
Automatizáció és kreativitás a 
munkavégzésben

(Az európai összehasonlítás perspektívájában)

Makó Csaba

„Innováció és foglalkoztatás” - Szekció

56. Közgazdász-vándorgyűlés – Debrecen, 2018. szeptember 7.

•NKE - MTA TK SZKI - BGE.

•„A kutatási projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programja és a Budapesti 
Gazdasági Egyetem között létrejött együttműködési megállapodás (20405-3/2018/FEKUTSTART) támogatja.



Tartalom

1.Bevezető. Az „automatizációs nyugtalanság” (automation anxiety) történetének 
rövid áttekintése.  

2. Az automatizáció hatása – helyettesítés vagy kiegészítés.  „Foglalkozás” vagy/és 
„feladat centrikus” megközelítések jelentősen eltérő becsléseket eredményeznek. 

USA , OECD és az EU tapasztalatok .   

3. Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport közötti és ország-
csoporton belüli differenciák. 

3.1. A 2008-as válságot követő időszak: az EU-15-ben a konvergencia az Új 
tagállamokban a divergencia tendenciája jellemző

4. Jövőbeni kutatási és foglalkoztatáspolitikai kihívások. 

4.1. A munkavégzési típusok (munkaszervezeti minták) nemzeti, regionális és szektor 
térképének összeállítása

4.2.  A vállalkozások (KKV-k) tanulási - abszorpciós képességének javítása, a 
munkavállalók képzésének kiemelt kezelése.



1. Az „automatizációs nyugtalanság” (automation anxiety) történeti áttekintés
(1)

1: A technológiai változások foglalkoztatásra gyakorolt pesszimista előrejelzések
(automation anxiety) már a XX. század elején  megjelentek. Például J. M. Keynes 
(1931)  már ekkor felhívta a figyelmet a technológiai munkanélküliségre, mint a 
gazdasági fejlődés új betegségére, azonban azt is jelezte, hogy a technológiai 
fejlődésében lemaradó országok hosszabb távon kedvezőtlenebb foglalkoztatási 
viszonyokkal rendelkeznek. W. Leontief, 1952, még pesszimistább nézetet 
képviselt: a jövőben a munka egyre kevésbé lesz fontos.  A de-kvalifikációs 
narratíva. (H. Braverman, (1974) Labour and Monopoly Capital) 

2: Közel fél évszázadon keresztül a tömeges munkanélküliséget előrejelző pesszimista 
nézetek nem igazolódtak. Az új technológiák bevezetését kísérő foglalkoztatási 
nehézségek rövidtávú alkalmazkodási gondoknak bizonyultak. Sőt, a teljes 
automatizált gyárak koncepciói a gyakorlatban nem bizonyultak sikeresnek. (pl. 
Volkswagen, „Halle 54” CAM projektje  - Wolfsburg, Toyota vs. Mazda termelési 
stratégiája)  



2. Az automatizáció hatása - helyettesítés vagy kiegészítés : „foglalkozás”
versus  „feladat centrikus” megközelítések (2)

2.1. USA  elemzések az automatizáció/robotizáció foglalkoztatásra gyakorolt 
differenciált hatásaira hívják fel a figyelmet. Pl. McKinsey and Co. Egyik 
legfrissebb kutatás szerint (800 foglalkozás elemzése) az automatizáció
kisebb – nagyobb mértékben minden foglalkozást érint, de kevés 
foglalkozás teljes eltűnését eredményezi. A foglalkoztatás elvesztésének 
mértékével kapcsolatos becslések nagyon eltérőek. ( Frey-Osborne (2015) 47 
%-os foglalkoztatás megszűnést vizionál.

2.2. Az OECD 21 országra vonatkozó elemzése (Arntz-Gregory-Zierhan, 2016) 
9 %-os foglalkoztatási kockázatot jelez. 

Automatizáció hatásai: helyettesítés vagy kiegészítés:

1: Foglalkozás (occupation) centrikus megközelítés - helyettesítési narratíva.

2: Munkafeladatok (job structure) vizsgálata – a kiegészítés  narratívája. 



