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Az EU vezetése két küzdelmes év után – a legbe-
folyásosabb brüsszeli sajtóorgánum, a Politico 
szerint – szép csendben elismeri a magyar kor-

mány migrációs álláspontjának alapvetéseit a meg-
erősítendő határvédelemtől kezdve a helyben történő 
segítségnyújtásig a tömeges migráció csökkentése ér-
dekében. Ugyanakkor az EU még mindig nem ismeri 
fel, hogy a rosszul átgondolt segítség akár vissza is 
üthet, ha a migrációs szempontból kibocsátó orszá-
gokat célzó támogatásokat, valamint a gazdaságfej-
lesztési és modernizációs programokat túl gyorsan és 
kontraproduktív módon valósítja meg.

Nézzük a kiindulópontot! Világszinten a követke-
ző néhány évben egymilliónál is több új ipari robotot 
fognak felállítani a gyárakban. A mesterséges intel-
ligenciát felhasználva 2025-re a legújabb generáci-
ós robotok várhatóan már további 30 százalékkal is 
növelhetik a termelékenységet, és akár két év alatt 
is megtérülhetnek, még az olcsóbb bérekkel dolgozó 
Kínában is. Sőt, immár Kelet-Európában is várható a 
robotok számának jelentős bővülése: 2020-ig évi át-
lagban 15-30 százalékos ütemben nőhet a számuk.

Nézzük, hol tart a technológiai innováció a mező-
gazdaságban! Talán kevéssé ismert, hogy Japán és 
Kína válasza a demográfiai kihívásokra az automa-
tizáció. Egy japán gazdálkodó átlagéletkora 65 év 
felett van, és az ottani agrárszektorban kevesebb 
mint kétmillióan dolgoznak a csaknem 130 milliós 
népességből. A japán kormány csak tavaly 35 millió 
dollárnál (körülbelül 10 milliárd forint) is több tá-
mogatást nyújtott a gazdálkodók okostechnológiá-
val történő felszerelésére, húszféle mezőgazdasági 
robot kifejlesztésére és népszerűsítésére. A Bloom-
berg tudósítása szerint – a többi közt – a Panasonic, 
a Toshiba és a Sharp már megalkották a rizsföldek 
művelésére, valamint zöldségek és gyümölcsök (pél-
dául a különösen kényes eper) begyűjtésére és a 
feldolgozókba történő beszállítására alkalmas első 

robotokat, amelyek hamarosan tömegesen kerülnek 
a világpiacra.

Most térjünk át Afrikára, mint migrációs szempont-
ból egyértelműen kibocsátó kontinensre, ahol számos 
iparág és szektor rendkívül dinamikusan nő (például 
mobilfónia, turizmus). A népességet a szubszaharai 
térségben – ahol a lakosság 40 százaléka 15 év alatti, 
és ahol annyian élnek, mint az EU-ban és az USA-ban 
együttvéve – alapvetően az agrárszektorban foglal-
koztatják. Az agrár- és élelmiszeripari ágazatban dol-
gozók aránya itt a legmagasabb (60 százalék körüli) a 
világon; ez a mutató megfelel a kétszáz évvel ezelőtt 
Franciaországénak. Tegyük hozzá azt is, hogy ezek-
nek az embereknek a jelentős része nő, arányuk fo-
lyamatosan erősödik az 1980-as évek óta. Az afrikai 
nők a mikrovállalkozásokban is lényegesen jobban tel-
jesítenek, mint férfi társaik. A Világbank 2014-es je-
lentése szerint a nem mezőgazdaságban dolgozó nők 
63 százaléka vállalkozó, és eltartja a családját, ez a 
világátlag kétszerese. A nulláról indított vállalkozások 
tekintetében a fekete kontinensbeli nők világelsők.
Csakhogy a robotikai forradalom következményeként 

hamarosan drasztikusan csökken a helyi kétkezi, kép-
zetlen(ebb) munkások iránti kereslet. Különösen ak-
kor következhet be hatalmas változás, amikor a fejlett 
és egyre olcsóbb (robot)technológia az afrikai térség-
ben is előretör, óriási mértékben megnövelve a ter-
melékenységet (és a profitot), valamint a modernebb 
eszközöket is használni tudó, képzett munkaerő iránti 
igényt. Mint ismert, a kínai befektetők modern tech-
nológiával (és sok esetben kínai kezelőszemélyzettel) 
is egyre inkább jelen vannak a fekete kontinensen, el-
sősorban az olcsó(bb) nyersanyagok, a piaci részese-
dés és az újabb megrendelések miatt.

