléma más komponenseivel.
A holisztikus megközelítés elvébıl adódó másik fontos felismerés, hogy a helyi kihívásokra
adandó válaszokat nem lehet megfogalmazni a tágabb környezet és a globális folyamatok
ismerete nélkül.
A rendszerben gondolkodás egyik alapvetı kritériuma, hogy a helyi tervek és végrehajtásuk megállják helyüket
globális vonatkozásban is. Számos olyan lokális intézkedés létezik, amely a tágabb környezet – legyen az
gazdasági, társadalmi vagy természeti környezet – szintjén negatívan hat. A csoport- vagy egyéni érdekek
elıtérbe helyezése csak ritkán esik egybe a nagyobb közösség érdekeivel, egy adott hely környezeti
problémáinak felszámolása terhelheti a tágabb környezetet, stb.

3.2.2. Az integrációs elv
A fenntartható fejlıdés elve koncepcionálisan alkalmas arra, hogy integrálja a környezet, a
gazdaság, és a társadalom minden elemét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a környezeti, a
társadalmi, és a gazdasági érdekeket egyforma súllyal kell mérlegelni. Nem kétséges, hogy ez
ma még nem valósul meg. Ennek nem az az oka, hogy a társadalom és a döntéshozók nem
szeretnének jól mőködı gazdaságot, gazdag embereket és tiszta környezetet látni, hanem,
hogy az utóbbi kettı megteremtését a gazdasági felemelkedéstıl várják, mondván az
teremthet forrásokat a másik kettı megoldására. Innen fakad, hogy csak elvben fogadják el az
integráció szükségességét, a valóságban pedig a gazdasági növekedés kap elsıséget.
Az integrációs elv megvalósítása új, integrált intézményrendszert követel. A változások
összekapcsolják a gazdaság, a társadalom, és a környezet minden kérdését, amelyet eddig
különállónak hittünk és úgy is kezeltünk. A rendszerben létezı problémákat nem lehet
továbbra is széttagolt intézményrendszerrel, különálló politikákkal kezelni.
Az integrációs elv értelmében nem lehet a világot szektorokra osztani, mint azt a múltban és
manapság is szokásos. (Pl.: Nincs fenntartható mezıgazdaság, fenntartható gazdaság, társadalom stb nélkül.)
Eklatáns példa erre a víz, melynek mennyisége a vízügyhöz, minısége a környezetvédelemhez, élıvilága a
természetvédelemhez, egészségügyi szempontú minısége az ÁNTSZ-hez, a partján álló fák az erdészethez
tartoznak, nem beszélve az illetékes önkormányzatokról és/vagy a tulajdonosokról, gazdálkodókról.

3.2.3. A tartamosság elve
„A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön!”
A fenntartható fejlıdés nem más mint a környezeti erıforrásokkal való tartamos bánásmód,
amely a jövı fejlıdéséhez is forrásokat hagy, nem okoz visszafordíthatatlan változásokat,
teret enged a jövı generációinak is.
A fı kérdés az, hogy az a gazdasági modell, amelyet követni kívánunk, hosszú távon megállja-e a helyét a
fejlıdés minden összefüggésében megvizsgálva. A fogyasztói társadalmak, amelyek már közel felélték
természeti erıforrásaikat nem lehetnek mintái a fenntartható fejlıdés elérésére törekvı, tartamossági célokat
kitőzı társadalmaknak. Sikerüket a globális erıforrásvagyon ( a környezeti forrástér) gyarmatosításával érték el,
a mőködı tıke kihelyezése által.

3.2.4. A megelızés és elıvigyázatosság elve
Amikor egy tevékenységet fenntarthatóként határozunk meg, ez azon alapul, amit ma tudunk
róla. Nem lehet hosszú távú garancia a fenntarthatóságra, mert sok tényezı még ismeretlen

vagy nem prognosztizálható. A tanulság ebbıl: legyünk óvatosak azokkal a tevékenységekkel,
amelyek befolyásolhatják a környezetet, gondosan tanulmányozzuk az ilyen tevékenységek
hatásait és tanuljunk gyorsan hibáinkból.
Az emberiség eddigi történelme során megszerzett ismereteit az elıvigyázatosság elvének gyakori be nem tartása
mellett kamatoztatta. Nem tudhatta, hogy egy-egy találmányának alkalmazása milyen problémákat vet fel hosszú
távon.
Pl.: Milyen paradox az a helyzet, hogy az ember saját létét igyekszik biztosítani a vegyszerek alkalmazása révén,
miközben azok alkalmazásával egészségét veszélyezteti.

