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Absztrakt
A digitális automatizálás mindennapi tevékenységeink számos területét áthatja, ami komoly
következményekkel jár a társadalmi, gazdasági és politikai rendszerekre nézve. Az
automatizálásnak az emberi élet átalakítására irányuló, egyre fokozódó képessége
tudományos kutatások széles körét szülte, amelyek a társadalom- és gazdaságtudományok, a
mérnöki tudományok és a technológia területéről érkeztek. Ez a dokumentum1 rövid
áttekintést nyújt a kutatók által a digitális automatizálás témájában felhozott főbb érvekről,
különösen a munkagazdaságtan területén, különös tekintettel Németországra. Ezek a viták az
automatizálásnak az emberi munkaerő által végzett munkák számára gyakorolt hatása és a
munkaerőpiacoknak az automatizálás hatására történő átstrukturálása körül forognak. Az
áttekintés a digitális automatizálás jelentésének rövid megvitatásával kezdődik. Ezután
felvázolja azokat a vitákat, amelyek arról szólnak, hogy a technológia hogyan osztja el a
munkát az emberek és a gépek között a készségalapú technológiai változás és a rutinalapú
technológiai változás kutatása szempontjából. Ezt követi annak összefoglalása, hogy a
digitális technológiák miként alakították át a munka világát.
Az áttekintés azzal zárul, hogy rámutat a németországi kontextusban különösen fontos
kutatási hiányosságokra. Hangsúlyozza, hogy az új kutatási menetrendnek tartalmaznia kell
a meglévő oktatási és képzési rendszerek (szakképzés) szerepét, különösen a foglalkoztatási
polarizáció és a középszintű fizetéssel és képzettséggel rendelkező munkahelyek szűkülő
foglalkoztatási szegmensének fényében. Ezenkívül hiányoznak az olyan kutatások, amelyek
figyelembe veszik az ipari szociológia meglátásait a munkaszervezés automatizálási
folyamat során történő újratárgyalása tekintetében. Különösen az intézményi tényezők,
például a munkavállalók szakszervezetek vagy üzemi tanácsok formájában működő
képviselőinek szerepét hanyagolták el a munkagazdaságtani tanulmányok. Végezetül
nagyobb figyelmet kellene fordítani az automatizálásnak az egyes társadalmi-gazdasági
csoportokra, például a nőkre és a férfiakra, de a különböző generációk közötti differenciált
hatásokra is.

Ez a kutatás a berlini Hertie School of Governance "A munka kormányzása a digitális korban" című projekt
részeként valósul meg. A projektet a német Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium (BMAS)
finanszírozza.
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1. Bevezetés
Az intelligens gépek, például a számítógépek, az intelligens eszközök és a robotok
megkönnyítik mindennapi életünket. Beállíthatjuk robotporszívónkat, hogy takarítsa ki
otthonunkat. Intelligens hangszóróink lehalkítják a fényeket, míg hűtőnk online rendel friss
élelmiszert. Ez azonban csak egy része a történetnek, hiszen a gépek képessége, hogy
bizonyos feladatokat elvégezzenek helyettünk, a munka világát is átalakítja. Az intelligens
gépek ugyanis, miközben átveszik a kevésbé munkaigényes iparágakban, a
szolgáltatásokban és a mezőgazdaságban végzett munka nagy részét, kevésbé veszélyessé,
gyorsabbá, pontosabbá és rugalmasabbá teszik a munkát, ahogyan arra tervezték őket.
Például a robotsebészet növeli a sebészek kompetenciáját; az automatikus fejőberendezések
helyettesítik a tejgazdaságokban dolgozó munkásokat; a "scan, pay and go" technológia
csökkenti a kiskereskedelmi ágazatban dolgozók számát; a megfigyelőrobotok segítik a
katonákat a megfigyelési és biztonsági feladatok ellátásában; a robotpilóta-technológia
elvégzi a pilóták helyett a munka nagy részét, ha a kereskedelmi utasszállító repülőgépek
már a levegőben vannak. Röviden, a gépek a mindennapi élet minden területét áthatották,
automatizálva számos, korábban kézi munkával végzett feladatot.
A szakirodalomban a gépek gazdasági tevékenységekben való alkalmazását automatizálás
címszó alatt vizsgálják. A munka automatizálása alatt általában az emberi munkaerőráfordítás gépekkel vagy más szóval tőkével való helyettesítését értik (Bessen, 2016;
Eurofound, 2017; Acemoglu és Restrepo, 2019). Ez nem új fejlemény, hiszen a gépek az
elmúlt két évszázad során, a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban való kezdeti
alkalmazásuk óta folyamatosan helyettesítették az emberi munkát. Ami ma megkülönbözteti
az automatizálást a korábbi időszakoktól, az a digitális technológiák alkalmazása, amelyet a
mikroprocesszor feltalálása tett lehetővé az 1970-es évek elején. A mikroprocesszornak
köszönhetően a mechanikus és analóg technológiák háttérbe szorultak, és a digitális
forradalom egyre nagyobb ütemben bontakozott ki, amelynek középpontjában a megbízható
hálózati kapcsolatok, a nagy adatelemzés, az algoritmikus döntéshozatal és a digitális
érzékelők állnak. A digitális eszközök lehetővé tették a korábban munkaigényes munkák
további és gyorsabb automatizálását, különösen a fejlett gazdaságokban, ami komoly
következményekkel jár a társadalmi, gazdasági és politikai rendszereikre nézve (Brynjolffson
és McAfee, 2016; Eurofound, 2017; Goos et al. , 2019).
Az automatizálás multidiszciplináris téma, amelyhez a társadalom- és gazdaságtudományok,
a mérnöki tudományok és a technológia is hozzájárul. Ez a dokumentum áttekintést ad a
főbb vitákról, különösen a munkaügyi közgazdászok részéről, azzal a céllal, hogy
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meghatározza a kutatási hiányosságokat és a nyitott kérdéseket. Ezekben a tudományos
vitákban az automatizálást általában gyűjtőfogalomként használják, amely a következőket
foglalja magában
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különböző fejlett technológiák, például számítógépek, fejlett robotika és mesterséges
intelligencia. Annak ellenére, hogy ezeket a különböző digitális technológiákat a
szakirodalom külön-külön is vizsgálja, a munka világára gyakorolt együttes hatásuk a
munkaügyi közgazdaságtanban két fő tudományos vitavonalat indított el: először is az
automatizálásnak a foglalkoztatásra gyakorolt hatását, másodszor pedig a
munkaerőpiacoknak az automatizálás hatására történő átalakulását. Az alábbiakban ezeket a
témákat vizsgáljuk.

2. Ember a gép ellen: Az emberi munkaerő elavul?
A nyilvános vitában széles körű figyelmet kapott az a vita, amely az automatizálásnak az
emberi munkaerő számára rendelkezésre álló munkahelyek számára gyakorolt hatásáról szól.
A tudományos szakirodalom két különböző módszertani megközelítéssel vizsgálja ezt a
kérdést: a készségalapú technológiai változás (SBTC) és a rutinalapú technológiai változás
(RBTC). Mind az SBTC, mind az RBTC főáramú módszertan, és alkalmazásuk különböző
eredményekhez és érvekhez vezet. Jelentős eltéréseik ellenére mindkét megközelítés a
technológiát tekinti a fejlett gazdaságok foglalkoztatási szerkezetében bekövetkezett
változások kulcstényezőjének. Az új technológiák bevezetésének köszönhetően - ahogyan
azt mindkét számítás állítja - megnőtt a kereslet a magasan képzett munkaerő iránt, mivel
ezek a fejlesztések kiegészítik a magasan képzett, magasan képzett szakemberek készségeit
és növelik termelékenységüket. Ezek a technológiák azonban csökkentették az alacsonyabb
képzettségű, kevésbé képzett munkaerő iránti keresletet, mivel az e munkavállalói csoport
által végzett feladatokat könnyebben helyettesíthetik gépek. Az SBTC és az RBTC érvei
eltérő utat járnak be annak magyarázatában, hogy mely alacsonyabb képzettségű csoportokat
érintik, azaz a béreloszlás közepén elhelyezkedők és az alsó szinten lévők nagyobb
valószínűséggel veszítik el állásukat a technológiai fejlődés miatt. Az alábbiakban röviden
áttekintjük az SBTC és RBTC irodalmakat.

2.1.

