
Szegény robotoknak rossz a sajtójuk. Magát a szót Karel
Capek alkotta meg egy színdarabban, ahol a géplények a hús-
vér emberek ellen támadtak. Szóval, már a start is fenyegetô
volt, késôbb regények, filmek sora játszott az „alkotója ellen
lázadó teremtmény” toposz gépesített változatával.
A technológia fejlôdése most ismét felerôsítette a félel-

meket: egyre többen aggódnak azért, hogy a gépek elveszik
az emberek munkáját. Természetesen nem csupán a robotok
terjedésérôl van szó, hanem a már régebben folyó automa-
tizálásról, az információ-gyûjtés, továbbítás és feldolgozás
elképesztô fejlôdésérôl, a tanulni képes számítógépek meg-
jelenésérôl is. 
A gépek valóban átvesznek munkafázisokat az emberek-

tôl. Európa történelme nagyjából arról szól, hogy az emberi
erôt kiváltotta az állati, illetve víz- és szélenergia felhaszná-
lása, majd jött a gôzgép és az elektromosság... Mondhatjuk
úgy is, hogy a rabszolgamunkától eljutottunk a gépkezelô
munkáig. Voltak persze régen is olyanok, akik eddigi meg-
élhetésüket veszélyben látva komolyan ellenálltak a változás-
nak. A híresebb géprombolók a lyoni takácsoktól a ludditákig
elég komoly hírnevet vívtak ki maguknak. De hiába törték-
zúzták a fejlesztés eredményeit, azért nem tudták megaka-
dályozni elterjedésüket.

A jelenkori félelmek gyökere igencsak hasonló: a gépesí-
tés, az új technológiák ugyan növelik a megtermelt áruk
mennyiségét és a termelékenységet, de így egyre kevesebb
munkaerôvel állíthatók elô a javak és szolgáltatások. A mun-
kanélkülivé válók kereslete kiesik, emiatt szûkül a piac és be-
indul a válság ördögi köre. A 2006-2008-as válságot követô
fellendülés – amikor is a GDP termelés üteme jóval gyor-
sabban nôtt a fejlett államokban, mint a foglalkoztatottaké –
ezt látszik igazolni. (A munkahelyteremtés nélküli növeke-
désrôl ld. pl. Martus-Urbánné 2016.) A robotok legdinami-
kusabb piaca jelenleg Kína, az olcsó összeszerelô munkát
végzô dolgozók maguk állítják elô munkahelyük elrablóit. A
szoftverek egyre komolyabban fenyegetik az értelmiségi
munkaköröket: egy program jó néhány kontírozó könyvelô
munkáját kiváltja, a jogi irodákban ügyvédbojtárok helyett
szoftverek kutatnak a referenciák, precedensek után, pénz-
ügyi tanácsadók helyett számítógépes összehasonlító olda-
lakra hallgatva fektetjük a megtakarításainkat (ha vannak).
És egyelôre az is világos, hogy a dinamikusan növekvô IT
szektor csak a felszabaduló munkaerô töredékét képes fel-
venni. Már látszik, hogy egy sor mai szakma a gombkötô, a

patkolókovács, vagy a gerencsér sorsára jut, legfeljebb - jó
esetben - nyomokban valamely mûvészeti ágként él majd to-
vább, mint a fazekas, vagy a gyertyamártó.
Ugyanakkor a cégvezetôk között egyre többen panasz-

kodnak arról, hogy nem tudnak dolgozót felvenni. A GKI
Gazdaságkutató 2016. júliusi üzleti felmérésében a feldolgo-
zóipari válaszadók közül a legtöbben a szakképzett munkaerô
hiányát jelölték meg a termelésbôvítés akadályaként. De a
Világgazdasági Fórum már 2011-ben globális tehetséghiányra
figyelmeztetett. Itt nyilvánvaló ellentmondás van, érdemes
tehát a jelenségek mögé nézni.

