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Jelen könyvet, illetve annak részeit a szerző előzetes írásos engedélye nélkül
tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában,

vagy eszközzel – elektronikus, vagy más módon közölni!

Szerkesztette és a borítót készítette: 
Lónyai Péter

(A szép munka elismerése)
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Mottó helyett:

Ki vak voltál, nyisd rá szemed
a valóságra,

ki süket voltál, halld meg
a harsonákat:

történelmi korszakváltás tanúi vagyunk!

*

Tisztelettel ajánlom e könyvecskét
a lentebb említett közbeszélgetés

három résztvevőjének,
Böröcz Józsefnek,

Pogátsa Zoltánnak
és Róna Péternek

Nincs előszó, nem lesz utóirat. Csak gondolatok vannak. Remélem, érthető, megérthető, el-
fogadható gondolatok.

Mondhatja akárki, ez őrült vagy zseni. A világ még csak összeomlóban van, ő meg veszi a
bátorságot,  és  a  kilábalásról  mer  írni.  Egyik  címre  se  aspirálok,  elég,  ha  befogadnak  az
emberiség gondolkodóinak nemes körébe.

Igyekszem magyarul,  olvashatóan írni.  Szidni  szabad, csak politikai  fundamentalizmusból,
vagy Trumptól és társaitól eredő sárdobálástól kíméljenek meg, kérem. Minden halk dicsére-
tet, nem lekezelő vitát örömmel fogadok.

Halljátok tehát, gondolkodó emberek!

Téziseim I.

A  koronavírusból  kilábalók  helyzetét  meghatározó  fontosabb  tényezők,  szerintem:  csúcs-
technológiák, nyersolaj, oktatásügy, a dolgozó réteg műveltségi szintje, globalizáció, nemzet-
államiság,  a  járvány előtti  gazdasági  szint  (GDP-nagyságrend?),  klímaválság,  a  hanyatlók
védekező  taktikái,  szociális  érzékenység,  végső  elszegényedés,  vásárlóerő,  mezőgazdaság,
hosszú élet, kormányzás, és nem utolsósorban a likvid tőke befogásának képessége, adósság-
csapda... Nyilván szaporíthatók a vizsgálatra érdemes tényezők...

I.1. Csúcstechnológiák

Az Új  Egyenlőség  és  a  Friedrich  Ebert  Alapítvány május  12-i  közbeszélgetés  bejelentett
hallgatójaként feltettem (előre) egy kérdést: „Miért nem foglalkoznak a járvány utáni jövővel
foglalkozó tudósok a csúcstechnológiák hatásával, hiszen a gazdaság egyszerű visszarende-
zése nem lenne túl bölcs dolog.” Talán hozzátettem, hogy Kína éppen a csúcstechnológiák
szárnyán fogja megelőzni az USA-t. Az általam tisztelt Róna Péter első szavaival érintette a
kérdést, de lesöpörte azt: nem az artificial intelligence alakítja majd a járvány utáni gazdasági
helyreállást, hanem számtalan tényező együttes hatása. Mélyen egyetértek vele, nem is úgy
szólt a kérdésem, mintha kizárólagos jelentőséget tulajdonítanék a csúcstechnológiáknak, csak
súlyos lépéshátránynak érzem, ha a jövőkutatók, még ebben a gödörben is, amiből nem lesz
egyszerű kimászni,  tekintetbe se veszik azok várható hatását.  Mert Kínában egy pillanatra
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sem engedték pihenni a szuper-tudósaikat, még a vuhani tomboló járvány kellős közepén is
hagyták őket dolgozni. Hogy az USA-ban milyen mértékben tudják folytatni a kutatásaikat,
nem látom, de nem is érzem nagyon fontosnak, két oknál fogva sem: (1) az USA-t nemcsak
ezen a területen lépi le Kína, hanem – ha a rossz mérce GDP-nek vásárlóerővel  korrigált
változatát, a GDP PPP-t vetjük vizsgálat alá – bruttó értékben egyértelműen megelőzte azt,
(2) míg Kínában a kutatók döntő többsége kínai,  addig az USA-ban nemzetközi,  erőteljes
kínai-indiai hangsúllyal,  ami a birodalom további süllyedése esetén könnyen fékező erővel
hathat a kutatásokra (rendkívül bonyolult kérdés, részben ellentmondok önmagamnak, alszom
rá egy-kettőt,  aztán  megpróbálom kifejteni).  Aludtam hármat  is.  Valószínűsítem,  hogy az
USA – akár Trump marad, akár váltja valaki a magasan szárnyaló tőke kiszolgálói közül, a
Kínától való félelem a mostaninál is nagyobb méreteket fog ölteni, ami oda vezethet, hogy a
rendkívüli képességekkel és tudással, kutatói gyakorlattal rendelkező kínai tudósok egy része,
az USA felszereltségét utolérő hazai terepet fogja preferálni, hazatérnek, mint néhányan már
megtették.

Kíváncsi ember vagyok,  meg akartam nézni a Youtube-on a közbeszélgetésben elhangzott
elutasító  szavakat,  de  nem találom.  Sebaj,  Róna  úr  iránti  tiszteletem  marad,  folytatom a
téziseket.

Mivel  tézisek,  nem fogom agyonmagyarázni,  mire alapozom a megállapításaimat,  sokszor
inkább csak gondolataimat. Néha igen, többnyire talán nem. A jövőbelátásom legalább két
esetben csodálatosan működött: Trump még csak elnökjelöltségre pályázott, amikor megírtam
róla, hogy életveszélyes valaki, nem szabad a trónra pályázást se megengedni neki; az első
nyomtatásban megjelent írásomban, majd azt követően több formában vetítettem előre, hogy
klasszikus diktátorjelölt pályázik nálunk is hatalomra, van tehát valami érzékem is a tényerdő-
kön kívül is. Azt mindenképpen hangsúlyozom, hogy évek óta foglalkoztatnak a csúcstechno-
lógiák, az Új korszakváltás könyvemben alapvetően a mesterséges intelligenciával (artificial
intelligence)  foglalkoztam,  a  megjelenése  óta  pedig  gyűjtögetem  a  számomra  felfogható
csúcstechnológiai híreket, alapvetően rájuk támaszkodom. Megjegyzem, hogy az Új korszak-
váltás egyike azon könyveimnek, amiről többen szóltak úgy, hogy nem tudták letenni.

Miért  lehetek  biztos  benne,  hogy a  csúcstechnológiák  jelentős  szerepet  fognak  játszani  a
járványból feltámadásban, majd az azt szorosan követő években?

Kezdjük azzal, hogy a járvány felmérhetetlen károkozása mellett vannak pozitív hatásai is.
Például  súlyos  figyelmeztetés  azok  számára,  akik  nem figyelnek  a  mai,  modern,  minden
kötelékétől elszabadult tőke romboló hatásaira (klímakrízis, nyersanyagforrások kiszipolyo-
zása, stb.). Nem tudom, hány Facebook olvasó figyelt fel a bejegyzéseimben arra a vonulatra,
hogy a koronavírus elleni küzdelem szinte minden mozdulatában ma is, máris fontos szerepet
játszanak  a  csúcstechnológiák.  Csak példákat  említek:  a  gyógyszerkutatásban,  beleértve  a
vakcina kidolgozását, ma is tíz vagy több évbe telne a megoldás, ha nem segítené a kutatókat
a big data néven ismert technológia, amely a molekula-formációk millióiból ki nem választja
azt a 60-100 típust (gyógyszerkomponenst), amely az adott gyógyszer létrehozására alkalmas.
(Ha itt szakmailag pongyola a megfogalmazásom, kérem, nézzék el, aki meg akarja érteni,
meg  fogja  érteni.)  Ugyancsak  jelentős  segítség,  ha  használják,  a  gyógyászati  eszközök
(Röntgen,  CT,  RMI)  felvételeinek  értékelésében  a  radiológusoknál  sokkal  gyorsabban  és
pontosabban értékelő képfelismerő algoritmusokat, technológiákat.

Valószínűleg zavarta a járvány alatt kialakult káosz az egyik legfontosabb MI-megoldás, az
elektronikus adminisztráció széleskörű alkalmazását, ami többszörös sebességgel végzi el az
orvosok  papírmunkáját,  bővítve  a  betegekre  fordítható  időt,  és  csökkentve  a  „kiégésük”
veszélyét. Az USA-ról van szó, csak angolul és orvosiul kell tudni hozzá, analfabéta lehet a
diktáló (úgy tudom).
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Fontos eredmény az IBM-Watson rendszer digitális  gyógyászati  szakasza,  ami folyamatos
fejlesztés  eredményeképpen  mind  szélesebb  körben  segíti  az  orvosokat  gyors  és  pontos
diagnosztizálásban, gyógyításban.

Néhány további terület – a járványtól függetlenül is – említést érdemel. A távgyógyítás több
formája  is  szerepet  kapott  a  közelmúltban.  A bőrgyógyászatban,  sőt  mentális  betegségek
kezelésében  is  teret  nyert  a  teleorvoslás.  Kínában  kétezernél  több  betegség  kezelésére
alkalmas MI-rendszer szolgálja a főként elmaradottabb területek orvosait, ápolóit. Indiában
mobiltelefon-applikáció elérhetőségét kötik elhagyott területeken a betegek regisztrációjához
(ha  jól  emlékszem),  mert  másképp  még  nem  tudják  az  egészségügyi  ellátást  biztosítani
számukra.  Az applikáció  az  adott  elmaradott  terület  ápolói  részére  nyújt  diagnosztikai  és
orvoslási tanácsadást.

A gondolkodók számottevő részét riasztják a „követési” rendszerek. Szinte felsorolni is nehéz
azonban, miket oldanak meg okostelefonokkal: a fertőzött betegek nyomkövetését, a kontakt-
személyek megtalálását...

Mind szélesebb körben kerülnek használatra, elsősorban a két csúcstechnológia hatalomban
szórakoztató, beszélgető, egészségi állapotot figyelő eszközök („bot”-ok).

Korszakalkotóan  új  technológiák  születtek  az  egészségügy további  területein:  mesterséges
emberi  szövetek,  idegvégződésekkel  vagy gondolatokkal  (koponya  körüli  pánt-antennával)
vezérelt művégtagok, invazív módszerek mentális eredetű rendellenességek gyógyítására (az
agyvelőbe ültetett elektródákkal), MI-vel támogatott sebészeti eljárások.

Eddig  az  egészségüggyel,  mint  napjaink  legégetőbb kérdésével  foglalkoztam.  Messze  van
persze mindez a teljes képtől.

Hogy jobban érthetővé váljék a csúcstechnológiák jelentősége, érintek más kiemelkedő terüle-
teket is.

Végtelen  a  technológiai  forradalom  elképesztő  megoldásainak  sora.  Csupán  a  számomra
legérdekesebbeket emelem ki. Kezdem az egyértelműen pozitívokkal.

A  közlekedés  fejlődésén  belül  a  szupergyors  vasút  hozta  a  legmeghökkentőbb  fejlődést,
különösen, ha Kínára nézünk. 2005-ben turistaként a sanghaji repülőtér mellett láttam az első
kínai – német technológiával épített – szupergyors vasút-szakaszt. A mintegy 30 km távolsá-
got a szerelvény 6 perc alatt tette meg, gyorsulással, lassítással együtt.  Eltelt pár év, meg-
tudtam,  hogy megépítették  a  szuperexpresszt  Beijing  és  Lhásza  között.  Megkérdeztem az
Internetet,  mekkora  Kína gyorsvasút-hálózata,  és  hanyatt  dobtam magam.  Megismétlem a
keresést! Íme az  eredmény: Másfél évtized alatt 35 000 km gyorsvasút épült (mennyi is az
egyenlítő?),  a  világ  gyorsvasút-hálózatának  kétharmada.  És  saját  technológiával  készül
minden. Szépség. előkelőség, luxus-kiszolgálás. A vejem talán két éve próbálta ki, átlépte a
vonat  az  500  km/órát.  Nem Kína-barát,  mégis  lefotózta  és  megküldte.  Kell  ennél  többet
mondani?

E-kereskedelem: amikor először tanácsolták, hogy vegyem meg a fene tudja mit az Alibabá-
tól, azt hittem, ugratnak. Leírhatatlan a kiszolgálás: mindent lehet kapni, minden cég, amit
képvisel  az  összefogó  szervezet  gyors,  jó  angolsággal  (állítólag  magyarul  is)  leveleznek,
pillanatok alatt  szállítják a megrendelt  javakat.  Ha kifogásol  a vevő valamit,  és hihető az
indok, szó nélkül visszautalják a vételár 80%-át. Aztán megfeneklett a dolog, talán csak a
járvány miatt.  Vámköteles árut rendeltem, Ferihegy be volt  dugulva hetekig,  a vámeljárás
bonyolult  volt,  abbahagytam.  A  világ  legnagyobb  e-kereskedelmi  vállalkozását  Jack  Ma
(angol tanár) úgy hozta létre, hogy kijutott Amerikába, rácsodálkozott az Internetre, aztán az
eBay-re,  kombinált  egy  kicsit,  magához  vonzott  két  hozzáértő  embert,  megcsinálták.  Ő

6

https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_China


mondta: egész másként kell oktatni, mert 30 év múlva más világban fogunk élni. Ő is, mások
is Kínában, az USA-ban az Amazon elindultak az eladó nélküli boltokkal, se pénz, se kártya
nem kell  hozzá,  valamivel  (mobil  vagy arcfelismerő)  regisztrál  a  vevő bemenet,  kisétál  a
kijáraton, a bolt pénztár-rendszere lehívja a számlájáról a vételárat. Kína második legnagyobb
e-kereskedelmi cége, a  JD.com Kína egész területére vállalja a 48 órán belüli szállítást,  és
bejelentette  a  járvány  előtt  jóval,  hogy  dolgozik  a  24  órán  belüli  kiszállításon.  Közben
deklaráltan meg akar szabadulni a dolgozóitól! Az Amazon, amelyiktől rendszeresen vásárlok
e-könyveket,  a  fizetés  gomb  megnyomásától  számítva  3-5  mp  alatt  teljesít:  megjelenik  a
könyv az olvasómon. Igaz, Jeff Bezos se bárány, először MI-vel ellenőrizte a kiszállításokat
előkészítő raktárakban, hogy teljesítik-e a dolgozók az embertelen normát, aztán bejelentette,
hogy teljesen automatizálja a raktárait. Most ez zajlik, ha igaz. A járvány alatt 30 md dollárral
nőtt a vagyona, az embereit pedig rosszul fizeti, és nem védi a koronavírustól.

Ez  a  nagyságrendű  e-kereskedelem  nem képzelhető  el  a  szállítmányozás  forradalmian  új
módszerei nélkül, mind a technológia, mind pedig a mennyiség szempontjából. Itt érkeztünk
el a technológiai forradalom új területéhez, az önjáró járművekhez. Fél Kína foglalkozhatna
fuvarozással, nem bírná, be kellett léptetni olyan eszközök tömegét, amelyek a címet kézhez
kapva  sofőr  nélkül  eljuttatják  a  rájuk/beléjük  rakott  csomagot  a  rendeltetési  helyére
(gondolom,  a  48 órán belüli  teljesítéshez  raktárak  tömegére  is  szükség van).  Kialakult  és
gyorsan terjed az önjáró járművek azon osztálya, amely már ma bizonyítja a hasznosságát: a
csomagkézbesítő  kiskocsik,  guruló  platformok,  és  –  vegyünk  lélegzetet  –  a  kereskedelmi
drónok.  (A járvány súlyos  gondokat  okozott  az  e-kereskedelemnek:  annyira  felszökött  az
online kereslet, hogy késlekedett a teljesítéssel, nem volt megfelelően felkészülve ember nél-
küli logisztikai eszközökkel.) Az utóbbiak – ilyen drónok – 80 százalékát egyetlen kínai gyár,
a DJI gyártja az egész világ számára, nyugati szakértők szerint a legmagasabb szinten. Itt egy
rövid  ismertető  a  cégről.  Lassan  mesébe  fullad  ez  a  tézis.  Léteznek  más  dróngyártók  is
Kínában.  Mezőgazdasági:  XAG és  TTA,  katonai:  több,  talán  kiemelkedik  az  Aviation
Industry Corp. of China (Avic)... (Most csak megjegyzem, hogy ez a 80% más kínai tevé-
kenységekkel kapcsolatban is elhangzik: a világ kereskedelmi légkondijainak 80%-át a kínai
Midea gyártja, az amerikai Walmart-ban árult termékek 80%-át Kína szállította a Trump-féle
kereskedelmi háború beindításáig.)

És az e-kereskedelem egyike azon területeknek, amit a koronavírus feldobott! A The Econo-
mist egy személy, Moghadam ingatlan-császár életútját átvilágítva mutat rá a robbanásszerű
fejlődésre. A világjárvány a raktár-üzletet még vonzóbbá teheti. Ahogy a bérlők kínlódnak a
bérleti díj fizetésével, úgy növekszenek a rossz adósságok. De az évtizeddel ezelőtti vissza-
eséssel ellentétben a pandémiát  megelőző kihasználtság magas volt,  és az e-kereskedelem
növeli a helyigényt, mivel az online kiskereskedőknek szélesebb termékpalettát kell tárolniuk.
„Ez a legszigorúbb ingatlanpiac, amit valaha láttam” – mondja Moghadam úr. Ez – úgy véli –.
a jövőben a bérleti díjak alá padlót képez. Ez a jövő valószínűleg egyre közelebb kerül a nagy
városi vagy külvárosi területekhez, mivel az online kiskereskedők igyekeznek lerövidíteni a
szállítási időket. A közelmúltig a tendenciát a földterület és a munkaerő hiánya korlátozta.
Sem  a  városi  tisztviselők,  sem  a  dolgozók  nem  nézték  kedvezően  a  raktárakat.  A  pan-
démia ezt megváltoztathatja. A boltokat és szállodákat érintő visszaesés helyet fog felszaba-
dítani.

Az önjáró eszközök azonban nem a kereskedelmi logisztikára korlátozódnak. Nem nagyon
érdemes utánanéznem most, a világ CO2-kibocsájtásának hány százalékát adják a robbanó-
motorok, miután kiderült, hogy a kérődző állatok például Ausztráliában súlyosabb problémát
okoznak, mint a járművek, az örökfagy (permafroszt) talaj felmelegedése Szibériában a benne
rabul ejtett metán felszabadulását eredményezi, és az hússzor gyorsabb felmelegedést okoz,
mint  a  széndioxid.  A  járvány  nem  állította  le  sem  az  elektromos  autók,  sem  az  önjáró

7

https://www.economist.com/business/2020/05/30/the-e-commerce-boom-makes-warehouses-hot-property?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2020/05/28n/owned/n/n/nwl/n/n/E/483945/n
https://www.midea-group.com/
https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-repul/6198-a-kinai-cegek-nagy-uzletet-latnak-a-harci-dronok-exportjaban
https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-repul/6198-a-kinai-cegek-nagy-uzletet-latnak-a-harci-dronok-exportjaban
https://www.agrarszektor.hu/gepek/kinai-bravur-dronokkal-vedik-a-falvakat-a-koronavirustol.19329.html
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200122_kinai_drongyarto_reformalna_meg_a_mezogazdasagot
https://pekingikacsa.blog.hu/2016/04/21/a_vilag_vezeto_kinai_drongyartoja
https://www.dji.com/hu


járművek, hajók fejlesztését. Ez az egyik terület, ahol nem sikerült elvágni az USA és Kína
közötti  együttműködés  fonalait.  Az általam nagyon  nem becsült  Elon Musk,  a  nagyképű,
hatalmaskodó, törtető milliárdos, a Tesla autókkal lendületesen halad az önjárók útján, és nem
engedte el az együttműködő kínaiak kezét. Júniusi hír,  hogy megfordulni látszik a Kínába
vetett  bizalom.  Míg a  japán kormány  hazavándorlásra  bíztatta  üzemeit,  két  fontos  cég  is
Kínába telepíti új gyárait: a motorgyártó óriás, a Nidec az amerikai-kínai kereskedelmi háború
ellenére új elektromos motort fejlesztő és gyártó üzemet épít ott, és a Toyota is a gyakorlatilag
sértetlen piactól remél fellendülést, gyártást telepítve át.

Elon Musk 23 m magas szobra, akár ő is építtethette volna magának.

Bárkit  kérdezne  meg  az  ember  a  csúcstechnológiákról,  nagy  valószínűséggel  a  robotok,
és/vagy az automatizáció jutna az eszébe. Mivel valóban központi kérdései az új korszak-
váltásnak, pár mondatot feltétlenül szentelni kell a területre.

8



A két fogalom keveredése sok zavart okoz. Tisztán kell látni, hogy a robotizáció – bármennyi-
re is okosítják MI-rendszerekkel azokat – csak részei valamilyen termelési folyamatnak, míg
az  automatizáció  teljes  termelési  folyamatot  tesz  megszakítatlanná.  Két,  eltérő  tudomá-
nyosságú írást  ajánlok olvasásra,  amelyek  betekintést  nyújtanak a  kérdéskörbe:  (1)  Andor
László  értekezését és (2) az Új köznevelés  cikkét. Látható, hogy a kategóriák egyértelművé
tételére tett kísérletem kudarcos, szakemberek körében is általános a kavarodás. Lényegtelen,
haladjunk tovább.  Egyik  fogalom se új keletű,  már a múlt  század ötvenes  éveiben láttam
teljesen automatizált  csapágygyártó gépsort, az Átkos Moszkvában. Robotokat már a XIX.
században  alkottak,  komoly  használatukra  azonban  a  modern  gépiparban  került  csak  sor,
elsősorban az autó-, majd az elektronikai eszközök gyártásában.