A készségalapú technológiai változás

Az SBTC szakirodalom úttörője egy szerzőcsoport, köztük Bound és Johnson (1992); Katz
és Murphy (1992); Berman et al. (1994) és Machin és Van Reenen (1998). Három fő feltevés
áll e megközelítés hátterében. Először is, az automatizálás képzettségfüggő, tehát helyettesíti
az alacsonyan képzett munkavállalókat és kiegészíti a magasan képzetteket. Másodszor, a
technológiai fejlődésnek képzettségnövelő hatása van, tehát növeli a magasan képzett
munkavállalók iránti munkaerő-keresletet az alacsonyabb képzettségűekhez képest.
Elektronikusan elérhető a következő címen:

Harmadszor, a technológiai változás növeli a termelékenységet, ami magasabb béreket
eredményez.
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mind a magasan, mind az alacsonyan képzett munkavállalók esetében (Arntz et al. , 2016b).
Az SBTC-módszert kutatásaikban alkalmazók elsősorban a népszámlálási adatok
elemzésével vizsgálják a technikai változás, a készségek és a bérek közötti kapcsolatot. Az
ilyen kutatások eredményei igen sikeresnek bizonyultak néhány fontos változás
magyarázatában, mint például az egyetemi diplomások iránti növekvő relatív kereslet,
valamint az 1970-es és 80-as években bekövetkezett béremelkedésük (Acemoglu és Autor,
2011).
Az SBTC-hipotézis, annak ellenére, hogy kiválóan alkalmas a fejlett gazdaságokban a
készségek iránti kereslet és kínálat mérésére, jelentős hiányosságokkal járt együtt. Először
is, ahogy Acemoglu és Autor (2011) kiszámította, az 1980-as évek óta eltelt három
évtizedben a magasan képzett, magasan képzett munkavállalók és az alacsonyan képzett,
alacsonyan képzett munkavállalók közötti bérkülönbség nőtt. A szerzők szerint a kereseti
különbségek kialakulásának egyik fő oka az alacsonyan képzett munkavállalók bérének
erőteljes csökkenése volt, nem pedig a magasan képzettek növekvő bére. Ennek ellenére az
SBTC nem tudta megmagyarázni a képzettségi csoportok közötti növekvő
bérkülönbségeket, amelyek az 1980-as években váltak láthatóvá (Acemoglu és Autor,
2011).
Másodszor, az SBTC érvelése két képzettségi csoporton alapult: magasan képzettek
(egyetemi diplomások) és alacsonyan képzettek (középiskolát végzettek). Így nem tudta
tisztázni azt a csökkenő relatív keresletet, amely a középfokú végzettségű munkavállalók
iránt az alacsony és magasan fizetett munkavállalókhoz képest a munkaerőpiacokon az 1980as évek végétől kezdve megfigyelhető volt (Acemoglu és Autor, 2011; Arntz et al. , 2016b).
Harmadszor, nem tett különbséget a készségek és a feladatok között, így figyelmen kívül
hagyta azt a tényt, hogy a készségeket feladatokhoz rendelik, és a feladatok a munkaerőpiaci feltételek és a technológia ingadozására reagálva átcsoportosíthatók (Acemoglu és
Autor, 2011; Autor és Handel, 2013; Eurofound, 2016). Negyedszer, Acemoglu (2003)
szerint a technológiai fejlődést úgy értelmezi, hogy az magában foglalja az új technikákat és
gépeket, a termelés és a munkaerőpiacok szervezésének változását, valamint a fogyasztói
preferenciákat. Így, ahogy Arntz et al. , (2016b) rámutatott, nem tudta pontosan felmérni az
automatizálás szerepét a munka változó jellegében. Hátrányai következtében az SBTC
megközelítés az 1980-as évek végétől kezdve képtelenné vált a változó foglalkoztatási
trendek figyelembevételére. Így a munkaügyi közgazdászok egyre inkább az RBTChipotézis felé fordultak, amely a következő szakasz témája.
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2.2.