2. Az automatizáció kockázata és a képzés kapcsolata. (OECD, 2018  - PIAAC 
felmérésben résztvevő országok) (3)

Az OECD elemezésben résztevő 32 országban, minden második munkahely feladatainak 
szerkezetére  jelentős hatás gyakorolt az automatizáció. Azonban a kockázat mértéke jelentősen 
eltérő.

2.1. A PIAAC felmérésben résztvevő országok 14 %-ban nagyon valószínű (< 70 %) a 
munkavégzés helyettesítése. (Kb. 66 millió ember munkájáról van szó, a 32 országban.)  A 
munkahelyek további 32 %-ban (50- 70 %-os valószínűséggel)  az automatizáció jelentős 
mértékben befolyásolja a munkavégzés. 

2.2. Jelentős ország differenciák: Szlovákiában a munkahelyek egyharmada nagymértékben 
automatizálható, ezzel szemben Norvégiában csupán 6 %.(Ált. minta: az angol-szász, 
skandináv országokban és Hollandiában, kevésbé vannak kitéve a munkavállalók az 
automatizáció kockázatának , mint a közép kelet európai, dél-európai országokban, 
Németországban, Chile-ben és Japánban.)

2.3. Az általános vélekedéssel szemben, az aut. kockázatok  ország  különbségeiben a 
munkafeladatok szerkezete (a munkaszervezet felépítése és működése) jelentősebb hatás 
gyakorol, mint a gazdaság szerkezetének szektor különbségei. (Azonos foglalkozáson belül 
jelentős differenciák jellemzik a munkafeladatok kognitív és társadalmi intelligenciájának 
mértékét.!)



2. Az automatizáció kockázata és a képzés kapcsolata. (OECD, 
2018  - PIAAC felmérésben résztvevő országok) (4)

2.4. Probléma: az automatizáció kockázatának leginkább kitett munkavállalók  
(14 %) felnőttképzésben  háromszor kisebb arányban vesznek részt a 
munkahelyi  (OJT)  illetve kétszer kisebb arányban a munkahelyen kívüli 
felnőttképzésben .

2.5. Jó példák:

Németország: a felnőttképzésben való részvétellel sikerült az automatizáció
kockázatának csökkenteni. Az új képzettség elősegítette az automatizáció által 
kevésbé veszélyeztetett munkahelyre kerülést. 

Nagy Britannia: jelenleg nincs gond a versenyképességgel, az ország vezet 
az AI és a gépi tanulás piacán Európában. Több, mint 200 KKV működik ezen 
a területen (Németországban: 81, skandináv országokban és Franciaországban: 
50). Azonban,  a brit gazdaságban egy millió munkavállaló továbbképzése 
aktuális a feldolgozó iparban, ennek hiányában  a gazdaság elveszíti 
versenyképességét 2025-ben. (Made Smarter. Review, 2017)



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport közötti és 
ország-csoporton belüli differenciák.  ( Makó-Illéssy-Borbély, (2018) (5)

Az Európai Munkafeltétel Felmérés (EWCS-2005, 2015, Eurofound) mintegy 40 
000 európai munkavállaló megkérdezésén alapuló felmérés (survey) amelyet öt éves 
hullámokban végezni és lehetővé teszi a munkavégzés struktúrájának (a 
munkavégzés tanulási igényének és a dolgozó rendelkezésére álló autonómia) 
azonosítást. A két dimenzió kulcs szerepet játszik a munkavállalók automatizációnak 
való kitettség szempontjából. Munkavégzési  típusok:

I.Kreatív –innovatív munka típus (tanulási képesség kiemelkedően fontos és 
jelentős autonómia a munkában) (creatív workers) (KM) innovációt ösztönző
munka minőség (ICJQ) (Gallie, 2018: 10): kiemelkedő JQ kétharmaduk részt vesz 
a munkafolyamat és technológia megújításában < - > alacsony JQ, a munkavállalók 
kevesebb mint 15 %-a.)