3.2.5. Az alkalmazkodási formák megırzésének elve
Az ember történelme során szerzett együttélési tapasztalata a természettel a fenntartható
fejlıdés biztosítéka. Az ún. civilizált világ termelési és fogyasztási kultúráinak elterjedése a
természeti erıforrások gyors kizsákmányolásához vezet. Olyan hagyományos, termelési
tradíciók mennek tönkre amelyeket a természettel szoros együttélésben alakított ki az
evolúció, s amelyek fenntartható nyúltak forrásaikhoz.
Magyarországon is léteztek a fenntartható erıforrás-használati termelési kultúrák, mint az ártéri és
fokgazdálkodás, a kismesterségek, vagy a kisparaszti gazdálkodás.

3.2.6. A helyi erıforrások hasznosításának elve
A fenntartható fejlıdés a természetes környezet meglévı erıforrásaira épít. Ha ki akarjuk
elégíteni a fenntarthatóság kritériumát, helyben kell feltárnunk és mozgósítanunk az
erıforrásokat az azokra épülı gazdaság megtervezésével.
Magyarország az elmúlt évtizedekben megismerhette az importfüggıséget, hiszen olyan erıforrásokra építette
iparát, amelyeket nem, vagy csak korlátozott mértékben rendelkezett.

3.2.7. környezetadekvát hasznosítás elve
A fenntartható fejlıdés egyik legfontosabb elve. Általánosan elterjedt, hogy olyan ökológiai
rendszereket akarnak alkalmassá tenni bizonyos termékszerkezet kialakításához, amelyek arra
nem alkalmasak. Ilyenkor a természetes környezetet alakítják át a kívánalomnak megfelelıen,
és próbálják a kívánt állapotban tartani. Ez persze csak állandó energia-befektetéssel
lehetséges, hiszen a rendszer vissza akar térni a természetes feltételek által diktált állapothoz.
A magyar mezıgazdaság szép számmal vonultat fel ilyen eseteket, amelyek általában a nedves területek
meliorációjával függnek össze. Az is nyilvánvaló, hogy az ilyen átalakítások és állapotban tartások költségeit
soha sem fedezik az elért eredmények, s összességében gazdaságilag negatív eredményeket hoznak.

3.2.8. A stabilitás és a sokféleség megırzésének elve
A fenntarthatóság és a stabil rendszer záloga a sokféleség. A biológiai sokféleség a
fenntartható fejıdés, kiemelten a fenntartható mezıgazdaság kulcskérdése, a sokféleség
megırzése és használata jelentheti az egyik lehetséges kiutat korunk válságából. A
sokféleséget meg kell ıriznünk, mert szükségünk van a stabilitásra. Ugyanakkor ennek éppen
az ellenkezıje folyik, fajokban, élıhelyekben elszegényítjük környezetünket, s csökkentjük a
rendelkezésünkre álló területeket is. Rendkívül kevés növény – és állatfajt használunk fel
szükségleteink kielégítéséhez, s mivel ezek megtermelése egyre nagyobb területet kell
igénybe vennünk, ezáltal csökken a többi, nem termesztett faj területi lehetısége. Ez az
ökológiailag katasztrofális jelenség gazdaságilag is teljesen logikátlan, hiszen a piaci stabilitás
és a termelés biztonsági filozófiája is a termékek sokféleségét igényli.