Rutin alapú technológiai változás

Az RBTC megközelítés az SBTC megközelítéséből indult ki, azzal az állítással, hogy egy
munkakör helyettesíthetőségét a benne végzett rutinfeladatok száma határozza meg, nem
pedig az általa megkövetelt képzettségi szint. A rutinszerű és nem rutinszerű, valamint
manuális és kognitív feladatok megkülönböztetésével az RBTC-hipotézis az eredetileg Autor
et al. (2003) által kidolgozott feladatalapú keretrendszerre épül. Az SBTC megközelítéssel
ellentétben az RBTC hipotézis a technológiai fejlődést sokkal szűkebben értelmezi, kiemelve
a gépek növekvő képességét a rutinfeladatok elvégzésére (Arntz et al. , 2016b). Az Autor et
al. (2003) által történő első megfogalmazása óta a "feladatalapú keretrendszert", vagyis az
RBTC megközelítést szerzők nagy csoportja vette át. E tudósok egy része a fejlett
gazdaságokban a munkahelyek feladat-összetételében bekövetkezett változásokat vizsgálta
(Autor et al. , 2006; Spitz-Oener, 2006; Goos et al. , 2009; Akcomak et al. , 2013; Autor és
Handel, 2013; Goos et al. , 2014; Eurofound, 2016; Hardy et al. , 2018; Bisello et al. , 2019),
míg mások ezt a megközelítést arra használták fel, hogy megjósolják, hány munkahelyet fog
a közeljövőben automatizálással helyettesíteni (Frey és Osborne, 2013; Bowles, 2014;
Brzeski és Burk, 2015; Arntz et al. , 2016a; Nedelkoska és Quintini, 2018). az RBTC
szakirodalom főbb feltevéseit az alábbiakban áttekintjük.
2.2.1. Gépek, feladatok és munkakörök: Az RBTC megközelítése
Az Autor et al. (2003) által kidolgozott eredeti feladatalapú keretrendszer négy fő
feltételezést tartalmaz: Először is, a feladatok és a készségek két különböző változó. A
feladat, mint fogalom, a munka során végzett tevékenység egységét jelöli, és outputot
eredményez. A készség fogalma ezzel szemben a feladat teljesítéséhez szükséges emberi
képességekkel foglalkozik. Erre a megkülönböztetésre építve az RBTC megközelítés a
munka során végzett feladatokat tekinti fő fókuszának, és azokat a rutin és nem rutin tengely
mentén elemzi. Másodszor, az RBTC-keretrendszer támogatói szerint bármely feladatot
gépek és munkavállalók egyaránt elvégezhetnek, a technológiai fejlődés és a
számítógépesítés emberi munkaerőhöz viszonyított költségeinek függvényében.
Harmadszor, legalábbis jelenleg, az automatizálás inkább a rutinfeladatokat helyettesíti, és
kiegészíti a nem rutinfeladatokat. A rutinfeladatok jól meghatározott gyakorlatot követnek
olyan módon, hogy azokat kódolni és algoritmusok alapján automatikusan elvégezni lehet.
Ezeket manuálisan vagy kognitív módon lehet elvégezni, és gyakran a középszintű fizetésű,
középfokú képzettséget igénylő munkakörök közé tartoznak, mint például a könyvelés, az
irodai munka vagy a termelési munkák. A nem rutinszerű feladatok ezzel szemben a
probléma- és
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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megoldási és összetett kommunikációs tevékenységek. Ezeket manuálisan vagy kognitív úton
lehet elvégezni. A manuális, nem rutinszerű feladatokat nehéz gépekkel helyettesíteni, mivel
ezek alkalmazkodóképességet, vizuális és nyelvi készségeket, valamint személyes
interakciókat igényelnek. Ezek a munkakörök az alacsony fizetésű szolgáltatási
foglalkozásokban, például a vendéglátásban, a takarításban, a gondnoki munkában, az
egészségügyi, gyermek- és idősgondozási, valamint a biztonsági szolgáltatásokban
dominálnak. A kognitív, nem rutinszerű feladatok, más néven absztrakt feladatok viszont
problémamegoldást, intuíciót, kreativitást és meggyőzést igényelnek. Ezeket a készségeket
egyelőre nem lehet számítógépekkel megvalósítani. Úgy tekintik, hogy kiegészítik a
számítógépek feladatait, és ezeket a készségeket a számítógépek kiegészíthetik. Jellemzően a
szakmai, műszaki és vezetői foglalkozások, például az orvosi, mérnöki, tervezői,
tudományos, jogi és marketingszakmák tartoznak ebbe a kategóriába (Autor et al., 2003;
Autor és Price, 2013; Arntz et al., 2016b; Eurofound, 2016).
Negyedszer, az RBTC-hipotézis szerint a számítógépek munkahelyi használatának
növekedésével csökkent a rutinfeladatokat ellátó, közepesen fizetett munkavállalók iránti
kereslet. A számítógépesítés az automatizált feladatokat kiegészítő, nem rutinszerű
feladatokat végző munkavállalók iránti keresletet és termelékenységet is növelte (Autor et al.
, 2003). Ezért a foglalkoztatás polarizációja a fejlett gazdaságok munkaerőpiacain az 1980-as
évek közepétől kezdve vált láthatóvá. Az RBTC szakirodalomban a foglalkoztatás
polarizációja a munkaerőpiacok kiüresedési folyamatával foglalkozik, ahol a rutinintenzív,
közepesen fizetett, közepesen képzett munkahelyek arányának csökkenését a nem rutinszerű,
intenzív, magasan fizetett, magasan képzett munkahelyek, valamint a nem rutinszerű,
intenzív, alacsonyan fizetett, alacsonyan képzett munkahelyek arányának növekedése kíséri.
A munkahelyi polarizáció érvelése szerint minél magasabb emberi készségeket (vizuális,
szociális, érzelmi, kreatív stb.), nem rutinszerű feladatokat (interperszonális interakció,
rugalmasság, alkalmazkodóképesség, problémamegoldás stb.) és magasabb iskolai
végzettséget igényel egy adott munka, annál kisebb az automatizálódás kockázata (Autor et
al. , 2003; Arntz et al. , 2016a; MGI, 2017; Nedelkoska és Quintini, 2018).
Az RBTC megközelítés az SBTC hipotézishez képest egyértelmű előnyöket kínál a
közelmúltbeli technológiai fejlődésnek a fejlett gazdaságok munkaerőpiacaira gyakorolt
hatásainak magyarázatában. A tudósok széles körben elismerték, hogy az RBTCT analitikus
ereje a munkafeladatok tartalmában bekövetkezett változások és a keresletben bekövetkezett,
a képzettebb munkaerőt előnyben részesítő változások, valamint a munkaerőpiacok
képzettségi követelményeinek polarizálódása tekintetében. Az RBTC keretrendszer azonban
még mindig számos hátránytól szenved.
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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Először is, úgy tűnik, hogy az RBTC foglalkoztatásra gyakorolt hatásai hangsúlyosabbak
azokban a munkakörökben, amelyek több kognitív rutinfeladatot tartalmaznak, és amelyek
elvégzéséhez az egyéneknek többéves képzést kell folytatniuk, mint például a könyvelés
esetében (Feng és Graetz, 2018). Így egyesek szerint az RBTC inkább a számítógépesítés
munkaerő-keresletre gyakorolt hatására alkalmazható, mint az ipari robotokéra (Arntz et al.
, 2016b). Az ipari robotok munkaerőpiacokra gyakorolt hatása ehelyett a szakképzettségek
szerinti eltérésekkel érvel, mivel az alacsonyan képzett munkaerőt helyettesítik a közép- és
magasan képzett munkavállalókhoz képest (Arntz et al. , 2016b; Graetz és Michaels, 2018).
Másodszor, egyes szerzők szerint az RBTC, mivel feltételezi, hogy a feladatok egyformán
elvégezhetők számítógépekkel és emberi munkaerővel, lebecsüli az ember előnyét a
gépekkel szemben a termelési folyamatban. Az emberi munkaerőt ugyanis rugalmasnak és
alkalmazkodóképesnek tartják, amely képes csapatmunkára, és a változó körülményeknek
megfelelően képes különböző erősségeit előtérbe helyezni (Deming, 2015; Eurofound,
2016). "Az ilyen nem rutinszerű interakció áll a gépekhez viszonyított emberi előny
középpontjában" - állítja Deming (2015: 29), mivel "a számítógépek még mindig nagyon
gyengék az emberi interakció szimulálásában" (28. o.). Hasonlóképpen, az Eurofound
(2016: 29-30) szerint "legalábbis amíg nem jön létre egy megfelelő mesterséges intelligencia
... még a legfejlettebb ipari robotok is úgy értelmezhetők, mint nagyon kifinomult eszközök:
fő hatásuk az, hogy jelentősen növelik a kevés megmaradt ipari munkás termelékenységét".
Az RBTC megközelítés harmadik hátránya a feladattartalom mérésének nehézségeivel
kapcsolatos. Például a kutatók által a robotok által kezelt feladatok arányának mérésére
széles körben használt robotsűrűség-mutatóval óvatosan kell bánni, mivel Krzywdzinski
(2020) szerint annak ellenére, hogy az autóiparban az 1990-es évek óta a robotsűrűség
megháromszorozódott, az automatizáltsági szint ebben az iparágban nagyrészt változatlan
maradt. Így egyrészt hiányzik a munkahelyek feladattartalmában bekövetkezett változások
kellő mértékű mérésére szolgáló célzott adatforrás, ami megnehezíti annak magyarázatát és
összehasonlítását, hogy az automatizálás történelmileg hogyan hatott a fejlett gazdaságokon
belül és azok között a munkahelyek feladatösszetételére (Eurofound, 2016; Bisello et al. ,
2019). Másrészt nincs konszenzus arról, hogy a "rutinfeladatok" fogalmát hogyan kell
operacionalizálni, ami következetlen és eltérő módszertanokat eredményez a
szakirodalomban (Dengler et al. , 2014; Matthes et al. , 2014; Fernández-Macías és Hurley,
2016).
Negyedszer, azt állítják, hogy az RBTC önmagában nem tudja megmagyarázni a fejlett
piacgazdaságokban a munkahelyek növekedésének mintázatát, amely az 1980-as évek közepe
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a szerzők felhívják a figyelmet a technológiai változásokkal párhuzamosan működő
gazdasági és politikai mechanizmusokra, hogy a munkaerőpiacok átalakulásának átfogóbb
magyarázatát adják. A gazdasági mechanizmusok a vállalkozások által kidolgozott
költséghatékony megoldásokkal kapcsolatosak. Azzal érvelnek, hogy a technológiai fejlődés
megkönnyítette a vállalatok számára a rugalmasabb szervezeti formák alkalmazását (Goos
et al. , 2019), ami viszont növelte a rutinfeladatok offshoringját (Akcomak et al. , 2013;
Goos et al. , 2014) és kiszervezését (Bessen, 2016; Goos et al. , 2019). Ennek
eredményeképpen a foglalkozásokhoz kapcsolódó feladatok úgy szerveződnek át és
csoportosulnak át, hogy a rutinfeladatok számos, korábban rutinintenzív munkakörből
kikerülnek, ami a fejlett piacgazdaságok munkaerőpiacain megváltoztatja a
készségigényeket - akár lefelé, akár felfelé -.
A politikai mechanizmusok másrészt az országspecifikus politikákhoz és összefüggésekhez
kapcsolódnak, amelyek átalakíthatják a rugalmas szervezeti formák és a technológiai fejlődés
foglalkozási struktúrákra gyakorolt hatásait. Ez az értelmezés az Eurofound (2014; 2015;
2016) visszatérő megállapítására épül, miszerint a növekvő automatizálás mellett egyes
európai országokban a munkahelyek polarizálódása tapasztalható, míg más országokban a
tapasztalatok a munkahelyek felértékelődése körül forognak. E nézet szerint tehát a
foglalkozások európai országokban bekövetkezett változásának figyelemre méltó kettőssége
intézményi kontextusba ágyazódik, aminek politikai következménye, hogy "nincs
megkerülhetetlen trend a foglalkozások fejlődésében" (Fernández-Macías, 2015). A
következőkben az RBTC szakirodalomban a technológiának az emberi munkaerő számára
elérhető munkahelyek számára gyakorolt hatásáról szóló vitát vizsgáljuk meg.
2.2.2. Foglalkoztatás az automatizálás idején
Az emberi munkaerő gépekkel való helyettesítése folyamatos vita az RBTC szakirodalomban.
A tudósok eddig főként két különböző megközelítéssel járultak hozzá ehhez a vitához:
Először is, a tudósok egyik csoportja szerint a gépek egyre inkább képesek elsajátítani az
emberi manuális és kognitív készségeket, ami az embert feleslegessé tenné a jövőbeli
munkaerőpiacokon (Brynjolffson és McAfee, 2011; Frey és Osborne, 2013; Brynjolffson és
McAfee, 2016). Ezt az érvelést Frey és Osborne (2013) vezeti, és Autor et al. (2003)
feladatmodelljére épül, azzal a fő feltételezéssel, hogy az automatizálás helyettesíti a
rutinfeladatokat. Frey és Osborne (2013), (a továbbiakban FO) továbbá azt állította, hogy a
"kreatív intelligencia", a "szociális intelligencia" és az "észlelési és manipulációs feladatok",
azaz a "három mérnöki szűk keresztmetszet" alkalmazását igénylő foglalkozások kivételével
szinte minden feladat automatizálása technológiailag megvalósítható, amennyiben megfelelő
adatokat gyűjtenek a mintafelismeréshez. Az alábbiak kategorizálása
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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a FO a foglalkozások automatizálhatósága érdekében felhasználta az amerikai O*NET
adatbázist 2010-ből, amely adatokat gyűjt az ország foglalkozásainak feladattartalmáról. Az
FO 702 foglalkozásra vonatkozó adatok kombinálásával úgy becsülte, hogy az Egyesült
Államokban a teljes foglalkoztatás 47 %-ának nagy a kockázata annak, hogy 2033-ra
eltűnik. A következő években a kutatók a FO megközelítését különböző regionális és
országos esetekre alkalmazták. Az ILO adatait felhasználva, amelyek a 2012-es uniós
munkaerő-felmérésen alapulnak, Bowles (2014) úgy becsülte, hogy Európában a
munkahelyek 45-60%-át fenyegeti a magas kockázat, hogy a következő 20 évben eltűnnek.
Hasonlóképpen, a Foglalkozások osztályozásának (KldB) 2010-es adatait felhasználva,
amelyeket a Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal szolgáltatott, Brzeski és Burk (2015) azt
találta, hogy Németországban a munkahelyek 59 %-ánál nagy a kockázata annak, hogy
2033-ra automatizálással váltják fel őket.
A FO megközelítése felerősítette a már korábban is heves vitát arról, hogy a fejlődő
technológiák képesek-e feleslegessé tenni az emberi munkát (Autor, 2015; Arntz et al. ,
2016a; Brynjolffson and McAfee, 2016; Marr, 2017; MGI, 2017; Nedelkoska and Quintini,
2018). Egyesek azzal érveltek, hogy az FO által hasznosított O*NET-adatkészletnek belső
problémái vannak, mivel a feladattartalommal kapcsolatos információi a munkaerőpiac és az
adott szakmában dolgozó munkavállalók kutatóinak és szakértőinek értékelésén alapulnak,
ahelyett, hogy az egyes munkakörök/foglalkozások egyéni feladatösszetételét adnák meg a
munkaerőpiac egészében (Autor és Handel, 2013; Arntz et al. , 2016a; Nedelkoska és
Quintini, 2018). Továbbá Krzywdzinski (2020) szerint az automatizálás fizikai és technikai
körülményeit nem az egyes szakmák vagy feladatok szintjén, hanem a teljes gyártási
folyamatok szintjén kell vizsgálni.
Ezt a hiányosságot orvosolva, valamint a FO feladatalapú megközelítésének gondos
továbbfejlesztésével Arntz et al. (2016a) 21 OECD-országra, köztük az Egyesült Államokra
vonatkozóan újra becsülte az automatizálás által veszélyeztetett munkahelyek arányát.
Elemzésükben a szerzők az OECD 2012-es PIACC-adatbázisát (Programme for the
International Assessment of Adult Competencies) használták, amely egyéni felmérési
adatokon alapul, és átfogó listát nyújt a munkavállalók által a munkahelyükön ténylegesen
elvégzett feladatokról. Arntz et al. (2016a) a FO egyik kulcsfontosságú feltételezését is
enyhítette, és így azt állította, hogy nem egész foglalkozások, hanem csak bizonyos feladatok
helyettesíthetők automatizálással, mivel a legtöbb foglalkozás olyan feladatokat tartalmaz,
amelyeket nehéz automatizálni. Arra is rámutattak, hogy a feladatok még ugyanazon
foglalkozásokon belül is különbözőképpen csoportosulnak mind munkahelyenként, mind
országonként, ami megnehezíti az emberi munkaerő gépekkel való helyettesítésével
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kapcsolatos kockázat általánosítását. Ennek eredményeként Arntz et al. (2016a)
megállapította, hogy a 21 OECD-országban átlagosan a munkahelyek 9 %-a erősen
automatizálható. Megállapították, hogy
10