II. Ellenőrzött problémamegoldás munka típusa (constrained problems solvers) 
(EPM)

III.Taylori munka (taylorized workers) (TM)



(6) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport és ország 
differenciák.  (Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (6)

Ország-csoportok az EU-ban:

EU-15:

I. Északi-országok: Svédország, Finnország, Dánia,

II. Angol-szász országok: Egyesült Királyság, Írország, 

III. Kontinentális országok: Németország, Hollandia, Ausztria, Luxemburg, 
Franciaország és Belgium, 

IV. Mediterrán országok: Spanyolország, Portugália, Olaszország és Görögország. 

Új tagállamok (Horvátország, Málta és Ciprus nélkül)

I. Észak Kelet Európa: Észtország, Lettország, Litvánia, 

II. Közép Európa: Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia,

III. Dél Kelet Európa: Bulgária, Romána. 



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport és ország 
differenciák.  (Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (7)

Munkavégzési formák előfordulás az EU-27 országaiban

2005 2015

KW EPM TM KW EPM TM

EU átlag 50 % 24 % 26 % 52 % 24 % 24 %



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport : északi 
ország csoport  (Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (8)

 I. Északi ország csoport: kivétel nélkül, minden országban jelentősen az EU 
átlag feletti a „kreatív” munkahelyek aránya. A 2008-2010-es pénzügyi 
válságot követően, Dániában és Finnországban nőtt a kreatív munkahelyek 
aránya, Svédországban minimális a csökkenés. Ugyanakkor a nem-kreatív, az 
un. taylori munkatípusok aránya a válság előtt és főleg azt követően 
jelentősen alacsonyabb az EU átlagnál.

Ország 2005 2015

KM EPM TM KM EPM TM

Dánia 74 % 33 % 13 % 77 % 14 % 9 %

Finnország 67 % 20 % 13 % 73 % 18 % 9 %

Svédország 80 % 10 % 10 % 74 % 15 % 11 %

EU átlag 50 % 24 % 26 % 52 % 24 % 24 %



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport differenciák:  
II. Kontinentális országok (Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (9)

Ország 2005 2015

KM EPM TM KM EPM TM

Ausztria 51 % 29 % 20 % 57 % 25 % 19 %

Belgium 56 % 20 % 23 % 59 % 19 % 21 %

Franciaország 59 % 19  % 21 % 62 % 24 % 14 %

Németország 51 % 25 % 24 % 49 % 23 % 29 %

Luxemburg 63 % 18 % 19 % 65 % 24 % 11 %

Hollandia 72 % 16 % 13 % 63 % 16 % 21 %

EU átlag 50 % 24 % 26 % 52 % 24 % 24 %



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport differenciák:  
III. Angol-szász ország csoport ( Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (10)

A 2008-2010-es válság előtt és után egyaránt EU átlag vagy feletti arányban 
jellemzők a kreatív munkahelyek. Látványos javulás Nagy Britannia 
esetében 2005 és 2010 között. Ezzel szemben, Írországban nőtt  EU átlag 
feletti és növekvő arányt képvisel a taylori  munkavégzési típus. 

Ország 2005 2015

KM EPM TM KM EPM TM

Írország 58 % 19 % 22 % 55 % 21 % 24 %

Nagy 
Britannia

50 % 20 % 30 % 59 % 21 % 20 %

EU átlag 50 % 24 % 26 % 52 % 24 % 24 %



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport differenciák:  
IV. Mediterrán ország csoport (Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (11)

Ebben az ország-csoportban, a 2008-2010-es válság előtt és után EU átlag feletti 
arányban  jellemzők a legkevésbé kreatív-innovatív taylori munka típusok. Ezzel 
szemben a kreatív munkák EU átlagnál alacsonyabb arányban  fordulnak elő. 
Figyelemreméltó javulás Spanyolország esetében, ahol a válságot követően a 
kreatív munkák aránya jelentősen nőtt, a taylori munkák arány pedig csökkent.