Kívánatos lenne leírni,  milyen széleskörű a robotok típusválasztéka,  felhasználási  köre, de
oldalakat teleírva se jutnék a végére. Mankónak kitaláltam, hogy itt elérhetővé teszem egyik
Google-keresésem  eredményét,  érdemes  rányitni  a  megjelent  weblapokra.  Különösen
érdekesnek  tartom  a techmonitor.hu-ban ismertetett  Fanuk  CRX  kobotot  (kollaboráló,
együttműködő robot), az egyik fontos fejlesztési irány megtestesítőjét. Ki kell emelném, hogy
kivételesen  nem Kína  vezeti  a  robotgyártók,  sőt  a  robotalkalmazók  listáját  sem.  Csak  a
közelmúltban vált legnagyobb vásárlóvá, és tűzte ki célul, hogy a teljes hazai igényt hazai
gyártással  fedezze.  Az is  figyelemreméltó  fejlemény,  hogy szinte  nem lehet  olyan  robot-
fejlesztésről  beszélni,  ahol  nem  épül  be  a  robotba,  annak  agyaként  a  MI.  Az  se  utolsó
figyelmeztetés, hogy MI-szakértők szerint szinte minden munkafolyamat automatizálható a
tudományháló  alkalmazásával.  Az  Új  korszakváltás  könyvemben  bemutattam  az  egyik
legismertebb  szakértő,  Dr.  Kai-Fu Lee táblázatát  arról,  melyik  emberi  tevékenységkörben
milyen arányban vezet az USA, illetve Kína, ma (2019) és öt év múlva. (Visszalépés az MI-
hez, de mindenben lényeges benne lesz!) Íme:

És hiába látom soknak, amit írok és fogy a magammal szembeni türelem, ha már Kai-Fu Lee,
lássuk  a  munkaerő-érintettséget  osztályozó  táblázatait.  Milyen  foglalkozást  űzőt  milyen
mértékben  fogja  érinteni  a  mesterséges  intelligencia  térhódítása  (és  csak  az,  tessék
hozzágondolni  a  csúcstechnológiák  sokadalmát,  még  akkor  is,  ha  mindet  –  az  agyu-
kat, szívüket – átszövi a MI). Külön adja meg a szellemi foglalkozásúakat és külön a fizi-
kaiakat.
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Szellemi dolgozók

Fizikaiak
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Meg is magyarázza: A felső bal négyszög a „human veneer” (emberi felszín) csoport, a felső
jobb a „biztonságos zóna”, az alsó bal a „veszélyzóna”, az alsó jobb a „lassú kúszás”. Az
agyukat  használó  emberi  felszínhez  tartozók:  pedagógus,  orvos  (általános),  útikalauz,
pénzügyi  tervező;  biztonságos zónában találom a recepciósokat,  védőügyvédeket,  szociális
munkásokat,  pszichiátert,  PR  főnököt;  veszélyzónába  tartoznak  az  ügyfélszolgálatosok,
radiológusok, személyi adóbevallások készítői, biztosítással és vásárlói hitelezéssel foglalko-
zók, telemarketingesek;  lassan kúszók az újságírók,  egészségügyi  kutatók,  tudósok, művé-
szek, grafikusok, jogi-, pénzügyi elemzők. A fizikai munkaerők közül az emberi felszínhez
tartozik  (azok  tartoznak  ide,  akik  a  végzett  feladat  és  a  megrendelő  közötti  kapcsolatot
jelentik)  a  bártender,  caterer  (ellátó),  luxusszálló  recepciós,  kávéházi  dolgozó;  biztonsági
zónában találja magát az idősgondozó, fizikoterapeuta, fodrász, kutyaidomár; veszélyeztetett
a pénztáros, éttermi szakács, gyorsétel készítő, ruházati iparban dolgozó, éttermi mosogató,
gyümölcs-arató,  teherautó-sofőr,  gyártósor  ellenőr;  lassan  kúszók  (kihalók)  a  taxisofőr,
takarító,  víz- és gázszerelő,  építőmunkás,  éjszakai  őr,  repülőgépszerelő.  Szabad kételkedni
benne, a járvány belezavar, de szerintem a kérdés a mikor, nem pedig a valóban?

Tánclépés  vissza:  a  robotok  fajtái  18  m magas  humanoidtól  lánctalpas  lövegen  keresztül
(amelyik  másolja  a  mellette  haladó gyalogos mozdulatait)  repkedő bogarakig,  önszaporító
drónokig  és  gyöngyszemekig  terjedhet,  a  képességük  pedig  ember  általi  programozástól
önfejlesztésig  terjedhet,  és  mozoghatnak  földön,  a  tengerek  mélyén,  a  levegőben  és  a
világűrben egyaránt.

Kiszaladtam minden terjedelemből, pedig olyan tudományágak elért, vagy közeli csúcsairól
kellene  írnom  még,  mint  a számítástechnika,  kvantum-tudományok,  okos-technológiák,
nanotechnológia, 3D nyomtatás, 5G és 6G IT (a 6G-ben Dél-Korea és Kína vezet).... Fogadni
merek, nem parancsol senki megálljt, tehát nekimegyek, ezúttal valóban tőmondatokban.

Számítástechnika:  Tudósok  szerint  a  jelenlegi  hagyományos  szuperszámítógépek  ennek  a
típusnak a felső korlátjához érkeztek, és már nem is képesek ellátni a MI további fejlesztésé-
nek igényeit. Általános a kvantum-számítógépek robbanásszerű fejlesztése, olyannyira, hogy
a kínai  kormányzat  hihetetlen  összeget  bocsájtott  kiválasztott  tudós-csapat  rendelkezésére,
azzal az elvárással, hogy öt éven belül szüljék meg a világon ma működő összes számítógép
(asztaliakat,  laptopokat  beleértve)  kapacitását  felülmúló  kvantum-számítógépet.  Mások  a
biológiai (molekuláris) számítógépben látják a jövőt.

Ami engem illet, sokat várok több más kvantum-tudománytól: a kvantum-kémiától, -fizikától,
és  talán  az  ötvözetükből  kinövőnek  tekinthető  kvantum-biológiától  is.  Az  utóbbi  vezető-
tudósa,  Jim  Al-Khalili  már  ki  merte  jelenteni,  hogy  kísérleti  alapon  bizonyítani  tudják,
miszerint nem létezik szellemi világ (tudat se), minden fizikai, ami az ember testben él, ölt
formát, valósul meg.

Az okos-tudományok eszközökben nyilvánulnak meg. Szinte mindenkinek van okos-telefonja
a világon, tudunk-hallunk okos egészségügyi eszközökről (alapfunkciókat mérő karóra vagy
karperec), okos háztartásról, okosotthonról, épülnek okos (egyebek mellett zöld) városok. A
kínai okos háztartási eszközöket gyártó vállalkozás a fentebb már említett Midea-ba beszállt
Xiaomi-val ötvöződött vállalat,  és fő céljuk okosotthonok fejlesztése, gyártása. Itt a Midea
főhadiszállása:
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Az Új korszakváltás könyvemben még csak zárójelben szerepelt – egy felsorolásra utalva – a
Xiaomi, mint okosotthon-gyártó: [Nagyon negligálja Kínát, ahol egy MI startup, a Xiaomi a
háztartási gépek teljesnek mondható skáláját gyártja! És a nemrég még nyomorgó Kínában
okos otthonok millióit értékesíti! Itthon is kaphatók Xiaomi  okos otthon tartozékok. A cég
több helyütt szerepel a könyvben.]

Következzenek a számomra is meglepetést jelentő csúcstechnológiák.

Az anyagtudományok olyan csodákra képesek, mint az orosz hiperszonikus szárnyas rakéta,
amelynek a szárny-belépőéle 2000 C°-ra hevül, és nem olvad el, a nanotechnológiákkal pedig
szuper  dolgokat  szuperebbekkel  überelnek,  például:  nanodrótot  készítenek  manipulált
baktériumokból;  nanoméretű  ezüstdrótokból  készített  hálózat  agyként  működik;  gumiszerű
anyagból  készített  nanoanyag  varratmentesen  kapcsolódik  élő  emberi  szövethez;
nanofúrókkal meg lehet ölni ráksejteket anélkül, hogy a közeli egészségesek károsodjanak...

A 3D nyomtatással nem kevésbé meglepő sikereket érnek el. Odáig se volt egyszerű követni,
amíg műanyag-készítmények másolatát készítették nyomdai eszközökkel, de amikor fémszer-
kezeteket kezdtek így szaporítani, megállt az eszem. Nem látok jobb megoldást a tudomány
nagyságának érzékeltetésére, mint egyrészt adni linket a jelenleg legjobbnak tartott 3D nyom-
tatókról,  másrészt  elérhetővé  tenni  az  erről  szóló  magyar  Wikipédia-lapot. Olvastam már
megvalósult  4D nyomtatóról  is,  ami  annyiban lép túl  a  3D-n,  hogy önállóan,  rugalmasan
fejleszti magát, alkalmazkodik az új feladathoz. (Szóljon, aki érti!)

Nem könnyebb a helyzetem az 5G kommunikációs lépésről (ami mögött már nyomul a 6G),
amely  nagyságrendekkel  növeli  a  kommunikációs  kapcsolatok  sebességét,  sávszélességét,
stabil,  nagy sebességű internetet  tesz lehetővé,  szintet  emel a mobiltelefónián,  feleslegessé
teszi a WiFi-t... A kiváló tollú, fiatal szakíró, Bodnár Zsolt minden lényegeset elmond az 5G-
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ről a Qubit-ben, beleértve, hogy a kínai Huawei messze minden konkurens előtt halad, és az
USA támadása a cég ellen minden alapot nélkülöz (a megvert bajnok dühén kívül).

Két  területet  hanyagolok:  a  hadiipart  és  a  nagyrészt  katonai  célokat  szolgáló  űrkutatást.
Gondolom, a hadiipar mellőzése nem igényel magyarázatot: a világunk átkainak legnagyobbi-
ka. Az űrkutatást – repülőmérnök voltom ellenére – csak szűk űrtérségben találom elfogadha-
tónak: emberrel  végrehajtott űrutazásokat a Holdig,  személyzet  nélküli  eszközökkel végre-
hajtott programokat a Naprendszeren belül. Minden más lázálom, nacionalista és személyes
ambíciók üldözése, felesleges pénzkidobálás minden fillér, amit ennél szélesebb körű űrkuta-
tásra költenek. A ráfordított  összegek nagyságrendje ma,  amikor  az emberiség számottevő
része  elviselhetetlen  körülmények  között  él,  és  még  rosszabbak  várnak rá,  felfoghatatlan.
Mindaz, ami ma az általam körvonalazott határokon túl történik, emberiség elleni bűntett! A
csúcstechnológiák forradalmáról készülő könyvemben részletesen fogok foglalkozni a kérdés-
körrel! Pillanatokig gondolkodtam csak azon, hogy itt, vagy a már készülő összefoglalómban
tegyek-e említést friss hírekről (most futom át, ellenőrzöm először a nagyjából kész köny-
vecskét), és az itt mellett döntöttem. Legfrissebb az amerikai SpaceX Dragon űrkabinjának a
Nemzetközi Űrállomásra küldése. A nemzeti büszkeség zászlóvivője. Műszaki szempontból
minden elismerést megérdemel, különösen az, hogy a rakéta egy része visszaérkezik a földre,
és újra felhasználható lesz. A többit nem nagyon értem: miért fogadja üdvrivalgás az a tény,
hogy magánvállalkozás  (nyilván a NASA-ból átvándorolt  szakemberekkel)  alkotta...  Dühít
viszont, hogy az oroszok is, a kínaiak is bejelentették, hogy önálló űrállomást építenek. A
kínai neve is kínai: Égi palota. Magyarázzam a mérgem? Elkezdem: drágább, nemzetállami
(mondhatnám, hogy nacionalista) törekvés, katonai érdek is vezérelheti az elkülönülést... Nem
erre van ma szüksége a világnak!

Miért fontos mindez (a csúcstechnológiák) az újjáéledés szempontjából?

Új korszak következik, ennek a járványnak fittyet hányva.

Mindezen  tudomány  (oktatás,  egyetemi  kutatóközpontok,  magán  tudós-gárda,  államilag
finanszírozott kutatások) mögött ipar növekszik, minden eddiginél korszerűbb, hatékonyabb,
általában  extraprofitot  biztosító  termelő  tevékenységek.  Amikhez  érteni  kell,  és  ez  nem
egyszeregy. A kutató-fejlesztő gárdának sokszor egyénenként, ha úgy nem, csapatban – ha
csak a mesterséges intelligenciát nézzük – három tudományághoz kell értenie: matematikához
(algoritmusokkal  dolgoznak),  tudományos  szintű  számítástechnikához,  és  neurológiához,
azon belül agykutatáshoz, hogy értse, mit utánoz le, amikor neuron-hálót hoz létre. Talán én
kereszteltem el e három tudományág együttesét tudományhálónak. A felhasználónak, szervi-
zelőnek is értenie kell a létrehozott, kezére adott rendszerekhez, eszközökhöz, különben az
alkotás béna kacsává merevedik.

Több ok miatt  is  megállíthatatlannak  látom-érzem,  ha nem elég,  vele  foglalkozó  tudósok
véleményét  elfogadva  azt  is  ki  merem  mondani,  hogy  tudom.  Elsősorban,  mivel  a  két
nagyhatalom, a hanyatló USA és a felemelkedőben éppen megtorpant Kína gazdasági – és
ezzel együtt politikai csataterének egyik döntő fegyverévé vált. További okok: extraprofitot
produkálnak.  A kockázatitőke-beruházóvá avanzsált  Ka-Fu Lee ezt  így fejezte  ki,  Kínáról
szólva: nyugodtan be lehet fektetni tíz startup-ba, ha kilenc csődbe is jutna, egy meghozza a
várt eredményt. Én az Új korszakváltás könyvemben így írtam (akkor még csak) a mester-
séges intelligencia lényegéről:  „Csúcselmék és a tőke szövetségének diadala az emberiség
felett.” És a tőke nem lát, nem hall, ha kiváló profitot szagol meg.

Nyugodtan kijelenthetem, hogy három motiváló erő fogja meghatározni az „új korszakváltás”
terminológiával  körülhatárolható  tudományok  előrehaladását:  a  tőke  profitéhsége,  a  világ
hadiipari-katonai maffiái és a tudósok kíváncsisága, tudás-éhsége.
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És mindez változatlanul fennáll a járvány alatt és fenn fog állni a járványból kilábalás évei
alatt is. Annyit már érzékelni lehet egyes hírekből, hogy az amerikai szakértők által rangsorolt
KILENC NAGY, az amerikai G-MAFIA – Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM és
Apple – valamint a kínai BAT – Baidu, Alibaba és Tencent – tagjai, amikhez én nyugodt
lélekkel  hozzáadtam  a  Huawei-t,  rendületlenül  haladnak  előre,  az  Amazon-vezér  Bezos
például (mint fentebb említettem) 30 md dollárral lett gazdagabb két hónap alatt, az Alibaba
nem bír a megnövekedett igénnyel, a Huawei nem könnyen ugyan, de gyors tempóban áll át
nem amerikai komponensekre, részben még nem kínaira, hanem japánra és dél-koreaira, de
saját fejlesztésekben is szépen halad előre, például a feladatfüggő chipek hazai gyártásának
megvalósításában.  Nyugodtan  elfogadok  minden  kritikát,  ami  az  ő  pillanatnyi  gazdasági
erejüknek a gazdaországuk teljes gazdaságában elfoglalt jelentéktelen nagyságrendjére utal,
de  minden lényeges  tudományos-termelési  területen  döntő  szerepet  játszanak,  határtalan  a
befolyásuk  a  kormányzatukra,  tehát  nem  lehet  nem  figyelni  a  helyreállásban  várható
szerepükre, azaz rajtuk keresztül a csúcstechnológiák várható szerepére. (Egy pillanat pihenő
erejéig megjegyzem, hogy a Google és a Baidu keresőmotort ugyanaz a kínai csúcskoponya,
Andrew Ng alkotta!)

Már nem tekinthetem véletlenszerűnek a gondolatmenetemet alátámasztó megnyilatkozáso-
kat. Két The Economist cikkben is örömmel üdvözöltem a következő mondatokat:

Május 23-án, az energetikai beruházásokkal foglalkozva: „A gazdaság visszatérése éghajlat-
barát  beruházásokat  igényel,  amelyek  az  alacsony kamatlábaknak  köszönhetően  megfizet-
hetőbbek lesznek. A világnak meg kell ragadnia ezt a pillanatot.”

Május  19-én,  a  csődhelyzeteket  érintve:  „Amerika  és  Európa vállalati  csődök hullámával
szembesülnek a Covid-19 eredményeként. De képes lesz-e néhány vállalkozás korszerűsíteni,
ahelyett, hogy tönkremenne?”

És íme a LinkedIn május 24-i szerkesztői híre/bejegyzése:

Big Tech gets bigger amid pandemic

By Scott Olster, Editor at LinkedIn

„Még akkor is, amikor a COVID-19 válság fenyegeti a gazdasági rendszerek stabilitását az
egész világon,  a világ legnagyobb technológiai  cégei  jól  helyzetbe kerülnek a zavargások
közepette – írja Christopher Mims a The Wall Street Journal-tól. Rengeteg készpénzzel és a
világjárvány  igényeihez  jól  illeszkedő  üzletággal  az  olyan  vállalatok,  mint  az  Apple,  a
Facebook, az Alphabet és a Microsoft (a LinkedIn anyavállalata) megduplázzák a felvásár-
lásokat és a K + F ráfordításokat. És amint a kormányok elhatározzák, hogy meggátolják a
gazdasági  visszaesést,  a  technológiai  óriások  képesek  lesznek  kikerülni  a  szabályozókat,
amint nagyobbra növekednek.

Hozzászólások:

Ez a darab arra késztetett, hogy néhány dologra gondoljak: 1) Folytatódik-e a pandémia utáni
világban a jövedelmezőség  iránti  közelmúltbeli  növekedés  a  hipernövekedés  mellett  (nem
könnyű kérdés, amikor a „hagyományos” vállalkozások gyorsított ütemben kezdenek össze-
omlani a piaci részesedés be nem jelentett részeinek elhagyása mellett) és 2) Milyen lesz a
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monopóliumellenes  törvény  abban  az  időben,  amikor  a  globális  technológiai  dominancia
keresése a geopolitikai stratégiát vezérli?

és

A szabadalmaztatott  IT  fejlesztésekbe  történő beruházások  kulcsfontosságúak  a  vállalatok
dominanciájának megtartásában. Azok az üzleti modellek, amelyek a készpénzt innovációvá
alakítják,  kiszélesítik  a  szakadékot  a  FAANG  és  versenytársai  között:  Most  a  Covid-19
felgyorsítja. (FAANG = az 5. tőzsde-csoport: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google)

[Közbeszúrom, hogy a The New York Times friss, június 13-i híre szerint a járvány alatt ezek
az óriások tovább nőnek!]

és

Ez a gazdasági visszaesés nem a 2008. évi pénzügyi válság. Miután a pénzügyi szolgáltató
társaságok  gyorsan  rámozdultak  segítség  nyújtására  a  koronavírus  járvány  által  érintett
ügyfelek és vállalkozások számára,  az ágazatba vetett  bizalom az elmúlt  hetekben minden
idők legmagasabb pontjára került. Ez a helyzet az Edelman új frissítése szerint a szorosan
megfigyelt #TrustBarometer-en.

Ez a  legteljesebb ellentéte  a  jeleneteknek,  amelyekre  emlékezünk a 2008–2009-es  esemé-
nyekről:  a  bankok  vezérigazgatói  a  Kongresszus  előtt  sorakoztak  fel,  folyóirat  borítók
gyalázták a Wall Street kapzsiságát, és a tüzes tüntetésekre, amelyek az „Occupy” mozgalom
globális infernójává váltak.

Jelenleg  magasabb  a  pénzügyi  szolgáltatások iránti  bizalma,  mint  a  múltban?  Miért  vagy
miért nem? Mit szeretne látni az ágazat előrehaladásáról?”

És most gondoljuk végig, mely országokban játszhat komoly szerepet a csúcstechnológia a
helyreállítási  folyamatban?  Nyilván  a  két  vezérbirodalomban:  az  USA-ban,  amelyet  két
ország  oktatása  és  tudósgárdája  segít:  Anglia  és  Kanada,  és  Kínában.  Szinte  teljes  az
egyetértés a két ország helyzetével és MI-jövőjével foglalkozók körében, hogy bár a járvány
előtti pillanatokban, tavaly még az USA játszott vezető szerepet, előre látható volt a közeli
szerepváltás. A felsorolt főbb indokok: az USA kormányzata sokáig nem ébredt rá a tudo-
mányháló jelentőségére, nem rendelkezett a területet érintő fejlesztő-támogató koncepcióval,
a  kormányzatban  senki,  de  senki  sem  értett  hozzá  (belső  körökben  járatos  szakértő
véleménye!). A G-MAFIA szabadpiaci elvekben fürdött, annak összes jó és rossz oldalával. A
kínai  kormányzat  viszont  részletes,  célkitűzéseket  és  azok  pénzügyi  támogató  kereteit
tartalmazó  stratégiai  koncepciót  dolgozott  ki,  és  a  vonatkozó ötéves  tervekbe  is  beültette
azokat (nem gombostűig és fillérig előírt  kötelező tervekről van szó, mint az a gyakorlati
szocializmus  országaiban  dívott,  hanem  célokról  és  keretekről).  És  tudományos  szintű
szakértelemmel  rendelkezők  foglalkoznak  a  témával  a  kormányzaton  belül.  Végül  fontos,
szinte  hihetetlen  megállapítása  a  kockázatitőke-beruházónak:  élesebb a  konkurenciaharc  a
tervgazdálkodást folytató Kínában, mint bárhol a világon.

Ebben a helyzetben csapott le a koronavírus a világra. Kínában megfogták 60 millió ember
karanténba  zárásával,  és  nagy  zökkenővel  ugyan,  sok  veszteséggel  megszabadultak  tőle,
folyik a talpraállás. Trump viszont okosabb volt ebben a kérdésben is az egész világnál, saját
szakértőit is beleértve, aminek eredményeképpen az USA történelmének legnagyobb válságát
éli át, a vírus halottjainak száma meghaladja a II. világháború és azóta folytatott végtelenített
háborúinak  összes  amerikai  áldozatának  számát,  a  munkájukat  eddig  elvesztettek  száma
közelít  a 40 millióhoz,  a gazdaság szakadékba zuhant. Költői kérdés, melyikük fog eljutni
ahhoz,  hogy  a  válságot  arra  használja  fel,  hogy  jobb  cégei  átlépjék  az  eddig  használt
technológiát,  és  az  adott  területen  elérhető  csúcstechnológia  alkalmazására  térjenek  át.
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Egyszerű  leírni,  bonyolult  megvalósítani,  különösen,  ha  nem áll  rendelkezésre  megfelelő
pénzügyi  tartalék vagy forrás. Biztos, hogy Kína lesz ennek a csatának a győztese, Trump
összes korlátozó intézkedése ellenére.

