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A globális növekedés a következő évtizedekben 
túljut a 2008-as világválság következményein, 
visszaállva egy stabil 3 százalék feletti növe-

kedési ütemre, így 2050-re megháromszorozódik a 
globális gazdaság kibocsátása. A növekedés üteme 
2020 után jelentősen lassulni fog. Ennek oka, hogy 
számos dinamikusan fejlődő ország, így például Kína 
növekedési üteme beáll egy lassabb, ám fenntartha-
tóbb szintre.

Továbbá demográfiai változások is kihatnak majd a 
világgazdaság növekedési ütemének lassulására: az 
elöregedő társadalmakban ugyanis csökkenni fog az 
aktív munkaerő aránya. A világgazdaság bővülése ré-
vén a ma még reménytelenül szegény országok is re-
ális eséllyel eljutnak 2050-re a közepesen fejlett ál-
lamok mostani életszínvonalára. A közepesen fejlett 
országok egy főre jutó jövedelme pedig ahhoz lesz ha-
sonló, mint ma az öböl menti államokban.

A leggyorsabban növekvő régió a következő négy 
évtizedben Ázsia lesz. A leglassabb növekedés a fejlett 
régiókban várható. A nyugati országok dominanciája 
történelmi léptékben viszonylag új és rövid jelenség, 
így a világgazdaság súlypontjának visszatérése Ázsiá-
ba a PricewaterhouseCoopers tanulmánya szerint fel-
fogható úgy is, mint a korábbi egyensúly visszaállása.

A világgazdaságot 2050-re a három legnagyobb 
nemzetgazdaság fogja dominálni. Már 2030-ra kiala-
kul a világgazdaság későbbi erősorrendje: Kína, az 
USA és India hármasával. A három nemzetgazdaság 
2050-re nagyobb gazdasági súllyal fog rendelkezni, 
mint az utánuk következő öt nemzetgazdaság együt-
tesen. A három gazdasági nagyhatalom fogja a világ-
gazdaság, a nemzetközi politika és a nemzetközi in-
tézmények működését meghatározni.

A globalizáció, a technológiai fejlődés az elmúlt év-
tizedekben is nagy hatással volt a nemzetgazdasá-
gokra, és a jövőben ez fokozódni fog. Sosem nyílt még 
ilyen szabad mozgástér a javak és a munkaerő szá-
mára, s a nyitottság a gyorsabb fejlődést szolgálja. 
Ugyanebbe az irányba mutat a technológiai fejlődés 
is, hiszen rövidebb idő alatt nagyobb értéket lehet ter-
melni az újítások révén. Az általánosan magasabb fej-
lettség gyorsabb felzárkózást eredményez. A kisebb 
gazdaságok fejlettségi szintje konvergál a nagyobb 
gazdaságok magas szintjéhez, így számos lépcsőt át-
ugorhatnak.

A gazdaság bővülésének egyik forrása a népesség-
növekedés, ebben a fejlődő országok fiatal lakossá-
ga jut előnyhöz, míg a fejlett országokra ez negatí-
van hat. A felzárkózó fejlődő országok életszínvonala 

azonban 2050-ben még mindig el fog maradni a fej-
lett országokétól, a nyugati országok egy főre eső jö-
vedelmének mintegy 25-60 százaléka jut a feltörekvő 
gazdaságok egy-egy lakosára. Ez alapján is látható, 
hogy a népességnövekedés önmagában nem lesz elég-
séges a gazdasági növekedés széles körben érezhető 
fellendítésére.

2050-re a világ munkaképes korú lakossága (20–64 
év között) 5,3 milliárd főre nő – 2010-ben ez a szám 
még csak 3,9 milliárd fő volt –, akiknek 70 százaléka 
a fejlődő országokban fog élni. A napjainkban a leg-
nagyobb munkaképes korú lakossággal rendelkező Kí-
nát 2030 körül megelőzi India. A legdinamikusabban 
jellemzően a legszegényebb országokban nő a lakos-
ság száma, valamint arányuk a globális munkaerőpia-
con: az ebbe a kategóriába tartozó 48 állam jelenleg 
380 millió fős munkaképes populációja 2050-re 950 
millió fölé emelkedik.