Elektronikusan elérhető a következő címen:

eltérések az OECD-országok között: a magasan automatizálható munkahelyek aránya
Koreában 6 %, Németországban 12 %, az USA-ban pedig 9 %.
A FO megközelítését szorosan követve, valamint a fent említett PIACC-adatbázis
felhasználásával a 2011/2012-es és 2014/2015-ös évekre vonatkozóan Nedelkoska és
Quintini (2018) is készített egy hasonló tanulmányt azzal a céllal, hogy 32 OECD-országban
elemezze az automatizáció miatti munkahelyvesztés kockázatát. A szerzők kiszámították,
hogy az OECD-országokban a munkahelyek mintegy 14%-a nagymértékben automatizálható,
ami a tanulmányban szereplő 32 országban akár több mint 66 millió munkavállalót is
érinthet. Nedelkoska és Quintini (2018) megállapította, hogy az automatizálás tényleges
kockázata országonként jelentősen eltér, a szlovákiai munkahelyek 33%-ától a németországi
18%-ig és a norvégiai 6%-ig. Német kontextusban Dengler és Matthes (2018) nemrégiben
készült tanulmánya is megerősítette, hogy a munkahelyek automatizálási potenciálja jóval
alacsonyabb, mint amit a FO módszertanát alkalmazók kiszámítottak. A német szövetségi
munkaügyi hivatal (BERUFNET adatbázis) adatait felhasználva megfigyelték, hogy 2016ban a munkavállalók 25 %-át foglalkoztatták olyan szakmában, amelynél magas az
automatizálási kockázat, és a kockázat a közlekedési és logisztikai szakmákban volt a
legmagasabb.
Az emberi munkaerő automatizálással való helyettesítéséről szóló vitában a szerzők másik
csoportja a foglalkoztatás polarizációjára összpontosít. Az Autor et al. (2003) által
kezdeményezett szerzők e csoportja szintén a feladatalapú megközelítést használja
kutatásaiban, ami a különböző országok esetében összehasonlíthatóan hasonló és egymást
kiegészítő eredményekhez vezet. Például a Dictionary of Occupational Titles (DOT) adatai
alapján az 1960 és 1998 közötti közel négy évtizedes időszakban Autor et al. (2003) azt
találták, hogy a számítógépesítés csökkentette a rutinszerű manuális és rutinszerű kognitív
feladatok használatát, miközben növelte a nem rutinszerű kognitív feladatok használatát
iparágakon, foglalkozásokon és oktatási csoportokon belül az Egyesült Államokban. Goos et
al. (2014) az Európai Unió harmonizált, egyéni szintű munkaerő-felmérését (ELFS) elemezte
az 1993 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan, az Eurofound (2016) az Európai
Munkafeltételek Felmérése (EWCS) és az OECD PIAAC adatainak felhasználásával a 20112015 közötti időszakra vonatkozóan, Bisello et al. (2019) pedig az EWCS 1995 és 2015
közötti adatait használta. Mindannyian megállapították, hogy az ismétlődő és/vagy fizikai
erőt igénylő rutinfeladatok csökkenőben vannak, míg a szociális, irodalmi és IKT
(információs és kommunikációs technológiai) készségekkel kapcsolatos nem rutinfeladatok
növekednek az európai országokban.
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Hasonlóképpen, a "Qualification and Career Survey" adatainak felhasználásával,
amely az 1979-1999 közötti időszakra vonatkozóan egyéni szintű adatokat szolgáltat a
szakképzettségek változására vonatkozóan
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A nyugat-németországi munkahelyi követelményekre vonatkozóan Spitz-Oener (2006)
kimutatta, hogy a nyugat-németországi foglalkozások feladatösszetétele jelentősen
megváltozott az automatizálás előrehaladtával, ami a munkaerőpiac középső részének
kiüresedéséhez vezetett. Pontosabban, elemzésében Spitz-Oener (2006) feltárta, hogy
Nyugat-Németországban jelentősen csökkentek a kognitív és manuális rutinfeladatok,
amelyeket korábban a közepesen képzett munkaerő végzett, és észrevehetően nőttek az
analitikus és interaktív tevékenységek, amelyek magasan képzett, magasan képzett
munkavállalókat igényelnek. Spitz-Oener (2006) nyomdokain haladva a közelmúltban
végzett kutatások egy része is megerősítette a foglalkoztatás figyelemre méltó és
folyamatos változását, a rutinszerű, közepes képzettségű foglalkozásoktól a munka
fokozódó automatizálása irányába Németországban (Fernández- Macías, 2015; Consoli és
Roy, 2017; Bachmann et al. , 2019).
Néhány közelmúltbeli tanulmány a németországi foglalkoztatási polarizáció regionális és
egyéni hatásait is feltárta. Ami az előbbit illeti, Consoli és Roy (2017) megállapította, hogy
az áruk és szolgáltatások importjának növekedése hozzájárult a rutinmunkahelyek számának
csökkenéséhez Nyugat-Németországban. Adataikat a képzettségi és karrierfelmérésből, az
integrált munkaerő-piaci életrajzok mintájából, a Szövetségi Szakképzési Intézet szakképzési
jelentéseiből és az OECD ágazati szintű kereskedelmi adataiból merítik. Consoli és Roy
(2017) azt is megfigyelték, hogy Nyugat-Németország regionális foglalkoztatási körzeteiben,
ahol a rutinfoglalkozások aránya kezdetben magas volt, az 1979-2012 közötti időszakban az
IKT nagyobb mértékű bevezetésére és a rutinfoglalkozások arányának nagyobb mértékű
csökkenésére került sor. Mi több, a szerzők szerint az elmúlt évtizedekben a németországi
szakmunkásképzési rendszer megerősítette a foglalkozások felértékelődésének tendenciáját,
ami a vezetői és szakmai foglalkozások számának növekedéséhez vezetett, amely meghaladta
az ország szolgáltatási szektorában létrehozott új munkahelyek számát .
Ami az automatizálás egyénekre gyakorolt hatását illeti Németországban, Bachmann et al.
(2019) a Foglalkoztatáskutató Intézet által biztosított integrált munkaerő-piaci életrajzok
adatainak felhasználásával az 1975-2014 közötti időszakra vonatkozóan nyomon követte az
egyes munkavállalók alkalmazkodási folyamatait az RBTC-vel kapcsolatban. A szerzők
felfedeztek egy "a rutinszerű munkával járó foglalkoztatási büntetést", amely a rutinszerű
munkakörökben dolgozókat a munkanélküliséggel való szembesülés nagyobb kockázatával
fenyegeti mind az egyéves (rövid távú), mind az ötéves (középtávú) foglalkoztatás során. A
szerzők azonban azt is feltárták, hogy a rutinmunkában való elhelyezkedés hátrányát
részben ellensúlyozza a korábban nagyobb rutinfeladat-tartalmú munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók magasabb álláskeresési aránya. A szövetségi foglalkoztatási
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nyilvántartás adatainak felhasználásával
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Agency of Germany 1985-2010 közötti időszakra vonatkozóan egy másik egyéni szintű
tanulmányt készített Janssen és Mohrenweiser (2018), akik azt vizsgálták, hogy a német
fémfeldolgozó iparban a már dolgozó munkavállalók hogyan igazítják ki pályafutásukat a
fejlettebb informatikai készségekkel rendelkező új diplomások növekvő munkaerő-kínálatára
adott válaszként. A szerzők megfigyelték, hogy a gyors technológiai átalakulás időszakaiban
annak ellenére, hogy az elavult készségekkel rendelkező inkumbens munkavállalók nagyobb
valószínűséggel veszítik el állásukat a korszerű informatikai készségekkel rendelkező,
újonnan végzett pályakezdőkkel szemben, nem tapasztalnak nagy munkanélküliséget, mivel
az adott iparágon belül foglalkozást váltanak, vagy szolgáltatói munkakörökre váltanak.
Az automatizálásnak a foglalkoztatásra gyakorolt országspecifikus hatásait vizsgáló
kutatások nem korlátozódnak Németországra. Akcomak et al. (2013) például a brit
munkaerő-felmérések (LFS) és a Skills Surveys 1997-re és 2006-ra vonatkozó adatait
használta fel, és megfigyelte, hogy a közepesen képzett, közepesen fizetett foglalkozásokban
csökken a foglalkoztatás, szemben a magasan képzett, valamint az alacsonyan képzett
foglalkozásokkal az Egyesült Királyságban. Hardy és munkatársai (2018) az EU egyéni
munkaerő-felmérésének 1998 és 2015 közötti foglalkozásokra vonatkozó adatai alapján
elemezték a rendszerváltás utáni európai országokat, és feltárták, hogy valamennyi közép- és
kelet-európai országban (KKE) a nem rutinszerű kognitív feladatok növekedése és a
manuális feladatok csökkenése figyelhető meg. Elemzésükben azonban a szerzők azt is
megfigyelték, hogy a rutinszerű kognitív feladatok hét KKE-országban növekedtek, míg
háromban csökkentek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a rutinszerű kognitív
feladatokban bekövetkezett változatos változások a KKE-országok strukturális változásainak
különböző formáira vezethetők vissza.
A foglalkoztatás polarizációjára vonatkozó érvelés amellett, hogy részletesen bemutatja az
automatizálás miatt elvesző és az annak köszönhetően megszerezhető munkahelyeket,
alternatív értelmezést kínál a robotok által a jövőben felváltandó munkahelyek számáról. A
szakirodalom ezen ága szerint a foglalkozások különböző, egymással összefogott
feladatokból állnak, és nem egész foglalkozások, hanem a feladatok azok, amelyek
érzékenyek az automatizálásra (Arntz et al. , 2016b; Bisello és Fernández-Macías, 2016;
Eurofound, 2018). Ez a magyarázat továbbá azt állítja, hogy mivel az automatizálás eddig
csekély pozitív hatást gyakorolt az összesített foglalkoztatásra, nagy valószínűséggel ez a
tendencia folytatódni fog (Arntz et al. , 2016a; Goos et al. , 2019; OECD, 2019b). E
szakirodalom szerint a munka jövője inkább a munka szerkezetének változásáról szól,
amely magában foglalja, de nem korlátozódik a készségek frissítését/javítását és a nem
szabványos munka- és foglalkoztatási formák növekvő alkalmazását (Arntz et al. , 2016b;
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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2017; OECD, 2019b). Az RBTC szakirodalom által adott magyarázat áttekintése, hogy miért
nem valószínű, hogy az automatizálás feleslegessé teszi az emberi munkát, a következő
szakasz témája.