A technológiai fejlôdés hatását a munka világára tudo-
mány is régóta vizsgálja. A technikatörténész Joel Mokyr
(1990) szerint a tizennyolc-tizenkilencedik században a szö-
vôgépek, nyomtatóhengerek, egyéb berendezések elterje-
dése helyettesítette a munkamûveletekben gyakorlott mun-
kásokat. Goldin  és Katz  (Goldin - Katz 1998) 1909 és 1989
közötti amerikai adatokat vizsgálva a következô pályát vázolta
fel: az ipar korai szakaszában a kézmûves mûhelyekben kép-
zett dolgozók tevékenykedtek, majd a manufaktúrák megje-
lenése és a tömegtermeléshez vezetô gépesítés csökkentette
a képzettség iránti igényt. A tömegtermeléssel kettévált a
termelôfolyamat egy produktívnak nevezett (közvetlenül a
termék elôállításával foglakozó), illetve egy improduktív (el-
ôkészítô tervezô, gépbeállító, illetve átállító, javító felada-
tokat végzô) szakaszra. A produktív munka képzetlen mun-
kaerôt igényelt, az improduktív viszont nagy tudású és ta-
pasztalatú, rugalmasan és kreatívan problémát megoldani
tudó dolgozókat. A technikai fejlôdéssel a gépek egyre job-
bak lettek, tehát az improduktív munka iránti igény egy ideig
csökkent, késôbb azonban – az automatizálás, a folyamatos
ipari üzemek elterjedése (pl. a vegyi és az élelmiszeriparban),
és az munka szervezésének ehhez kapcsolódó változásai ismét
átalakították a munkaerô iránti igényeket. Megint a folyama-
tot elôkészítô dolgozókra, gépbeállítókra lett nagyobb szük-
ség, maga a termelôfolyamat viszont egyre kevesebb képzet-
len dolgozót igényelt. Az ún. „kékgalléros” munkakörökben
is megnôtt a magasabb végzettségû foglalkoztatottak aránya.
A magasabb alapképzettségûek, így pl. érettségizettek iránt
azért nôtt meg a kereslet, mert ôk tudtak kézikönyvet,
mûszaki rajzot olvasni, voltak villamossági és vegyi ismere-
teik, értettek az algebrához és matematikai képleteket tudtak
megoldani, valamint szót tudtak érteni a nem termelô („fe-
hér galléros”) munkakörökben dolgozókkal is. Acemoglu
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(1998) szerint a technológiai változás szaktudást kiszorító ha-
tása csupán ideiglenes, az átmeneti idôszak után a technoló-
giaváltás meredeken megnöveli a szaktudás iránti igényt.
Amint a képzett munkaerô olcsóbbá válik, széles körben ér-
demes lesz alkalmazásba venni olyan technikákat is, amelyek
kezeléséhez magasan képzett dolgozókra van szükség (de ter-
mészetesen a folyamatot befolyásolja az is, hogy milyen ter-
mékeknek van növekvô piaca).

Alexandra Spitz (2004) az információtechnológia elter-
jedésének hatását vizsgálta német adatokon. Azt állapította
meg, hogy a számítógépek széleskörû alkalmazásba vétele
helyettesíti azokat a dolgozókat, akik manuális és szellemi ru-
tinfeladatokat végeznek, míg a nem rutin feladatokat ellátók
munkáját kiegészíti. Ez az összefüggés megjelent mind a fog-
lalkozási, mind a szakképzési, mind a kor szerinti csoportok-
ban. 
Öt fô munkatípust különböztetett meg: 
elemzés, értékelés – pl. matematikai, logikai elemzés,
problémamegoldás
a nem rutinszerû interaktív feladatok – mint a munka
koordinálása és delegálása
a rutinszerû szellemi feladatok – könyvelés, kalkuláció-
készítés. leltározás
a rutinszerû manuális feladatok – pl. a gépkezelés
a nem rutinszerû manuális feladatok – pl. a vendéglátás,
vagy az épület felújítás.