A jövőben a munkaképes korú lakosság növekedé-
se – hasonlóan a tőkefelhalmozáshoz – egyre kevésbé 
lesz meghatározó a fejlődő országok növekedésében, 
míg a legfontosabb faktor egyre inkább a termelé-
kenység gyors javulása lesz. Ennek oka, hogy a fejlő-
dő országokban igen alacsony a munkaerő hatékony-
sága, ám ezt viszonylag könnyű javítani. A gazdaság 
fejlődésével a termelékenység növekedése természe-
tes módon lelassul.

A jövőben folytatódik az ipar és a mezőgazdaság 
bruttó hazai terméken belüli arányának folyamatos 
csökkenése a szolgáltatások gyors fejlődése miatt.  
A fejlődő országok lakói is egyre jobban élnek, ennek 
következményeként jövedelmük egyre nagyobb részét 
költik szolgáltatásokra. Ráadásul az iparcikkek foko-
zatosan egyre olcsóbbá válnak, köszönhetően a gyár-
tás egyre növekvő hatékonyságának, az egyre alacso-
nyabb önköltségnek.

A nyersanyagok árai tovább emelkedhetnek, a 
mezőgazdaság növekvő árai miatt pedig az élelmi-
szer-biztonság kérdése is minden korábbinál égetőb-
bé válik. Felértékelődik az édesvízkészletek szerepe 
is. Versenyelőnyben lesznek a vízben gazdag terüle-

tek. A világ növekvő népességének ellátása egyre na-
gyobb igényt teremt majd a vízre, ezért 2050-re a gaz-
daság egyik kulcskérdése lesz a vízellátás is.

Az óceánok fontos megélhetési forrásként és gazda-
ságfejlesztési tényezőként szolgálnak majd 2030 kö-
rül. Az óceánok gazdasága az óceánokra épülő ipar-
ágak összességét jelenti, és ehhez kapcsolódnak az 
óceánokban rejlő természeti erőforrások, valamint 
a víztömegek ökológiai szerepe is. Az óceánok kiak-
názatlan, hatalmas víztömegére azonban csak akkor 
építhet a világgazdaság, ha állapotuk javítására is fi-
gyelmet fordítunk.

A környezet védelme egyre inkább befolyásolhat-
ja a gazdaságok működését. A megújuló környezeti 
erőforrások nagy gazdasági haszonnal járhatnak, ha 
megfelelően óvjuk állagukat. A klímaváltozás meg-
fékezése a jövőben a globális gazdasági növekedés 
alapfeltétele is lesz. Az elemzések szerint hatalmas 
veszteséget okozhat a jövő GDP-jében, ha nem sike-
rül lefektetni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, a 
klímához alkalmazkodó gazdaság alapjait.
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A magyar kormány az EU-val va-
ló minél lazább együttműkö-
dés híve, kivéve, ha az általa 

jogos járandóságnak tekintett fejlesz-
tési forrásokról van szó. Érvként a tíz-
milliós magyar piac megnyitása szol-
gál, elfeledkezve arról, hogy cserébe 
mi egy közel ötszázmilliós európai pia-
cot kaptunk. Nemrégiben például az is 
elhangzott, hogy a magyar kisebbren-
dűségi érzés megnyilvánulása az a vé-
lekedés, hogy EU-támogatások nélkül 
nem is lenne gazdasági fejlődés Ma-
gyarországon.

Csakhogy ez az állítás minden egyéb 
feltételt azonosnak tekintve igaz!  
A KPMG és a GKI által a Miniszterel-
nökség számára tavaly készített, az 
EU-források 2007–2015 közötti fel-
használásáról szóló elemzés, illet-
ve ennek modellszámítása szerint az 
adott időszakban a magyar GDP az eu-
rópai uniós források nélkül 1,8 száza-
lékkal csökkent volna. Uniós források 
hiányában tehát, ceteris paribus, 2007 
és 2015 között valóban nem lett volna 
gazdasági növekedés Magyarországon. 

Más kutatások is hasonló eredményre 
jutottak.