Lehet tovább keresni azt a nagy, tőkeerős gazdasági egységet, amely megfelel a szakértők
szerint elengedhetetlen feltételeknek: nagy gazdasági-politikai erő, konkrét koncepció, kiváló
kutató-fejlesztő gárda, financiális támogatási rendszer. Az Új korszakváltásban Oroszország-
gal foglalkoztam még, de a rosszul kezelt járvány, és a következő pontban tárgyalásra kerülő
nyersolaj-válság  miatt  nyugodtan  elvethetjük.  Létezne  elvileg  még  az  Európai  Unió,
amelyben három ország rendelkezett jó vagy elfogadható kutatási gócokkal: Nagy-Britannia,
Németország és Franciaország. Nagy-Britannia kilépett, szerintem öngyilkosságot elkövetve,
a másik két ország súlyos válságba került. A The Economist ezt így fejezi ki:  „Lehet, hogy
London Covid által gyorsított hanyatlásba ment át.” A gazdasági blokk egyébként gyakor-
latilag nemzetállamokra esett szét, ebben teljesen egyetértek Böröcz Józseffel. Nem tudom,
kik és mik lesznek képesek a birodalmat újra összevarrni?  Akármi is fog történni,  az EU
elkéste a történelmi pillanatot, amikor még a világ dolgaiba, így a csúcstechnológiák forradal-
mába is bele tudna szólni. A széteső Európánál többre juthat a hanyatló Japán a rendkívüli
tudás és gyakorlat birtokában, amit a legfejlettebb megoldások keresése és alkalmazása terüle-
tén még mindig képvisel,  és Dél-Korea,  ahol óriáscégek sora foglalkozik a továbbhaladás
kérdéseivel.

A tézis tehát: Összegezve az első pontot állítom, hogy a csúcstechnológiák – ha az egyéb
tényezőket egyelőre nem értékeljük – Kínát a világelső gazdasági-politikai pozícióba fogják
emelni a járványból kilábalás során.

*

A véleményem ugyan  határozott,  mégis  megálltam itt,  hogy jobban meg tudjam alapozni
(magyarázni?)  a  véleményem.  Óhatatlanul  meg  kell  ugyanis  jelenniük kétségeknek:  olyan
fiatal  tudományhálóról  van szó,  amiről  a  fél  világ  még nem is  hallott,  és  a  napi  munkát
végzők igen vékony rétege találkozott már működő alkalmazásaival. Az, hogy a kutatók ilyen
fantasztikus eredményeket érnek el, nem jelenti, hogy a gödörből kikászálódók éppen ezekbe
az eredményekbe fognak kapaszkodni. Mivel lehetne meggyőzőbbé tenni, hogy sor fog erre
kerülni? Körülnéztem, és a következő gondolatokkal, tényekkel erősítem meg az állításom:

– Most van a pillanat, a bölcs nem fog kapkodni, különösen, ha közvetlen hatással tud lenni
az  „átlépésre”  legjobban  kész  szektorokra:  egészségügy,  önjáró  eszközök,  közlekedés,
logisztika...

– Robusztus hozam-növekedést eredményez annak, aki megteszi;

– Egy-három évtized $-billiókban és GDP tízszázalékokban kifejezhető fejlődést hozhat csak
az MI-nek köszönhetően;

– A csúcstechnológiák  a modern termelési  ágazatokban egyszerűen gátat  fognak törni,  ha
most nem nyílnak meg előttük a kapuk.

Két-három adattal egészítem ki ezt a négy gondolatot, természetesen a járvány előtti alapból
kiindulva.  A kiváló  amerikai  véleménykutató  platform,  a  PwC adott  meg  fontos  –  óriási
tudományos munkán alapuló – értékeléseket:  PwC jelzés, országok/országcsoportok MI-nek
köszönhető GDP-növekedése 2030-ig!

Két ábrára hívom fel a figyelmet:
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Az 1. ábra érdekesen vizsgálja, hogy a MI milyen típusú alkalmazása milyen arányt képvisel a
teljes MI-hozamból. Az ábra alapos továbbgondolást igényel, valószínűleg a termelékenység
növekedése  jelentősebb  lesz  az  abban  szereplőnél,  mert  átállásokat  vizionálok,  egyszerű
termelés-modernizálási lépések helyett vagy mellett.

A 2. ábra viszont azt jelzi, hogy Kína a járvány előtti helyzetből kiindulva kimagaslóan jobb
hozamot  biztosít  a  MI  alkalmazásából  eredő  hatásokkal,  mint  bármely  más  ország  vagy
országcsoport. Meglepő módon Európában nem az EU-t vizsgálja, hanem észak-európai és
dél-európai országcsoportot. Előre látta az EU szétesését, vagy más okai vannak? A tanul-
mányban  nincs  válasz!  Másutt  találkoztam ugyanezzel  az eljárással,  anélkül.  hogy az EU
gazdasági  egység jellegét  vitatták  volna:  a  Dél  ezek szerint  elég  általános  megállapítások
szerint az EU északi országainak mentőövére szorul.

A  kérdés  tehát,  hogy  a  járvány  melyik  vizsgált  régiót  mennyire  téríti  el  a  felmérésben
bemutatott  várható  eredményektől.  Azt  hiszem,  nem  kell  magyaráznom,  hogy  a  járvány
lefutása és károkozása nagyon eltérően hatott egyrészt az északi és déli féltekére, másrészt
Nyugatra  és  Keletre.  Ennek alapján tovább erősödik bennem a meggyőződés,  hogy Kelet
jobban fog talpraállni, majd tovább fejlődni, ezen belül Kína elszakadása az USA-tól (hm, itt
kilábalás  és  további  fejlődés  szempontjából)  jóval  számottevőbb  lesz,  mint  ahogy a  PwC
számította. Természetesen, itt továbbra is csak a MI hatásairól van szó.

A tomboló járvány kellős közepén New York polgármestere és több kiemelkedő high-tech
cégvezető  nyilatkozott,  miszerint  „itt  a  kellő  pillanat”,  hogy  új  technológiai  alapokra
helyezzük a kilábaló fővárost. Naomi Klein, az általam nagyon kedvelt gondolkodó adja hírül
a The Intercept-ben. Két bekezdésből gyúrok ízelítőt a remek cikkből:

Cuomo,  a polgármester:  Tisztában vagyunk azzal,  hogy a változás nemcsak küszöbön áll,
hanem valójában barát is lehet, ha helyesen hajtják végre. „ Schmidt, az Alphabet (Google)
főnöke:  „Az  első  prioritások,  amelyeket  megpróbálunk  megtenni”  –  mondta  –  „a  tele-
egészségügyre, a távoli tanulásra és a szélessávra összpontosítanak. ... Olyan megoldásokat
kell keresnünk, amelyeket most be lehet mutatni és felgyorsíthatunk, és a dolgok javításához
technológiát kell használnunk.”

Pár nappal korábban Bill Gates-szel szövetkezve jelentette ki: A pandémia „olyan pillanatot
hozott  létre  a  történelemben,  amikor  ténylegesen beépíthetjük és elősegíthetjük az [Gates]
ötleteit  ...  ezeket  az  épületeket,  ezeket  a  fizikai  osztályokat  –  feltölthetjük  az  összes
technológiáddal? – kérdezte teátrálisan.

Naomi Klein nevet is adott a folyamatnak: Pandemic Shock Doctrine, azaz Pandémiás sokk
doktrína. és amit New York csinál a kilábalás alatt/után, azt az egész USA, majd a fél világ le
fogja követni!

Végül remélem, betonba tudom önteni a jövőlátásom. A kedves olvasóim figyelmébe ajánlom
a The Economist Intelligence Unit 20 oldalas, a Microsoft támogatásával készült tanulmányát:
„Intelligens gazdaságok”. Magyarul tudom közreadni, érdemes elmélyülni benne. Egyértel-
műen igazolja, hogy a mesterséges intelligencia ma már nem kóbor lovagok szellemüldözése,
hanem kemény, ropogtatásra méltó valóság.

A tézisem tehát életben marad!

*
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I.2. A nyersolaj-válság hatásai

Nagyon érintőlegesen foglalkoztam (hosszú) életem során a nyersolaj világpiaci szerepével,
az  árjegyzés/áralakulás/áralakítás  (az  utóbbi  kifejezés  jegyzéstől  eltérő  –  főként  politikai
indíttatású – manipulációt jelent) kérdéseivel. Fiatalabb koromban döntő jelentőségű volt a
téma,  majd  fokozatosan  halványult,  de  még  az  évezred  elején  is  aljas  intervenciós,
terrorellenesnek  keresztelt  háborúk  dúltak  az  olajkincsért.  Zuhanásszerű  volt  a  nyersolaj
jelentőségének  hanyatlása  az  elmúlt  évtizedben.  A  járvány  elleni  védekezés  több  lépése
(karantén,  határok lezárása,  légiközlekedés  leállítása)  az olajpiac  összeomlásához  vezetett.
Világtörténelmi  pontnak  (ha  még  talán  nem  is  fordulópontnak)  nevezhetjük  azt  a  röpke
pillanatot,  amikor  a könnyű olajok jegyzése (WTI) negatívba fordult,  az eladók fizettek a
vevőknek,  mert  közel  telítődtek  a  tárolási  kapacitásaik.  A  tőzsdeárak  viszonylag  hamar
helyreálltak, igaz, alacsony szinten.

Minket persze a tengeri  olajra kitalált  Brent Crude index érint,  mert  – maszek vállalkozó
koromban még – mi is a szerint a jegyzés szerint fizettünk (és gondolom fizetünk ma is ) az
orosz nyersolajért.  Ez a jegyzés  határozza meg a világ kőolaj-forgalma kétharmadának az
árát.

Onnan  szedi  a  gyorsan  mondó  az  infóját,  ahonnan  éppen  tudja.  Nem kifejezetten  olajos
weblap (sportmotor.hu/) szerint az olaj árát a politika határozza meg (nem a járvány alatt,
persze), azon belül az USA, 2015 nyarán: „Erre van egy roppant bonyolult  és egy pofon-
egyszerű válasz is, attól függően, hogy milyen időtávot vizsgálunk. Mivel egy angol mondás
szerint a hosszú távval az a baj, hogy úgyis meghalunk, nézzük a rövidet. A válasz egy szó:
politika. Persze-persze, lehet kereslet-kínálattal jönni, csak azt is a politika fogja alakítani. És
itt nem a Fidesz, az MSZP vagy a Jobbik tevékenységére kell gondolni, hanem arra, hogy mit
tesz az Egyesült Államok, és nem is túl titkoltan rajta keresztül Szaúd-Arábia (a világ messze
legnagyobb kitermelője). Pillanatnyilag épp azt, hogy igen bőséges kínálatot tartanak fenn,
ami  jelentősen  lenyomja  a  nyersolaj  árát.”  Megjegyzem,  hogy  a  zárójeles  megjegyzés,
miszerint Szaúd-Arábia lenne a legnagyobb kőolaj-termelő,  téves. A Szovjetunió lehagyta,
majd az összeomlása utáni nagy visszaesésből kimászva, Oroszország ismét befogta.

Kirándulgatunk, mert nem hagyott békén a gyanúm, hogy esetleg a MOL nem Brent-alapon
vásárolja az orosz olajat. A gyanúm az Urals jegyzésre terelődött, találtam is komolynak tűnő
információt,  hogy lehetséges,  mert az orosz kormányzat  erre törekszik.  A megvalósulásról
azonban  nem  sikerült  tudomást  szereznem,  aminek  nincs  is  jelentősége,  mert  az  Urals
jegyzések – minőségi okokból (nehezebb és kénesebb olaj) – pár dollárral a Brent alatt járnak,
nincs érdemi különbség világpiaci helyzetértékelés szempontjából.

Napjaink olajárát máris döntően befolyásolja Kína talpraállása, a ország igénye visszaállt a
járvány előtti szintre, a feldolgozó-kapacitásának leterheltsége pedig az egy évvel ezelőtti 60
százalékról  75  százalékra  nőtt.  Az ár  elérte  a  „csodálatos”  35,-  USD szintet.  Ha a  szén-
erőművek  kárára  történt  az  olaj  helyrebillenése,  jó,  ha  csak  úgy,  akkor  rossz  jelzés.  Itt
találhatók friss adatok: 2020. május 19. Ne vegyen rá mérget, kedves olvasó, mert órák alatt
inog 3-4 százalékot, mint ahogy instabil az egész világunk.

Úgy gondolom, hogy a járvány alakulásának egyik legjobb tükre lesz az olajpiac, de annak is,
mennyire lesznek képesek (és érdekeltek) a felhasználók fokozni a zöld energia termelését,
illetve az olajszármazékok helyettesítését.

Talán  nem  nagy  merészség  arra  a  következtetésre  jutni,  hogy  a  bruttó  olajimportőrök  a
kilábalás  folyamatában  kerülni  fogják  a  fosszilis  energiahordozóktól  függő  területek
változatlan és gyors helyreállítását, ahol csak lehetséges. Az autóipar elektromos meghajtásra
átállítása  ilyen  törekvés  lehet,  ha az elektromos  energia  termelése  alapvetően függetlenné
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válhat  a  fosszilis  üzemanyagoktól.  A  repülőgépek  és  hajók  függősége  még  évtizedekig
változatlan marad. A gépipari jellegű termelés robotizációja/automatizációja ettől a tényezőtől
is függhet.

A tézisem tehát: Végül is az egész kérdéskör lényege, hogy kit miként érinthet az olajpiac a
kilábalás szempontjából. Meglátásom szerint negatív hatást gyakorol a nettó exportőrökre
(Oroszország, ma az USA is,  Venezuela,  az egész Közel-Közép-Kelet)  és pozitívet  a nettó
importőrökre (Kína, India...)

*

I.3. Oktatásügy

Fontossági sorrend biztosított-e ilyen előkelő helyet az oktatásügynek, nem tudnám pontosan
meghatározni. Tény, hogy a mai döntések meghozatalához, végrehajtásához, különösen, ha a
csúcstechnológiákra gondolunk, különösen a kilábalás vizsgálata szempontjából döntő kérdés
az  elmúlt  2-3  évtized  oktatásügyének  kialakult  szintje,  hatásfoka,  reformok  végigvitelére
alkalmassága.

Általánosan elfogadott,  hogy a PISA oktatásügyi felmérő rendszer mérvadó. Vessünk tehát
egy pillantást  a  versenyeredményekre.  Az utolsó,  2018 évi  forduló  eredményeit  ismertető
OECD  kiadvány  angol  változata  itt  olvasható. Messze  vezet  Kína,  követi  két  európai
rokonnép (észtek, finnek), és például Írország.

Ezt lehet lekezelni, bírálni számtalan szempontból. Vannak azonban ezt a kínai egyeduralmat
kiegészítő információk. Kettőt húzok elő a varázs-tarsolyomból. Kína szinte csecsemőkortól
nagy figyelmet szentel a csúcstechnológiák alaptudományainak (matematika, számítástechni-
ka) oktatására: alsó szinten a tantárgyak hamar jelennek meg, és komoly óraszámban folyik az
oktatásuk, magasabb szinten szakágakká, egyetemeken tanszékké válnak! Nem utolsósorban
kell  felfigyelni  arra,  hogy az oktatókat  is rendszeresen oktatják,  képezik tovább. Végül az
utóbbi évek eredményeképpen határozottan kialakult a személyre szóló oktatás. Ez csak akkor
lehetséges, ha a nebuló minden sejtjét ismeri az oktató technológia. (Hm, támadási felületet
nyitok.)  Kínában lesz, aki értsen a csúcstechnológiák fejlesztéséhez,  alkalmazásához.  Saját
elméletem, hogy a kínai írásjelek bonyolult  volta, az, hogy egy-egy farkincával módosítás
egész más értelmet ad a jelnek, rendkívül élesíti a gyerekek eszét. Zseniális észrevétel, tessék
nyugodtan elfelejteni.

Hogy a többi  versenyparipa  miként  fog száguldani?  Leginkább az angolszászokról  (USA,
Anglia...)  tudom  elképzelni,  hogy  jól  fognak  haladni,  elsősorban  az  USA,  ahol  ugyan
riadalmat  okozott  a  PISA,  de  szinte  egyidejűleg  indultak  el  Kínával  a  személyre  szóló
oktatással.  Nagyon  figyelemreméltó  Finnország  is  a  szabad  tanulás  (tantárgy,  időtartam,
levegő...) koncepciójával.

Joggal felmerülhet a kérdés: vajon, ha egyéb (itt taglalt, vagy nem is érintett) tényezők miatt a
csúcstechnológia  kezelhetetlen  egy  ország  vagy  régió  számára,  akkor  is  fontos-e  az
oktatásügy milyensége, elérhetősége (ingyenes-e, vagy csak a gazdag elit tudja beiskolázni a
gyermekeit)? A válaszom igen. Nemcsak az emberiség bölcs apái mondták ki ősidőktől fogva
napjainkig, hogy a kiművelt emberfők száma határozza meg a társadalom jövőjét, hanem azt
is biztosítani kell,  hogy az egyszerű újraindításhoz hasznosan lehessen meríteni a lakosság
munkára kész rétegéből a kidőltek, más pályára átálltak, vagy elvándoroltak helyére. Különö-
sen ott, ahol a mai napig azt szajkózza a kormányzat, hogy munkaalapú társadalom minden-
nek  az  alapja  (aminek  már  semmi,  de  semmi  értelme),  és  idegen  munkaerőt  nem  akar
alkalmazni.
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A tézisem tehát: Minél magasabb és általánosabb az adott országban/régióban az oktatásügy
és annak eredményeképpen az általános műveltség, annál könnyebb lesz számára a talpra
állás.

*

I.4. Globalizáció vagy nemzetállam?

Hogy  valamennyire  is  érthető  legyen,  milyen  súlyos  a  koronavírus  okozta  gazdasági
világválság,  tekintsük  át  a  The  Economist  értékelését.  Egyike  a  világ  legjobb  elemző
intézményeinek,  amikor országértékelést  kellett  készítenem fiatalabb koromban, elsőként a
The Economist Intelligence Unit-ot ütöttem fel. Bár a tőkés világ születte, nem propagandával
foglalkozik. Nem fordítok, a lényeget adom.

Kezdet: A világgazdaságban évtizedek óta uralkodó globális kereskedelmet a 2008 évi pénz-
ügyi összeomlás és a kínai-amerikai kereskedelmi háború megzavarta. Most már a harmadik
csapás éri egy tucat év alatt, mivel a járvány miatt lezárták a határokat és megszakították a
kereskedelmet.  A  Heathrow  reptéren  az  utasszám  97%-kal  csökkent  az  előző  év  azonos
időszakához képest;  A mexikói  autóipari  kivitel  áprilisban 90%-kal  csökkent;  májusban a
transzatlanti  konténerszállítások  21%-át  törölték.  A  gazdaságok  újbóli  megnyitásával  a
tevékenység helyre  fog állni,  de senki se számítson arra,  hogy gyorsan vissza fog térni  a
akadálytalan mozgás és a szabadkereskedelem gondtalan világa. A világjárvány politizálja az
utazást és a migrációt, és erősíti az önállóságra törekvést. Ez a befelé fordulás befolyásolja a
fellendülést, kiszolgáltatottá teszi a gazdaságot és növeli a geopolitikai instabilitást.

Januártól új csapás érte a globális rendszert. A járvány miatt bezártak a gyárak, üzletek és
irodák,  ami  miatt  visszaesett  a  kereslet.  A kár  nem egyetemes.  Az élelmiszerellátás  még
zavartalan, az Apple ragaszkodik ahhoz, hogy iPhone készülékeket tudjon készíteni, és a kínai
export eddig szinten maradt, sőt, a védekezési eszközök értékesítése növeli azt. Az összhatás
azonban  durva.  Az  áruk  világkereskedelme  idén  10-30%-kal  csökkenhet.  Május  első  tíz
napjában a  Dél-Koreából,  a  kereskedelmi  nagyhatalomból  származó  kivitel  46%-kal  esett
vissza az előző évhez képest, ami valószínűleg a legrosszabb azóta, hogy a nyilvántartások
1967-ben elkezdődtek.

Az adatok rámutatnak a globális tér mögöttes anarchiájára. Franciaország és Nagy-Britannia
vitába keveredett a karanténszabályok miatt, Kína büntető tarifákkal fenyegeti Ausztráliát a
vírus  eredete  kivizsgálásának  követelése  miatt,  és  a  Fehér  Ház  továbbra  is  kereskedelmi
háborút folytat Kínával szemben. A járvány ellenére sok együttműködő lépésre került sor, a
Federal Reserve például kölcsönöket nyújtott több központi banknak. Ugyanakkor Amerika
vonakodik attól, hogy a világ vezetőjeként járjon el. A káosz és a hazai megosztottság rontotta
a presztízsét. A világ kibillen a globalizációból.

És ez csak a kezdet. Bár az információáramlás Kínán kívül nagyrészt szabad, az emberek, az
áruk és a tőke mozgása nem. Ami az embereket illeti, a Trump adminisztráció korlátozza a
bevándorlást,  amit  más  országok  is  követni  fognak,  valószínűleg.  Az  utazás  erőteljesen
korlátozott. Az emberek kb. 90%-a olyan országokban él, ahol nagyrészt lezárták a határokat.
Egyes  országok  „utazási  buborékok”  kialakításával  enyhítik  a  gondot:  Ausztrália  és  Új-
Zéland  tervez  ilyet,  esetleg  Tajvant  és  Szingapúrt  is  bevonva.  Az Airbus  egyharmadával
csökkentette  a  termelést,  és  az  Emirates,  a  globalizáció  szimbóluma,  2022-ig  nem  vár
helyreállást.

A  nemzetközi  kereskedelem  súlyosan  sérül.  Eluralkodott  a  törekvés,  hogy  a  kormányok
ösztönző csomagokkal támogassák a nemzeti vállalatokat. Május 12-én, Narendra Modi, India
miniszterelnöke azt mondta a nemzetnek, hogy a gazdasági önellátás új korszaka kezdődött.
Japán  támogatja  a  gyárakat  hazatelepítő  cégeket;  Az  Európai  Unió  tisztviselői  „stratégiai
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autonómiáról” beszélnek, és alapot hoznak létre cégek felvásárlásához. Amerika sürgeti az
Intel-t, hogy otthon gyártsa a chipjeit. A digitális kereskedelem virágzik, de mérete továbbra
is szerény. Az Amazon, az Apple, a Facebook és a Microsoft külföldi értékesítései a világ
exportjának mindössze 1,3%-át teszik ki.