A rutinszerû feladatok általában jól definiáltak, szabályok-
kal leírhatók, tehát könnyen programozhatók is, ezért a szá-
mítógépek gazdaságosan, pontosan és hatékonyan el tudják
ezeket látni. A nem rutinszerû feladatok nem gépesíthetôek
egyszerûen, hiszen helyzetfelismerést igényelnek, nem írha-
tók le szabályokkal. A számítógépek e feladatok elvégzésénél
kiegészítik az emberi munkát, növelik a termelékenységet,
de nem tudják helyettesíteni az embert. Spitz szerint tehát a
kereslet az elemzési és az interaktív munkaképességek iránt
növekszik, a rutinszerû manuális és szellemi munkára való
képesség iránt csökken. Ezt támasztják alá David Autor és
társainak (1998, 2003) korábbi munkái az amerikai munka-
erôpiacról és Anton Cheremukhin (2014) frissebb elemzése
is. Ô három munkatípus szerint nézte meg a foglalkoztatás
alakulását 1981 és 2011 között: a rutinszerû, a nem rutin-
szerû fizikai és a nem rutinszerû szellemi munkaköröket vá-
logatta szét.  A rutinmunkák száma évtizedrôl évtizedre
csökkent, a nem rutinszerûeké mindkét csoportban nôtt,
legjobban a fizikai munkáké 2001 és 2011 között. Hasonló
vizsgálatot mi is végeztünk a GKI Gazdaságkutató Zrt-ben
(ld. Némethné 2014) a magyar vállalatok körében, a nem

rutinszerû munkák iránti erôsebb és növekvô kereslet nálunk
is megmutatkozott. 
Mit hoz hát az új ipari forradalom a munka világába? Vál-

tozást bizonyosan. A munkavégzés helye és ideje nem olyan
régen vált szét a szabadidôétôl az emberi történelem folya-
mán (már ahol egyáltalán szétvált). A középkorban a job-
bágygazdaság, vagy a major egyszerre volt a munkálkodás, a
családi és társasági élet színtere. A szolgák, csatlósok az úr
háznépéhez tartoztak. A városokban is saját otthonában ala-
kította ki mûhelyét a mester, inasai, tanoncai a családdal él-
tek. Az elkülönülés csak a manufaktúrák létrejöttével kez-
dôdött, amikor a hatékonyabb munkaszervezés és jobb mun-
kamegosztás érdekében egy helyre gyûjtötték a hasonló ter-
mékek készítésén dolgozókat. A második ipari forradalom
során még tovább mélyült a munkamegosztás: már nemcsak
az üzemen belül valósult meg, hanem a munkafolyamatokat
viszonylag apró szeletekre darabolták és szabványosították,
ezekkel bárhol elô tudták állítani a csereszabatos részegysé-
geket és létrejöttek a nem készterméket gyártó cégekbôl álló
beszállítói hálózatok. Az újabb ipari forradalom (most ne bo-
nyolódjunk bele, hogy harmadik, vagy negyedik, majd el-
dönti a jövô) során ismét átalakul a termelési folyamat. A
termékek, szolgáltatások elôállításában szinte az egész világ
részt vesz. (Ismerik Leonard Read (1958) írását a ceruzá-
ról?). Ez részben a konténerek miatt rendkívül olcsóvá vált
szállítás, részben az informatika által lecsökkentett irányítási
költségek révén vált lehetôvé. Sôt, a tudás-termékek (javak
és szolgáltatások) egyre nagyobb része már nem is fizikai tes-
tet, hanem csak a virtuális térben létezik, ott viszont a távol-
ság jelentéktelenné válása miatt széles körben elérhetô.
Ugyanakkor az ipari forradalmak megváltoztatták a ke-

