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„A magyar emberek mindig is szabadság-szere-
tetükről voltak ismertek. Az 1956-os forradalom a 
kommunista rezsim számára a második világháborút 
követő első komoly, országos méretű kihívást jelen-
tette, amely elvetette a későbbi, a szabadságért foly-
tatott sikeres küzdelem magját Magyarországon és 
Közép-Kelet-Európában. 1990 áprilisában Magyar-
országon tartották az egyik első szabad többpárti vá-
lasztást az akkori keleti blokkban. A berlini fal le-
omlásához vezető első „repedések” tulajdonképpen 
Sopron mellett keletkeztek, amikor a páneurópai pik-
nik idejére kinyitották a Magyarország és Ausztria 
közötti határátkelőt. Azóta Magyarország soha nem 
nézett vissza. Amit azóta Magyarország és a magyar 
nép együttesen, egy nemzetként elért a jobb esélyek 
és jobb életszínvonal megteremtésében, az teljesen 
lenyűgöző. Ezért is nagy megtiszteltetés számomra, 

hogy ma együtt ünnepelhetem itt Önökkel Magyar-
ország OECD-csatlakozásának 25. évfordulóját. Kö-
szönöm, hogy meghívtak erre az alkalomra, és hogy 
vendégül látnak Budapest gyönyörű városában. 

Az 1996-ot megelőző időszak, mielőtt Magyaror-
szágot meghívták és felvették volna az OECD 27. tag-
jának, a gazdasági és társadalmi reformok fontos évei 
voltak Magyarország számára. Az ország felkészítése 
a sikerre, Az OECD pedig támogatta Magyarorszá-
got a központi tervgazdaságról a piacgazdaságra való 
átállásban. 1991-től, az OECD a „Partnerek az átme-
netben” nevet viselő program keretében ösztönözte és 
segítette Magyarországot kulcsfontosságú reformjai-
ban, többek között az első, 1991-es Magyarországról 
készült gazdasági országtanulmánnyal, amely kap-
csán kiemelendő, hogy a Szervezet első ízben készí-
tett országtanulmányt olyan országról, amely nem 
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„Az OECD tagság nem csak 
Magyarország számára hasznos és 
előnyös, hanem a Szervezet is sokat 
profitál belőle.”
Mathias Cormann OECD Főtitkár ünnepi köszöntője   
a „Magyarország 25 éve az OECD-ben” jubileumi eseményen



tagországa az OECD-nek. Együttműködésünk Ma-
gyarországgal még magasabb szintre lépett, amikor 
a kormány 1993-ban hivatalosan is bejelentette az 
OECD-hez való csatlakozási szándékát, az OECD Ta-
nácsa pedig megnyitotta az utat a csatlakozási folya-
mat elindításához a következő évben. Magyarország 
sikeresen megbirkózott az OECD tagságság feltéte-
leit jelentő reformkihívásokkal is. Az Országgyűlés 
új devizatörvényt fogadott el, amely bevezette a sza-
bad deviza-konvertibilitást, és kormányzati átalakí-
tások is történtek a hatékonyság növelése érdekében. 
Magyarország első nem OECD tagként csatlakozott 
az OECD nemzetközi befektetésekre vonatkozó jogi 
eszközeihez, megerősítve ezzel az ország gazdasági 
reform iránti elkötelezettségét. Kitartó munkájának 
köszönhetően Magyarországot 1996 márciusában az 
OECD Tanácsa felkérte az OECD-hez történő csatla-
kozásra. 

Az évek során a partnerség Magyarországgal szá-
mos fontos szakpolitikai területen virágzott, legyen 
szó a versenypolitikáról, a kereskedelemről, a korrup-
ció elleni küzdelemről, a felelős üzleti magatartásról, 
a digitális átalakulásról, hogy csak néhányat említsek. 
Magyarország gazdasági átalakulása az OECD-csat-
lakozás óta sikertörténet a magyarok számára és ins-
piráció más posztkommunista országoknak. A sike-
res gazdasági teljesítményt jól példázza a jövedelmi 
szintek elismerésre méltó konvergenciája, a szilárd és 
stabil államháztartás, valamint az alacsony munka-
nélküliség.

A rendszerváltás alatti és utáni időszakban kifej-
tett, a gazdaság stabilizálására és strukturális átala-
kítására irányuló több éves erőfeszítés eredményes-

nek bizonyult. Magyarország mágnesként vonzotta a 
külföldi működőtőkét, és új növekedési pólussá vált 
Európában. Hadd helyezzem ezt némileg perspektí-
vába: Magyarországon az OECD-csatlakozás előtti 
egy főre jutó GDP 46 százalékkal volt az OECD-átlag 
alatt. Mára az egy főre jutó GDP csaknem 90 száza-
lékkal magasabb, mint 25 évvel ezelőtt, az OECD-át-
lagtól való eltérés pedig a felére, 25 százalékra csök-
kent. Ez figyelemre méltó eredmény. Magyarország 
ma az egyik leggyorsabban növekvő és legdinamiku-
sabb OECD-gazdaság, ahol az egyik legalacsonyabb 
a munkanélküliségi ráta és az egyik legmagasabb a 
foglalkoztatottság.

