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Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?

Alapkérdés: Növekedés vagy fejlődés?
Magyarország : növekedési probléma

Méri– e a növekedés a fejlődést?
Jó- e a növekedést mérő mutató?

GDP?
GNP?
Más?

Életminőség
Fenntartható fejlődés
Ökölógiai lábnyom
Boldog ország, elkeseredettségi index
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Növekedés:  káros, környezetpusztító
Növekedés nem egyenlő a fejlődéssel
GDP rossz mutató
A Római Klub
Richard Douthwaite 1992
The Growth Illusion.  (How economic growth has enriched the few, 

impoverished the many and endangered the planet)

Anyone who belives exponential growth can go forever 
in a finite world is either a madman or an economist. 
(Kenneth Boulding)

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Susan George 1999

A luganói tanulmány.
A válság előrejelzés
Környezeti katasztrófák

David Korten 2009

Agenda for a New Economy
From Phantom Wealth to Real Wealth
Magyarul: Gyilkos vagy humánus gazdaság?

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Gazdasági válság:    Új szelek

Növekedés Szegénység
Növekedés Stagnáló munkalehetőségek
Növekedés Globális felmelegedés

Probléma: a gazdasági teljesítményt GDP-vel mérik, ami „rossz 
növekedésre” ösztönöz

Neolib. közelítés: „Nőjjük ki az adósságot!”

Csath: Kiút a globalizációs zsákutcából (2001)
2003 – A fekete év (2004) 

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?



6

Az EU is felébred

Nicholas Sárközy – Bizottság
Joseph E. Stiglitz (Columbia)
• Amartya Sen        (Harvard)
• Antony Arrow       (Stanford)
• Alan Krueger        (Princeton)
• Robert D. Putnam (Harvard)

Sokan mások

Gazdasági növekedés: mennyiség
Gazdasági fejlődés: minőség

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Fejlődés = Pozitív változás

„Upward movement of the entire social system”

• Modern tudás
• Jól működö intézményrendszer
• Alacsony korrupció
• Szegények száma, GAP nem nő
• Social capital
• Demokrácia
• Munkakörülmények
_____________________________________

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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• Anyagiak (bevétel, fogyasztás, vagyon)
• Egészség
• Oktatás / képességnövelés
• Munkalehetőség (minősége)
• Politikai részvétel – szabadság (demokrácia)
• Kapcsolatok (társadalmi tőke)
• Környezet (jelen és jövő)
• Biztonság (fizikai), bűnözés
• Lakhatási lehetőség

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Háromféle mérés

1. Gazdasági tevékenység
• Nem csak a termelés:  az emberek jövedelme, fogyasztása
• Nem csak a jövedelem, a vagyon is
• „nem piaci tényezők”  figyelembe vétele

2. Jól – lét
• Várható élettartam
• Egészségesen várható élettartam
• Oktatás helyzete – tanultabb 
• Szabadidő
• Lakás
• Politikai részvétel lehetősége
• Társadalmi állapotok:

„bridging and bonding social capital”

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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• Környezet (egészség, szennyezés             betegség)
• Személyes és gazdasági biztonság

3. Fenntartható fejlődés
„A jövő generáció”
Nem örököltük, kölcsönvettük
Túlfogyasztás            alulberuházás
Ökológiai lábnyom
„Environmental sustainability index”
Káros kibocsátás
Energia / ásványi anyagok stb. források
Biodiverzitás
Adósság

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Fenntartható fejlődés:
Stratégiaváltás

Régi Új
- Nagy cég vonzás                            - Helyi kis cég támogatás
- Olcsóság                                         - Tudás, intellektuális tőke
- Ingyen föld, adókedvezmény         - Hozzáadott érték, infrastruktúra, 

tudás, egészség
- Hatékonyság (kevés munkahely)   – Hatásosság (sok munkahely)
- Központi hatalom - Önkormányzás, civil társadalom

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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2006 2007 2008 2009 2010

GDP (%) 3,9 1,2 0,6 -7,2 -0,9

Fogyasztás (%) 1,9 -1,4 0,1 -6,8 -2,4

munkanélküliség 7,5 7,4 7,8 11 fölött tovább 
nő

Fiatalkorú 
munkanélküliség 

(25 év alatt; %)
26,8

Magyar helyzet

GDP: Mindenek felett

Mutatók:

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Elvonások

- Oktatás
- Egészségügy
- Közlekedés
- Önkormányzat
- Mezőgazdaság
- Kultúra

- Rossz válságkezelés, stratégia-hiány

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Rank Country/Territory CPI 2009 Score