3. Emberek versenyeznek a gépekkel: A dinamika magyarázata
A munka jövőjéről szóló, Frey és Osborne (2013) által kezdeményezett tudományos vita
némileg borúlátó értelmezése ellenére a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy az
automatizálás eddig több új munkahelyet teremtett, mint amennyit megsemmisített, és az
embereket képessé tette arra, hogy inkább a gépekkel, mint ellenük versenyezzenek (Arntz et
al. , 2016b; Bessen, 2016; Gregory et al. , 2016; Autor és Salomons, 2018; Goos et al. , 2019;
OECD, 2019b). Gregory et al. (2016) szerint például az 1999 és 2010 közötti időszakban 27
európai országban összesen 23 millió új munkahely megnyitásából 11,6 millió az RBTC-nek
köszönhetően vált lehetővé. Gregory et al. (2016) azt is megjegyzi, hogy ez a növekedés
olyan környezetben következett be, ahol annak ellenére, hogy 9,6 millió munkahelyet váltott
fel az automatizálás, 21 millió új munkahely jött létre a növekvő termékkeresletnek és a
tovagyűrűző hatásoknak köszönhetően. Hasonlóképpen Autor és Salomons (2018)
megállapította, hogy a technológiai fejlődés annak ellenére, hogy csökkentette a munkaerő
arányát azokban az iparágakban, ahol közvetlenül használták, 1970 óta az OECDországokban növelte a teljes foglalkoztatási szintet. Valóban, például Németország esetében,
amint azt Dauth et al. (2017) kiszámította, az 1994-2014 közötti időszakban annak ellenére,
hogy minden egyes robot két munkavállalót helyettesített a feldolgozóiparban, ami körülbelül
275 000 munkahelyet jelentett, csaknem ugyanennyi új munkahely jött létre a szolgáltatási
ágazatban, így teljes mértékben kompenzálta ezeket a munkahelyveszteségeket.
Hogyan növeli az RBTC az összesített foglalkoztatási szintet a fejlett gazdaságokban, annak
ellenére, hogy rutinfeladatokat helyettesít? Más szóval, hogyan versenyez az ember legalábbis jelenleg - a gépekkel, és nem ellenük? E rejtély magyarázatában egyes szerzők
több, a munkaerőpiacokon egymást ellensúlyozó mechanizmusra mutatnak rá (Autor, 2015;
Gregory et al. , 2016; Acemoglu és Restrepo, 2017; Autor és Salomons, 2018; Goos et al. ,
2019). Acemoglu és Restrepo (2019) egyik legújabb tanulmányukban átfogó keretet mutattak
be e mechanizmusok magyarázatára, hangsúlyt fektetve az automatizálásnak a feladatokra, a
termelékenységre és a munkára gyakorolt hatására. E keretrendszer szerint az automatizálás
három fő mechanizmust hoz működésbe: Az első az automatizálás kiszorító hatása, amely az
emberi munkaerő gépekkel való közvetlen helyettesítésével foglalkozik. A második a
termelékenységi hatás, amely a nem automatizált feladatok (pl. gyermekgondozás, személyes
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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értékesítés), köszönhetően a gazdaságot fellendítő automatizált feladatok csökkenő árának.
Harmadszor, a visszahelyezési hatás, amely olyan új feladatok létrehozását jelzi, amelyekben
a munkaerő komparatív előnnyel rendelkezik (pl. új gépek és szoftverek tervezése,
működtetése és karbantartása). Acemoglu és Restrepo (2019: 27) szerint a munkaerőpiacok
változásainak vizsgálata e keretrendszer optikája alapján azt jelzi, hogy "sem az az állítás,
hogy az emberi munka vége nemsokára bekövetkezik, sem az a feltételezés, hogy a
technológiai változások mindig és mindenhol kedvezőek lesznek a munkaerő számára".
A szakirodalom áttekintése továbbá azt sugallja, hogy az automatizálás fent említett három
kiigazító mechanizmusával párhuzamosan más erők is működnek. Először is, ahogyan azt
számos szerző jelzi, különböző gazdasági, társadalmi és politikai kérdések akadályokat
gördítenek az új technológiák mindennapi használata elé. Acemoglu és Restrepo (2018)
szerint például annak ellenére, hogy elméletileg minden feladat automatizálható, a való
életben a feladatokat akkor automatizálják, ha azok gépekre való kiosztása több profitot
termel. Mi több, a szerzők szerint az automatizálás azáltal, hogy csökkenti a munkaerő
költségét a könnyen elvégezhető feladatokban, visszafogja saját terjedési sebességét, mivel
így "önkorrekciós erőt generál a stabilitás felé" (Acemoglu és Restrepo 2018: 1526).
Egy másik gazdasági kérdésnek a további beruházási költségek tűnnek, mivel Brynjolfsson
et al. (2019) szerint az új technológiák átvétele szervezeti átszervezést, új készségeket és új
alkalmazottakat igényel, ami mind többletköltségekkel jár a vállalatok számára. Ami a
társadalmi és politikai kérdéseket illeti, például a minimálbér-mechanizmusok, a kollektív
tárgyalások és más bérmegállapító intézmények - amint arra Arntz et al. (2019) is rávilágított
- fontos szerepet játszanak a vállalatoknak a feladatok automatizálására vonatkozó
döntéseiben, mivel ezek érezhető hatást gyakorolhatnak a munkaerőköltségekre. Továbbá
egyes új technológiák hasznosítása, mint például a vezető nélküli autók esetében, különböző
etikai és jogi dilemmák mérlegelését igényli, amelyek még megoldásra várnak (Bonnefon et
al., 2016; Lee, 2017). Arra is rámutatnak, hogy még ha egyes feladatok teljes mértékben
automatizálhatók is, például: a zene előállítása vagy a kézműves sütés, az emberek egyes
feladatok elvégzése során az emberi munkát előnyben részesíthetik a gépekkel szemben, ami
az embert alkalmassá teszi arra, hogy a gépekkel versenyezzen, és ne a gépekkel szemben
(Pratt, 2015).
Másodszor, azzal érvelnek, hogy az új technológiák munkahelyi bevezetése inkább a
munkahelyek feladatösszetételét változtatja meg, mintsem egész foglalkozásokat váltana
fel (Spitz-Oener, 2006; Autor, 2015; Arntz et al. , 2016b; Bessen, 2016; Arntz et al. 2019).
Az ilyen változás a
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a feladatok összetétele Arntz et al. (2017; 2019) szerint a magas automatizálási kockázatnak
kitett foglalkozásokban dolgozókat képessé teszi olyan feladatok elvégzésére, amelyek
nehezen automatizálhatók. Dauth et al. (2017) szerint ugyanis az 1994-2019 közötti
időszakban Németországban a robotnak kitett munkavállalók nagyobb valószínűséggel
tartották meg meglévő munkahelyüket a munkafeladatok összetételének esetleges
megváltozása mellett. Hasonlóképpen Spitz-Oener (2006) megállapította, hogy az 19791999 közötti időszakot felölelő időszakban a nyugat-németországi munkavállalók több mint
99 %-a alkalmazkodott feladataihoz a változó technológiának megfelelően, és a
munkavállalók kevesebb mint 1 %-a veszítette el közvetlenül a munkáját, mert munkáját
gépek váltották fel.
Harmadszor, ahogyan azt az MIT (2019) is jelezte, számos fejlett gazdaság jelenleg
figyelemre méltó demográfiai átalakuláson megy keresztül, amelyet olyan tényezők
váltanak ki, mint a munkaerő növekedésének lassuló üteme, a munkavállalók és a
nyugdíjasok arányának meredek csökkenése és a szigorúbb bevándorlási politikák. Így az
MIT (2019: 10) szerint "az elkövetkező két évtizedben az iparosodott országok azzal
küzdenek majd, hogy több álláslehetőséget kell betölteniük, mint ahány munkaképes
felnőttet". Ugyanígy, ahogy a tudományos bizonyítékok alátámasztják azt az állítást, hogy
az emberek versenyben vannak a gépekkel, egyre több tanulmány erősíti meg, hogy a
munka újraszerveződik, ahogy az új technológiák megjelennek a munkahelyeken. Ezt a
témát tekintjük át a következőkben.