Ezt a jelentős teljesítményt megtámogatta továbbá 
az autópályáktól és egyéb közlekedési infrastruktú-
ráktól a vezetékes szélessávú hálózatig tartó modern 
infrastruktúra-rendszer kifejlesztése is, amely a digi-
tális átalakulás alapjait is adja. A vezetékes szélessá-
vú előfizetések Magyarországon jóval az OECD-átlag 
felett vannak. Magyarország tökéletesen mutatja be 
azt, hogy a szilárd, piaci alapú gazdaságpolitika és a 
demokrácia iránti elkötelezettség, valamint a szabá-
lyalapú globális kereskedelmi rendszeren belüli mű-
ködés miként növelheti a gazdasági jólétet és az élet-
színvonalat.

A mai évfordulót azonban beárnyékolja a CO-
VID-19 világjárvány. A pandémia hirtelen véget vetett 
annak a gyors növekedési időszaknak, amelyet a reál-
bérek és a foglalkoztatás jelentős növekedése jellem-
zett. Szerencsére Magyarország gazdasága megerő-
södve került ki a válságból, ami a támogató politikák 
mellett az oltóanyagok elérhetővé válásának, a korlá-
tozó intézkedések lazításának, és a gazdaság minden 
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területén a digitális átalakulás –ki kell mondanunk – 
járvány miatti felgyorsulásának volt köszönhető.  A 
magyar GDP mára meghaladta a járvány előtti szin-
tet, bár a fellendülés üteme és ereje mindenhol bizony-
talan marad. Amint a kilábalás önfenntartóvá válik, 
Magyarországnak strukturális reformokra lesz szük-
sége a jövedelemnövekedés korábbi lenyűgöző pályá-
jához való visszatéréshez, valamint a zöld és digitális 
átállás sikeres megvalósításához.

Ami az éghajlatváltozást illeti – ahogy Minisz-
terelnök-helyettes Úr is említette –, fontos az ambí-
ciószintünk növelése a globális nettó zéró kibocsátás 
2050-ig való elérése érdekében, miközben megaka-
dályozzuk a különböző országok közötti negatív át-
gyűrűző hatásokat a versenyképesség, a szénszivár-
gás vagy a kereskedelmi feszültségek tekintetében, és 
fenntartjuk a szükséges reformok állami támogatását. 
Ezért kezdeményeztem tagjaink és G20-partnereink 
körében egy hatásvizsgálat elkészítését az explicit és 
implicit szén-dioxid-árazási erőfeszítésekre vonatko-
zóan, a nemzetközi adóreform Inkluzív keretrend-
szerével kapcsolatos sikeres tapasztalatainkra építve. 
A vizsgálat célja, hogy segítse a különböző joghatósá-
gokban alkalmazott megközelítések közötti, az eltérő 
körülményekre és az eltérő kiindulási pontokra visz-
szavezethető eltérések beazonosítását és értékelését.

Az OECD továbbra is elemzésekkel és legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó tanácsokkal támogatja Ma-
gyarországot a fellendülésben és a zöld átállásban. 
Legfrissebb, idén júliusban közzétett, Magyarország-
ra vonatkozó gazdasági országtanulmányunk szak-
politikai ajánlásokkal segíti a kormányt a COVID-19 
válság utáni gyorsabb, fenntarthatóbb és ellenállóbb 
helyreállítás érdekében. Ahogy a Nemzetközi Klí-
mapolitikai Cselekvési Programunk szakpolitikai 
tanácsok és összehasonlítható mutatók által segíthet 
Magyarországnak kötelezettségvállalásai terén elért 
eredményei nyomon követésében és értékelésében, 
valamint klímavédelmi cselekvési tervei finomhan-
golásában.

Magyarország OECD tagságából az egész Szerve-
zet nagymértékben profitált. A piacgazdaságra való 
sikeres átállásra és a rendkívül gyors gazdasági fej-
lődés tapasztalataira építve Magyarország értékes 
hozzájárulást tud nyújtani az OECD közösségnek. 
Magyarország a Budapesti Versenyügyi Regionális 
Oktatási Központ felállítása útján – amely a Gazdasá-
gi Versenyhivatal és az OECD 2005-ben indított kö-
zös vállalkozása – kiemelten fontos szerepet játszott 
az OECD közép-kelet- és délkelet-európai régiókban 
való népszerűsítésében. Magyarország kulcsfontos-
ságú támogatója a Délkelet-Európával és Eurázsiával 

való együttműködés megerősítésére tett erőfeszítése-
inknek is, megosztva tapasztalatait a gazdasági átme-
net hatékony elősegítése és a reformtevékenység, va-
lamint a tartós gazdasági fejlődés ezzel párhuzamos 
fenntartása terén.

