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Vitakérdések
1. Mi ez? Spontán vagy tervezett? 

2. Milyen ez? Új vagy régi?

3. Értékelés: jó vagy rossz?

4. Magyarázat: “kemény” vagy “puha”?

5. Politika: a nemzetállam vége vagy 
megújulása?

6. Kultúra: uniformizálódás vagy 
identitás?



1. Mi ez? Spontán vagy 
tervezett?

természetesen végbemenő, 
ellenállhatatlan folyamat 

szándékos, megtervezett gazdasági 
liberalizáció, hogy az egyéneket és az 
államokat alávessék a piac erőinek



2. Milyen ez: új vagy 
régi?

most lépünk be egy új, globális korba: 
a nemzetállam vége 

semmi új, ez a régi kapitalizmus, és 
az államok vagy államszövetségek 
megőrzik erejüket



3. Értékelés: jó vagy 
rossz?

határok megszűnése, mindenkinek 
kedvező kereskedelem, 
demokratizálódás

egyenlőtlenségek növekedése, 
szuverenitás, identitás elvesztése



4. Magyarázat: 
“kemény” vagy “puha”?

multik és domináns államok anyagi 
érdekei

új, planetáris tudatosság



5. Politika: a nemzetállam vége 
vagy megújulása?

szabad kereskedelem csökkenti az 
államok beavatkozási lehetőségeit, 
lerombolja a jóléti rendszert 

az államok kulcsszereplők a 
növekedés feltételeinek 
megteremtésében és a káros hatások 
kompenzálásában



5. Kultúra: uniformizálódás vagy 
identitás?

kulturális homogenizáció, kulturális 
imperializmus, amerikanizálódás 

kikényszeríti a tradíciók és identitások 
megvédését, a másság felértékelését, 
sokféleség, nincs amerikai hegemónia



Posztfordizmus 1.

fordizmus posztfordizmus

védett nemzeti piacok globális verseny

tömegtermelés rugalmas gyártási rendszerek

szabványosított termékek speciális piacok

bürokratikus hierarchiák lapos, rugalmas szervezetek



Posztfordizmus 2.

fordizmus posztfordizmus

szabványosított, fragmentált munka rugalmas specializáció, 
multifunkciós munkás

kékgallérosok az iparban fehérgallérosok a szolgáltatásokban

kevés tréning sok tréning, tudásigény 

kis menedzseri és értelmiségi elit nagy menedzseri és értelmiségi elit

kiszámítható szakmai pályafutás kiszámíthatatlan szakmai pályafutás



Posztfordizmus 3.

fordizmus posztfordizmus

erős szakszervezetek, szolidaritás
hanyatló szakszervezetek, csökkenő 

szolidaritás

osztályalapú politizálás csökken az osztály szerepe a 
politizálásban

lakóhely, osztály, nem fontossága pluralizmus, globális falu

tömegfogyasztás fogyasztás egyéniesülése
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