A lehetséges kiút a hasznosításba vont fajok számának növelése. Ez jó a gazdaságnak, mert
nı a stabilitása, s jó a biológiai sokféleségnek is, mert az ember érdekeltté válik a
hasznosításba bevont fajok megırzésében. Minél több fajt vonunk be a hasznosításba annál
több fajt ırzünk meg, s annál inkább csökken a monokultúrák aránya.
A sokféleség társadalmi vonatkozása a kulturális diverzitás. Minden olyan törekvés amely
megszüntet vagy erıszakosan beolvaszt kultúrákat, megpróbál egyformaságot teremteni,
elszegényíti az emberiséget és a jövıt. A különbözı kultúrák sokfélesége, a természetes
rendszerek sokfélesége, az élılények sokfélesége, a nézetek és vélemények sokfélesége mindmind egy kiegyensúlyozott, távlatokban is fennálló fejlıdés lehetısége.
A szocialista gazdaság kollapszusa ékesen bizonyította, hogy milyen sérülékeny az a gazdaság, amely csak a
nehézipar egyeduralmára épít, amelynek kicsi a termékdiverzitása, amely centralizál és amely homogén. Vagyis
a gazdaság stabilitását is a sok lábon állás jelenti. Igaz ez a természetre is, amelynek stabilitását a magas fokú
biológiai változatosság adja.

3.2.9. A nem anyagi értékek haszon elve
Létezésünk minıségét az anyagi és anyagiakban nem mérhetı javak egyaránt meghatározzák.
A nem anyagi javak megléte elıfeltétele az egyének és a társadalom anyagi gazdagságának. A
természeti erıforrások biztonsága, a környezet teljesítıképességének a megırzése, az iható
víz, a tiszta levegı, a szennyezésmentes környezet, a táj esztétikuma mind-mind
létezésünkhöz szükséges, pénzben nem kifejezhetı érték.
Közismert, hogy egy erdı, pénzben közvetlenül nem mérhetı, immateriális szolgáltatása 12-szer nagyobb annak
anyagi szolgáltatásánál. Az erdı haszonvétele tehát nem elsısorban gazdasági, sıt egyáltalán nem az. Sajnos ez
nem tükrözıdik vissza a vele való bánásmódban, vagy a társadalom tudatában.

3.2.10. A természeti erıforrások használatának és megırzésének egyidejőségi elve
A természeti erıforrások egy idıben történı használata és megırzése a hagyományos
szemléletben kibékíthetetlen ellentmondásnak tőnik. Valójában a klasszikus
környezetvédelmi megoldások korában a környezeti problémák megoldására fordított
pénzeszközöket a már megtermelt anyagi javakból kell elvenni. Ez a tény hátráltatja, hogy a
társadalom egésze a környezeti gondok megoldása mellé álljon, hiszen ez esetben önmagát
kell korlátoznia, anyagi javaiból kell elvenni, azaz áldozatokat kell hoznia.
Látnunk kell tehát, hogy a hagyományos modellekben, keleten és nyugaton egyaránt a válság megoldása komoly
forrásokat von el a társadalom egyéb igényeinek kielégítésétıl. Ebben aszisztémában tehát illúzió azt hinni, hogy
kialakulnak olyan környezettudatos társadalmak, ahol a társadalom egésze önként vállalja a lemondást, az anyagi
javak megtermtésének csökkenı nívóját.

3.2.11. Az eltartóképesség szerint használat
„A Föld ki tudja elégíteni mindenki igényét, de nem tudja kielégíteni mindenki kapzsiságát!”
Nyilvánvaló, hogy a bioszféra eltartóképessége egy adott tudományos-technikai színvonalon
megszabja az eltartható egyedek számát. Ennek az összefüggésnek mindhárom eleme
kölcsönhatásban van egymással. A nem megfelelı egyedszám a tőrıképességet
meghaladhatja, s ez esetben akár a tudományos-technikai színvonal növelése esetében is
csökken az eltartóképesség. Ez kezdetben bizonyos egyedcsoportok életkörülményeinek
leromlásával, majd egyedszám csökkenésével járhat. Az összefüggés azonban más
megvilágításban rámutat arra, hogy ha a tudományos-technikai színvonal növekszik s a
népesség nem változik, akkor a tőrıképesség figyelembevételével a népesség létszínvonala
javítható.