A tőkeáramlás szintén sérült,  mivel a hosszú távú befektetések leálltak. A kínai kockázati-
tőke-befektetés Amerikában 400 millió dollárra esett az idei első negyedévben, 60%-kal a két
évvel ezelőtti szinthez képest. A multinacionális cégek idén egyharmadával csökkenthetik a
határokon átnyúló beruházásaikat.  Amerika nemrégiben utasította  a fő szövetségi nyugdíj-
alapot,  hogy hagyja abba a kínai  részvények  vásárlását.  Eddig a  világ GDP-jének 59%-át
képviselő országok szigorították a külföldi befektetésekre vonatkozó szabályaikat.

Ne gondolja senki, hogy a nemzeti  ellenőrzések instabil  hálózatával működő kereskedelmi
rendszer humánusabb vagy biztonságosabb lesz. A szegényebb országok számára nehezebb
lesz felzárkózni,  és a gazdag világban az élet drágább és kevésbé szabad lesz. Az ellátási
láncok rugalmasabbá tételének módja nem a hazarendelés, mivel ez koncentrálja a kockázatot
és csökkenti a méretgazdaságosságot, inkább diverzifikálni kellene azokat. A széttört világ
megnehezíti  a  globális  problémák  megoldását,  ideértve  a  gyógymód  megtalálását  és  a
gazdasági fellendülés biztosítását.

A globális  kereskedelem annyira  megsérült,  hogy el  is  hanyagolják  a  mellette  szóló  erős
érveket. Mondjon búcsút a globalizáció korszakának – és aggódjon, mi fog a helyébe lépni.
Vége.

Félek,  hogy semmi  jó!  A Trump által  indított  kereskedelmi  háború  nemcsak  Kína  előre-
haladását  nehezíti,  hanem  visszaüt  az  amerikai  beszállító  cégekre  is.  Ha  Trump-ot  a
környezete nem fékezi le, teljesen meg fogja szakítani a kapcsolatait Kínával, remélve, hogy
ezzel lemossa magáról a gyalázatot. Ez akár háborúhoz is vezethet, hacsak a katonai vezetők
nem állítják  le  a  végső katasztrófa  előtt  az  akciókat,  mint  ahogy állítólag  kivették  már  a
kezéből  a  nukleáris  háború  elindítására  szolgáló  bőröndöt.  Teljesen  érthetetlen  számomra
Trump állhatatos törekvése a Kínával kialakult kereskedelmi-ipari kapcsolatok felszámolásá-
ra. Elég csak erre a hasáb-grafikonra ránézni: az USA függősége a modern technológiákhoz
elengedhetetlen  legfontosabb  ásványi  anyagok  bányászatában,  feldolgozásában  monopol
helyzetet élvező országoktól, leginkább Kínától.
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Az EU pedig annyira szétesett, hogy zseniális politikusok állíthatják csak helyre az egységes
EU koncepciót.  Hacsak az Európán belüli  észak-dél fejlődési ütem eltérése már nem tette
lehetetlenné azt.

Nem rendített meg a mesterséges intelligenciával foglalkozó vezető amerikai cégek exportjá-
nak alacsony részesedése a világkereskedelemből. Nem is az ő exportjuk a lényeges tényező,
amikor az MI hatásait vizsgáljuk, hanem a modern termelési folyamatok felgyorsítása, újak
bevezetése és ezzel a GDP növekedésének gyorsítása. Valószínűleg a The Economist keresz-
telte el az így kialakuló/kialakítandó modern gazdaságot intelligens gazdaságnak.

Innen egyenes út vezet a kilábalás tényezőinek indító felsorolásában következő kérdéskörhöz:
az adott terület (régió) gazdaságának a járvány előtti szintje.

Mielőtt ezt a lépést megtennénk, írjuk ide a tézisemet: a gazdasági világrend globalitásának
helyreállítása, akár régiónkénti indítással is fontos tényezője lesz a talpraállásnak!

*

I.5. A járvány előtti gazdasági szint, GDP

Nem  tudok  mit  kezdeni  a  GDP-vel.  Tréfálkozva  megemlítem,  hogy  életemben  egyszer
próbálkoztam gátfutással, az első gátat még csak levertem, a másodikkal együtt hasaltam el.
Így vagyok a GDP-vel. Őszintén be kell vallanom, hogy súlyos ellentmondásokkal küszkö-
döm. Soroljam? Nyilván értékelik is közgazdász olvasóim. Folyamatosan követem az általá-
nos mainstream narratívát (de jól összeszedtem!), pedig évek óta szent meggyőződésem, hogy
az emberiség legfőbb átka a nonstop növekedés-hajsza, ami a kommunizmus bukása óta –
miután a kapitalizmus letépte összes láncát – végleg eszeveszett méreteket öltött, és aminek
egyik  eszköze a GDP. A rossz összemérésekre  jó  GDP, ami  rég elvesztette  a  jó mércére
vonatkozó jellegzetességet:  a jó mérce csak közel azonos tartalmú mennyiségeket  hasonlít
össze. Márpedig mai világunk ország-GDP-jeinek belső (mért) tartalma sokszor olyan messze
van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Mi pedig használjuk, korrigáljuk vásárlóerővel, de
a  lényeg  két  szempontból  is  rossz.  Csak  egyik  hibája  a  nagyon  eltérő  tartalmak  „verse-
nyeztetése”, a másik pedig az, hogy folyamatos növekedési fóbiákat támogat, erősít, szolgál
ki. Azt se értékeli, hol mennyire aljas mértékű az elnyomás: az egyenlőtlenség, rasszizmus...

A zárszóra készülve találtam rá az UNCSTAD „World Economic Situation and Prospects”
című tanulmányára, ami jól fogalmazza meg a GDP alkalmatlanságát:

„A GDP fő adataiból hiányzik a gazdasági növekedés minősége.

Noha a GDP a gazdasági jólét és teljesítmény felmérésére legszélesebb körben alkalmazott
mérce,  ez  semmit  sem  tárt  fel  a  jövedelem  országon  belüli  megoszlásának  módjáról;  a
gazdasági tevékenység hatásáról a természeti erőforrásokra és a környezetre; vagy a lakosság
által élvezett életminőségről az oktatás, az egészség vagy a személyes biztonság szempont-
jából. A globális jólét sok dimenzió mentén továbbra is jóval elmarad a kitűzött szintektől.
Folytatódnak a halálos konfliktusok, az éghajlati válság elmélyül, az élelmezésbiztonságtól és
alultápláltságtól  szenvedő  emberek  száma  növekszik,  és  egyre  inkább  felismerik,  hogy  a
jövedelem,  az  oktatás,  az  egészség  és  az  esélyek  területén  megnyilvánuló  egyenlőtlenség
alátámasztja a mély társadalmi megkülönböztetést. A változás iránti igény az egész világon
elterjedt,  tükrözve a jelenlegi  gazdasági,  társadalmi és környezeti  állapot  alapjául szolgáló
növekedés minőségével szembeni elégedetlenséget.” Így állunk tehát a GDP-vel.

Mi  lehet  a  kivezető  út  az  én  ellentmondásaimból.  A  kétféle  interpretálásból.  Egyrészt  a
tényekre (remélve, hogy nem durván hamisítottak) támaszkodva elemzem a súlyos valóságot,
másrészt a lelkem minden sejtje tiltakozik az esztelen, csak a profithajszolók érdekeit szolgáló
verseny  ellen.  Csak  fokozza  az  ellentmondást  a  mesterséges  intelligencia  kérdéskörben
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elfoglalt  álláspontom:  csodálom,  emberibb  élet  kialakítását  várom tőle,  és ez minduntalan
feledteti velem, hogy a tőke abszolút hatalmának fegyverévé válik.

Nem látok más megoldást,  mint  az összefonódott  ellentmondás szétbontását.  A való világ
megváltoztatásának lehetősége nagyon halovány. Ha a valószínű jövő valóság képének ábrá-
zolása a célom, nem tehetek mást, mint foglalkozni az embertelen, fékevesztett versennyel,
annak eszközeivel, mércéivel. Ugyanakkor a belső békém megőrzése érdekében párhuzamo-
san  el  kell  gondolkodnom  észszerűbb  megoldásokon.  A  továbbiakban  igyekszem  nem
téveszteni szem elől a párhuzamosan futó pályákat.

Kezdjük a tisztázásokat talán a GDP-vel. Jó lenne elfogadható részletességgel összemérni az
USA és Kína GDP PPP-jét. A bruttó összegeket nem nehéz megtalálni: Kína nominális GDP-
je 13,41 billió USD, amivel második az USA mögött, a vásárlóerő paritáson mért GDP PPP-je
viszont 25,27 billió USD, amivel megelőzi az USA azonos módon számított GDP PPP-jét.
(The Patriot Ledger, 2019. dec. 23)

Pazar képet kaphatunk a járvány gépipari termelésre gyakorolt hatásairól a Statista tökéletes
táblázataiból (igaz,  korai  az  adathalmaz:  2020.  február  23-i,  csak  az  első  csapásokat
érzékelteti).

A járvány valamivel későbbi szakaszának  Kínát érintő hatásairól többet mond az index.hu
(április 23). Ebből emelek ki adatokat:

„A városi munkanélküliség bár valamelyest növekedett, márciusban csupán 5,9 százalék volt;
a hivatalos adatok szerint a vuhani ipari üzemek 97, országszerte 99 százalékában már folyik
a munka. Ahogy a világ  más részein,  az online fizetési  és kereskedelmi  platformok mint
például az Alibaba, Kínában is hatalmasat mennek.

Az újraindulás  ugyanakkor  hosszabb  folyamatnak  ígérkezik  a  márciusi  adatok  alapján.  A
jövedelmek 4 százalékkal, a fogyasztás 15,8 százalékkal zuhant a tavalyihoz adathoz képest,
az  export  6,6  százalékot  esett (január-februárban  17,2  százalékos  volt  a  visszaesés),  az
áramfogyasztás 6,5 százalékkal csökkent, a széntermelők túlkapacitásra panaszkodnak.

A beruházások, amelyek a növekedés legfőbb forrásai, 16,1 százalékkal csökkentek az év első
három hónapjában, az infrastrukturális költés 19,7 százalékkal  esett. Az ingatlanpiaci tranz-
akciók negatív rekordot döntöttek, miközben a szektor a GDP mintegy 15 százalékát adja. De
45 százalékos visszaesés volt a gazdaság 10 százalékát adó autóiparban is. Vuhanban egészen
brutális, 39,2 százalékos volt a GDP-csökkenés.”

Sokféleképpen  lehet  értékelni  ezt  az  adatsort.  Én  pozitívnak  látom:  a  csapás  óriási,  a
védekezés példaértékű, a kilábalás meglepően bíztató.

A Statista adataiból érdemes kiemelni egy bekezdést:

A kínai gépipar (manufacturing sector) hozzáadott értéke 2018-ban csaknem 4 billió dollárt
tett ki, ez az ország teljes gazdasági teljesítményének közel 30 százalékát adta. Az amerikai
gazdaság  manapság  sokkal  kevésbé  függ  a  gépgyártástól:  2018-ban  a  világ  legnagyobb
gazdaságában a GDP mindössze 11%-át tette ki.

Érdemes a következő táblázatot is megnézni: Kína a világ gyáripari szuperhatalma:
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https://www.statista.com/chart/20858/top-10-countries-by-share-of-global-manufacturing-output/
https://www.statista.com/chart/20858/top-10-countries-by-share-of-global-manufacturing-output/


(Nem érdemes azzal töltenünk az időt, hogy a termelői kategóriák megnevezéseit összhangba
hozzuk, hiszen nagyságrendi összemérés a célunk, nem részletek vizsgálata.)

A Statista szolgáltatta a most következő adatokat is:

Az USA és Kína GDP-jének három fő szektora 2017-ben:

USA Kína

mezőgazdaság  0,92%  7,5%

ipar 17,95% 39,9%

szolgáltatások 77,55% 52,7%

Szerényen kijelentem, hogy abszurd dolog ennyire eltérő összetételű gazdaságokra ugyanazt a
zubbonyt húzni. Egészen mást nyújt a világnak, akinél abszolút túlsúlyt képvisel a szolgál-
tatás, mint aki még fele arányban végez termelő tevékenységet.

Ezen nem segítenek a PPP-korrekciók, se a Wall Street által bevezetett GDI (Gross Domestic
Income),  ami  a  csuka  másik  végét  fogja  meg:  nem a  produktumokat  összegzi,  hanem a
létrehozásukért kifizetett béreket, adókat és a létrejött profitot. Bonyolultabb, de nem látom,
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mennyire  közelít  jobban  a  valóban  előrevivő  tevékenységek  értékelésében,  igaz,  nem  is
mélyedtem el benne. Az álomvilágban ringatózó bhutáni király által bevezetett GDH (Gross
Domestic Happiness = bruttó hazai boldogság) se megoldás, csak a helyes célra utalása miatt
érdemel figyelmet. Egészen más mérőeszközt kell kitalálniuk a világ bölcs közgazdászainak,
politikusainak. Pár szóban meg lehet próbálni kifejezni, mire is lenne szükség: ne hajszolja
végtelenített  tempóban  a  világot,  azt  összegezze,  ami  valóban  megfoghatóan  hasznos  a
társadalom egészének. Végül nagy örömet okozna, ha születne olyan mérce IS, amely kizárná
a veszélyes és felesleges tevékenységeket. (Hogy milyen álomvilágban élek magam is!)

Ezzel a részben mesébe illő feladat-meghatározással ki is végeztük a GDP kérdését.

Röviden a járvány előtti szint jelentőségéről. Azt hiszem, nem szükséges magyaráznom, hogy
– ha eltekintünk néhány befolyásoló  tényezőtől,  mint  például  a  később napirendre  kerülő
kormányzás milyenségétől – minél magasabb szintet hagyott el egy vizsgált ország vagy régió
a járvány miatt  bekövetkező leállásokkal,  megbénult  kereskedelemmel,  annál  reménytelje-
sebben indul neki a kátyú felszámolásának. Rendelkezésére áll ugyanis a krízishelyzetekben
legfontosabb  tényező,  a  magas  színvonalat  képviselő  humán  tőke,  a  szükséges  termelő
kapacitások,  ha  megfelelően  gazdálkodott,  tartalékokat  tud  mozgósítani  (sajátokat,  és  jó
hitelképessége okán külsőket  is),  el  tudja  tartani  a feleslegessé vált  munkaerőt  legalább a
válság alatt. Egyben biztosak lehetünk, jelentős új termelői kapacitások évekig visszafogott
tempóban fognak születni, és amelyek felépülnek, beindulnak, biztos nem lesznek munkaerő-
igényesek. A jelek, vektorok egyértelműen ez irányba mutatnak, lentebb felsorolás szerűén
foglalkozunk a témával. Ha ezzel a korláttal is, ezzel a nehézséggel birkózva is, a fejlettebb
gazdaságok előnyösebb helyzetből  indulva  sikeresebb kilábalást  érhetnek  el.  Ez  a témára
vonatkozó tézisem!

Amit  talán megerősít,  ha bemutatom a  McKinsey Global Institute „China and the World”
című, 2019. júliusban, fél évvel a járvány előtt  megjelent  tanulmányát.  168 oldal, minden
szava,  ábrája,  grafikonja fontos.  E kis  könyv  keretei  nem teszik  lehetővé  az ismertetését,
érdemes átnézni!

És  a  könyvem lezárása  előtti  napokban kaptam a  The Economist  Intelligence  Unit  rövid
tanulmányát  „Geopolitics  after  Covid-19” címen  a  járvány utáni  geopolitikai  kérdésekről.
Biz’ isten, nem tudom, sírjak-e vagy nevessek örömömben, annyira azonos véleményt össze-
gez, mint az enyém:

„A koronavírus-válság élesíteni fogja a nagyhatalmak rivalizációját, és felgyorsítja a globális
hatalmi egyensúly nyugatról keletre tolódását.

A koronavírus-járvány nem vezet  be teljesen  új  globális  rendet,  de  meg  fogja változtatni
három fontos módon.

Felszínre hozza azokat a fejleményeket, amelyek korábban nagyrészt észrevétlenül maradtak,
olyanokat, mint hogy Kína már kiterjesztette befolyási szféráját a világ egyes, kevés figyelmet
kapott részein.

A meglévő  geopolitikai  trendek gyorsítójaként  fog szolgálni,  elsősorban az USA és  Kína
közötti növekvő rivalizáció és a gazdasági hatalom egyensúlyának Nyugatról Keletre történő
áthelyeződése tekintetében.

Végül,  valószínűleg  katalizátora  lesz  azoknak  a  változásoknak,  amelyeket  jelenleg  nehéz
megjósolni,  mind a fejlett  és a fejlődő világban, mind az EU jövőjében, mind sok fejlődő
ország és Kína viszonyában bekövetkezőknek.

*
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I.6. Klímaválság

Kölcsönhatásban áll a járvánnyal. Már a keletkezés okaiban is. A klímaválság oka ugyanis a
kérdést vizsgáló tudósok, szakértők döntő többségének véleménye szerint a természet esztelen
pusztítása, ami a fejlődés túlhajszolásával jár. A járvány kitörésének ugyan nem a klímaválság
az oka, de a talpraállást nehezítő egyik tényező. Gondoljunk csak a rendkívüli erővel tomboló
erdőtüzekre, a szokatlanul sűrűn és minden eddiginél nagyobb erővel jelentkező hurrikánokra
és tornádókra. A szárazság is bontogatja véres szárnyait, és sáskahadak jelentek meg Indiában
és Pakisztánban.  Minderre akármi  mondható,  de az nem, hogy a klímaválság támogatja  a
talpraállást. Tehát ilyen értelemben kölcsönhatásban állnak egymással.

Lehet,  hogy  vannak,  akik  látják  a  klímaválságból  kilábalás  párhuzamos  megoldásait,  én
azonban nem találkoztam erre utaló szándékkal,  magatartással.  Ha van is,  vergődni fog a
járvány óriási nyomása alatt.

Itt  két-három  napra  megálltam,  tudtam,  hogy  betároltam  híreket,  értékeléseket,  de  nem
találtam rájuk. Aztán kiderült, a memóriám ezúttal működött, egész sorozat került elő!

Amerika – mint több spóroló, vagy más idióta oknál fogva cserbenhagyott területen – nem
teljesíti a Párizsi Megállapodásban vállalt klímavédelmi feladatokat, sőt támogatja, újraéleszti
a (homok-bázisú) fosszilis energia termelését, segíti az olajipart. Nem emlékszem, hogy jobb
indoklást hallottam volna, mint hogy Trump ebben a témában is okosabb, mint a világ összes
tudósa.

Tekintsük át az előkerült híreimet.

Vegyük előre egy orvosnő elmélkedését: mire tanít minket a Covid-19 az éghajlatváltozással
kapcsolatban?  (CommonDreams)  Észre  kell  vennünk,  milyen  éghajlat-jellegű változásokat
okoz a járvány, ahol karanténba kell zárni az embereket. Eltűnik a füstköd, kitisztul a levegő,
mert leállnak a robbanómotoros közlekedési eszközök. Át kell állni elektromos meghajtásra,
az energiatermelést napelemekre, szélre, az otthonok fűtését át kell állítani olajról és gázról
hőszivattyúra. Okos,  már  régóta  ismert  feladatok,  a  nagy  kérdés,  ki  mennyit  fog  tudni
megvalósítani belőle.

A The Economist úgy véli, itt a pillanat, hogy ellaposítsuk a klímakrízis görbéjét,

Úgy  gondolja  egyébként,  hogy  a  Covid-19  válság  segíthet  a  más  veszélyekre  való
összpontosításban is, és az éghajlatváltozás kiváló példa erre. Kevés befektető vagy társaság
vette  komolyan  a  világjárvány  kockázatát  az  év  elején.  A  pusztító  árvizek  vagy  a
századonként egyszer előforduló viharok veszélye gyakran hasonló értékelést kap. Most meg
fogják érteni valamennyi tényező fontosságát.

A CommonDreams cikke is utal a pillanat fontosságára: el kell érni, hogy a klímaválság ne
legyen nagyobb, mint amivel most birkózunk. Az USA levegőszennyező faktorai között 15
százalékkal  szerepel  a  személyautók  és  légiközlekedés  gázkibocsájtása.  Megoldások:
távmunka és a nemzetközi konferenciák videóra váltása.

Megadom  a  The  Economist  járvánnyal  foglalkozó  fórumainak  ismertetőjét,  sok  fontos
információ érhető el a használatukkal.
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Az ökológia első törvénye – ahogyan a környezetvédő Barry Commoner öt évtizeddel ezelőtt
kifejtette  – az, hogy „minden kapcsolódik minden máshoz”.  Különösen igaz ez a globális
felmelegedésre. Összekapcsolja a világ szinte valamennyi közlekedési, gyártási és növekedési
eszközét; eltemetett geológiai múltját és az olvadó sarkvidéki jeget. Mint a Covid-19 járvány,
az éghajlatváltozás globális probléma. Mindkettő táplálja a nyugtalanság érzetét azáltal, hogy
a  mindennapi  emberi  viselkedés  eredménye,  miközben  az  emberiség  számára  leginkább
közömbös,  megdönthetetlen  erő hajtja őket.  Mindkét  kérdésre adott  válaszok olyan szintű
együttműködést igényelnek, amelyet a kormányok nehezen tudnak elérni. Annak érdekében,
hogy az olvasók megértsék ezeket a kihívásokat, a The Economist hathetente klímaüzenetek
sorozatát  futtatja  kiterjedt  Covid-19  tudósításai  mellett.  [[[[Az  első  az  éghajlatváltozás
politikáját vizsgálja. Egyéb témák közé tartozik az éghajlattudomány, a karbonciklusok és az
energiaátvitel. Ahhoz, hogy lépést tudj tartani a legújabb éghajlati beszámolóinkkal, regiszt-
rálj, és megkapod a The Climate Issue-t, kéthetenkénti hírlevelünket, vagy bookmark-old ezt
az oldalt. További napi elemzésekhez iratkozzon fel a The Economist Today hírlevélre, vagy
hallgassa meg podcastjainkat.]]]]]

Érdemes tanulmányozni a hvg.hu 2018. május 5-én publikált cikkét – „Itt a térkép: ezek az
országok (nem) élik majd túl a globális felmelegedést” –. amelyben elemzi, sárgolyónk mely
régiói mily mértékben érintettek a klímaválsággal.

Nem fogják  kiheverni  a  válságot,  a  cikk  szerint:  a  Kongói  Demokratikus  Köztársaság,  a
Közép-afrikai Köztársaság, Eritrea, Csád és Szomália.