4. Automatizálás: A munka átszervezése
Függetlenül attól, hogy az SBTC és az RBTC megközelítések eltérő perspektívákra épülnek
és eltérő eredményekre vezetnek, az automatizálási szakirodalmon belül a szerzők általában
azzal érvelnek, hogy a technológiai fejlődés felértékeli a szakmák készségigényét
(Brynjolffson and McAfee, 2016; Eurofound, 2017; MGI, 2017; Goos et al. , 2019). A
felértékelődött készségek, ahogy az érvelés állítja, a kemény és a puha készségek újszerű
kombinációjából állnak. A kemény készségek az IKT-hez kapcsolódó készségekből állnak,
mint például a különböző operációs rendszerek és irodai szoftverek ismerete, az alapvető
kódolási és grafikai tervezés. A puha készségek a kognitív, nem rutinszerű készségek,
beleértve az interperszonális interakciókat, a szociális intelligenciát, a vállalkozói
gondolkodást, a kreativitást, a rugalmasságot, az alkalmazkodóképességet és a
problémamegoldást (Eurofound, 2017). A kutatási bizonyítékok azt is jelzik, hogy az új
technológiák egyre inkább megkönnyítik a különböző munkamegosztásokat, például a
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munkahelyek áthelyezését, a kiszervezést, a home office, a platformok és a crowdsourcing
használatát (Akcomak et al. , 2013; Goos et al. , 2014; Eurofound és ILO, 2017; ILO, 2018).
Ezek a változások a készségek
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a követelmények és a munkaszervezés viszont komoly következményekkel járnak
a munka és a foglalkoztatás szerkezetére nézve.
Először is, mivel a munkahelyek képzettségi követelményei megváltoznak, a közép- és
alacsonyan képzett, közép- és alacsonyan képzett munkavállalók az automatizálás
veszteseiként kerülnek ki, mivel nagy nyomás nehezedik rájuk, hogy a munka változó
jellegét elfogadják azáltal, hogy új készségek megszerzése és/vagy a meglévők
korszerűsítése érdekében szakmai képzésben vesznek részt. A kutatások azonban azt
mutatják, hogy ők azok, akik nehezen férnek hozzá ezekhez a továbbképzési lehetőségekhez
(Bassanini és Ok, 2004; Albert et al., 2010). Másodszor, az automatizálás azáltal, hogy a
vesztesek nagy csoportját hozza létre, tovább növeli a munka világában már eleve
súlyosbodó egyenlőtlenségeket. Ha a munkavállalók nem tudnak alkalmazkodni a
változásokhoz, akkor vagy a béreik relatív csökkenésbe kerülnek a magasan képzett
munkavállalókhoz képest (Cortes, 2016; Dauth et al. 2017; Kurer és Gallego, 2019), vagy
arra kényszerülnek, hogy alacsonyabb képzettségű, rosszabbul fizetett állásokat fogadjanak
el (Autor és Dorn, 2013; Janssen és Mohrenweiser, 2018; Green, 2019).
Németország esetében például, ahogyan azt Janssen és Mohrenweiser (2018) megfigyelte, a
CNC (számítógépes számjegyvezérlés) bevezetését követően a fémfeldolgozó iparban a régi,
elavult készségekkel rendelkező munkavállalók alacsonyabb bérnövekedést tapasztaltak,
kisebb eséllyel kaptak munkahelyi előléptetést, és nagyobb valószínűséggel váltottak
foglalkozást, és egyre inkább kénytelenek voltak elfogadni az alacsony bérű szolgáltatói
munkákat. Ezek a munkahelyek azonban gyakran kedvezőtlenebb munkakörülményekkel,
kevés munkahelyi stabilitással és túl hosszú vagy nem megfelelő munkaidővel járnak, mivel
olyan környezetben alakultak ki, ahol a munkahelyek fokozott áthelyezése, kiszervezése, a
home office, a platformok és a crowdsourcing használata válik mindennapossá (Green,
2019).
Harmadszor, ez a növekvő egyenlőtlenség a munka világában valószínűleg a nőket, a fiatal
(OECD, 2019b) és idősebb (Aubert et al. , 2006; Autor és Dorn, 2009) munkavállalókat,
valamint a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezőket érinti (Green, 2019; OECD, 2019b),
mivel ők azok, akik gyakran kerülnek abba a helyzetbe, hogy a munkakörök alsó határán
elhelyezkedő állásokat kell választaniuk. Negyedszer, a technológia fejlődésével a korábban
nem automatizálható, alacsonyan képzett, alacsony végzettségű munkavállalók által végzett
munkaköröket gépek váltják fel (Arntz et al. , 2016a; Graetz és Michaels, 2018). Ez,
ahogyan Arntz et al. (2019) érvel, az új technológiákat egyre inkább képzettség-, nem pedig
rutinalapúvá teszi, ami a már most is hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű
munkavállalók munkahelyeinek eltűnését kockáztatja.
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Ötödször, az érvelés szerint a munka új világa még a munkahelyük elvesztésének csekély
kockázatával küzdő munkavállalók számára is számos kihívást jelent. Például, mivel a
fizikai határok az új technológiák használatával egyre inkább eltűnnek, azt állítják, hogy
sok munkavállaló számára a munka
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maguk is elszigetelten dolgoznak, a kollektív képviselet és a szolidaritás kilátása nélkül
(Eurofound, 2018; Parolin, 2019). Mi több, még a magasan képzett munkakörökben, például
a menedzserek és a szakemberek esetében is az ismétlődés és a szabványosítás jelentős
növekedéséről számoltak be, ami arra utal, hogy az automatizálás megkönnyíti egyes,
korábban nem rutinszerű kognitív feladatok rutinszerűvé válását (Bisello et al. , 2019).
Hatodszor, úgy tűnik, hogy a robotokkal együtt dolgozó munkatársak olyan
munkakörnyezetben találják magukat, ahol folyamatosan új képesítéseket, valamint technikai
és szervezési képességeket kell elsajátítaniuk. Ahogy Moniz és Krings (2016) rámutatott, ez
az állandó változtatási igény leginkább azért jelentkezik, mert a rendszerintegrátorok és a
robotgyártók ritkán veszik figyelembe az új technológiák munkakörnyezetre gyakorolt
társadalmi hatását. Pedig talán egy ilyen tudatosság a rendszertervezők és -gyártók részéről
részleges megoldást jelenthet az ember-robot interakció rejtélyére, hiszen, ahogyan azt
Sheridan (2016: 531) találóan megfogalmazta, "[m]íg az emberiség nagyon lassan változik, a
számítógépek és a robotok nagyon gyors ütemben fejlődnek". A következőkben az
automatizálási szakirodalom hiányosságait vizsgáljuk.