resletet is. Ha múzeumokat látogatnak Európában és a kör-
nyékén, azt fogják látni, hogy a mindennapi élet tárgyai jó
két-háromezer év alatt nem sokat változtak. Ha az agyagkor-
sók formája, díszítése el is tér, azért folyadéktárolásra lénye-
gében ugyanazt használták az ókori szántóvetôk és középkori
városlakók is. A ruhák, bútorok is csak kevéssé térnek el, a
világító eszközök nagyjából a mécses és a gyertya között vál-
toztak, stb. Az ipari forradalom hozta el azt, hogy a köznép
egyre nagyobb része hozzájuthatott olyan tárgyakhoz, amihez
korábban csak az urak, hogy a legszegényebbek is igénybe
tudtak venni különféle szolgáltatásokat, nem kellett mindent
maguknak elvégezni az élethez szükséges tevékenységek kö-
zül. A második ipari forradalom pedig a korábban nem is-
mert javak és szolgáltatások elképesztô bôségét zúdította a
néptömegekre. Mostanra pedig megváltoztak a fogyasztói
igények: míg korábban mindenki olyat akart megszerezni,
ami másnak is van, ma már egyre inkább különbözni szeret-
nénk, egyedi igényekkel lépünk fel. És ezt meg is tehetjük,
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mert a technika a korábbi rugalmatlan nagy sorozatú gyártás
helyett (rutinmunkák!) lehetôvé teszi, hogy viszonylag köny-
nyen elkészítsék a számunkra szükséges változatokat. A ro-
botok és automaták felszabadítják a fogyasztót az egyforma-
ság kényszere alól, de kell – illetve egyre inkább kellene -
hozzájuk olyan munkaerô, aki megérti és a technika nyelvére
lefordítja a vevô igényét, programozza, beállítja a gyártóesz-
közöket.
A termékek változatossága viszont nem tûri a régi, me-

rev, hierarchikus vállalati szervezetet sem. A rugalmasság új-
fajta megoldásokat követel. A cégek leépítik a kiegészítô te-
vékenységeket és inkább külsô – profi – szolgáltatóktól vá-
sárolják meg. Az iparcikkek talán egyetlen része sem készül
el a vállalat gyárában, még a csomagolást, a vevônél történô
készre szerelést is ki lehet – és sokszor célszerû is – kihe-
lyezni arra szakosodott alvállalkozónak. A vállalat szervezeti
határai egyre átjárhatóbbá válnak. A versenyt kiegészíti az
együttmûködés (ko-opetíció, ld. Hámori és társai (2007)). A
munka tehát egyre kevésbé fix helyen és idôben folyik, ter-
jednek az ún. „atipikus” foglalkoztatási formák, a rugalmas,
a kötetlen, a megosztott, a részidôs- és a távmunka. Bár Ma-
gyarországon fôleg adó- és járulék elkerülési okokból terjedt
el, de máshol is egyre több az olyan dolgozó, aki a saját cé-
gével áll jogviszonyban és csak bizonyos feladatokra szerzôdik
– akár rendszeresen is – egy-egy vállalattal, vagy éppen több
hasonló kiscég áll össze bizonyos feladatok megoldására. Egy-
egy építkezésen más-más arányban van szükség például
kômûvesre, épületgépészre és tetôfedôre, egyes esetekben
ipari alpinista kell a külsô burkolási munkák elvégzésére,
máskor viszont nincs rá szükség. Minden film készítésénél
külön szedik össze a stábot és a szereplôgárdát. Hasonló pél-
dát sok más területrôl is lehetne hozni. Az egyedi vevôi igé-
nyeket nem sorozatgyártó, hanem projekt szervezetekkel le-
het hatékonyan és gyorsan kielégíteni. Megnô az elôkészítô
tervezô-koordináló tevékenységek aránya a vállalatban és
csökken a mûködtetést fenntartóké.
A képet még tovább árnyalja a magyarul nem túl szeren-

csésen közösséginek nevezett sharing economymegjelenése és
terjedése. Itt lényegében arról van szó, hogy a tulajdonos a
birtokában lévô, részben kihasználatlan kapacitást (eszközt,
ingatlant, szaktudást, munkaerôt) hasznosítja, szolgáltatást
nyújt vele másoknak. A dolog lényege az, hogy ô maga dönti
el, mennyit és mikor bocsát a piacra, ha akar, rengeteget dol-
gozik, ha akar, csak kiegészítô tevékenységként végzi. Dön-
tése részben a saját szándékaitól, részben a kereslet alakulá-
sától függ. Mivel az információtechnológia lehetôvé és
könnyûvé teszi vevô és eladó gyors egymásra találását, nincs
szükség nagy szervezetre és adminisztrációra. A – mondjuk
inkább így – osztott gazdaság hasznos a társadalom számára,
hiszen a meglévô kapacitások jobb kihasználásával állít elô