Kiemelem a térképet:
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most at risk = a legveszélyeztetettebbek – least at risk = a legkevésbé veszélyeztetettek

A tézisem? Ahol legerőteljesebben jelentkezik a klímaválság, ott lassú lesz a kilábalás: Afrika,
Közép-Ázsia, Dél-Amerika.

*

I.7. A hanyatlók védekező taktikái

A hanyatló  gazdasággal  harcban álló  országok már  a  válság előtt  is  védekező taktikákkal
építették ostrombástyáikat. Kirívó példa az Egyesült Államok. Mintaállamként is szerepeltet-
hetjük.  Nem  véletlenül  működött  hatékonyan  az  elnökségre  pályázó  Trump  szlogenje:
„Tegyük naggyá újra Amerikát!”, ami később „Amerika mindenek előtt”-re módosított válto-
zatában is egyértelműen a nacionalista érzelmeket szította. Mert a tömegek elkeseredettsége
rohamosan nőtt: a gazdasági növekedés lassulása mellett riasztó méreteket öltött a munkanél-
küliség,  és  középkori  méreteket  ostromolt  az  egyenlőtlenség.  A nyilvánvaló  ostobaság és
szuperhatalmi vágy mellett a nacionalizmus is diktálhatott több lépést: kereskedelmi (vám-)
háborút  indítottak  a  bruttó  termelési  értékek  tekintetében  a  nyakuk  mögött  (lassan  előtt)
lihegő Kína ellen, kiléptek nemzetközi egyezményekből (Párizsi klímaértekezlet, Irán). Olyan
nemzetközi  kereskedelmi  egyezményeket  rúgtak  fel,  tárgyaltak  újra,  amelyek  a  globalitás
szellemében és Amerika kezdeményezésére születtek.

A Kína elleni kereskedelmi háborút politikai hidegháború szintjére emelték, olyan vádakkal
illették, amelyekre semmiféle bizonyítékuk sincs. Részletek nélkül említem meg a Huawei
elleni hamis kém-vádakat, amivel odáig mentek, hogy egy éve fogva tartatják Kanadával a
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cégcsoport  pénzügyi  alelnökét  (az  elnök  lányát),  kiadatását  követelve,  vagy  az  abszurd
vádaskodást,  miszerint  vuhani  biológiai  laborban készült  a  koronavírus,  amit  Trump saját
szakértői is ostobaságnak tartanak.

A példát természetesen az USA szövetségi rendszerébe tartozó országok lekövették, először
csak a sárdobálásban folytattak harcot az elismerésért, egyesek – mint Brazília – a nacionaliz-
mus zászlóbontásában követte lelkesen, majd a vírusjárvány kitörésekor szinte kivétel nélkül
minden érintett  ország,  beleértve  az EU tagállamait  is,  a  teljes  bezárkózás,  elszigetelődés
stratégiáját választotta. A romboló hatás óriási: az egymás iránti bizalom roncsai maradtak
meg, a vírus elleni védekezés általános esélyei romlottak, a kilábalás esélyei nagyságrendek-
kel romlottak.

A  tézisem:  a  nemzetközi  együttműködés  Trump  trónralépése  előtti  helyzetének  mielőbbi
visszaállítása,  a hidegháborús hangulatkeltés,  fenyegetés  beszüntetése nélkül  a talpraállás
kolosszális erőfeszítéseket fog igényelni, nagyságrendekkel nagyobbakat, mint békés együtt-
működés hangulatában.

Reményt keltő hírrel szolgál az EIU: gyökeresen megváltozott a választási hangulat az USA-
ban, biztosra vehető, hogy Trump vereséggel lesz kénytelen búcsúzni a Fehér Háztól!

*

I.8. Szociális érzékenység

A léte vagy hiánya és a köztes teljes skála lényegesen befolyásolja a kilábalás folyamatát.

Olyan országokban, mint a miénk, ahol a kormányzatot a szociális érzékenység teljes hiánya
jellemzi,  sőt a helyét  a szegények teljes lekezelése,  negligálása,  a rasszizmus nem mindig
csendes támogatása foglalja el, katasztrofális következményekbe fog fulladni a lakosság ki-
mentése a csávából. A nagyságrendekkel gazdagabb, szinte korlátlan pénzügyi lehetőségekkel
rendelkező USA-ban a helyzet  nagyon hasonló.  A tagállamok hozzáállása  nem egyforma,
van, ahol szállodákat is hajléktalan-fedéllé alakítanak át, a központi kormányzat is megérteni
látszik, hogy éhínség kitörését nem engedheti meg magának, de a „mentési” lépések egy része
a leggazdagabbaknak biztosít támogatást. És az egészségügyi ellátás költségei ésszel fel nem
fogható  helyzetbe  taszítják  a  fertőzöttek  számottevő  részét,  sőt  az  egyszerű  szegénység
kiszolgáltatottjait.

Az EU felébredni látszik: egyrészt központi támogatási-segélyezési programokat indít útjára,
és – ha minden igaz – odafigyel arra is, hogy ne „mély zsebekben” landoljon a segélyezés.

Kínának most kell bizonyítania, hogy képes folytatni, továbbra is életben tartani a szegénység
felszámolására  vállalt  elkötelezettségét.  Az óriási  gazdasági  csapás nyilván okozhat  botla-
dozást, de hamar fel kell mutatnia, hogy lobog az a zászló, amelyik négy évtized alatt 600
millió embert emelt ki a nyomorból. A The New York Times például arra hívja fel a figyelmet,
hogy közel 9 millió felsőfokú végzettségű fiatalt kell most munkával ellátnia az országnak,
amit a kormányzat elsőrendű feladatnak tekint. Nem lehet könnyű!

A tézisem: Döntő tényező a járványból kilábalás és azt követő előrehaladás szempontjából,
hogy mennyire képvisel a vezérlő erő szociális érzékenységet.

*

I.9. Elszegényesedés, éhínség

Szinte hihetetlen, hogy nem kapok naponta riasztó híreket éhínségről. Az USA ezen a terü-
leten jobb az átlagnál: a munka nélkül maradottaknak havi esedékességgel segélyt folyósít.
Messze  nem  hibátlanul,  sokan  kimaradnak  belőle,  és  az  egészségügy  tömegek  számára
elérhetetlen a magas árak miatt. Európa fejlettebb országai is gondoskodnak az elesettekről.
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De a fél világ, és Európában például Magyarország – mint császárunk mondja – csak munka-
helymentésre, -teremtésre ad pénzt, nagyon ügyel arra, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék.
Itthon meg is jelent az éhezés.

Külföldet érintő hírek:

Az asia.nikkei.com arról értesített, hogy a Fülöp-szigeteken felütötte a fejét az éhezés!

Fontosabb a PeW és a CommonDreams értékelése:

A  neves  amerikai  PeW  szerint  az  alsó  jövedelmi  szinten  élők  mintegy  fele  elvesztette
jövedelmét   az USA-ban.

A CommonDreams  pedig  állítja,  hogy a  szegénység  elleni  küzdelem 20-30 évet  dobódik
vissza, és újabb egymilliárd embertársunkat lök az éhezés mocsarába!

Az egyik hozzászóló grafikus ábrázolással egészíti ki a cikket:

Fekete: eddigi tények; sárga: áprilisi számítások: világosbarna: júniusi báziskalkulációk; 
lila: júniusi pesszimista számítások.

Megkerestem a  legmegbízhatóbb  forrást,  az  Action  Against  Hunger-t.  Szép hírcsokrokkal
szolgál. Azt állítja például, hogy Latin-Amerikában a Covid-19 újabb 29 millió lakost lökhet
a nyomorba. Aztán látom, hogy az amerikai kiadványban keresgélek, pedig azonnal figyel-
meztet, hogy ha EU-állampolgár vagyok, akkor keressem fel valamelyik európai kiadványu-
kat. Itt van tehát az Action Against Hunger UK. Egyetlen bekezdést elég kiemelni a lapból:

„Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint a COVID-19 és annak gazdasági következményei
miatt az akut élelmiszerhiánytól szenvedő emberek száma csaknem duplájára emelkedhet a
következő  évben.  Kelet-Afrikában  az  élelmiszer-bizonytalanság  már  a  következő  három
hónapban megduplázódhat.”
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Felsorolom az  itt  legsúlyosabb  helyzetűekként  felsorolt  országokat:  Banglades,  Szomália,
Dél-Szudán,  Jemen,  Haiti,  Kongói  Demokratikus  Köztársaság,  Kolumbia,  Etiópia,  India,
Pakisztán, Jordánia, Kamerun, Nigéria, Irak, Csád, Fülöp-szigetek.

A tézisem egyszerű: ahol nagy a nyomor és éhezés, ott a koronavírus tovább súlyosbítja a
helyzetet, és a kilábalás szinte reménytelen. Nem is szabad kilábalásról beszélni, emberi élet
megteremtése lehet csak a cél!

*

I.10. Mezőgazdaság, állattenyésztés, ellátás

Remek forrás a  FAO –  Novel  Coronavirus  (COVID-19) lapja:  „Kérdések és válaszok:  A
COVID-19 járvány hatása az élelmezésre és a mezőgazdaságra.” Igyekszem jól felhasználni,
bár – sajnos – csak néhány fontos megállapítás kiemelését engedi meg az írásom terjedelme.
Számtalan tanulmányt felvonultató szektort is választhat, kedves olvasó, ha a „Highlights”-ra
kattint, nekem a „Kérdések és válaszok” jobban megfelelt, átfogó jellege miatt.

Következzen a néhány kiemelés:

„Bármelyik forgatókönyv szerint leginkább érintettek a lakosság legszegényebb és legsebez-
hetőbb rétegei (ideértve a migránsokat, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket és a
konfliktus által sújtottakat). Az elhúzódó válság országai szintén szenvednek a közegészség-
ügybe történő alacsony beruházások miatt, ami felerősíti a világjárvány hatásait. (...)

A világon mintegy 820 millió  ember éhezik – elégtelen mennyiségű kalóriát  (tápenergiát)
fogyaszt hosszú ideig a normál, aktív élethez (2018, a legfrissebb rendelkezésre álló adatok).
Az éhezés (vagy krónikus alultápláltság)  mindenkit  negatívan  érint,  de különösen káros a
gyermekek növekedésére és fejlődésére, hatásai visszafordíthatatlanok, és hosszú távú követ-
kezményekkel járnak jövőnk és fenntartható fejlődésünk szempontjából.

A FAO elemzése szerint (április 24.), időszerű és hatékony politikák hiányában valószínűleg
több millióval csatlakoznak az éhezők sorához a COVID-19 által kiváltott recesszió eredmé-
nyeként. Ez a szám a gazdasági visszaesés súlyosságától függően változik: 14,4 milliótól 38,2
millióig, vagy akár 80,3 milliónál is több éhező emberre, ha 2,5, illetve 10 százalékpontos
csökkenés mutatkozik a 101 nettó élelmiszerimportőr ország együttes GDP-növekedésében.

Ha ez megtörténik,  hosszabb távú visszaesést  eredményezhet  a globális  Zero Hunger erő-
feszítésekben. Nem néhány hónapos élelmiszerválsággal, hanem hosszú távon potenciálisan
súlyos következményekkel járó válsággal kell szembenéznünk.”

Foglalkozik a tanulmány továbbá azzal az 55 országban élő 135 millió emberrel, akik 2019
végén „ellátási bizonytalanság” helyzetben vergődtek, és akiket súlyosan érinthet a járvány
okozta  válság.  A  135  millióból  75  millió  gyermeket  bedrogoztak,  és  17  millió  szenved
hulladéktól (ha jól értem, hulladékkal táplálják).

Érinteni  fogja  a  válság  a  nyersanyag-exportőröket  (olaj,  gyapot),  így  nehezebb  lesz  az
élelmiszer-importot  biztosítaniuk.  Sérülékenyek  lesznek  a  kisgazdálkodók,  migránsok  és
informális dolgozók, pásztorkodók és halászok is.

Ami a termelést  illeti,  egyelőre csak a magas értéket képviselő terményeket  (gyümölcs  és
zöldség) érinti a válság, ami súlyosbodhat a logisztikai nehézségek miatt.

A  fejlődő  országok  különösen  veszélyeztetettek,  mivel  a  COVID-19  csökkentheti  a
munkaerőkínálatot, befolyásolhatja a jövedelmet és a megélhetést, valamint a munkaigényes
termelési formákat (mezőgazdaság, halászat / akvakultúra). Különös aggodalomra ad okot a
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Szaharától  délre eső Afrika,  ahol a legtöbb élelmiszerválságot  megélő ország található,  és
ahol  a  világjárvány  kritikus  periódusban  terjed  mind  a  gazdálkodók,  mind  a  pásztorok
számára  –  amikor  az  embereknek  vetőmagokhoz  és  más  inputokhoz  kell  jutniuk,  a
gazdaságukban ültetniük kell, és amikor a nomád pásztoroknak mozogniuk kell az állatokkal,
legelőket és vízlelőhelyeket keresve, mivel ezek egyre inkább kiszáradnak, az esős évszak
kezdete előtt.

A fogyasztást – és ezzel a termelést,  termesztést – befolyásolhatják tabu- és árkérdések. A
vírushordozókként  kezelt  hús és hal  fogyasztása  tabuk miatt,  a magasabb értéket  hordozó
terményeké a növekvő árak miatt csökkenhet. A szezonális munkások mozgásának korláto-
zása  a  mezőgazdasági  munkák  ellátását  jelentősen  nehezítheti.  Ez  Magyarországon  már
komoly gondként jelentkezett.

Az  eddigiek  akár  az  előző  –  I.9.  Elszegényesedés,  éhínség  –  alfejezetbe  is  átemelhetők
lennének, de értjük az összefüggéseket, gondolom.

Magyarul feltett kérdésre a magyar válaszok egyikét a portfolio.hu adta:

„Összességében  tehát  a  mezőgazdaságban  nem várható  akkora  visszaesés,  mint  például  a
turizmusban, iparban vagy a szállítmányozásban, de valamilyen mértékű kibocsátás-csökke-
nés  előfordulhat,  elsősorban  az  összességében  némileg  csökkenő  kereslet  miatt  (főleg  a
könnyen helyettesíthető, drágább és nem létszükségletnek minősülő agrárcikkek esetén), és a
lokális  piacokat  ellátó  mikrovállalatok  is  veszélyben  vannak.  Hosszú  távon  pedig  a
beruházások elmaradása okozhat gondot az ágazatnak.”

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara weblapja (nak.hu) május 22-én ágazatonként értékeli a
járványnak az EU mezőgazdaságára gyakorolt hatását. Főszövegként a következők olvashatók
a témáról:

A COPA-COGECA is folyamatosan nyomon követi  és értékeli  a koronavírus által  okozott
járványhelyzet  hatását az egész élelmiszerláncra,  amely során tagszervezeteitől  begyűjti  a
szükséges  információkat.  Az  alábbi  összefoglaló  a  COPA-COGECA  által  összeállított
legfrissebb híreket, információkat tartalmazza.

Az agrár-élelmiszeripari termékek kínálata stabil maradt az unióban. A tagállamok a COVID-
19 elleni küzdelem érdekében hozott koordinálatlan intézkedései kezdetben az egységes piac
zavaraihoz vezettek, amelyek befolyásolták az élelmiszer-ellátási láncok működését. Az euró-
pai mezőgazdasági termelők és az agrár-szövetkezetek képesek voltak fenntartani a magas
színvonalú,  biztonságos  és  megfizethető  élelmiszerek  stabil  ellátását  az  EU  polgárainak.
Ugyanakkor a gazdák és szövetkezeteik egyre nehezebb helyzetben vannak. A válság fokozó-
dása mind az egységes piacot (beleértve a munkaerőt), mind a nemzetközi piacokat veszé-
lyezteti, veszélyeztetve az ellátási láncokat. Rövidtávon minden olyan intézkedésre szükség
van, amely megóvhatja és garantálhatja a piacok működését, ideértve további és megfelelő
piacgazdálkodási  intézkedések  bevezetését  a  mezőgazdasági  termelők  támogatására.  A
COPA-COGECA kéri az Európai Parlamentet, hogy gyorsítsa fel a különféle felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok jóváhagyását.

A kivételes körülmények kivételes intézkedéseket igényelnek. A támogatásnak ezért a mező-
gazdasági költségvetésből kell származnia. A KAP önmagában nincs elégségesen felkészülve
ilyen  nagyságrendű válságra,  ezért  a  keretén kívül eső lehetőségeket  meg kell  fontolni  és
tovább  kell  vizsgálni.  Ebben  az  összefüggésben  a  mezőgazdasági  költségvetési  fejezeten
belüli  válságtartalék  felhasználása  nem enyhíti  azokat  a  piaci  problémákat,  amelyekkel  a
mezőgazdasági termelők és szövetkezeteik jelenleg szembesülnek.
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Janusz  Wojciechowski  agrárbiztos  április  8-án  a  tagállami  mezőgazdasági  minisztereknek
címzett  levelében  ösztönözte  a  rendelkezésre  álló  vidékfejlesztési  alapok  teljes  mértékű
felhasználását  és  rugalmasságát.  Amint  azt  jelezte,  önmagában  a  KAP nincs  megfelelően
felkészülve vagy felkészítve ilyen nagyságrendű válságra, ezért meg kell vizsgálni a keretén
kívüli lehetőségeket.

Egyelőre felmérhetetlen a csak időszakonként jelentkező természeti csapások hatása, annak
jelentősége az érintett országok mezőgazdaságának egészét tekintve. Most csak az Indiát és
Pakisztánt érintő kolosszális sáskajárásra gondolok, ami 27 év óta a legsúlyosabb csapás, ami
a két ország mezőgazdaságát sújtja. A kép elég jól érzékelteti a gond nagyságrendjét.

(forrás: 24.hu)

Fontos lenne minél gyorsabban terjeszteni – részben talán grátisz vagy igen kedvezményes
áron (FAO és nemzeti kormányok támogatásával) a legfejlettebb technológiákat, beleértve a
már alkalmazott kínai eljárásokat: gazdálkodó önjárók, permetező és öntöző drónok.

Nem hiszem, hogy ebben a pillanatban, nagyon felszínes információk birtokában más  tézist
állíthatok  fel,  mint  hogy a  mezőgazdaság reakciója  az  iparéhoz és  élelmezéshez  képest  –
amelyek  a  karanténok  közvetlen,  azonnali  érintettjei  –  lassúbb,  de  a  kivételesen  fejlett
országokén (Hollandia, Dánia...) kívül keményen érintett lesz a további válságcsapásokkal.
Különösen  nehéz  helyzetbe  kerülnek  azok  a  fejlődő  országok,  amelyek  nem rendelkeznek
modern mezőgazdasági-állattenyésztési  technológiákkal, és ahol jellemzően alulképzettek a
területet  művelők.  Biztos,  hogy  a  kialakuló  megtorpanások  vissza  fognak  hatni  a
világgazdaság kilábalására, a járványt követő fejlődésére.

*

I.11. Hosszú élet

Alig kezdtem el könyvírással foglalkozni (már idős ember voltam), amikor egy tudományos
hír felhívta a figyelmem arra, hogy történelmi közelségben megvalósulhat a hosszú élet. A
könyv címe:  „Kongassátok meg a harangokat!”  , és ingyen letölthető a Magyar Elektronikus
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Könyvtárból.  Annyira döbbenetes kép bontakozott  ki bennem a hír hallatán, hogy jobbnak
láttam Sci-fi lepelbe burkolni a sztorimat, amit érdekfeszítő olvasmánynak tartok.

Mi a hír lényege?

A jelenlegi helyzetben az emberi maximális élettartam körülbelül 120 év. Összességében az
emberi  tudás  exponenciális  ütemben  növekszik.  Ezen  logika  szerint  néhány  tudós  úgy
gondolja,  hogy az  emberi  élettartam 400 és  1000 évre  növekszik  a  következő  20 évben.
(Természetesen még 400 évig nem tudhatnánk ...)

A telomerázt bizonyos baktériumokban és rákos sejtekben fedezték fel, a legtöbb normális
szervezetben azonban nem. Ez az enzim helyettesíti  /  javítja a rövidített  telomereket  úgy,
hogy a sejtek képesekké válnak (elméletileg)  örökre megkettőződni.  Ha a  telomeráz  gént
aktiválni lehet, vagy szét lehet osztani normál emberi sejtekre (feltételezve, hogy a telomer
elmélete helyes), az emberi élettartam jelentősen megnő.

Az „age-1” gén mutáns formája a C. elegans féregben megnövelte a féreg élettartamát. A gén
nyilvánvalóan  egy  enzimet  kódol,  amely  fontos  a  sejtkommunikáció  és  a  jelátvitel
közvetítésében. Megnövekedett élettartamot figyeltünk meg, amikor az „age-1” gén nem volt
funkcionális. (Az age = kor név valóban élettartam-gént jelent, az 1 pedig a kutató sorszáma:
ezt határozta meg elsőként.)

A  növekedési  hormon  férfiakba  történő  beinjektálása  úgy  tűnt,  hogy  visszafordítja  az
öregedés  bizonyos  jeleit.  Folyamatban  vannak más  hormonokkal,  például  ösztrogénnel  és
tesztoszteronnal végzett kísérletek.

Betekintést nyújtok a könyvbe:

„Előszó

A címlapon szereplő weblapra véletlenül akadtam rá.

Az első reakcióm öröm és csodálat  volt.  Hát nem fantasztikus lehetőség? Az dédunokáim
talán megérhetik, hogy több száz évet éljenek boldog, virágzó, háborúk és öldöklések nélküli
világban, ahol a fajgyűlölet és a szegénység is csak esti mesékben fog szerepelni.

Nem kellett nagyon elgondolkodnom azon, vajon az emberiség miként fogadja majd ezt az
egyszerűen hihetetlen csodát? Megrémültem.

Megkérdeztem két ismerős házaspárt, és egy fiatalembert, ők hogy értékelik a következmé-
nyeket? Hátha csak az én – emberismeretből eredő – pesszimizmusom hessegeti el a szép
jövő  képét,  és  lépteti  a  helyébe  azt,  amit  olvasóim  elé  tárok.  A  fiatalember  egyszerűen
ujjongott:  remek  lesz  olyan  sokáig  élni.  A  nálam  egy-másfél  évtizeddel  fiatalabb,  sokat
megélt  házaspárok  véleménye  egészen  más  volt.  Az  egyik  asszony  másodperceken  belül
felkiáltott: „Ki fogjuk irtani a felesleget!” A másik (miért hallgattak a férfiak?) rövid gondol-
kodás után majdnem ugyanazt fogalmazta meg: „Háborúk, vad háborúk, világégés!”