3.2.12. A körfolyamatokban történı összekapcsoltság elve
A globális természeti rendszer egészében és alrendszereiben is érvényesül az
anyagáramoltatásának ciklusossága. A termelıi és lebontói folyamatok a rendszer elemeinek
összekapcsoltságán keresztül, helyi és globális szintő biogeokémiai ciklusokba áramlanak.
Ehhez képest a humán gazdaságot jobbára lineáris termelıi és fogyasztói kapcsolatok
jellemzik. A linearitás miatt alacsony a hatékonyság, nagy az energiaveszteség, sok a
termelési hulladék. A rendszerbıl szinte teljesen hiányzik a lebontási fázis, ezért a termelési
hulladék nem hasznosul az újabb termelési folyamatban, hanem szemétté válik.
Ezzel szemben a teljes termelıi-fogyasztási-lebontási ciklus fejleszti a bevont erıforrásait, pl. a termelés
fölöslege a biogeokémiai ciklusokban felhasználódik. Az ember azt a meglévı lehetıséget sem használja ki,
hogy a természetes rendszer lebontási ciklusaihoz illessze a termelési hulladékait.

3.2.13. A szubszidiaritás elve
A szuszidiaritás lényege az arra még alkalmas, lehetı legalacsonyabb szervezeti szinten
történı döntéshozás. A döntés és döntési folyamat minden egyes fázisának szempontja a
nagyobb struktúrák felé való érdekegyeztetés, a fenntartható fejlıdés elmélete, valamint a
környezeti, társadalmi, és gazdasági érdekek összeegyeztetése.
A fenntartható társadalom a teljes jogú egyénbıl és azok közösségeibıl építkezik rendszerré. Az egyén
érdekeinek megvalósulása a közösségen keresztül ütközik, vagy azonosul más egyének vagy közösségek
érdekeivel, s a különbözı érdekek szelekcióját a kölcsönösség adja.
A helyi irányítási rendszerek jobb mőködési folyamata a helyi viszonyok reálisabb helyzetismeretén és
helyzetelemzésen alapul.

3.2.14. A koegzisztencia elve
A fenntartható fejlıdéshez tartozó új struktúra lényege a monolitikus rendszer felváltása egy
elemeibıl szervezıdı, kicsiny szervezeti és gazdasági egységekbıl felépülı változatos
rendszerrel. Ahogy a társadalom az egyénbıl, családból s azok érdek és érzésközösségeibıl
épül szervezett egységgé, úgy a gazdaság is az egyénhez és közösségeihez köthetı kis
gazdasági egységekbıl tevıdik össze. Ebben az esetben nem az egymás vállán való állás,
hanem az egymás mellett való létezés valósul meg.
A látszólag diszkrét egységek amelyek egymás kiegészítıi és kölcsönös kiszolgálói, végül
nagyobb struktúrákban szervezıdnek. A sok egységbıl felépülı szervezet képes rendszerként
mőködni, s megvalósítani azt a demokratikus és a mindenkori helyzetnek megfelelı irányítást,
amely nem idegen a rendszer belsı lényegétıl. Az irányítás a rendszer lényegébıl fakad, s
nem attól elszakadt mesterséges konstrukció.
Ez a szervezıdés az, amely képes együtt élni a természet más teremtményeivel, felismervén a
kölcsönös függıség megmásíthatatlan tényét, mivel az ember is része a természet
rendszerének.
Ennek a szerkezetnek minden eleme a környezet, társadalom és gazdaság valós elemeihez köthetık. Nem
mesterségesen kijelölt megyehatárok, hanem a természet- és gazdaságföldrajzi, az ökológiai, a közösségi és
termelıi viszonyoknak megfelelı átfogó önirányítási egységek határfelületei jönnek létre, amelyben a rendet és
harmóniát a körülményekhez való állandó alkalmazkodás szükségessége biztosítja, s nem kívülrıl jövı akarat.
Ez a heterogén rendszer, amely figyelembe veszi a helyi adottságokat, ökológiai viszonyokat, a rendelkezésre
álló erıforrásokat, termelési tradíciókat, a népesség összetételét, szakmai képzettségét, kultúráját stb., stabilabb
és rugalmasabb is egyszerre a monolit struktúrákkal szemben, mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban.
A kis gazdasági egységek miatt a gazdaság rugalmas, gyors, a szükségleteknek megfelelı válaszra képes, s az
átalakulás, átállás nem jár nagyobb megrázkódtatásokkal.