értéket. Viszont nem csak a régi, kötöttebb formában
mûködô versenytársakat állítja kihívás elé, hanem a szabá-
lyozni és adóztatni akaró államokat is. Elôfordulhat, hogy a
dirigista érdek a társadalomé elé kerül, amint ezt az Uber,
vagy Airbnb konfliktusai világszerte mutatják. (Persze, nem
nehéz felismerni a gazdasági és politikai inkumbensek érdek-
összefonódását az események mögött.)
A munka világa tehát megváltozik. Feltehetô, hogy a jö-

vôben a magán- és a szakmai élet kevésbé válik szét, mint az
elmúlt kétszáz évben. A munka nem feltétlenül – sôt, egyre
kevésbé - fix fizetéses alkalmazotti státuszt fog jelenteni, ha-
nem a megélhetés megteremtését a legváltozatosabb formák-
ban. A dolgozók nem gépkiszolgáló bérrabszolgák lesznek,
hanem valóban munkavállalók, bizonyos értelemben nomá-
dok, akik megbízásról-megbízásra vándorolnak, maguk szer-
zik a megrendeléseiket. Mindez persze komoly kihívások elé
is állítja ôket. Önmaguknak kell önmagukról gondoskodni,
tervezni, képességüket tudásukat piacképesen tartani és el-
adni. A hullámzóan érkezô jövedelmeket be kell osztani,
dönteni kell tudni arról, hogy egy-egy megbízást érdemes-e
az adott feltételekkel elvállalni – tehát olyan „életvállalko-
zókká” kell válniuk, amilyenekrôl Tóth András (2016) be-
szélt. Ez bizony kihívást jelent a szakszervezeti mozgalmak-
nak is, új célok, új módszerek kialakítása nélkül elvész a lét-
jogosultságuk. A megosztásos gazdaság, az összeálló és fel-
bomló projektszervezetekben felbukkanó dolgozók – mint
az Uber példáján láttuk – komoly sokkot okoznak az álla-
moknak is. Mind a gazdaságirányítás módszereit, mind az
adófilozófiát át kell gondolni és értékelni, hiszen a régi mó-
don az új konstrukciók nemcsak kezelhetetlenek, de gyakran
láthatatlanok is számukra. 

Ami a legfontosabb: teljesen más oktatási képzési rend-
szerre van szükség. Fel kell adni azt az elképzelést, hogy az
iskolák kiképzik a szakembereket, akik végezvén tanulmá-
nyaikkal belépnek a munkaerôpiacra. Az élethosszig tartó ta-
nulás nem csak azt jelenti, hogy idôrôl-idôre frissíteni kell a
szakismereteket. Az iskola csak arra törekedhet, hogy az
alapvetô skilleket - tanulás, (értô) olvasás, számolás, kom-
munikáció (ideértve az írást, a prezentációt és az internet-
használatot is), kooperáció, tervezés-szervezés - megtanítsa
a diákoknak. Nagyjáól azt, amit a magyar oktatási rendszer
ma nem. Pont a szakismertek azok, amiket majd késôbb, me-
net közben kell és lehet megtanulni, esetleg munka mellett,
vagy megtakarításokat felhalmozva két munkával töltött élet-
szakasz között. A szakképzés helye nem feltétlenül az iskola
lesz. A finanszírozás gerince pedig nyilvánvalóan nem lehet
állami pénzosztás, hanem a munkaadók és a dolgozók közötti
megállapodásokon kell alapulnia.
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