
Német számítások a bevándorlók hasznáról 

 

Miután a bevándorlók száma már elérte az 

egy milliót, megjelentek az első 

számítások is, hogy milyen haszna lesz 

ebből a német gazdaságnak. A Német 

Gazdaságkutató Intézet (DIW) szokásos, 

három-variációs modellje a 

legvalószínűbbnek azt tekinti, hogy 2020 

után a bevándorlókból Németországnak 

több lesz a haszna, mint amennyi 

költséggel járnak, és a nettó haszon 

hosszabb távon eléri a nemzeti termék egy 

százalékát. Ennek az a feltétele, hogy a 

migránsok mielőbb munkát találjanak és 

integrálódjanak a munka világába. (A 

derűlátó variáns szerint már 2018-tól, de 

még a pesszimista számítás is azt hozza 

ki, hogy legfeljebb tíz év múlva már 

hasznára lesznek Németországnak.) 

Daniel Stelter neves gazdasági tanácsadó szerint a DIW közgazdászai a fellegekben járnak, 

számításuk súlyosan félrevezető. Fő kifogása az, hogy a DIW nem veszi figyelembe a 

bevándorlók integrálásának oktatási és képzési költségeit, és a modellben feltételezett 

foglalkoztatási szint és a keresetek szerinte túl magasak. 2020-ig a menekültek ellátása 90 

milliárd euróba fog kerülni, melyhez hozzájön 30-50 milliárd oktatási-képzési költség. (Ez a 

GDP évi 0,6-0,7 százalékát emészti fel.) Sőt, folytatódik a kritika, a DIW még azt is 

elfogadhatónak tartja, hogy a migránsok integrálásának költségei miatt veszélybe kerüljenek a 

szinte kőbe vésett hosszú távú költségvetési egyensúlyi célok. A közte és Marcel Fratzscher, a 

DIW elnöke között kialakult vitában (Der Spiegel, 47/2015) az utóbbi azzal érvel, hogy az 

oktatási-képzési költségeket (legyen az akár a „saját” gyermekeiké, akár a bevándorlóké), a 

jövőbe fektetett beruházásnak, és nem kiadásnak kell tekinteni. Továbbá – érvel Fratzscher – 

a helyzetet dinamikus hatásaival együtt kell vizsgálni: amikor a bevándorló elkezd dolgozni, 

egyben adófizetővé is válik, és fellendíti a vállalkozást, ahol dolgozik, valamint – bére révén – 

keresletet is támaszt más termékek iránt, tehát több úton-módon is élénkíti a gazdaságot. 

Stelter egy olyan mátrixot állít fel, ahol a bevándorlók foglalkoztatási arányának és 

keresetüknek különböző értékeket tulajdonít. Forgatókönyveiből az olvasható ki, hogy a 

bevándorlás akkor jön ki „null-szaldósra”, azaz akkor lesz pénzügyileg semleges, ha a 

bevándorlóknak legalább a fele dolgozni fog, és keresetük eléri a németekét. Ahhoz, hogy a 

szaldó pozitív legyen, magasabb foglalkoztatási és jövedelmi szintet kell feltételezni. 

Mindkettő merész elképzelés. Ha csak a németekének a felét keresik, már 80 százalékos 

foglalkoztatottság kell a null-szaldó eléréséhez. Ahhoz, hogy a DIW által kimutatott, a GDP 1 



százalékát kitevő pozitívumot elérjék, még az sem elég, ha 80 százalékuknak lesz állásuk és 

kétszer annyit keresnek, mint a németek. 

 

Angela Merkel augusztusban hozta meg egyszemélyes döntését a bevándorlók tömegeinek a 

beengedéséről, a hatástanulmányok viszont csak novemberben készültek el. Kedves német 

liberáldemokraták! Mi van a fékekkel? Hol maradtak az ellensúlyok, a vita és a 

transzparencia? Így az autokráciákban szokás dönteni – csak megfontoltabban. Azonban nem 

szabad elfelejtenünk, hogy Németországban alkotmányos kötelezettség a menekültek 

befogadása, erősen jelen van a náci bűnök jóvátételének szándéka, így a menekültügy nem 

csupán gazdasági kérdés. 

 

Kiss Károly 

közgazdász és társadalomkutató 

 

Megjelent a Magyar Nemzet 2015. december 16-i számában, illusztráció nélkül. 

Forrás: Der Spiegel 47/2015. „Ihre Botschaft ist fatal”. Spiegel-Streitgespräch.  

 

 

Miklóssy Endre megjegyzése: 

Érdekes ez a számítás. De még érdekesebb az, hogy szóba sem kerül egy másfélezer éves kultúra és 

ennek a megmaradása. Az egész kérdéskör egy cost-benefit elemzésre egyszerűsödik - ehhez képest 

igazán mellékes az, hogy maga a számítás reális-e. Kultúránk immár átalakult egy üzemgazdasággá. 

Viszont aki azt hiszi, hogy ez akárcsak gazdaságilag is versenyképes maradhat más, komplexebb 

kultúrákkal szemben, az őrült vagy gonosztevő. 