A bajt tetézheti, hogy az írástudatlanság óriási a tér-
ségben: még az egyik legjobb mutatóval rendelkező 
Zimbabwében is legalább 15 százalékos, de a többi af-
rikai országban nem ritka a 30-50 százalékos arány – 
ez pedig meghatározza a következő tizenöt-húsz évet.

Csak visszapillantásképpen: Magyarországon 
1990 és 1996 között – amikor még állt a szigorúb-
ban ellenőrzött határ Ausztria felől – csaknem egy-
millió ember vesztette el az állását, részben a jóval 
fejlettebb technológiák beáramlása következtében. 
Ez különösen igaz volt a mezőgazdaságban: 700 
ezerről 280 ezerre csökkent a foglalkoztatottság a 
hazai agráriumban, rengeteg munkavállalót kény-
szerítve minimálbéres egyéni vállalkozói státuszba 
vagy passzív szociális ellátásokra. Most se legyenek 
illúzióink, hiszen Magyarországnak jóval fejlettebb 
országként is több évtizedre volt szüksége ahhoz, 
hogy a közel negyed évszázada bekövetkezett mun-
kaerőpiaci sokkot kiheverje.

Nagyon nehéz jövő elé nézünk, hiszen a (mezőgaz-
dasági) robotika és az ahhoz kapcsolódó mesterséges 
intelligencia társadalmi és munkaerőpiaci hatásainak 
átfogó vizsgálata teljes mértékben hiányzik európai 
szinten. Ez különösen akkor mutatkozik meg, amikor 
Brüsszelben az kerül terítékre, hogy az EU határain 
kívülről érkező megnövekedett bevándorlás megol-
dás lehet-e az olcsó és a mezőgazdaságban is dolgoz-
ni képes (tegyük hozzá: képzetlenebb) munkaerőnek 
az utánpótlására. Mindez történik abban az EU-ban, 
amely a világ egyik legnagyobb népsűrűségű térsége 
– ez egy olyan történelmi hiba, amelynek tragikus kö-
vetkezményei lehetnek Európa jövőjére nézve.
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A z államadósság-csökkenés 2010-
hez képest 2016-ra a GDP mint-
egy 6,5 százalékpontnyi ösz-

szegét tette ki, ezt akár az Összefogás 
az államadósság ellen alcímű Széll 
Kálmán-terv sikereként is el lehetne 
könyvelni. Persze csak akkor, ha nem 
tudnánk, hogy a közben államosított 
magánnyugdíjpénztári vagyon értéke 
önmagában nagyobb volt ennél, vagy-
is az adósságcsökkenés nem a gazda-
ság belső mozgásának, a reformoknak 
az eredménye. Ha pedig az Eximbankot 
és az MNB alapítványait is az államház-
tartáson belülre kellene sorolni, az még 
kedvezőtlenebbé tenné az államadósság 
megítélését.

A jegybank számos vezetője és az 
MNB alapítványai által szponzorált 
konferenciák előadói mégis visszatérő-
en magyar gazdasági bravúrról beszél-
nek. Eszerint a 2010-ben megalakult 
magyar kormány a megszorítás helyett 
reformokra építve nemcsak egyensúlyt 
tudott teremteni, hanem egyidejűleg a 
gazdasági növekedést is beindította. 
Ezzel a magyar gazdaságtörténetben 
először sikerült meghaladni a növeke-
dés vagy egyensúly dilemmáját.

