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A GDP mindenekfelett?
SZERZŐ: Bognár Károly/KÖVET Egyesület

Nem kérdés, hogy egy ország vezetőinek az szerez örömet, ha nö-
vekszik a GDP, és az keseríti el őket, ha stagnál vagy csökken. A siker 
fokmérője számukra a növekedés mértéke. Így volt ez mindig, de kü-
lönösen így van ez a 2008-ban beütött pénzügyi és gazdasági válság 
óta: elkeseredett küzdelem folyik még a tized százalékokért is. De 
tényleg a GDP az a mindenható tényező, amely meghozza nekünk a 
szépet, a jót, a felemelkedést, végső soron a boldogságot?
Az lassacskán a laikusok számára is kezd világossá válni, hogy van 
valami különbség a jólét és a jól-lét között. Robert F. Kennedy egy-
szer állítólag kijelentette, hogy a GDP „mindent mér, kivéve azt, ami-
ért érdemes élni”. 
A bruttó hazai termék (Gross Domestic Product – GDP) koncepció-
jának, tartalmának kidolgozása a múlt század 30-as és 40-es évei-
ben, a nagy gazdasági világválság és a II. világháború felfordulása 
közepette vette kezdetét. A Nobel-díjas Simon Kuznets  a GDP mint 
mérőszám fő konstruktőre  is fi gyelmeztetett azonban arra, hogy 
nem szabad egyenlőségjelet tenni a GDP növekedése és a jól-lét 
közé. Mert az utóbbi nem csak attól függ, hogy mennyi pénz van a 
zsebünkben.
A GDP-vel azokat a tranzakciókat lehet mérni, amelyek valamilyen 
formában a piacra kerülnek. Egy jó házasságból fakadó harmóniát, 
boldogságot tehát nem képes számszerűsíteni ez a mutató, de egy 
válóper költségeit igen. A GDP szempontjából az egészség nem ér-
ték, a betegség az orvosokra, gyógyszerekre költött pénz miatt an-
nál inkább. Általánosabban fogalmazva, a GDP-hívők fi gyelmen kívül 
hagyják a tranzakciók társadalmi költségeit, környezeti hatásait, és 
az sem különösebben izgatja őket, ha a piaci ügyletek nyomán nőnek 
a jövedelmi egyenlőtlenségek. Látható azonban, hogy nem minden 
GDP-növekedés jó és hasznos.
Egy másik nagy gond a GDP-vel, hogy  az előbbiekből is következően 
a növekedésének nincs felső határa, azaz elvileg semmilyen tényező 
nem korlátozza. Lehet, hogy a világ esőerdőinek kiirtása az embe-
riségnek felettébb rossz, de a GDP-nek kifejezetten jót tesz. Csak-

hogy az embereknek ahhoz, hogy jól érezzék magukat, nem pusztán 
pénzre van szükségük, hanem tiszta levegőre és vízre, egészséges 
ételekre, jókedvű polgártársakra és sok egyéb másra.  
Mi következik mindebből? Egyfelől az, hogy nem minden GDP-növe-
kedésnek kell örülni, és nem kell törekedni a GDP mindenáron való 
növelésére. Van ugyanis olyan növekedés, amely kifejezetten rossz, 
káros az emberiségre. Másfelől az, hogy valóban szükség lenne egy 
olyan mutatóra (pl. ökolábnyom), amely fi gyelemmel van a fenn-
tarthatóságra, még akkor is, ha ez gátat szab a növekedésnek. Har-
madsorban pedig az, hogy érdemes lenne elgondolkodni a GDP-nél 
komplexebb és diff erenciáltabb mérésre képes mutatók (pl. Genuine 
Progress Indicator, Human Development Index, Gross National Hap-
piness) alkalmazásán, amelyek tekintettel vannak a növekedés tár-
sadalmi, környezeti és gazdasági hatásaira is. Mert minden jel arra 
utal, hogy véget kell vetni a nyakló nélküli, felelőtlen növekedésnek.
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