A véleményem tehát  erős  támogatást  kapott.  A második  pesszimista  vélemény hallgatása
közben el is döntöttem: írásba foglalom, amit ki tudok hámozni a tudományok tárházaiból.
Tovább gondolkodva azt se volt nehéz eldöntenem, hogy határonkívülieknek lehet az egyetlen
forma, amibe úgy csomagolhatom a gondolataimat, hogy nem érhetnek vad vádak, gúnyoló-
dás. Hiszen a legnagyobb koponyák közül is alig akad olyan, aki a tudomány világában zajló
folyamatokból jósolni merne, akár csak egy-két évtizedre előre vetítve a fejleményeket.

Nekem két  nagy ugrást  kellett  tennem. Mivel a tollamat  mozgásba hozó jóslat  két-három
évtized  távlatába  helyezte  a  titok  megfejtését,  először  a  2030-at  követő  éveket  kellett
megkísértenem. A második ugrásnak a következményeket kellett letapogatnia, tehát további
30-40 év történéseit kellett kutatni, jósolni.
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Elolvastam  több  nyomtatásban  megjelent  írást  és  átlapoztam  négyszáznál  nem  kevesebb
weblapot. Lélegzetelállító – a múltat feltáró – eredményeket, mai és jövőbeni csodákat vetítet-
tek elém. Sokszor birkóztam gyenge tudásomat használva, hogy megértsem, miről is van szó?

Az itt érintett tudományok többségében járatlan, laikus vagyok, de a többé-kevésbé ismertek
körében is buja, áthatolhatatlan őserdei növényzet jelent meg a fizikai és lelki szemem előtt.
Sok lehet azon fejtegetéseim száma, ahol megbuktam volna, ha nem bújok a Sci-fi pajzsa
mögé. Tudósok, népek, népcsoportok, hívők, emberek, bocsássátok meg, ha sértőnek érzitek
bármelyik okoskodásom.

Útjára bocsájtom ezt az írást, talán más is profitál belőle.

Mert én hálát adok a bátorságomnak, hogy nekifogtam a megírásának. Annyit tanultam egy-
másfél év alatt,  mintha elvégeztem volna egy újabb egyetemet. És ez a kincs 75 évesen is
kincs! Nem veheti el tőlem a sok ostoba politikus, hatalomért harcoló őrült,  díszes egyen-
ruhában pöffeszkedő katona.

Megjegyzem: nem véletlen, hogy ezúttal, kivételesen nem dátumoztam le az írás szakaszait,
csak néha utaltam rá, hol is tartok. Besűrűsödött az idő.

A könyv zárószakaszaiból emelek ki néhányat – legalább a tartalomjegyzék ismerete szüksé-
ges a mikrotörténetek megértéséhez.

India ünnepli megalakulásának 125. évfordulóját...

A Yamuna partjáig hallatszik az ünneplő tömeg zaja és fel-felvillannak a tűzijáték fényei. A
mahali apa és anya uszadékokból és bokrokról levágott gallyakból összeeszkábált máglyán
égeti másfél évesen csontsovánnyá éhezett, és dizentériában elpusztult gyermekét, majd szórja
a hamvakat a patakká fogyott folyóba.

Nem tűnnek nagyon letörtnek. Rá-ránéznek a körülöttük guggoló, együttérző nyomorultakra,
de nem is látják őket. Szemük a gondolataikkal együtt  messze jár. Az apa halkan, csak a
feleségéhez szólva megjegyzi: „Az újjászületéskor nem lehet ennél rosszabb sorsa.”

Epilógus
(egy nap a XXI. század hetvenes éveiben)

Az összeesküvők egyetlen polgári limuzinban indultak el Scriba-i szállodájukból a Syracuse
melletti  Nine Mile Point Atomerőművekhez.  Hárman ültek a kocsiban, Burin töltötte be a
parancsnok szerepét, és két föld-föld rakétát rejtettek el szétszerelve a kocsi üregeiben. Egyet
elég kilőni – gondolták –. de abszolút biztosra akartak menni, ezért biztonsági tartalékként
vitték a másodikat is. Terepszemlét két nappal előbb tartottak a közeli erdőben, ahol az egyik
csapattag kis tanyáját szemelték ki az összeszerelés műhelyéül. Garantáltnak vehették, hogy
ez lesz az eddigi legnagyobb nukleáris katasztrófa, a rakétákat ugyanis kifejezetten nukleáris
létesítmények  elleni  támadásra  fejlesztették  ki,  amikor  Irán  megfékezésére  készültek,
sugárzás-érzékelő  fejük  pontosan  bevezeti  a  rakétákat  a  reaktorhoz.  Az  emberiség
szerencséje, hogy akkor nem kellett bevetni őket.

Sokáig törték a fejüket, nem okozhat-e zavart, hogy az erőművek mindkét egységével sok baj
volt, lassan épültek, és az üzemeltetésük alatt több súlyosnak ítélt meghibásodás történt velük,
különösen a modernebb kettes számú blokkal. Attól féltek, hogy a rakétájuk okozta robbanást
is  besorolhatják  a  műszaki  meghibásodások  sorába,  végül  mégis  e  mellett,  a  No2  blokk
mellett döntöttek: New York közel van, ezért a robbanás óriási pánikot fog kelteni, ugyan-
akkor  a  minden  atomerőműre  kidolgozandó  ‘legrosszabb szcenárió’  áldozatainak  a  száma
viszonylag kicsi, mindössze 40-50000 ember.
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Az elrettentés fokán kialakult  vita során zseniális  szikra pattant ki  Burin nem mindennapi
agyvelőjéből.  A második  ember  megjegyezte:  „És  ha  mégis?  Biztos  megpróbálják  üzemi
balesetként  feltüntetni  a  robbanást.  Akkor  adtunk  egy  pofont...?  „Ugyan,  kőbölcsőben
dajkáltak? Misem egyszerűbb: kiadunk egy politikai hangvételű kommünikét az „Elég volt!”
színes ellenálló banda nevében. Magukra fogják vállalni a merényletet. Két legyet ütünk egy
csapásra:  a kormány nem foghatja  műszaki  okra a robbanást,  és olajat,  tankhajónyi  olajat
öntünk a színesekkel szembeni ellenszenv tüzére.” – lőtt vissza csípőből Burin. „Akár el is
kezdheted a megfogalmazást, este megnézem.”

x

XIII. Piusz pápa halálos betegágyához hívta Feliciano Montilla prelátust, és végrendelkezett:
„Fiam,  kedveltelek.  Értesültem róla,  és  megértettem,  hogy a  hited  megingott,  mégis  volt
benned tartás és becsület,  kiálltál  a szentségek mellett.  Most,  hogy napjaim vannak hátra,
Isten kegyben részesített. Imában fohászkodtam hozzá, könyörögtem, világosítson meg, mit
kell tennem a ‘hosszú élet’ megakadályozásáért és azt felelte: ‘Az emberiség sorsa a kezedben
van, rád hallgat a legtöbb ember a Földön. Hirdesd ki, hogy végveszély leselkedik rájuk.’ Arra
kérlek, fiam, hogy halálom után, rám hivatkozva rendeld el, hogy a magyarok nagy győzelme
tiszteletére minden délben megszólaló harangokat ezentúl verjék félre. És hirdessétek ki, mi
az oka. Riadóztassátok az emberiséget: KONGASSÁTOK MEG A HARANGOKAT!”

x

Rinzen  Son  útnak  indult,  hogy  idén  is  teljesítse  Kawagebo  istenének  tett  fogadalmát.
Felmászik, messze a nyereg fölé, ahol még fehéren világít a hó, a gleccseren sem látszik, hogy
olvad, és körbejárja a hegyet. Kis hátitáskájába rakta az élethez elengedhetetlen kellékeket:
gyufát, tartalékként tűzkövet és pattintót, kést, meleg fülessapkát, kesztyűt, kulacsot a hónak.
Időnként megáll, hasra veti magát és párszáz métert hason csúszik, ezzel próbálva engesztelni
az istent, aki húsz éve haragszik a világra. Húsz éve érezte meg először, hogy izzadságcsepp
szalad le a hátán. Gazdagabban élünk, van TV-nk, meg mobilunk, csak ez érdekel bennünket,
és  elrontottuk  a  természetet,  azért  haragudott  meg,  hogy így élünk,  és most  felmelegíti  a
világot. Az évek múlnak, a zarándokútját minden évben lerója, de eredménye nincs. Tíz éve
nem ölt állatot, és nem vágott ki fát, a helyieknek és a nem ritka idegeneknek pedig elmondja,
hogy a gleccserek lelke imádságért könyörög. „Nem változik semmi jobbra, – hajtogatja –
amíg nem hagyunk fel materialista gondolkodásunkkal.”

x

Rustomji  és  Ritu  fáradtan  dőltek  ágynak,  napok  óta  4-5  órát  aludtak,  minden  idejüket
lekötötte az éhező-szomjazó tömegek kitelepítése miatt New Delhiben újra fellángolt lázadás
körüli  segítségnyújtás.  Nem voltak  ugyan  orvosok,  de  ismereteiket  mozgósítva  segítettek,
ahol tudtak:  a ‘lati’  ütésektől eltört  csontokkal fetrengőket  kötözték,  adtak nekik nyugtató
injekciókat, ételt osztogattak az asszonyoknak, gyerekeknek, felültek a sofőr mellé egy-egy
víztartály-kocsira és vödrökbe csurgatva osztogatták az ivóvizet. Az ágyban egymás kivörösö-
dött szemébe néztek. „Istenem, istenem, mi lesz ebből, hát sohasem lesz vége? Mazda, miért
teszed ezt csodás népünkkel? Milyen gonosz lelkek uralják a Földet,  ha ennyi  szenvedést
élnek meg az emberek?” – kérdezte Rustomji pársziul.” „Ó, Guru Nanak, bocsáss meg neki,
hogy gonosz lelkekről beszél, hiszen megmondtad: ‘Whom are you to call bad when there is
but  one  Master  of  all?’  –  felelt  rá  Ritu  pandzsábiul.  És  felkacagtak.  „Amíg  két  istenhez
fohászkodva  egy  ágyban  tudjuk  szeretni  egymást,  nagy  baj  nem  lehet.  Előbb-utóbb
kisimulnak a dolgok. Gyere, csináljunk gyereket,  ő még normális életet  élhet!” – sóhajtott
Rustomji, átölelte, és forrón magáévá tette más hitbe született, más világban nevelkedett, más
nyelvet beszélő szépséges feleségét.
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Találkoztam azóta nem egyszer a C. elegans féreggel, és más reménykeltő kutatásokkal is.

A tézisem: Ha megvalósulna a közeli években a hosszú élet,  totális világkatasztrófa követ-
kezne be.

*

I.12. Kormányzás

Egyes  országok,  különösen  a  két  rivalizáló  nagyhatalom  kormányzása  mellett  különleges
figyelmet érdemel az összerogyott EU (politikai-gazdasági közösség) kormányzása a kitörési
kísérlet előkészítése során.

Az USA kormányzása szót sem érdemel. A II. világháború óta a fél világot végigterrorizálták,
tönkrebombázták, rendszerváltást erőltettek nem engedelmeskedő országok sorára, a végtele-
nített  terrorellenesnek titulált  terrorháborúkkal  egész régiókat  tettek  tönkre,  több mint  800
katonai  táborral  felügyelik  a világra erőltetett  rendjüket...  Most meg,  mivel  a világcsászár
Trump mindenkinél okosabbnak mondta magát koronavírus-ügyben is, teljesen felkészület-
lenül, védekezéshez szükséges eszközökkel hiányosan ellátva fogadta a kormány a járványt,
ami eddig több mint 100 000 halottat  és közel 41 millió új munkanélkülit  eredményezett.
Mindeközben az ország milliárdosainak a vagyona 16,5 százalékkal, 485 milliárd dollárral nőtt:

(forrás: CommonDreams)

Gyakorlatilag  nem  vesz  részt  a  kilábalás  nemzetközi  megoldásainak  keresésében,  sőt
mindenkit  támad,  vádol,  aki  csak  a  látókörébe  kerül,  mint  a  tragikus  helyzet  kórokozóit.
Kezdte  a  Demokrata  Párttal,  majd  saját  szakértőivel,  folytatta  –  gyalázkodás  szintjéig  –
Kínával, a WHO-val, mindkettőt súlyos lépésekkel fenyegetve. Odáig jutott, hogy a Twitter
két bejegyzéséhez is – adatellenőrzést kérve – megalázó megjegyzést fűzött. Mit tesz ilyenkor
a világcsászár? Törvényt alkot, amivel korlátozza valamennyi közösségi média munkáját.

Kína nem átkoz senkit. Több országnak segédkezet nyújtott. Igyekszik helyrerakni, amit csak
lehet, és aminek a piaca valamennyire is felvevőképes. Ellentmondó információk születnek az
elért eredményekről. Annyi minden bizonnyal igaz, hogy az ipari termelés és export elérte a
járvány előtti szintet. A japán asia.nikkei.com Omron-tól nyert értesülése szerint nem botlott
meg  a  csúcstechnológiák  fejlesztésére  kidolgozott,  „Made  in  China  2025” néven  ismert
kormányprogram, ami önmagáért beszél.
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Talán még többet mond, de nekem nagyon nem tetszik:  Kína égi palotát fog építeni. Csak
különleges felkészültségű, erős gazdasággal rendelkező ország képes ilyen program megvaló-
sítására, tehát jelezheti, hogy az ország jól megrázta magát, és biztos léptekkel halad tovább a
kitaposott útján. Amiért nem tetszik: általában, mert a világnak másra kellene koncentrálnia,
nemzetközi  erőfeszítésekre,  hogy mindenki  emberi  életet  élvezhessen;  most  pedig,  mert  a
járvány kárainak gyógyítására kellene koncentrálnia. Álomvilágban élek!

Az  EU  darabjaira  esett.  Legalábbis  valamennyi  tagállam  a  saját  bajával  törődött  hosszú
hetekig.  Először  német-francia  közös hang jelezte,  hogy bizony nagy a baj,  így nem lesz
könnyű együtt tartani a közösséget. Most végre kidolgoztak közös, nagy mentőcsomagot.

Meglepő módon alig csendesedtek le az első javaslat hullámai, újabbal állt elő az EU. Hogy
nem urai a helyzetnek, azt jelzi a tény: két elképzelésről van szó. Május 19-én, a cnbc.com
értesített az elsőről.  Itt olvasható. A cikk három pontban adja meg az elképzelés lényegét.
Legalábbis, ahogy a CNBC-ben látják:

Az ötlet az, hogy az Európai Bizottságot kötelezzék 500 milliárd euró (545 milliárd dollárt)
jegyzésére a tőkepiacokon.

A francia-német tervnek valószínűleg szélesebb politikai okai is vannak, ideértve például a
populizmust.

Ezt a francia-német tervet is jóvá kell hagynia a többi EU tagországnak.

Május 27-én a forbes.com tájékoztatott  az új  lépésről,  első rátekintésre  úgy tűnt,  hogy az
eddig ismertetett első változat gondosabban kidolgozott, kerekdedebb formájáról. (A tervről a
The New York Times így számol be.) Az új terv szerint az EU 750 milliárd eurót venne fel a
nemzetközi piacokon hosszúlejáratú államkötvények kibocsájtásával.

Az így létrejött alapot felosztanák a tagállamok között, súlyozva az elszenvedett veszteség
mértékével.  500  milliárdot  segély,  250  milliárdot  hitel  formájában  (az  utóbbit  szigorú
feltételek mellett).

Az Eurasia  group elemzése  rámutat:  a  lényeg  az,  hogy a tagállamoknak  közösen kellene
kötelezettséget  vállalniuk  a  jegyzett  hitelért,  ami  történelmi  változást  jelentene  az  EU és
Németország kapcsolatrendszere szempontjából,  mivel  a németek eddig elleneztek minden
közös finanszírozási lépést.

Lehet, hogy meghallották az EU alapjainak recsegését-ropogását?

A tervet mind a 27 tagállamnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

A gazdag országok, Hollandia és Svédország, valamint Ausztria is ellenzik.

Németország és Franciaország preferálná a korábban bejelentett tervét. Azaz életben van az
első javaslat is, mint alternatíva.

Biztos lesz olvasóm, aki kifogásolja majd a forrásaimat: miért nem olvasom el az eredeti do-
kumentumokat? Itt a válaszom: mert időrabló lenne, és nem biztos, hogy okosabb lennék tőle.

A The Economist Intelligence Unit  „Államadósság-válság” című jelentése szinte erre adott
gyors reakcióként is értékelhető.

„A koronavírus-járvány gyökeres változást hoz a globális gazdaság számára. A 2020 és 2021
évek elveszettek lesznek a növekedés szempontjából. Az Economist Intelligence Unit nem
hiszi,  hogy  a  globális  GDP  a  koronavírust  megelőző  szinten  helyreálljon  2022  előtt.  A
pandémia  kezelése  rendkívüli  költségvetési  erőfeszítéseket  igényel  az alacsonyabb fiskális
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bevételek  és  a  sokkal  magasabb  egészségügyi  és  szociális  kiadások  fényében.  A  fejlett
országok  legtöbb  kormánya  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  jobb,  ha  növekednek  a
közkiadások, következésképpen az adósságszint, mint a termelőképes kapacitások széleskörű
pusztulása a járvány során.

Ennek eredményeként az államadósság szintje rohamosan növekedni fog ebben az évben.” –
indít a cikk.

Rámutat  a  sajnálatos  tényre,  hogy a  néhány (európai)  fejlett  ország,  mint  Olaszország és
Spanyolország már a koronavírus előtt gyenge fiskális pozícióba került. Az Európai Központi
Bank támogatása mellett kivergődtek volna a megszigorítások, az államadósság magas szintje
és  a  tartós  költségvetési  hiány  miatt  beállt  helyzetből.  Most  azonban,  a  járvány  miatt
elszenvedett  veszteségek  következtében  ezen  –  és  hasonló  helyzetben  lévő  –  országok
bármelyikében az adósságválság óriási hatást, turbulenciát gyakorolna a pénzügyi piacokon.

Foglalkozik  a  szegényebb  országok  helyzetével  is,  Európán  kívül  is.  Ahhoz  a  végkövet-
keztetéshez jut, hogy azok (általában) eladósodottabbak lesznek a járvány lecsengése után,
mint voltak előtte.

És itt átléptünk Európából az egész világra.

Kína  különleges  helyzetet  foglal  el,  mint  a  legnagyobb  hitelező  az  alacsony  jövedelmű
országok és általában a feltörekvő piacok körében, ami nehezíteni fogja a kilábalását. Kérdés,
hogy hajlandó lesz-e  újratárgyalni  a  hitelmegállapodásokat,  esetleg  halasztásokat  lehetővé
tenni? Ha nem kerül sor a hitelmegállapodások átstrukturálására, Kína elfogadhat ingatlanokat
a törlesztés  fejében.  Középtávon mindez  csak növeli  a szegényebb országok Kínától  való
függőségét.

A tézisem? A járvány alatt  is,  majd a kilábalás  előkészítésében,  levezénylésében is  döntő
szerepe  van  az  országok,  valamint  régiók  kormányzásának.  És  ez,  ebben  a  periódusban
független attól,  milyen politikai  elvek vezérlik  az adott  kormányzatot,  kizárólag az fontos,
milyen emberi jövőt tud biztosítani az állampolgárai számára, illetve miként működik közre a
közössége mentő-, illetve jövőformáló lépéseiben.

Leírtam a tézisem, de olyan új információk kerültek elő a „csúcstechnológiák gyűjteményem-
ből”, amiknek vagy új alfejezetet kellene alkotnom, vagy itt a helyük, mert erősítik a tézisem.

Két The Economist angol nyelvű videót ajánlok a figyelmükbe. Az első legyen az, amelyik-
ben angol felirat segít az előadók megértésében:  „How Covid-19 could change the financial
world order” (Hogy változtathatja meg a világ pénzügyi rendjét a Covid-19, 10 perc) Mint a
cím  is  jelzi,  döntő  fontosságú  kérdést  elemeznek  a  világ  vezető  szakértői:  két  pénzügyi
rendszer alakult ki világunkban (nem a járvány alatt, az csak lendületet ad a másodiknak), az
Amerika által uralt $-FED-pénznyomtatás, kártyák, SWIFT világa és a pénz-banki átutalás-
kártyák  nélküli,  Kínából  terjedő,  a  hagyományos  rendszert  fojtogató  új  pénzügyi  világ.
Rendkívül fontos, hallgassák meg figyelmesen!

A  másodikban  is  megjelennek  szakasz-cím  feliratok:  „Covid-19:  how  it  will  change  the
world” (Hogyan változtatja meg a világot a Covid-19, 13 perc) Annyira átfogó, hogy csak
ajánlani tudom, többre itt és most nem futja.

Remélem, erős bástyák!

Újabb  erős  bástyát  épített  számomra  az  EIU:  webinárban  foglalkozott  a  válsággal.  A  II.
Mellékletben meghallgatható, és kiemelt táblázatokkal könnyen követhető a téziseimet erősítő
eszmefuttatás.

***
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Téziseim II.

Nyomorult,  tönkretett  országunkról  lesz  szó.  Képes  lesz-e  talpraállni?  Akár  írhatnám  a
tézisem: nem. Még a járvány előtti siralmas állapotok helyreállítását is lehetetlennek tartom.
Miért is?

Kezdjük talán a járvány előtti elkeserítő helyzet tömör körvonalazásával.

Több könyvemben írtam kis hazánk szomorú sorsáról, rosszabbnál rosszabb vezéreiről. Csak
fel kell lapozni a „Mitől döglik meg ez az ország?” címűt, vagy a naprakészebb „Nem én
kiáltok, a föld dübörög!„ könyvet, az utóbbi Mi lesz velünk? fejezetében a Mi lesz Magyar-
országgal alfejezetben világos képet kap a közelmúltról, kedves olvasó.