EU-transzferek híján a kormány per-
sze bizonyára más gazdaságpolitikát 
folytatott volna, ami ugyancsak ered-
ményezett volna valamekkora gazdasá-
gi növekedést. Például, mivel nem ér-
vényesült volna az ún. „erőforrásátok”. 
Ennek lényege, hogy ha egy országban 
bőséggel áll rendelkezésre valamilyen 
természeti erőforrás (például kőolaj), 
akkor a belőle származó nagy jövede-
lem kedvezőtlenül hat az ország gazda-
ságára és politikájára. Az érintett kor-
mányok politikájának középpontjába 
ugyanis nem a fenntartható növekedés, 
hanem a természeti erőforrások által 
képviselt járadékokhoz való hozzáférés 
kerül, ami tág teret nyit korrupciós, po-
pulista és antidemokratikus folyama-
toknak. (Napjainkban jó példa erre Ve-
nezuela.) Tág értelemben a hatalmas, 
2007 és 2015 között nettó 30 milliárd 
euró összegű EU-transzferek is ilyen 
„természeti” erőforrásnak tekinthetők, 
melyek nélkül a járadékvadászat aligha 
tudta volna háttérbe szorítani a piaci 

folyamatokat Magyarországon. Ebben 
a kormányok felelőssége is kikerülhe-
tetlen. Ezt jelzi, hogy Magyarország-
nak a nemzetközi összehasonlításban 
magas egy főre jutó EU-transzferek el-
lenére sem versenyképességben, sem 
növekedésben nem sikerült lépést tar-
tania a régió országaival.

Olyan kormányzati vélemény is meg-
jelent, hogy a fejlett nyugat-európai or-
szágoknak sokkal nagyobb üzlet a ko-
héziós és strukturális politika, mint a 
közép- és kelet-európaiaknak: egyeu-
rónyi befektetés – három-öt éves táv-
latban – háromeurónyi megrendelést 
is hoz a számukra. Maga a tény, hogy 
a donorországok cégeihez visszafolyik 
a támogatások egy része, teljesen nor-
mális folyamat, hiszen a modernizálás 
elképzelhetetlen import nélkül. Emel-
lett a magyar felhasználók „ajándék” 
jövedelmét nem szabad összekeverni 
a külföldieknek szóló megrendelések-
kel, hiszen ez utóbbiaknak cserébe va-
lamilyen árut vagy szolgáltatást kell 
adniuk. Maga a háromszoros nagyság-
rend pedig meghökkentően nagy szám-
nak tűnik, melynek nemcsak számítási 
módja ismeretlen, de a külföldi nye-
részkedést sugalló megfogalmazása 
is ellentmond a közismert statisztikai 
adatoknak.

Magyarország EU-tagországokkal 
folytatott külkereskedelmében ugyanis 
a 2007. évi 6,4 milliárd eurós aktívum 
2015-re 8,6 milliárd euróra emelkedett, 
ezen belül Németországgal szemben 
1 milliárd euróról 3,2 milliárd euróra 
(2016-ra 9,1, illetve 3,6 milliárd euró-
ra) nőtt. A magyar aktívum növekedése 
– amiben nyilván jelentős szerepe volt a 
nagyrészt külföldi befektetők által meg-
valósított beruházásoknak – jól mutat-
ja, hogy miközben az EU-transzferek ál-
tal kiváltott magyar importnövekmény 
hozzájárul a magyar gazdaság moder-
nizálásához, egyáltalán nem fenyegeti 
a külkereskedelmi egyensúlyt. Az igaz, 
hogy az EU-transzferek nélkül a magyar 
külkereskedelmi aktívum, ceteris pari-
bus, valamivel magasabb lenne (hiszen 
például a támogatásokból finanszírozott 
egészségügyi fejlesztések importigé-
nyesek, miközben közvetlenül nem ja-
vítják az exportképességet), de EU nél-
kül a magyar gazdaság integráltsága, 
s ezzel tőkevonzó és exportképessége 
is alacsonyabb lenne. Az EU létrehozá-
sa és működtetése kölcsönös előnyökön 
nyugszik, nem zéróösszegű játszma. Így 
teljesen indokolt, hogy a támogatások-
nak is mindenki haszonélvezője legyen. 
Az EU-transzferek esetében a támoga-
tott országok különösen azok.
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