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Az eddigi magyar társadalmi-gazdasági modell 
korlátjai

• Az „olcsó, bőséges, /viszonylag/ jól képzett munkaerő és a /főként 
külföldi/ tőke és technológia” kapcsolódásán alapuló, műszakilag követő 
termelési-szolgáltatási rendszer a határaihoz ért – lásd a vitát a „közepes 

fejlettség csapdája” témájában

• A globális /döntően európai/ értékláncba való bekapcsolódás diktálja azt, • A globális /döntően európai/ értékláncba való bekapcsolódás diktálja azt, 
hogy milyen lesz a magyar munkahelyek zöme

• Demográfia, béremelkedés, emigráció: a piacképes munkaerő 
állományának elfogyása; a korlátosan piacképesek mobilizálása 
(közmunka) illetve „parkoltatása” – hirtelen munkaerő-piaci fordulat, még 
a technológiai forradalom hazai megjelenése előtt ------ van bizonyos időnk 
az alkalmazkodásra 



Amivel a német cégek elégedettek (a munkaerő 
képzettsége) és amivel nem (a jogbiztonság - jobbra)

Forrás: Magyar-Német Kamara



A magyar bér valóban olcsó



A humántőke újratermelése lanyhul
A felsőoktatásban részvevők száma V5, 1998=100



A mai foglalkoztatottak egy részének munkája géppel 
helyettesíthető



Amennyit oktatásra fordítunk
OECD, vásárlóerőt figyelembe véve, 



Keveset költ az ország általános és közfokú oktatásra, 
bár az elég jól hasznosul

Az oktatás költséghatékonysága és szakmai eredményessége a PISA-jelentés alapján
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip045_en.pdf



Az új idők új követelményeket támasztanak a 
munkaerővel szemben

Amerikai foglalkoztatási arányok változása, készségcsoportok szerint
Forrás: Deming, https://scholar.harvard.edu/files/ddeming/files/deming_socialskills_aug16.pdf 



A nyitottság, bizalom, kommunikációs és együttműködési 
képesség felértékelődik

de a magyar társadalom értékrendje közel áll a balkáni-ortodox világéhoz

Tárki, 2009



Oktatási-társadalmi következtetések

• Késleltetéssel, de elkerülhetetlenül lecsökken a rutin-képességet igénylő 
munkakörök száma, nő a szociális és a kreatív képességet igénylőké

• Az oktatási rendszer akkor szolgálja a társadalmi felemelkedést, ha NEM 
RUTIN (betanított fizikai vagy irodai), hanem ‘soft’ és ‘hard skill’-et képes 
fejlesztenifejleszteni

• A technológiai forradalom által veszélyeztetett rétegek között 
kiemelkedően fontos a már munkában álló generáció: a képzés, önképzés 
és átképzés kultúráját kell segíteni. Az egész életen át való tanulásban 
hátul kullogunk: keresni kell az eszközöket, ösztönzőket a tanulás 
folyamatában való bekapcsolódás elősegítéséhez