5. A foglalkoztatási polarizációval kapcsolatos szakirodalom hiányosságai
Amióta Autor és társai (2003) bevezették a foglalkoztatási polarizáció fogalmát, számos
munkaügyi közgazdász arra irányította figyelmét, hogy megértse, mennyire átható ez a
polarizáció a gazdasági régiókban (Goos és társai, 2014; Eurofound, 2016; Bisello és
társai, 2019) és az egyes országokban (Autor és társai, 2003; Spitz-Oener, 2006; Goos
és Manning, 2007).
A szakirodalom kritikai áttekintése azonban azt mutatja, hogy vannak még mindig
alulkutatott területek, mind általánosságban, mind pedig különösen Németország
vonatkozásában, különösen a foglalkoztatás polarizációjának a munkavállalókra és az ipari
ágazatokra gyakorolt hatását illetően.
Ami a vállalatokat illeti, a meglévő tanulmányok bizonyítékai azt mutatják, hogy általában
véve az IKT-használat megnövekedett intenzitása a vállalatoknál nem csökkenti a
foglalkoztatottak számát (Pantea et al. , 2014; Biagi és Falk, 2017). Mi több, Németország
sajátos kontextusában az IKT-ba beruházó vállalatok többet fektetnek be dolgozóik
képzésébe is (Janssen et al. , 2018). Az IKT-használatnak a munkavállalókra gyakorolt
egyéni és kollektív hatásai azonban továbbra is kevéssé kutatott téma. Tudomásunk szerint
például Janssen és Mohrenweiser (2018) tanulmányát leszámítva nem készült más
mikroszintű kutatás arról, hogy a munkavállalók milyen stratégiákat alkalmaznak elavult
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készségeik kezelésére a vállalatok bevezetését követően
18

Elektronikusan elérhető a következő címen:

az új IKT. Vagyis a német fémfeldolgozó iparban a hivatalban lévő középfokú képzettségű
munkavállalók a technológiailag fejlettebb szakmunkások növekvő versenyére úgy
reagálnak, hogy más szakmákba és ágazatokba váltanak (Janssen és Mohrenweiser, 2018).
Hasonlóképpen a különböző munkavállalói csoportokra összpontosító tanulmányok is igen
korlátozottak, annak ellenére, hogy a tudományos szakirodalom elismeri a foglalkoztatási
polarizáció nőkre (Autor et al., 2003; Cortes et al., 2016; Eurofound, 2016; Green, 2019),
fiatalabb (OECD, 2019b) és idősebb munkavállalókra (Aubert et al., 2006; Autor és Dorn,
2009) gyakorolt markáns hatását.
A különböző munkavállalói csoportok közül úgy tűnik, hogy a nők bizonyos fokú
tudományos figyelmet kaptak. A női munkavállalókról általánosságban rendelkezésre álló
tanulmányok a fejlett piacgazdaságokban a középszintű szakképzettséget igénylő
foglalkozásokban dolgozó nők számának látható csökkenésével foglalkoznak, a
foglalkoztatásuk eltolódása mind felfelé, mind lefelé irányuló tendenciákat mutat
(Eurofound, 2016; Cerina et al. , 2017; Green, 2019). Németországgal összefüggésben a
foglalkoztatás polarizációjának nemi szempontú vizsgálatát alkalmazó úttörő kutatást Black
és Spitz-Oener (2010) végezte. Tanulmányukban a szerzők azt állították, hogy az 1979-1999
közötti időszakban a nők munkaköri feladatainak tartalma észrevehetően eltolódott a
rutinszerűtől a nem rutinszerű elemző és
interaktív feladatok. Black és Spitz-Oener (2010) megállapításait Lehmer és Matthes (2015)
kutatásai megerősítették és kiterjesztették az 1975-2010 közötti időszakra. A szerzők Black
és Spitz-Oener (2010) megállapításával megegyezően arra a következtetésre jutottak, hogy a
német munkaerőpiacon a technológia által vezérelt polarizáció tendenciája a nők esetében
nagyobb mértékű volt, mint a férfiak esetében.
Mindazonáltal, annak ellenére, hogy a foglalkoztatás polarizációjának nemek közötti
hatásairól már rendelkezésre áll néhány tanulmány, több kutatást kell végezni a munkahelyi
megkülönböztetésnek kitett munkavállalói csoportokra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás
polarizációjának általánosabb megértéséhez, és különösen a németországi kontextusban,
átfogóbb megértéshez jussunk. Véleményünk szerint a szakirodalomban alkalmazott jelenlegi
empirikus megközelítések - annak ellenére, hogy rendkívül hasznosak a digitális
automatizálás gazdasági következményeinek feltárásában - kevéssé alkalmasak a társadalmigazdasági következmények feltárására. Empirikusan a kutatók által tárgyalt fő érvek a
munkafeladatok tartalmának változásai és a foglalkoztatás felső vagy alsó képzettségi szintek
és bértáblák felé történő eltolódása körül forognak, és nem foglalkoznak olyan kérdésekkel,
mint például a nők karrierjüket fenyegető változásokkal való megküzdési módja, a számukra
elérhető támogatási mechanizmusok és döntéseik következményei.
Elektronikusan elérhető a következő címen:

A munkavállalók hangja egy másik olyan témaként jelenik meg, amely a foglalkoztatási
polarizációval foglalkozó szakirodalomban továbbra is jelentősen alulkutatott. Egy úttörő
országközi tanulmányt készítettek erről a témáról.
19

Elektronikusan elérhető a következő címen:

Parolin (2019) által végzett vizsgálatot, amelyben azt vizsgálta, hogy a szakszervezetek és
a kollektív alku lefedettsége hogyan fékezi az RBTC-nek a magas rutinmunkát igénylő
foglalkozások béreire gyakorolt hatását 16 OECD-tagállamban az 1980-as évektől kezdve.
Eredményei azt mutatják, hogy miközben a béralkuk lefedettsége jelentősebb a magas
rutinszintű foglalkozások bérnövekedése szempontjából a kevésbé rutinszerű
foglalkozásokhoz képest, a magas rutinszintű foglalkozások gyorsabban veszítik el a
béralkuk lefedettségét, mint a nem rutinszerű foglalkozások, amikor a kollektív
tárgyalások lefedettsége nemzeti szinten csökken.
A németországi kontextusban a munkavállalók hangja a digitális automatizálással szemben
az 1990-es évek óta némi tudományos figyelmet kapott, különösen a szakszervezetek
szemszögéből, a technológiai innováció bevezetése és hasznosítása tekintetében. Ez a
szakirodalom azonban némileg ellentmondásos érveket közöl az üzemi tanácsokról és a
szakszervezetekről. Az üzemi tanácsokkal kapcsolatban például az eredmények a nem "túl
magas" szakszervezeti sűrűség esetén a K+F-re gyakorolt pozitív hatásuktól (Schnabel és
Wagner, 1994), az üzemi tanácsok és az innováció minden formája közötti pozitív és szerény
vagy erős összefüggéstől (Allen és Funk, 2008), valamint a fizikailag megterhelő
munkafeladatokat végző munkavállalók magas száma esetén az üzemi tanácsok és a digitális
technológiák hasznosítása közötti pozitív összefüggéstől (Genz et al. , 2019) terjednek. Ami a
szakszervezetek innovációra gyakorolt hatását illeti, Schnabel és Wagner (1994)
Németországban iparági szinten nem talált statisztikailag szignifikáns negatív összefüggést,
Allen és Funk (2008) azonban statisztikailag szignifikáns negatív összefüggést figyelt meg az
ágazati kollektív szerződések és a munkavállalók készségeit veszélyeztető innovációk között.
A szakirodalom ezen ellentmondásai, miközben a téma további vizsgálatára hívják fel a
figyelmet, arra is felhívják a figyelmet, hogy a folyamatban lévő kutatások módszertani
horizontját ki kell szélesíteni. A fent idézett, Németországról szóló tanulmányok mindegyike
kvantitatív módszereket alkalmazott kutatási tervében. Ugyanennek a kérdésnek a vizsgálata
kvalitatív kutatási módszerek alkalmazásával azonban plauzibilis magyarázatot adhat arra,
hogy a korábbi kutatások miért figyelték meg a munkavállalók hangjának ilyen
sokszínűségét. Georg és munkatársai (2017) például öt iparág tizenkét vállalatának üzemi
tanácstagjaival készített kvalitatív interjúkból merítve empirikus eredményeiket,
megállapították, hogy öt különböző típusú üzemi tanács létezik, amelyek különbözőképpen
reagálnak az innovációra. Ezek a digitalizálásban nagymértékben részt vevő és a
digitalizációs folyamatokat magas szinten ismerő társ-digitalizálóktól az átalakulási
folyamatokban alacsony mértékben részt vevő és azokat alacsony szinten ismerő reaktívakig
terjednek.
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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A foglalkoztatási polarizációval foglalkozó szakirodalom alapos vizsgálata azt is feltárja,
hogy a polarizáció foglalkoztatási hatásait ágazati szinten elemző tanulmányok száma
jelentősen korlátozott, mind általánosságban, mind pedig különösen Németország esetében.
A rendelkezésre álló kutatások közül például az OECD (2016) az IKT-beruházások
eredményeként az ágazatok közötti foglalkoztatási átcsoportosítási folyamatról számol be.
Eszerint a feldolgozóiparban és - kisebb mértékben - az üzleti szolgáltatások, a
kereskedelem, a szállítás és a szálláshely-szolgáltatás ágazatában a foglalkoztatás tartós
csökkenését ellensúlyozza a foglalkoztatás növekedése más ágazatokban, különösen a
kultúra és szabadidő, valamint az építőipar területén az 1990-2012 közötti időszakban. Az
OECD (2016) tanulmánya Németország rövid foglalkoztatási polarizációs profilját is
bemutatja az egyes ágazatok szerint. A kutatás szerint a 2007-et követő években az IKTberuházások a németországi munkaerő-kereslet évi 0,03%-os csökkenését eredményezték,
ami leginkább a feldolgozóiparban vált láthatóvá. Az eredmények azonban arra is utalnak,
hogy az ágazati foglalkoztatás ilyen mértékű csökkenését részben ellensúlyozta a munkaerőkereslet növekedése más ágazatokban, beleértve a mezőgazdaságot, a kultúrát, a szabadidős
tevékenységeket és az egyéb szolgáltatásokat.
Az Eurofound (2016) szerint másrészt, míg a 2011-2015 közötti időszakban a szolgáltatási
ágazat, különösen az egészségügyi, a szakmai szolgáltatások, valamint a vendéglátás és
éttermi ágazat szinte az összes új munkahelyet az uniós országokban, az építőiparban és a
feldolgozóiparban markáns felzárkózási tendencia volt tapasztalható, ahol mindkét ágazatban
nőtt az állások száma a magasan fizetett, felső kvintilisbe tartozó munkahelyeken, míg a
közép- és alacsonyabban fizetett állásokban csökkent. Graetz és Michaels (2018) is
megfigyelt egy felfelé irányuló foglalkoztatási tendenciát 17 fejlett ipari ország - köztük
Németország - robotfelhasználó feldolgozóipari ágazataiban az 1993-2007 közötti
időszakban. Hasonlóképpen Michaels et al. (2014) 11 fejlett ipari országban, köztük
Németországban, 1980-2004 között IKT-alapú polarizációt mutatott ki, a készségek gyors
felértékelődését figyelve meg, különösen a szolgáltatások, például a pénzügyi, távközlési és
üzleti szolgáltatások, valamint a feldolgozóipar, például a vegyipar és az elektromos
berendezések gyártása területén. Nemrégiben Krzywdzinski (2020) kiemelte a német
autóiparban tapasztalható képzettségi trendeket, ahol a mérnökök és informatikusok száma
gyorsan növekszik, míg a fizikai dolgozóké csökken.
Ennek eredményeképpen, annak érdekében, hogy a fejlett gazdaságok munkaerőpiacain
zajló foglalkoztatási szerkezetátalakítás átfogóbb megértést nyerjen, további, korábban
nem eléggé ismertetett
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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a kutatott kérdésekkel foglalkozni kell. Ez különösen igaz azokra a kérdésekre, amelyek
arra vonatkoznak, hogy a munkavállalók hogyan birkóznak meg a munkaerőpiac
szerkezetátalakításával:
•