A munkanélküliséggel  bőszen manipulál  a  kormány.  Teheti,  mert  minden vele  foglalkozó
szervezet vezetője kiszolgálja. Eddig, a járvány előtt például a külföldre távozottakat, az ott
munkába álltakat is a foglalkoztatottak közé sorolták. Most késéssel fogadnak el a tényle-
gesnél  kisebb  munkát  vesztett  létszámot,  és  olyan  intézkedéseket  tüntetnek  fel  munkával
ellátásnak,  mint  a  honvédségbe  bevonultatás  hat  hónapi  kiképzésre,  közmunka  bagóért
százezer  főnek,  éhbér  szintű  jövedelem-pótlás  száznegyvenezer-valamennyi  embernek...
Mintha valami más világban járnának: mintha nem vennék észre, hogy négy-ötszázezer ember
lebeg  talajvesztetten,  nemcsak  reménytelen  helyzetben  várva  munkalehetőségre,  hanem
jórészük  elveszítheti  otthonát  is,  éhezés  is  sújthatja  őt  és  családját.  A  válságrégiókban  a
nyomor új bugyra nyílt meg – mondja az index.hu, új bugyor a nyomor fegyvertárában, ami
már  évtizedek  óta  magyarok  millióinak  ajtaján  dörömböl.  De  most  „elfelejtkeztek”  foci-
rajongó nagyjaink arról, hogy az áramszámlával lemaradók fizetési halasztásával – ami egyik
nagy kegyük – nem juttatták áramhoz a legszegényebbeket. „A járvánnyal rengeteg család
jövedelme tűnt el egyik pillanatról a másikra, és mivel a nehézségeik miatt  eleve feltöltős
villanyórájuk van, őket nem védi a kikapcsolási moratórium. Nem tudnak áramot venni, még
jobban elszigetelődnek,  a  gyerekeik  meg  kimaradnak  a  távoktatásból.”  A cikket  jóindulat
szülte, de ez a jóindulat is csak a pokolba vezető utat kövezi: ma melléjük zuhant s lassan
átfordul a teste százezreknek, magasabb szintről: munkások, parasztok, értelmiségiek. Mert
vezetőink  a  munkaalapú  társadalom hibás  mantráját  úgy értelmezik,  hogy munkával  nem
rendelkezőknek  nem kell  segélyt  nyújtani,  a  vezér  azt  ismételgeti,  hogy amennyi  munkát
elveszítünk, annyi újat fognak teremteni. Képtelen hazudozás, ámítás! Közben átcsoportosí-
tanak  járvány  elleni  védekezésre  szánt  összegből  vasútépítésre,  stadionokra,  a  mostani
helyzetben őrültségekre.

És aki azzal ámítja az ország lakosságát, hogy mindenkit munkához juttat, nem veszi észre,
hogy több gazdasági águnkat fogja komoly csapás érni ezekben az átmeneti években. Kettőt
emelek ki csupán. Az autóipar az egész világon lázasan keresi a robbanómotorból, környezet-
szennyezésből  kivezető  utat.  Távol-Keleten  három ország  –  Kína,  Japán  és  Dél-Korea  –
élenjáró cégei fognak össze, hogy új típusokkal állhassanak elő: elektromos, hidrogén vagy
üzemanyagcellás  motorokat  terveznek,  tesztelnek,  kezdenek  gyártani.  Nem  hiszem,  hogy
nálunk a nyugati összeszerelő üzemek hagyományos technológiákkal a korábbi kapacitásra
vissza fognak állni.  Mögöttük pedig ott  a sok embert  foglalkoztató  beszállító  háló...  Ami
pedig a multinacionális nagykereskedelmi hálózatokat illeti, nem tudják nem követni az ezen
a területen általánossá vált automatizációt, embertől szabadulást. Nem riasztok, óva intek, ne
dőljenek be a teljes foglalkoztatással hitegetésnek.

Az autóipar helyzetéről rendkívül érdekes hírt adott közzé tavaly december 22-én, hivatkozva
a MNB-ra:
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Idézet:

„Az MNB jelentése szerint is elveszik a robotok a munkát Magyarországon”

A kormány rálátás deficitje: az egy dolog, hogy az autóipar ideig-óráig ad munkát alacsony
képzettségűeknek, de ha terveznének is számukra, akkor ezerrel nyomatnák a felnőtt oktatást,
továbbképzést, és a szakiskolák se a minimál tudás átadásra rendezkednének be. A gazdaság-
ban eddig a csillagok kedvező állása volt, nemzetközileg is. A kormány gazdaságpolitikájának
(és fennmaradásának) stressz tesztje a következő recesszió alatt fog megtörténni szerintem, a
robotizáció és a német kocsik iránti kereslet csökkenésének harapófogójában.

Idézet vége!

Emellett  ahhoz,  hogy a kétkezi  munkán és  ABC-n túli  képzettséget  igénylő  bármely más
munkaköröket is be lehessen tölteni, nem katonásdival és nem közmunkával, amelyek egyike
se  termelő  tevékenység,  csak  meztelenség-lepel,  gyökeresen  másként  kellene  szervezni  az
oktatást legalább öt szempontból: biztosítani kellene az általános elérhetőséget; szabadabb és
függetlenebb  helyzetbe  kellene  hozni  (vagy  visszaengedni)  a  magasabb  szintű  oktatási
intézményeket; szakmai területek között átjárhatóságot kellene lehetővé tenni; az oktatandó
tárgyakat és a konkrét tananyagot irányelvek mellett rá kellene bízni az oktatókra; végül a
poroszos biflázás helyett rugalmas, az észak-európai országokban nagy sikerrel alkalmazott
játszva-szórakozva tanulást kellene meghonosítani. Ma általában is, de különösen a várható
MI-forradalom szempontjából súlyos elmaradottságban fetreng az oktatásügyünk, nem lehet
kifejezéseket  találni!  Annak  lenyomása  alsó  szintre  és  korra,  beavatkozás  a  tudományos
kutatás szervezetébe, irányításába, munkaalapú társadalomról harsogás: a primitivizmus leg-
felsőbb foka!

Szinte  csak  érintőlegesen  van értelme  Magyarországon  a  csúcstechnológiák,  azon  belül  a
mesterséges intelligencia szerepével foglalkozni a kilábalás kérdésében, vagy azon túl. Nem
fogják elkerülni az általános felkészületlenség ellenére az országot, nagy valószínűséggel a
külföldi  érdekeltségű  cégek,  vállalatok  fognak  elsőként  bevezetni  MI-alkalmazásokat,
amelyek a vezető országokban már elindultak ezen az úton.  Ilyenek lehetnek  az autóipar
teljes  átépítése,  a  kereskedelmi  hálózatok,  bankok,  biztosítók...  Ehhez  minden  bizonnyal
csatlakozni fog az államigazgatás.

Pillantásokat érdemes csak vetni a korábbi munkáimban részletesen vizsgált kérdésre: hol a
helyünk a digitális gazdasággal foglalkozó országok sorában?

Tökéletes értékelést ad az I-DESI (Digitális Gazdaság és Szociális Index)!

Igen  részletes  tanulmány,  külön-külön  letölthető  adatsorokkal.  Nézzünk  meg  valamilyen
részletet?

Beletekinthetünk  (többre  terjedelmi  okokból  nincs  lehetőségünk)  a  magyar  nyelvű  „A
digitális  gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató  „(DESI), 2018, Magyarországról
szóló országjelentés” részletbe. Sugárzik belőle a lemaradásunk. Az „A digitális gazdaság és
szociális index rangsor” oszlop-diagramot emelem ki. Az előkelő 23. helyet foglaljuk el az
EU (akkor még) 28 országa között.
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A vizsgált területek, fentről lefelé: kék: összekapcsoltság (konnektivitás), lila: humán tőke, 
zöld: internet-használat, piros: a digitális technológiák integráltsága, világoskék: digitális 

közszolgáltatások = elektronikus kormányzás. Középen az európai átlag szerepel.

Megszokott, hogy Románia és Bulgária mögöttünk kullog, de meglepő, hogy Olaszország és
Lengyelország is nálunk rosszabb helyet foglal el.  Nem meglepő viszont, hogy az európai
vezetés által romba döntött Görögország is le van maradva hozzánk képest!

És „szóbeli intő” is elhangzik ugyancsak a DESI jelentésében:

„A digitális  technológiák  vállalkozások általi  integrálása  tekintetében Magyarország  a  25.
helyen áll, jelentősen elmaradva az uniós átlagtól. Magyarországon a vállalkozások riasztóan
alacsony aránya oszt meg információkat elektronikus formában (14 %, szemben az Uniós 34
%-kal).”

Pont  annyira  szegényes  ez  a  képlet,  amennyire  az  ország  elmaradott.  Rég  kizárólag  a
mesterséges  intelligenciával  foglalkozó  tanszéknek  kellene  működnie  legalább  három
egyetemünkben:  BME,  SOTE,  ELTE,  valamint  tudományos  kutató-alkotó  központ  (MTA
csatolt részeként!).

Felmérhetetlen a lemaradásunk!

Hogy mennyire szorosan tartozik ide, döntse el, kedves olvasó: a gengszterváltás kiemelkedő
eredménye,  hogy mára  az  ország  vagyonának  döntő  hányada  szűk  csoport,  800-1000  fő
kezében összpontosul!

Az eddig a kilábalást segítőként meghirdetett akciótervek, valamint a 2021 évi költségvetés
terve  egyaránt  masszív  megszorítás-csomag,  ami  nem  jelenthet  megoldást.  A  terhek  és
teendők minél egyenlőbb elosztása mellett az azok végrehajtásához szükséges eszközöknek is
minden érintett szervezetnek rendelkezésére kell állnia!

Ami az egészségügyben zajlott évtizedek óta, amit és ahogy a koronavírus-járványt kezelték,
végül, ami a kilábalás és a jövő egészségügyének érdekében történik, az a hozzá nem értés és
gazemberség csúcsa,  külön tanulmányt  érdemelne.  Ami a gengszterváltás  óta eltelt  évtize-
deket illeti, csak annyit érdemes itt rögzíteni, hogy mind az általános alulfinanszírozás, mind
az egészségügyi dolgozók embertelen jövedelmezése az ingatlanállomány leépülését, általá-
nos  eszközhiányt  és  gyógymódokban  lemaradást,  végül  a  szakemberállomány  megtizede-
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lődését (elvándorlás, pályaváltás) eredményezte. A járvány alatti kormányzati magatartást – a
teljhatalom  megszerzésén  túl  –  jól  foglalja  össze  a  Magyar  Szociális  Fórum  napokban
közzétett  jelentése.  Ami  a  közeljövőt  illeti,  teljesen  érthetetlen,  felfoghatatlan,  és  nem az
ország  egészségügyének  normális,  fejlődés  irányába  lefektetett  sínekre  helyezését  jelenti,
hanem kevésbé rossz esetben mindenre vállalkozó sipkás fegyveresek újabb dilettáns vagdal-
kozását,  rosszabb esetben a  kormánykörök  kapzsiságát  segítő  lerablások egyik  szigetének
felügyeletét célzó hatalmi lépések megtételét jelenti. Az egészségügyiek jövedelmét – még a
frontvonalban  küzdőkét,  akik  között  aratott  a  halál  –  a  járvány alatt  is  sikeresen  tartotta
embertelenül alacsony szinten.

Terjedelmi okokból csak linkként adom a The Economist Intelligence Unit Kelet-Európával
foglalkozó  értékelését arról,  mekkora  hatással  van/lesz  a járvány-krízis  a  régióra.  Nagyon
tömörre fogva: akkora visszaesés, mint amekkora a kommunista rendszerből kiválásuk alkal-
mával érte őket. Komoly gondolkodók szerint az akkori csapás nagyságrendje hazánkban a II.
világháború alatt  elszenvedettekkel mérhető össze. Márpedig mi,  vénebbek átéltük,  tudjuk,
hogy újabb azonos mértékű csapást ez a nemzet nemigen tudhat elviselni.

Autarchia lettünk (finoman fogalmazva). Az ország császára már véletlenül se használ többes
számot, ha meghirdet valami kormányzati lépést. Ma reggel kifejtette a királyi TV-csatornán,
hogy  nemzeti  konzultációt indít  a  járvány  elleni  védekezésről  és  a  tervezett  kilábalási
akciókról: „Véglegesítem a kérdéseket...” – mondja vigyorogva... Elképesztő pénzkihajigálás
önreklám célokra.

Miket tesz a ne azt figyeljétek, amit mondok, hanem amit teszek jelszót hirdető trónbitorlónk
mindeközben? Felsorolok néhány hírt, figyeljünk csak! Ha ismétlek, csak a nyomaték miatt
teszem.

Szórja a pénzt közvetlenül vagy áttételesen. Közvetlenül a határonkívülieknek több formában;
az egyházaknak, haver vállalkozóknak közpénzből finanszírozott építkezések „odaítélésével”.

Bosszúhadjáratot  folytat  az  ellenzéki  vezetésű  városok  ellen:  többféle  jövedelemelvonást
alkalmaz, kivet indokolatlan adót (szociális?!), amit újraeloszt, vádaskodik, lejáratni próbál,
amivel csak tud, magára hagyja Budapestet a Lánchíddal.

Gyűlölet-láncolatot  épít,  épít  újjá,  rombolja  vele  a  nemzetet,  a  nemzetközi  kapcsolatokat:
napirenden tartja az EU-ellenességet, az onnan érkező óriási pénzügyi támogatások ellenére,
Sorosozik, újra előkerült a migráncsozás, kabaré-szinten nevetséges alagúttal együtt, Trianont
lobogtat, cigányellenes gyűlöletet támogat egyrészt bírósági ítéletet támadva (rombolja saját
igazságügyi rendszerét is vele), nem lép fel cigánybűnözést hirdető fasiszta szervezet, tüntetés
ellen.

Megsarcolja a bankrendszert és a multikat (csak a fél szívem fáj), amik tovább terhelik a rájuk
kivetett adókat az ügyfeleikre.

Militarizál elképesztő szélességgel, idióta indokokkal, lassan eljut az iskolaőrök alkalmazásá-
hoz, katonaképző középiskolák alapításához. Nem igen lehet más indítéka, mint a félelem-
keltés!

És amit  nem csinál:  az  elv,  miszerint  csak a  munkát  támogatom,  segélyezni  nem vagyok
hajlandó, amit nem győz úton, útfélen hangoztatni, oda vezet, hogy a lakosság jelentős része
minden jövedelem nélkül él, vagy marad hoppon, ha a 3 hónapos „munkakeresési támogatás”
alatt nem tud elhelyezkedni

Az összefoglalóban  említett  eddigi  legnagyobb  vagyoncsere  egyik  csücske  kis  hazánk  is.
Kicsi, de a gyalázat mélyre ásott!
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Kezembe  került  a  tudósokat  foglalkoztató  Qubit  cikke,  amelyben  ismerteti a  robotizáció
következtében várhatóan munkájukat veszítő emberek számával foglalkozó MKIK Gazdaság-
és Vállalkozáskutató Intézet 2016-os tanulmányát. Hol van már a tavalyi hó? – vághatjuk rá
nyugodtan. Nyugodtan? Ki tudja? Ha a tőke ki fogja használni az elavultak felzabálásának
megnyíló lehetőségeit, az „Automatizálható munkahelyek Magyarországon a GVI tanulmá-
nyában, szektoronként” kördiagramból sok minden meg fog valósulni.

Elég talán két területen belül biztosan bekövetkező technológiai változásokra felhívni (ismét)
a figyelmet: az iparon belül az autóipar nem fog az eredeti szintre és szerkezetben visszaállni,
ami  az  egész  kiszolgáló  kis-  és  középvállalat  hálózatot  rosszul  fogja  érinteni,  és  a  multi
nagykereskedelmi  hálózatok  se  fogja  elkerülni  a  folyamatos  automatizációt.  Mindkét
folyamat növelni fogja a munkanélküliséget.

A  II.  tézisem  mindezeknél  fogva:  Magyarországon  teljes  összeomlás  fog  bekövetkezni.
Összeomlás,  mert  a  félrevezető  GDP-ben  bekövetkező  visszaesés,  aminek  nagyságrendjén
vitatkoznak a vakok, és szemellenző-gyártók, nem tárja fel a világ egyik legszélesebbre nyíló
egyenlőtlenség-ollóját:  a  fél  országot  sárba tapossa  a  szegénység,  több éhínség-zóna fog
százezreket tönkretenni. Hacsak az EU mentőcsomagjait lopkovic helyett nem használja fel
végre  a  kormányzat  a  munka-  és  jövedelem  nélkül  maradó  tömegek  tartós  ellátására.
Pillanatnyilag a helyzet azonban nem értékelhető másként – a véleményem szerint –. mint
hogy a haveri- és katasztrófa-kapitalizmus magyar szektorán uralkodó illiberális, autoriter
nyomor-termelő ás  szegénység-taposó kormányzat  és  holdudvara a járvány nevében meg-
zsarolt és erőteljesen megszívatott önkormányzatok és tömegek megszorításával, valamint az
erre a célra biztosított külföldi hitelek és segélyek megcsapolásával minden eddigi alkalomnál
többet szakítanak le a bendőjük megtömésére.

***
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Összefoglaló

A „Mottó helyett”-ben megírtam a lényeget: történelmi korszakváltás tanúi vagyunk!

Mert igaz – vesszőparipám –. hogy a csúcstechnológiai korszakváltás előcsarnokában ámul-
dozunk a jövő csodáin, igaz, hogy általános vélemény szerint politikai-gazdasági pólusváltás
küszöbén állunk, de az USA-ban kitört tüntetések, vagy nevezzük akár lázadásnak, és azok
kiterjedése a fél világra történelmi korszakváltást jelentenek. Mindegy,  hogy mivel zárul a
folyamat, a csendőrhatalom általános visszarendeződésével-e, vagy esetleg Trump tábornoki
kíséret  melletti  kivezetésével  a  Fehér  Házból,  megtört  a  fehér  felsőbbrendűség  uralma  a
világunk felett! Nemcsak azért, mert érzékelhetően többen vallják, hogy egyenlők vagyunk,
mint  akik  a  fehér  rasszt  különlegesnek  tartják,  hanem mert  az  egész  világ  nagyot  fordul
politikai és gazdasági hatalom szempontjából a nem fehérek javára.

Mielőtt lendületes folytatásba kezdenék, idézek három friss hírt. Ne tessék kérdezni, miért itt
és miért most: talán mert rendkívül fontosak!

1. Spanyolország kormánya bejelentette: bevezeti a bázisjövedelmet!

2. Az asia.nikkei.com felhívja a figyelmet arra, hogy Kína két billió (!!) dollárt tesz fel az
„új infrastrukturális kezdeményezésére”, amit Li Kö-csiang miniszterelnök jelentett be
(akinek  a  nevét  a  The  Economist  Kína  fejlődés-indikátoraként  hasz-nálja,  mert  az
általa  választott  három tényező jobb, mint  a GDP), hogy lendületet  adjon a gazda-
ságnak (5G, mesterséges intelligencia és egyebek).

3. Az UNCTAD a World Economic Situation and Prospects című tanulmányában a világ
járvány előtt  jelentkező gazdasági gondjait  foglalja össze.  236 oldalas  könyv. Csak
érdeklődőknek  ajánlom,  nem  változtatja  a  megállapításaim  lényegét.  Mindjárt  az
előszóban rámutat, hogy már a járvány előtt súlyosbodtak a világgazdaság gondjai:

„A  globális  gazdaság  jelentős  és  széleskörű  lassulásban  szenved  a  hosszú  távú
kereskedelmi viták és széles politikai bizonytalanságok közepette; a szegénységi ráta
számos országban növekszik; az éghajlati kockázatok sürgetőbbek, mint valaha; és az
egyenlőtlenségek továbbra is nyílnak országokon belül és azok között.  Ez a háttér,
amikor  a  politikai  döntéshozók igyekeznek  előrehaladni  az SDG-kben (Sustainable
Development  Goals  =  fenntartható  fejlődési  célok).  (...)  A  gazdasági  kockázatok
továbbra  is  erősek,  amit  tovább  súlyosbít  a  mélyülő  politikai  polarizáció  és
többoldalúság előnyeire vonatkozó egyre növekvő szkepticizmus. Ezek a tényezők a
fejlesztési  kilátásoknak  súlyos  és  tartós  kockázatokat  okozhatnak.  Azzal  is
fenyegetnek, hogy tovább ösztönzik a befelé fordulás szemléletét,  amikor a globális
együttműködés kiemelkedő jelentőségű.”

Felhívja a figyelmet a klímaválság, a karbonkibocsájtás veszélyeire...

Foglalkozik a GDP problémakörével:

„A GDP fő adataiból hiányzik a gazdasági növekedés minősége.

Noha  a  GDP  a  gazdasági  jólét  és  teljesítmény  felmérésére  legszélesebb  körben
alkalmazott mérce, ez semmit sem tárt fel a jövedelem országon belüli megoszlásának
módjáról;  a  gazdasági  tevékenység  hatásáról  a  természeti  erőforrásokra  és  a
környezetre; vagy a lakosság által élvezett életminőségről az oktatás, az egészség vagy
a személyes biztonság szempontjából. A globális jólét sok dimenzió mentén továbbra
is jóval elmarad a kitűzött szintektől. Folytatódnak a halálos konfliktusok, az éghajlati
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válság  elmélyül,  az  élelmezésbiztonságtól  és  alultápláltságtól  szenvedő  emberek
száma  növekszik,  és  egyre  inkább  felismerik,  hogy  a  jövedelem,  az  oktatás,  az
egészség és az esélyek területén megnyilvánuló egyenlőtlenség alátámasztja a mély
társadalmi  megkülönböztetést.  A  változás  iránti  igény  az  egész  világon  elterjedt,
tükrözve  a  jelenlegi  gazdasági,  társadalmi  és  környezeti  állapot  alapjául  szolgáló
növekedés minőségével szembeni elégedetlenséget.

A gondokkal kapcsolatos fontosabb megállapításai:

A globális gazdasági kilátások széles körű romlása visszaeséseket okozhat a fejlesztési
célok elérésében

A kereskedelempolitika bizonytalansága megterhelte  a globális  beruházásokat  és az
exportot

A kereskedelem feszültségek összefonódtak a pénzügyi bizonytalanságokkal

Egyre  növekvő  aggodalmak  vannak  amiatt,  hogy  a  monetáris  politika  elérte  a
korlátait ... és a további enyhítés fokozhatja a kockázatokat

A kockázatok továbbra is erőteljesen lefelé mutatnak

Jobban egyensúlyozott politikai elegyre van szükség

A nemzeti politikákat hatékonyabb globális együttműködéssel kell kiegészíteni

A fő  GDP-adatok  nem veszik  figyelembe  a  gazdasági  növekedés  minőségi  szem-
pontjait A magasabb életszínvonal felé haladás sokak számára megtorpant

A szegénység felszámolása egyre inkább az egyenlőtlenségek felszámolásán alapszik

Az éghajlati kockázatok egyre inkább fenyegetik az emberiséget ... míg sok jelenlegi
politikai intézkedésnek nincs hosszú távú víziója, súlyosbítva a globális kockázatokat

Sok ország nyerhet az energiaváltáson ... de a költségeket és az előnyöket nem osztják
meg egyenlően

Sürgős  fellépés  szükséges  az  energiával  kapcsolatos  fenntartható  fejlődés  globális
céljainak  elérése  felé  tett  előrehaladás  felgyorsításához,...míg  a  határozott  fellépés
késedelme jelentősen növeli a végső költségeket.