1 New Zealand 9.4 

2 Denmark 9.3 

3 Singapore 9.2 

3 Sweden 9.2 

5 Switzerland 9.0 

6 Finland 8.9 

6 Netherlands 8.9 

8 Australia 8.7 

8 Canada 8.7 

8 Iceland 8.7 

11 Norway 8.6 

12 Hong Kong 8.2 

12 Luxembourg 8.2 

14 Germany 8.0 

14 Ireland 8.0 

16 Austria 7.9 

17 Japan 7.7 

17 United Kingdom 7.7 

• Nő a korrupció

Periféria vagy gazdasági fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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19 United States 7.5 

20 Barbados 7.4 

21 Belgium 7.1 

22 Qatar 7.0 

22 Saint Lucia 7.0 

24 France 6.9 

25 Chile 6.7 

25 Uruguay 6.7 

27 Cyprus 6.6 

27 Estonia 6.6 

27 Slovenia 6.6 

30 United Arab Emirates 6.5 

31 Saint Vincent and the Grenadines 6.4 

32 Israel 6.1 

32 Spain 6.1 

34 Dominica 5.9 

35 Portugal 5.8 

35 Puerto Rico 5.8 

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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37 Botswana 5.6 

37 Taiwan 5.6 

39 Brunei Darussalam 5.5 

39 Oman 5.5 

39 Korea (South) 5.5 

42 Mauritius 5.4 

43 Costa Rica 5.3 

43 Macau 5.3 

45 Malta 5.2 

46 Bahrain 5.1 

46 Cape Verde 5.1 

46 Hungary 5.1 

49 Bhutan 5.0 

49 Jordan 5.0 

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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• Fogy a lakosság
• Romlik az intézményrendszer működése
• Társadalmi tőke, bizalom
• Közbiztonság
• Nagy cég / kis cég, olcsóság / tudás
• „boldogság”
• Munkaidő, munkakörülménynek
• Politikai részvétel („egy út”, „egy alternatíva”) nincs beleszólási 

lehetőség           Maslow
„Being, doing, thinking”
fontos az egészséghez

• Légszennyezés, szmog riadók (halálok)

Periféria vagy gazdasági fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Élhetőbb társadalom

Bizalom a kormányban Boldogság

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Nincs „egészséges gazdaság”
beteg társadalommal”

Nemzeti kultúra
„ Partikularizmus”
„Ascription”
„Bizonytalanság kerülés
„Nagy hatalmi távolság”
„Passzivítás” (Don’t rock the boat)
„Rövidtávú szemlélet”
„Civil kurázsi” 
(Please the boss)
(Kritika negatív fogadtatása)

Radikális változás vagy periféria

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?
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Saját láb, saját ész, saját erőforrások, társadalmi energiák.
Stratégiát az erős pontokra: föld, víz, kreativitás, ember, tudás,minőség
Mezőgazdaság
Élelmiszeripar
Tudás-intenzív, energia-szegény iparok
Vidék
Kisvállalkozás, családi vállalkozás
Előre az értékláncon
Egészségügy, kultúra ( Kodály-módszer)
Lokalizáció: helyi piac, helyi pénz, helyi bank
Értékrend: mi a fontos? „Nem az ember a gazdaságért, hanem a 

gazdaság az emberért! „

Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?



Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?

JÖVŐKÉP:
Magyarország jövőképe egy olyan család-és közösség-központú, 
összetartó, a határon túli magyarokat a nemzet részének tekintő 
társadalom létrehozása, amelynek gazdasági alapjait a tudáson és 
innováción alapuló, környezettudatos, a növekedésen túl az 
életminőség állandó javítására törekvő gazdaságpolitika biztosítja.

CÉLOK:
Munkahelyteremtés, sikeres mezőgazdaság és élelmiszeripar, a 
társadalom tudásszintjének emelése, a hazai SME-k helyzetbe 
hozása, a népességfogyás megállítása, az életszinvonal és az 
életminőség javítása, a természeti környezet és az erőforrások 
védelme, a demokrácia kiteljesítése
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Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?

ESZKÖZRENDSZER:
Társadalom-és gazdaságstratégia
- Gazdasági szerkezet 

* stratégiai ágak (mezgaz., élelmiszer (bio), zöldiparok, építőip.,víz)
* KKV-k
* globális cégek szerepe
* versenyképesség

- Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés
- Költségvetés és az adósság
- Iskola, tudás, oktatás, kutatás-fejlesztés
- A kormányzás minősége, az intézményrendszer átalakítása
- A demokrácia megerősítése, az értékrend helyreállítása, társ.tőke
- Egészségügy 22



Periféria vagy fejlődés: Merre tovább magyar gazdaságpolitika?

CSAK ANNAK A NÉPNEK VAN JÖVŐJE, AMELY 
ÖNMAGÁBAN BÍZIK, ÉS ÖNMAGÁBAN KERESI A 
FELTÁMADÁSI ERŐT!  (Széchenyi)

KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!

23
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