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A Lépések megjelenését a Pallas Athéné 
Geopolitikai Alapítvány támogatja

Kerekes Sándor professzor, volt elnökünk, akit talán három fő mes-
terem között tarthatok számon, erősen óvta a KÖVET-et attól, hogy 
a Lépések tematikus számát a nemnövekedésnek szentelje. Féltett 
minket, mivel a nemnövekedésre talán még a CSR-nél is jobban ráillik 
Milton Friedman 1970-ben megfogalmazott fanyalgása: alapvetően 
felforgató elmélet lehet egy bigott kapitalizmushívő számára. Taná-
csát részben megfogadtuk: fokozott óvatossággal közelítettünk a 
témához.

A nemnövekedés hazai mozgalmárai és tudományos kutatói mellett 
felkértük egy tucat tagvállalatunkat is, fogalmazzák meg a vélemé-
nyüket a témáról. Ismételt próbálkozásaink ellenére bámulatosan 
kevés reakció jött erről az oldalról. A nemnövekedés talán egy veréb, 
melyre nem érdemes ágyúval lőni. De lehet, hogy a piacgazdaság 
várfalainak lőrései vannak hihetetlenül magasabban nálunk. A nem-
zetközi cégek magyarországi képviseletei talán csak a külső várfal 
oldalához biggyesztett viskók: a stratégiát nem itt alkotják, a paran-
csokat nem itt adják ki, sőt nem is innen lőnek.

De az is lehet, hogy egeret szültek a hegyek: bármilyen fontos is a 
nagyvárosi kerékpáros áruszállítás, a nemnövekedés rendszer-, sőt 
paradigmaváltó aspirációihoz képest a cargonomiát igen szerény 
gyakorlati megvalósulásnak tarthatjuk.

Mindezzel nem akarok elzárkózni a nemnövekedéstől. Ha fekete-fe-
héren állást kellene foglalnom, szívesebben menetelnék a növeke-
déskárhoztatók táborában, mint a növekedéshívőkében. Persze nem 
az első sorban. Ám a két tábor valószínűleg csak a fejünkben létezik. 

Ezt számomra világosan bizonyítja a Lépések jelen száma. Sokkal 
fontosabb lenne hát a fogalmak tisztázása az ökohatékonyság és az 
abszolút csökkenés megkülönböztetése, a Jevons-paradoxon és az 
ún. decoupling (szétválás) empirikus vizsgálata, de főleg a „jó” és a 
„rossz” növekedés elkülönítése. Nem mindegy, hogy egy koraszülött 
csecsemő (értsd például egy  szegény afrikai állam), vagy egy túlsú-
lyos felnőtt (mondjuk a londoni City) súlygyarapodásáról beszélünk. 
Különösen, ha a túlsúlyos felnőtt haspóksága miatt nem jut tápszer 
a csecsemőnek. Márpedig az elosztási adatok nagyon ezt látszanak 
alátámasztani.

A lapban hírt adunk a KÖVET új ügyvezetőjének kinevezéséről. Meg-
tapasztaltuk ugyanis magunk is az egyesület első 5−10 évének gyors 
növekedése után a stabil, egyensúlyi állapotot, majd a drasztikus 
fogyókúrát, aminek terhe nagyrészt Bognár Károly, volt ügyveze-
tőnk vállára nehezedett. Ezen most túl vagyunk, s elkezdtünk újra 
növekedni, de ezúttal talán okosabban1, izmot építve zsír helyett, 
egyszóval fenntarthatóbban. Ám nem lehet elégszer hangsúlyozni: a 
lényeg nem a KÖVET vagy más szervezet alkalmazottainak száma, 
éves költségvetése vagy más mennyiségi mutatója, hanem a fenn-
tartható fejlődésben betöltött szerepe. Remélem, továbbra is valós 
hatalmunkat messze meghaladó mértékű, pozitív formálói lehetünk 
ennek a folyamatnak!
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1 Az USA-ban a kedvelt kifejezés a fenntartható fejlődés helyett az 

okos növekedés (=smart growth).
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