Tény, hogy a magyar gazdaság idei 
növekedése 3,5-4 százalék körül, az 
államháztartási hiány a GDP 3 száza-
léka alatt várható, gazdaságpolitikai 
bravúrról azonban erős túlzás beszélni. 
Ez az értékelés ugyanis figyelmen kí-
vül hagyja a nemzetközi összefüggése-
ket: a hitelkamatok és az energiaárak 
elmúlt években bekövetkezett zuhaná-
sát és nem utolsósorban az EU-transz-
fereknek a GDP évi bruttó 4 százalékát 
elérő beáramlását, továbbá azt, hogy a 
magyar gazdaság régiós összehasonlí-
tásban legtöbb versenytársához ké-
pest tartós lemaradásban van (tavaly 
csak egy, az idei első fél évben három 
bővült lassabban a többi tíz ország kö-
zül). Ráadásul a magyar gazdaságpo-
litika részben a jövő terhére igyekszik 
finanszírozni céljait, gondoljunk csak 
a magánnyugdíjpénztárak államosítá-
sára vagy az oktatás elhanyagolására.

A gazdaságpolitika apologétái azon-
ban nemcsak az eredményeket nagyít-
ják fel, hanem a külső források jelen-
tőségét is csökkenteni igyekeznek. 
Akik az EU-támogatások létéről egy-
általán említést tesznek, azok is baga-
tellizálják. Újabban már olyan állítás 

is elhangzott, hogy az EU-csatlakozás 
okozta veszteségek elérik a beáramló 
források nagyságrendjét. Az EU közös 
költségvetésébe befizetett, azaz indo-
koltan levont hazai összeghez hozzá-
adják az importot, az elmaradt vám-
bevételeket, a mezőgazdasági kvóták 
okozta veszteséget, a külföldön dolgo-
zók képzési költségét és még ki tudja 
mi mindent, ráadásul meg sem említ-
ve a támogatásokon kívüli előnyöket.

A 2010 óta követett magyar gazda-
ságpolitikában mindenekelőtt a „ma-
gyar modell” – így az elvileg a kormány-
tól független intézmények és piaci 
szereplők egycentrumú, lojalitásalapú 
vezérlése – jelenti a folyamatosságot. 
A költségvetési politika a kormányvál-
tás elején kifejezetten egyensúlyrontó 
volt. Míg a GDP-arányos államháztartá-
si hiány a válság kirobbanása utáni két 
évben, azaz 2009–2010-ben egyaránt 
4,6 százalék volt, ez 2011-re – részben 
a magánnyugdíjpénztári vagyon egy 
részének felélése következtében – 5,5 
százalékra növekedett. Ezután 2012-re 
– a túlzottdeficit-eljárás megszünteté-
se érdekében, mivel ez az EU-támoga-
tásokhoz való hozzáférés feltétele volt 
– sikerült 2,3 százalék alá csökkente-
ni a deficitet. Ennek ára azonban – a 
gazdaságtörténeti hagyományoknak 
megfelelően – visszaesés, a GDP 1,7 
százalékos csökkenése lett. E politika 

klasszikus megszorító jellegét jól mu-
tatja, hogy a beruházás és a fogyasztás 
is csökkent, a közszférában dolgozók 
reálkeresete több mint 8 százalékkal 
esett vissza. 2013-ban Magyarország 
kikerült a túlzottdeficit-eljárás alól, s 
azóta 3 százalék alatti a GDP-arányos 
deficit.

Ha azonban a 2016. évi 1,9 százalé-
kos hiányhoz minden évben hozzáad-
nánk a magánnyugdíjpénztári vagyon 
államosítása következtében a költség-
vetésbe irányuló, a GDP körülbelül 1,5 
százalékát kitevő összeget, már 3 szá-
zalék fölötti hiányt kapnánk. Valójában 
ezenkívül még sokféle más, nem (csak) 
a magyar gazdaság teljesítményéből 
adódó egyenlegjavító tétel is kimu-
tatható a növekedési adóhiteltől a ka-
matkiadások csökkenésén keresztül az 
EU-támogatások hatásáig. Ugyanakkor 
az MNB alapítványaiba tett hatalmas 
összegek vagy a meghökkentő mérté-
kű tavaly decemberi kormányzati költe-
kezések – novemberben még szufficites 
volt a költségvetés – arra utalnak, hogy 
szükség esetén lett volna mód a hiány 
további csökkentésére vagy átgondolt 
valódi reformlépésekre. Az egyik leg-
nagyobb probléma éppen a költségve-
tési folyamatok áttekinthetetlensége, 
amely a gazdasági és társadalompoli-
tikai stratégia helyett lobbiérdekek ál-
tal motivált rögtönzéseket takar.
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