Ország 2005 2015

KM EPM TM KM EPM TM

Görögország 40 % 32 % 28 % 28 % 32 % 40 %

Olaszország 40 % 28 % 33 % 45 % 16 % 38 %

Portugália 42 % 24 % 34 % 41 % 28 % 31 %

Spanyolorszá
g

37 % 28 % 35 % 47 % 28 % 25 %

EU átlag 50 % 24 % 26 % 52 % 24 % 24 %



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport differenciák:  
V.-VII.  Új  tagállamok (Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (12)

Ország 2005 2015

KM EPM TM KM EPM TM

V. Észak - Kelet Európa

Észtország 57 % 25 % 19 % 62 % 21 % 18 %

Lettország 52 % 19 % 29 % 35 % 17 % 48 %

Litvánia 39 % 30 % 31 % 45 % 28 % 27 %

VI. Közép Európa

Cseh Közt. 43 % 20 % 27 % 38 % 32 % 30 %

Magyarország 44 % 29 % 27 % 37 % 30 % 39 %

Lengyelország 46 % 32 % 22 % 41 % 30 % 29 %

Szlovákia 37 % 32 % 31 % 35 % 35 % 30 %

Szlovénia 52 % 24 % 24 % 55 % 26 % 19 %

EU átlag 50 % 24 % 26 % 52 % 24 % 24 %



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport differenciák:  
V.-VII.  Új  tagállamok ( Makó-Illéssy-Borbély, 2018) (13)

VII. Dél Kelet Európa

Ország

KM EPM TM KM EPM TM

Bulgária 40 % 30 % 29 % 38 % 38 % 28 %

Románia 37 % 39 % 24 % 35 % 37 % 28 %

EU átlag 50 % 24 % 26 % 52 % 24 % 24 %



(3) Munkavégzési formák az EU-ban. Jelentős ország-csoport differenciák:  
V.-VII.  Új  tagállamok (14)

Az új tagállamok ország csoportjai:  divergencia nő a konvergencia helyett

1:  A kreatív-innovatív munkavégzési formák az EU átlagnál nagyobb 
arányban  a 2008-2010-es válság előtt csak az észak-kelet európai 
országban (Észtországban és Lettországban) valamint egy közép-kelet 
európai országban, Szlovéniában fordult elő.

2: Tíz országból nyolcban a taylori munkatípus:az EU átlagnál nagyobb 
arányban fordulnak elő. (A 2008-2010-es válságot megelőzőn és azt 
követően is.) 

A taylori munkatípus előfordulási aránya változik a válságot követően nő:    
Az észak-keleti ország csoportban Lettországban, a közép-európai 
országokban: a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és  főleg 
Magyarországon nő,  Szlovákiában minimálisan nő, Szlovéniában 
figyelemreméltóan csökken.  



(4) Jövőbeni kutatási és foglalkoztatáspolitikai kihívások  (15)

1: A munkafeltételekkel kapcsolatos európai felmérések (EWCS) nemzeti 
vizsgálatokkal történő kiegészítése. (Az európai összehasonlító felmérések 
országos mintákat használnak és almatlanok a felmérésben szereplő ország 
munkahelyi jellemzőinek regionális és ágazati stb. sajátosságainak azonosítására 
és értékelésére. Kivétel: Belgium.)

2: A felmérések eredményeinek interpretálása gazdagítandó a kvalitatív kutatási 
módszerek (pl. vállalati-szervezeti esettanulmányok) felhasználásával. (Jó példa 
a foglalkoztatás, innováció és a munka minőségének kapcsolatával foglalkozó
nemzetközi összehasonlító projekt. „Quality of Job and Innovation Generated 
Employment Outcomes” (Horizon-2020). 

3: A magyar vállalkozások (KKV-ék) tanulási – abszorpciós képességének 
fejlesztése, a felnőttképzés/továbbképzés kitüntetett kezelése ( Jó példa: dán 
KKV-ék. Az egyetemet végzetteket alkalmazó KKV-k három év elteltével: 4.5 szer több 
képzett és képzetlen munkakört hoztak létre, mint az egyetemet végzetteket nem 
alkalmazók,  a bruttó hozzáadott érték 38 %-al magasabb és 2.2 %-al magasabb túlélési 
ráta, stb.)



Köszönöm a figyelmet!
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