Következhetnek az összefoglaló elemei!

Bátran  kijelenthető,  hogy  világválságot  élünk  át,  ami  az  1929-31  évi  Nagy Válságnál  is
mélyebb és kiterjedtebb lehet. Mint az általam becsült The Economist mondja: „A globális
gazdasági helyzet komor. A koronavírus világjárvány után a globális kibocsátás éles vissza-
esését várjuk ebben az évben. A 2020 és 2021 év el fog veszni a növekedés szempontjából; a
globális GDP 2022 előtt nem fog helyreállni a koronavírus előtti szintre. A kockázatok lefelé
fordulnak,  mivel  a  világjárvány  második  hulláma  kisiklatja  a  gazdasági  fellendülést.  A
vakcina kifejlesztésének késése szintén jelentős hátrányt jelent.” (A második hullámról mint
elkerülhetetlen valamiről beszél, pedig az nagy kérdőjel!)

El  fog  mélyülni  a  Dél  és  Észak  közötti  fejlettségi  szakadék  (kivételt  fognak  képezni
természetesen Ausztrália és Új-Zéland).

Európa  súlyos  politikai  és  gazdasági  problémával  fog  küszködni,  valószínűtlen  az  EU
egységre  törekvő  lépéseinek  sikere  (Németország  és  Franciaország  pénzügyi  segélyprog-
ramja, az első közös hitelfelvétel, Olaszország kiemelt megsegítése...), tovább fog kínlódni a
nemzetállamiságra  esküvő országokkal.  Az egész  gazdasági  régió  világgazdasági  helyzete
romlani fog.
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Pólusváltás megy (használható a jelenidő, mert a folyamat élénken kirajzolódik) végbe Kelet
és Nyugat között: a válság után Kelet-Ázsia veszi át a gazdasági motor szerepét, és a Nyugat
szerepe másodlagossá válik.

Ennek a váltásnak döntő fejezete zajlik napjainkban: a kapitalizmus köpönyegébe bújt Kína –
miután a nála indult járványt varázslatos keménységgel és emberfeletti erőfeszítésekkel fel-
számolta  –  átveszi  az  ipari  lokomotívon  túl  a  vezető  szerepet  a  modern  kutatások  és
technológiák területén is, így átveszi a vezető szerepet az USA-tól. (Mind nyugodtabb szívvel
használom Kínával kapcsolatban a kapitalista jelzőt, mert napról napra szaporodik a komoly
nyugati megfigyelők szóhasználatában is!) Mint fogyasztó is elsőként támad fel: az EIU 9
oldalas tanulmányban méltatja a tényt: Kína fogyasztói kilábalnak a járványból.

Valószínűsíthető, (csak hogy ne mondjam mindig, hogy biztos), hogy az újrainduló termelő
cégek  között  sok  lesz  az  újító,  helyreállítás  helyett  reformokra  vállalkozó,  és  mint  ilyen,
magasabb profitrátát tud elérni, azaz az új gazdasági erők és a leragadók között nőni fog a
életképesség-szint.

A régiók közötti egyenlőtlenség-növekedésen túl óriási mértékben fog növekedni a jól funk-
cionáló „top” és a gyengén teljesítő „fenék” közötti szakadék. Nagy a valószínűsége, hogy
több ország csődbe fog jutni, és nemzetközi összefogásra lesz szükség a megmentésükhöz.

Az egyes országokon belüli egyenlőtlenség is elviselhetetlen mértékben fog tovább nőni, vad
ellentéteket szülve. Ilyen lesz például az USA.

Számtalan országban fog kialakulni általánosnak tekinthető éhínség, vagy legalábbis éhínség
mezők, mint ami már Magyarországon és a Fülöp-szigeteken is megjelent.

A kilábalás éveket fog igénybe venni. Lesznek kiugróan gyorsan talpra állók, de mire a világ
eléri  a  járvány  előtti  életszínvonalat  (ami  globálisan  kezelhetetlen,  mégis...),  addig  teljes
régióknak kell átalakulniuk, megreformálni önmagukat. A The Wall Street Journal a LinkedIn
szerkesztősége közvetítésével azt meri állítani, hogy az alacsony jövedelmű (law-income) és a
feltörekvő (emerging)  országok akár  öt  évig is  vergődhetnek,  mire  elérik  a  járvány előtti
állapotot.  Minket  is  az  utóbbiak  között  tart  nyilván  a  tudomány,  azaz  már  alulról  fogom
szagolni az ibolyát (szerintük, és ha lesz még), mire a rokonaim fellélegezhetnek.

A történelmi korszakváltás – meglátásom szerint – nem fogja romba dönteni a kapitalizmust,
sőt az emelt fejjel, diadalmasan fog kiemelkedni a katyvaszból. Mint írtam az Új korszak-
váltás könyvemben, a szuper-agyak és a tőke szövetsége lesz a technológiai  korszakváltás
egyik lesújtó eredménye, nincs erő, amelyik a gyors és magas profitrátát meglovagolókat le
tudná győzni. Nem lesz jellemző a válság humanitárius kezelése, sőt, tovább fog erősödni az
ember kizárása a munkából. A CommonDreams mutat rá, tiszteletreméltó szerző tollával: a
világ eddigi  legnagyobb vagyoncseréje  zajlott  le  a járvány alatt.  Ennél  a katasztrófánál  is
nagyobbra lenne szükség a kapitalizmus meghaladásához! Nem fog lázadásra, forradalomra,
szocializmusra  sor  kerülni,  a  válság  most  is,  mint  mindig  a  gyengébbeket,  kiszolgálta-
tottabbakat  sújtja  legjobban,  de  ők  eszköz  és  szervezettség  nélkül  nem  tudnak  komoly
ellenállást tanúsítani.

Alig írtam le, hogy nem fog szocializmusra sor kerülni,  villant  Slavoj Žižek „Pandemic!”
könyvének 10. fejezete:  „Communism or Barbarism,  as Simple as That!”  (Kommunizmus
vagy barbarizmus,  ilyen  egyszerű).  Őt  is  tisztelem,  nagy gondolkodó,  a  tőkét  egyszerűen
fertőző  entitásnak hívja,  romboló  hatására  utalva,  de  egyrészt  nem  a  már  megvalósult
szocializmusra gondol, másrészt nem dönt a kérdésben, azaz szerinte is a barbarizmus marad
uralmon a történelmi korszakváltás ellenére. Szeretem a nevét is, ezt a lágy szláv (szlovén)
nevet: Slavoj. Olyan, mint az orosz люблю, vagy a magyar fülolaj (aki nem ismeri, szóljon,
elmesélem). Érdekes ember, Orbán Viktort három-négyszer is gombostűre tűzi, majd halkan
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megjegyzi: akik éltek az alkalommal, és autoriter hatalommal tömték tele kérődző-gyomrukat,
a  gyengeségüket  bizonyítják  vele,  ingó  hatalmukat  remélik  stabilizálni.  Érdekes  a  marha
gyomra is:

Végül megjegyzem,  megerősítve az Új korszakváltásban kifejtett  véleményem:  a kilábalás
annyi  munkanélkülit,  ellátatlant,  éhezőt,  hajléktalant  fog  hátrahagyni  kilátástalan  jövővel,
hogy az emberiség nem nézhet másként tükörbe, csak ha minden erre a sárgolyóra született
embernek biztosítja a FELTÉTEL NÉLKÜLI BÁZIS ALAPJÖVEDELMET!

***

S mondd ember, ki láthatja jobban, mi zajlik világunkban, mint József Attila tette 1937-ben:

(ŐS PATKÁNY TERJESZT KÓRT...)

Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
a meg nem gondolt gondolat,
belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.
Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgőbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.

S mert a nemzetekből a szellem
nem facsar nedves jogokat,
hát uj gyalázat egymás ellen
serkenti föl a fajokat.
Az elnyomás csapatban károg,
élő szívre mint dögre száll –
s a földgolyón nyomor szivárog,
mint hülyék orcáján a nyál.

Lógatják szárnyuk az ínségnek
gombostűjére szúrt nyarak.
Bemásszák lelkünket a gépek,
mint aluvót a bogarak.
Belsőnk odvába bútt a hálás
hűség, a könny lángba pereg –
űzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.
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S mint a sakál, mely csillagoknak
fordul kihányni hangjait,
egünkre, hol kinok ragyognak,
a költő hasztalan vonit...
Óh csillagok, ti. Rozsdás, durva
vastőrökül köröskörül
hányszor lelkembe vagytok szurva –
(itt csak meghalni sikerül.)

S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!...
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kín –
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.

1937. január

*****
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I. Melléklet: egy zsák adat, információ

Kalandozás szórt adatok között, hogy érzékeljük a helyzet szinte teljes reménytelenségét! Nem
foglalkozom témakör, nagyságrend, hatás szerinti osztályozással. Így is elképesztő a kosár!

136 millió munkanélküli – írják ki a Work Digital Summit május 28-i video-konferenciájának
induló  oldalára.  Hatalmas  szám,  de  még  akkor  se  lehet  igaz,  ha  csak  a  „fehér  világra”
vonatkozna, nagyon kevés. Meg kell nézni. Rögtön az első adat mellbevágó. A The Guardian
azt írja, április 7-én, hogy a Covid-19 195 millió munkahelyet söpör ki,

És a szívéhez kap az ember, amikor elolvassa a csmonitor.com – - cikkét arról,
hogy hitekkel,  vallásokkal, istenekkel teli világunkban 1,6 md nem regisztrált  dolgozó – a
sárgolyónk munkaerejének fele – élt abból a munkából, amit éppen kapott. Mi lesz velük, ha a
koronavírus  miatt  elveszítik  a  munkájukat?  Hiszen az emberiség profitért  harcol,  az ilyen
léhűtőkkel nem foglalkozik, nem lesznek jogosultak semmiféle segélyre, támogatásra.

„A koronavírus világjárvány eredményeként világszerte emberek százmilliói veszítették el a
munkájukat.  De mi lenne az „informális szektorban” élő 1,6 milliárd munkavállalóval – a
globális munkaerő felével –. akiknek nem volt folyamatos munkája, amivel újrakezdhetne?” –
teszi fel a kérdést a cikk.

„A szám hallatán leesik az ember állam, nagy: 1 600 000 000. Egy egész hat tized milliárd.
Még a COVID-19 válságot övező statisztikák özöne közül is kiemelkedik. És bár a médiában
csak kevés figyelmet kapott, számít. Nagyon. Mert kiemel egy kritikus és valóban globális
kihívást, amely szinte biztosan nagyobb a pandémiánál.

Ez az 1,6 milliárd a világgazdaság peremén élők száma, a migráns munkavállalóktól a ‘gig’
gazdaságban  foglalkoztatottakig,  akiket  a  megélhetésük  elvesztésének  közvetlen  veszélye
fenyegeti.  Ők teszik  ki  a  világ  munkaerő-bázisának felét,  és  egyáltalán  nem biztos,  hogy
munkahelyük a válság vége után ismét megjelenik.” (A „gig” gazdaságnak nevezett átokban
olyan munkaerőt foglalkoztatnak, amely „egyszeri feladatokra vagy projektekre szerződik, és
általában digitális piactereken keresztül bérlik fel alkalmi munkára”.)

Hosszú cikk, a részletek miatt mégis érdemes elolvasni. A kérdéskör főként Afrikát és Dél-
Amerikát érinti. Megemlíti Kínát is, ahol a munkanélküli statisztikák alig jeleznek emelkedést,
de a cikk szerint ez nem foglalkozik a 300 millió migráns foglalkoztatottal. (Elképesztő szám,
mint Kína-barát nem is hiszem el, de nem ez az alkalom, hogy kiderítsem, mi az igazság!)

Nna! Túlságosan igazságkereső és türelmetlen ember vagyok ahhoz, hogy ezt a tételt nyitva
hagyjam. A Statista ezúttal is tisztába tesz mindent, illetve majdnem mindent: itt az  oszlop  -
diagramot bemutató lapja, amiből kiderül, hogy a 2018-ban közel 300 millió migráns dolgozó
valóban létezik,  csak a migráns itt  nem külföldi bevándorlót jelent, hanem három belföldi
vándormunkás  kategóriát.  Ennyi  nekem  most  elég,  hogy  miként  szerepelnek  munkaügyi
statisztikákban,  az  most  másodlagos  kérdés,  biztos,  hogy  kevesen  jogtalanok  közülük.
Külföldi dolgozó is létezik,  mintegy másfél  milliót  tesznek ki. (Kerülöm a munkavállalót,
mert hamisításnak tartom: ők a munkájukat adók! Munkaadók!)

Az  USA  és  Európa  költségvetési  kombinációkkal  és  pénznyomtatással  teremti  elő  a
támogatáshoz szükséges összegeket.

Úgy tűnik, a termelő szektoroknál égetőbb kérdésnek tartja a szerviz-szektorokat (éttermek,
szabadidő szolgáltatások,  kiskereskedelem)  és  ezt  az ILO (Nemzetközi  Munka Szervezet)
által is kiemelt 1,6 milliárd embert foglalkoztató informális gazdaságot.
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Itt búcsút is mondok a cikknek, mert félfüllel hallom, hogy a Renault 15 000 dolgozóját, a
Nissan háromezret, a csúcs-autótípusokat gyártó üzemek a dolgozóik negyedét bocsájtják el.
A japán autógyárak fékezik a termelést!

Ugyanakkor  –  az  e-kereskedelemhez  hasonlóan  –  a  gyorsétkeztetési  láncok  is  lendületes
fejlődési periódust élveznek, és bátran beruháznak. A fülöp-szigeti születésű Jollibee például,
amelyik 1200 gyorséttermet üzemeltet szerte a világon, átfogó fejlesztési terveken dolgozik,
és  felvásárol  gyengébbeket.  A  business.iquirer.net  cikke szerint  a  fejlesztés  a  következő
megoldásokat foglalja magában: éttermek racionalizálása (gondolom, bezárása) meghatáro-
zott földrajzi térségekben, az éttermekben használt források racionalizálása, a távolságtartás
szabályainak  betartása,  beruházás digitális kereskedésbe  és  technológiába,  a  házhoz  és
irodába  szállítás,  utcai  és  autósokat  kiszolgáló  kapacitások  növelése,  mobil  alkalmazások
bevezetése  a  rendelés  és  fizetés  egyszerűsítésére,  „felhő-konyhának”  nevezett,  jelöletlen,
belső tér nélküli, alacsony bérletű helyeken épített egységek létrehozása, a termelő és elosztó
részlegek racionalizálása.

A profitráta minden bizonnyal nőni fog, de a foglalkoztatás nem!

Az asia.nikkei.com adja hírül, hogy Indiában a munkanélküliek száma 120 millió.

Ugyanakkor a Reliance Industries, India legnagyobbnak mondott cégcsoportja  a tudásalapú
tevékenységek felé vesz éles fordulatot olyan beruházók közreműködésével, mint a Facebook,
Silver Lake, Vista Equity Partners, General Atlantic, KKR and Mubadala. (A legnagyobbnak
mondás  csalóka,  a  Tata  konglomerátum  3-4  felé  szakítva  szerepel  a  Forbes,  Fortune  és
Fortune  India  500 összeállításokban,  3  együtt  többet  hoz  a  konyhára,  mint  a  Reliance,  a
cégcsoport átalakulása, illetve annak gyors ütemben folytatása a járvány alatt azonban így is
igen jelentős tendenciát jelez! Egy-egy ilyen indiai cég keresztbe nyeli le Magyarországot...)

A Facebook a koronavírus alatti  jó tapasztalatai  alapján úgy döntött,  hogy a távmunkával
(homework) dolgozói arányát 2030-ra 50%-ra növeli.

A Haaretz figyelmeztet: a fiatalok munkanélkülisége karantén-generációt hozhat létre.

A LinkedIn szerkesztősége a munkanélküliség általános európai növekedéséről számol be, és
spanyolországi fotót mutat be:
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A Rolls-Royce  9000 dolgozótól válik meg, és figyelmeztet,  hogy évekbe fog telni, mire a
járvány előtti helyzet helyreáll.

A Microsoft a bankolás mesterséges intelligencia módszereit ismerteti.

Asia.nikkei – A legnagyobb japán tőzsdeügynökség, a Nomura digitalizálja magát.

A Hertz felszámolja önmagát.

Asia.nikkei – újabb 1 billió dollárnyi ösztönző-csomagot nyit meg a japán kormány.

A Forbes összeállította a koronavírus-járvány miatti leépítések listáját (május 27-ig).

Fontosnak érzem, ezért kiterítem itt. Angol, de a cégnevek és a számok érthetővé teszik, ki-mi
hány dolgozójától vált meg!

Coronavirus Layoffs: Boeing Lays Off 6,770 Workers Amid Pandemic

A cikk szerzője: Lisette Voytko

New York-i újságíró vagyok, aki a Forbes új híreivel foglalkozik. Mesterfokozatot szereztem
a Columbia University Újságírói fakultásán – írja magáról.

*
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II. Melléklet – A The Economist Intelligence Unit június 18-i webinára

A  rendkívül  jó,  és  világszerte  elismert  elemző  szervezet  webinárt  tartott  ma,  a  könyv
lezárásának  napján.  Tulajdonképpen csak  erre  vártam a lezárással,  remélve,  hogy a tudós
társaság  adatai,  megállapításai  alá  fogják  támasztani  a  téziseimet.  Kétség  nem fér  hozzá:
helyesen döntöttem, minden lényeges kérdésben azonos álláspontot foglalunk el. 

Hogy angolul nem értő olvasóim számára is világos legyen a kép, amit az EIU elénk tár, az
előadásban szereplő – és megállítható - táblázatok címét lefordítom, és tömören ismertetem,
mit állítanak! Tíz tábla, tíz riasztó képlet.

 

WATCH WEBINAR

 

A webinárban megjelenés sorrendjében:

1. A globális kibocsátás jelentősen csökkenni fog 2020-ban.

A globális kép elszomorító, valamennyi G7 országban recesszió van, a G20 csoportból csak
Kína és Indonézia nem zuhan nagyon. A globális kereskedelem jó 22%-kal zsugorodik.

x

2. A kép elszomorító az egész világon.

A The Economist címlapjait konkrét adatok kísérik. Ekkora a recesszió az egyes országok-
ban és régiókban.

x

3. A talpra álláshoz vezető út hosszú lesz (és rögös).

A G20 országok GDP adatainak előrejelzése 2020-ra: kék – a járvány előtti, vörös – június 
10-i előrejelzés.

x

4. A vagyoni helyzet változása az USA kiskereskedelmi szektoraiban.

A jobboldali  oszlopban,  fentről  lefelé:  gyógyszerek,  építő-  és kertészeti  eszközök,  élelmi-
szerek, ruházat,  bútorok, járművek. A januári helyzet  adja a kiinduló adatot (100%). Van,
aminek a visszaesése szinte hihetetlen, például a ruházati kiskereskedelem áprilisra 20% alá
esett vissza.

x

5. A helyreállás nem fogja kiegyenlíteni a veszteséget.

Az autóipar várható változásai: az elektromos járművek iránti kereslet számottevőbb; támo-
gató csomagokat  nyújtott  Kína,  Franciaország,  Németország és Spanyolország,  elektromos
járművekre koncentrálva; az USA fordított irányba mozdult, puhított a kibocsájtási normatí-
vákon, az elmaradt kereslet nem fog gyorsan visszaépülni; a fogyasztási hitelek iránti kereslet
alacsony.

x
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6. A turizmus nagyon lassan fog újjáéledni. 

2022-23  körül  áll  vissza  a  járvány  előtti  helyzet.  A  nemzetközi  turizmus  2023-ban  fog
helyreállni. A belföldi turizmus valamennyire betöm lyukakat, de kisebb, turizmustól függő
országok szenvedni fognak. Az árak emelkedni fognak. 

(Költői kérdés: miért erre koncentrál a kormányzatunk?)

x

7. Az online kereskedelem térnyerése a munkahelyeket fogja veszélyeztetni.

A  sötétkék  a  kis-  és  nagykereskedelem  részesedését  mutatja  a  teljes  kereskedelemből,  a
világoskék az e-kereskedelem arányát a kiskereskedelemből (kissé zavaró a nem azonos alap).
Kár, hogy Kína nem kapott helyet, valószínű itt is vezető helyet foglalna el.

És egyértelmű, hogy nem munkahely-szaporítás, hanem munkavesztés a végeredmény.

x

8. A nagy külföldi beruházókat súlyos csapások érték.

Belföld felé fordulás jellemzi a beruházásokat.  A külföldiek beruházásit élénkebb politikai
ellenőrzés fogja kísérni. (Nem rólunk szól ez a táblázat.)

x

9. A geopolitikai szilánkosodás gyorsulni fog.

A felsorolt folyamatokból az utolsót emelem ki: az USA szankciókkal fenyegeti Kínát, ami
katasztrófához vezethet. (A két ország viszonya minden szempontból romlani fog.) 

Persze fontos megállapítások is sorakoznak: Oroszország és Kína igyekezni fog a globális
helyzetét javítani (magyarul előre törni, ami Oroszország esetében csak relatíve sikerülhet, az
USA visszaesésével); a globalizáció talán nem bomlik fel, de az „épp időre szállítás” vissza
fog esni, a stratégiai készletek viszont növekedni fognak. 

x

10. A hanyatlás veszélyei magasak az egész világon.

Ritkán hallhatók a politikai problémák ilyen jól felállított sorozatban: az USA-Kína keres-
kedelmi háború a globális gazdaságot szakítja szét; anti-globális politikák sújtják a világkeres-
kedelmet; USA-EU kereskedelmi háború tör ki; Brexit. 

Tulajdonképpen  először  itt  találkoztam  az  USA-EU  kereskedelmi  háborúval,  mint  valós
veszéllyel.

*****

A szerző lábnyoma: https://hu.wikipedia.org/wiki/Halmos_Antal

*

Lezárva: 2020. június 18-án
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