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Bod Péter Ákos:

A gazdasági fejlődés nem megoldja, 
hanem újradefi niálja a globális problémákat

Ha nem lennének akkora jövedelmi és vagyo-
ni különbségek még a fejlett országokban 
is, akkor nyugodtan kijelenthetnénk: nincs 
nyomós ok amellett, hogy a gazdasági növe-
kedést továbbra is olyan fontosnak tartsuk, 
mint a XX. században. Láthatjuk azonban, 
hogy még a fejlett jóléti államokban is ta-
lálhatók leszakadó térségek, és élnek olyan 
családok, amelyek elemi létszükségletei sin-
csenek kielégítve: a társadalom jóval tagol-
tabb, mint amit a magas átlagos jövedelmi 
színvonal ismeretében gondolnánk. A fejlődő 
világban pedig egyértelműen szükség van a 
gazdasági fejlődésre, hiszen sokak számá-
ra csak vágy marad a tiszta víz, a bizton-
ságos környezet, az elégséges táplálék, a 
megfelelő lakáskörülmények megteremtése 
– ugyanakkor környezeti katasztrófához ve-
zetne, ha a XX. század anyagi gyarapodását 
másolnák le a harmadik világban. 
Hozzá kell azonban mindjárt tenni, hogy az 
egyik legtöbbet vitatott probléma ma a köz-
gazdaságtanban a gazdasági mutatóink al-
kalmazhatósága. A bruttó hazai terméket 
(GDP) az 1930–1950-es évek között fejlesz-
tették ki egy nemzetgazdaság anyagi telje-
sítményének mérésére, különös tekintettel a 
gazdasági válsággal sújtott, illetve a hadban 
álló államokra. Ekkor, a tömegtermelésen 
alapuló társadalmak korában a gazdasági 
teljesítményt viszonylag jól mérte ez a mu-
tatószám. Ahogy azonban az idő haladt, a 
gazdaság és a technika pedig fejlődött, egyre 
nyilvánvalóbbá váltak a GDP hiányosságai. A 
GDP alapvetően a piacon értékesülő teljesít-
ményt összegzi. Azt azonban, hogy egy gaz-
daság mennyire verseny- és életképes, csak 
tág hibahatárokkal írja le. A növekedési ütem 
mellett a gazdaság szerkezete is lényeges: 
miből fakad a jólét, és mennyire koncentrá-
lódik az anyagi erő, a jövedelem, a vagyon. 
A szokásos GDP-statisztika érzéketlen az 
externális hatásokra: egy erdő kivágása és a 
fa kitermelése növeli a GDP-t, miként az erdő-
irtás miatti árvíz elleni védekezés költsége is. 
Könnyen becsaphatjuk tehát magunkat a GDP 
használatával – jöttek rá a közgazdászok a 
hetvenes években. Mégis úgy vélem, hogy to-
vábbra is szükség volt/van valamilyen mérési 

módszerre, máskülönben a gazdaságpolitikai 
viták parttalanná válnának. Ennek érdekében 
két út áll a közgazdászok előtt: vagy tovább-
fejlesztik a bevett gazdasági mutatókat, vagy 
újakat vezetnek be. Ha az előbbit választjuk, 
akkor a GDP kiszámításánál fi gyelembe kell 
vennünk azokat a tevékenységeket, amelyek 
javítják a jólétet, de mégsem szerepelnek a 
mutatóban, viszont ki kell vonnunk a GDP-ből 
az olyan tevékenységeket, amelyeknek a ter-
mészeti és társadalmi környezetre kifejtett 
hatása egyértelműen negatív. 

A másik megoldás, hogy olyan mutatókat 
alkalmazunk, amelyek nem kizárólag a gaz-
daság teljesítményét tükrözik, hanem képet 
adnak a társadalmi viszonyokról, a szegény-
ségről, az életminőségről, az ökológiai láb-
nyomról és a gazdasági fejlődés fenntartha-
tóságáról. 
A következő hétköznapi példa segítségével 
könnyen megérthetjük, miért van szükség 
a gazdasági fejlődés mérésének újragondo-
lására. A GDP használata ma olyan, mintha 
valaki kizárólag annak alapján akarná fel-
becsülni egy autó értékét, hogy hány köb-
centiméteres a motorja. Holott az autóvá-
sárlásnál több szempontot is fi gyelembe 
veszünk, így azt, hogy mennyire biztonsá-
gos, üzemanyag-takarékos, környezetbarát, 
esztétikus. Mindezen értékelési szempontok 
mellett persze van rendeltetése a motor űr-
tartalmának is, ám az csak egy fontos tech-
nikai adat. Ehhez hasonlatosan – úgy vélem 
– a GDP-t érdemes megtartani, mert tech-
nikailag szükség van rá. De nagyot hibázik az 

a közgazdász vagy politikus, aki beleszeret 
egy ilyen gazdasági mutatóba, és annak ma-
ximalizálását tűzi ki célul.
Az utóbbi idők technológiai fejlődése, így a 
digitalizáció abból a szempontból is külön-
leges, hogy olcsó vagy ingyenes szolgál-
tatásokat tesz hozzáférhetővé. Korábban 
térképeket vásároltunk, ezek térképészek, 
nyomdászok, könyvesboltosok munkájának 
termékei, több szakma képviselőinek is ke-
nyeret adtak. Ezzel szemben ma egy appli-
káció révén minimális energiaráfordítással, 
a nullához közeli határköltséggel online 
térképeket használhatunk. Hasonló ehhez 
az idő mérése, amely néhány száz éve a 
gazdagok privilégiuma volt. Ma kultúrtörté-
netileg új helyzet állt elő: a mobiltelefonok 
elterjedtsége miatt a világ szegény felén is 
olcsón és könnyen válasz adható a kérdés-
re, hogy hány óra van. Egy sor ilyen hasznos 
szolgáltatás ugyanakkor egyszerűen kima-
radhat a szokásos GDP-mutatókból. Fur-
csán hangzik, de bizonyos tekintetben ma 
anyagilag jobban élünk, mint amit az adatok 
mutatnak. 
Ebben a gondolatmenetben felcsillan a tech-
nológiai optimizmus: lám, az új eljárások 
jobbá teszik az életünket. Az 1950-es évek 
generációja még nagy reményeket fűzhetett 
a jövőhöz, azt gondolva, hogy a műszaki-
technológiai fejlődés választ ad a világ kihí-
vásaira: a szegénységre, bűnözésre. Rá kel-
lett jönnünk, hogy a technika csak bizonyos 
problémákat old meg, míg másokat újrade-
fi niál, sőt újabb bajokat szül. Mi, európaiak 
sokáig úgy gondoltuk, hogy a hidegháborút 
lezárva, az integráció mélyülésével és bő-
vítésével végleg magunk mögött tudhatjuk 
a háború fenyegetését. Ebben ma nem le-
hetünk biztosak: az erőszak újjáéledhet, a 
történelmi sérelmek és az elégedetlenségek 
ismét a felszínre törhetnek. Most, ezen in-
terjú készítésének idején még azt sem tud-
juk megmondani, hogy az Európai Unió hány 
tagból fog állni két év múlva, holott minden 
szociális problémája és hiányossága ellenére 
Európa vonzó hely, amely a polgárai több-
ségének igen színvonalas életminőséget és 
szolgáltatásokat nyújt.
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