Kapnak-e a munkavállalók általában, és különösen a munkavállalók
kiszolgáltatottabb csoportjai, azaz a nők, az idősebb és fiatalabb munkavállalók
stb. támogatást a munkáltatóiktól az intenzív technológiai változások időszakában,
hogy frissítsék készségeiket?

•

Ha igen, hogyan használják ki ezek a különböző munkavállalói csoportok a
szakképzési és az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket? Vannak-e különbségek
a különböző munkavállalói csoportok között abban, hogy hogyan fogadják és hogyan
használják ki a képzési kilátásaikat?

•

Milyen okok állnak a munkavállalók azon döntése mögött, hogy ugyanabban a
cégben/ágazatban maradnak-e, vagy más foglalkozásra/ágazatra váltanak, amikor az
IKT bevezetése miatt készségeik elavulnak?

6. Következtetés
Az automatizálás, ahogyan azt a munkaügyi közgazdászok jelenleg tárgyalják, korunk
fejlett technológiáinak, például a számítógépeknek, a fejlett robotikának és a mesterséges
intelligenciának köszönhető. A szakirodalomból származó bizonyítékok szerint az
automatizálás átalakítja a munka világát azáltal, hogy megváltoztatja az emberi munkától
megkövetelt feladatokat, valamint átstrukturálja a munka jellegét.
Az automatizálásnak a munkára gyakorolt hatásával foglalkozó szakirodalom az elmúlt két
évtizedben nagyot lépett előre. Különösen az SBTC-ről az RBTC-re való áttérés és a
készségekről a feladatokra való áttérés tette lehetővé a munkaerőpiacok
szerkezetátalakításának finomabb elemzését. Empirikusan a sok tudós által tárgyalt fő érv az
automatizálás miatt megszűnő munkahelyek számának kérdéséről a munka
átstrukturálódásának és a munkaerőpiac polarizálódásának kérdésére helyeződött át. Várható,
hogy - a rendelkezésre álló adatok függvényében - a polarizációs hipotézis tovább bővül a
bizonytalan és nem szabványos munkaformákra, valamint a platformcégek és a
gigamunkások általi felhasználásukra.
Számos nyitott kérdés van, amelyek különösen a német munkaerőpiaccal összefüggésben
relevánsak. Az RBTC-n alapuló polarizációs tendenciák elsősorban a középszintű
képzettséggel rendelkezőket érintik a középszintű fizetett munkakörökben. Németország
Elektronikusan elérhető a következő címen:

nagymértékben támaszkodik a középszintű készségekre, és nagymértékben fektet be a
tanulószerződéses gyakorlati képzésbe (szakképzés). Valóban, az OECD (2019a)
közelmúltbeli (2019a)
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kutatás szerint Németországban a felnőttek 58%-a rendelkezik felső középfokú vagy
középiskola utáni, nem felsőfokú végzettséggel (szemben az OECD-országok átlagában mért
44%-kal), és csak 32%-uk rendelkezik felsőfokú végzettséggel (szemben az OECD-átlag
44%-ával). Ha az RBTC helyesen feltételezi, hogy valószínűleg ezeket a foglalkoztatási
szegmenseket érinti a legsúlyosabban, akkor a német képzési intézményeknek a felfelé
irányuló mobilitást lehetővé tevő készségek nyújtása felé kell alkalmazkodniuk. Jelenleg a
szakképzési rendszer lassan képez új szakmákban, de inkább a meglévő képzési rendszerek
frissítésére törekszik (Arntz et al. 2016). Emellett az egész életen át tartó tanulás sokkal
fontosabbá válik a munkavállalók jövőbeli generációi számára. Több olyan kutatásra van
szükség, amely kifejezetten a szakképzés szerepére összpontosít a foglalkoztatási polarizáció
összefüggésében.
Másodszor, a foglalkoztatás polarizációját a foglalkozásokban dolgozók számának változása
alapján fogalmazták meg. Kevés ismeret áll rendelkezésre arról, hogy ezek a strukturális
változások az ágazatok méretének változása vagy új gazdasági ágazatok megjelenése miatt
következnek-e be. Az is kevéssé kutatott kérdés, hogy a vállalatok (át)szerveződése és a
munkaerő vállalaton belüli szerepe hogyan befolyásolhatja a változások pályáját. Tekintettel
arra, hogy a német rendszerben az üzemi tanácsok és a szakszervezetek befolyása még
mindig erőteljes (bár csökkenő), arra kell számítanunk, hogy az együttdöntési jogok és a
kollektív szerződések alakítják a technológiai változások miatti vállalati szerkezetátalakítások
pályáját. A munkaügyi közgazdaságtani tanulmányok azonban ritkán hozták összefüggésbe a
munkavállalók hangjának szerepét az automatizálással, ellentétben az iparszociológiai
tanulmányokkal, amelyek azonban esettanulmányokon és kvalitatív adatokon alapulnak (lásd
Briken et al. , 2017). Ajánlatos olyan kutatásokkal foglalkozni, amelyek az iparszociológia
meglátásain alapulnak, és meg kell találni a módját, hogy ezeket a meglévő adatkészletekre
alkalmazzuk, hogy ezekre a kérdésekre összpontosíthassunk.
Végezetül az automatizálás hatásaival kapcsolatos kutatások ritkán veszik figyelembe a
munkavállalók egyéni jellemzőit. Még nem tudjuk, hogy az egyének hogyan birkóznak meg a
strukturális változásokkal, amikor a munkájukat érinti az automatizálás, hogy a
túlnyomórészt női foglalkozásokat jobban érinti-e az automatizálás a férfiakhoz képest, vagy
hogy a fiatal munkavállalóknak nehezebb dolguk van-e a munkaerőpiacon a technológiai
változások miatt, mint az idősebbeknek. E hiányosságok kiküszöbölése érdekében egy új
kutatási menetrendbe be kellene vonni az intézményi tényezőket, például a munkavállalók
véleményét és a meglévő képzési rendszerek (szakképzés) szerepét, az egyes társadalmigazdasági csoportokra gyakorolt differenciált hatásokat, valamint a munkavállalók számára a
munkaerőpiac szerkezetátalakításával való megbirkózáshoz szükséges legjobb gyakorlatokat.
Elektronikusan elérhető a következő címen:
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7. Függelék: Összefoglaló a kiválasztott szakirodalomról
Szerző

Acemoglu
és Restrepo
(2017)

Acemoglu
és Restrepo
(2019)

Arntz et al.
(2016)

Autor és
Dorn
(2013)

Cím

Robotok és
munkahelyek:
Robotok:
Bizonyítékok az
amerikai
munkaerőpiacok
ról

Automatizálás és
új feladatok:
Hogyan szorítja
ki és helyezi
vissza a munkát
a technológia?

Az
automatizálás
kockázata az
OECDországok
munkahelyei
számára:
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értékelési
programja

OECD

•
American Economic
•
Review
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Népszámlálás
IPUMS
Amerikai
közösségi
felmérés

Fő érv
Ezer dolgozóra jut
egy robot, ami
körülbelül 0,180,34 %-kal
csökkenti a
foglalkoztatottak
és a népesség
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pedig
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Annak ellenére,
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munkásság javát
szolgálják.
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automatizálható,
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ga és bérei
jelentős
mértékben
hozzájárulnak az
Egyesült
Államokban a
foglalkoztatási
és kereseti
eloszlás alsó
végén
tapasztalható
összesített
polarizációhoz
és növekedéshez
1980- és 2000

között.
2005.
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EU KLEMS

A technológiai
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