Magyarország 2016-ban csatlakozott a Fejlesz-
téstámogatási Bizottsághoz, az „Etikai irányelvek a 
megbízható mesterséges intelligencia számára” nem-
régiben történő bevezetése útján eleget tett az OECD 
Tanács Mesterséges Intelligenciáról szóló ajánlása-
inak, és természetesen Magyarország is szerepel az 
OECD minden évben megjelenő, zászlóshajó kiad-
ványaiban. Nagyra értékeljük pozitív és konstruk-
tív kapcsolatunkat és szoros együttműködésünket 
Magyarországgal, és e tekintetben szeretném meg-
köszönni Turóczy László nagykövet úrnak a párizsi 
csapata élén végzett munkáját és a kiváló együttmű-
ködését az OECD munkaterületek sokaságában. Ké-
szen állunk a Magyarországgal való szoros együtt-
működésre valamennyi kulcsfontosságú stratégiai 
prioritásunk kapcsán. Ezek: a gazdasági talpraállás 
erejének és minőségének optimalizálása; globális ve-
zető szerepünk megőrzése és ambícióink elérése az 
éghajlatváltozás elleni hatékony fellépések terén; a di-
gitális átalakulás gazdasági hatásainak optimalizálá-
sa; a nemzetközi adó-megállapodásunk gyors és ha-
tékony végrehajtása; nemzetközi szabályokon alapuló 
kereskedelmi rendszerünk megfelelő működésének 
elősegítése a WTO-val a középpontban – ami kiemel-
ten fontos egy olyan export orientált országnak mint 
Magyarország –; valamint a társadalmi kohézió foko-
zása a jobb társadalmi mobilitás és az esélyegyenlőség 
révén. Az OECD közelmúltbeli 60. évfordulós jövő-
képe meghatározza Szervezetünk jövőjének iránya-
it és globális jelenlétét, megerősítve közös demokra-
tikus értékeink és elveink fontosságát. Magyarország 
az elmúlt 25 évben jelentős mértékben hozzájárult 
Szervezetünk sikeres működéséhez.

A mai konferencia egyedülálló bepillantást nyújt 
a Magyarország és az OECD által közösen megtett, 
az OECD 60. évfordulós nyilatkozatában is megjele-
nő közös értékeinken és elveinken alapuló útra. Biz-
tosak lehetnek abban, hogy Magyarország továbbra is 
minden lépésnél számíthat az OECD-vel való nagyon 
szoros együttműködésre, hiszen együtt dolgozunk 
azon, hogy erős, ellenálló, zöld és inkluzív fellendü-
lés legyen Magyarországon és a világon. Ezért a teljes 
OECD-közösség nevében szívből gratulálok Magyar-
országnak a csatlakozás 25. évfordulója alkalmából, 
és örömmel nézek elébe, hogy az elkövetkező évek-
ben tovább gazdagítsuk partnerségünket. 

Köszönöm.” 
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Az OECD Forum on Green Finance 
and Investment 2021 konferencia ke-
retében az előadók a klímavédelmi 
beruházások 2030-ig történő draszti-
kus felgyorsításának szükségességére 
hívták fel általánosságban a figyelmet 
a karbonsemlegesség 2050-re történő 
elérése érdekében. 

A konferencia résztvevői hangsúlyoz-
ták, hogy ahhoz, hogy a pénzügyi szek-
tor megfelelően tudjon reagálni a kihívá-
sokra, összehasonlítható, megbízható és 
transzparens környezeti, társadalmi és 
irányítási mérőszámokra van szükség. 
Mindezek hiányában fennáll a piaci tö-
redezettség és a beruházások nem meg-
felelő allokációjának veszélye. 

Hugh Wheelan, a Responsible In-
vestor portál ügyvezető igazgatója nyitó beszédében 
rávilágított arra, hogy a zöld helyreállításra fordí-
tott összeg 10%-ának hatásai nem pozitívak a kör-
nyezetre. Erre való tekintettel cselekvésre van szük-
ség, miszerint a helyreállítási terveket egyeztetni kell 
a Párizsi Egyezménnyel és a kapott összevetés alap-
ján szükséges a pénzügyi mozgások és befektetések 
alakítása a karbonsemlegesség megvalósíthatósága 
céljából. Kiemelte, hogy a tőke átcsoportosításának 
felgyorsítása szükséges az alacsony kibocsátású tevé-
kenységek felé, amelyhez világosabb definíciókra van 
szükség a fenntartható és az átmeneti finanszírozás 
tekintetében. Egy fenntartható és ellenállóképes inf-
rastruktúra kialakítása is szükséges, amely képes el-

lenállni az éghajlati sokkhatásoknak. Beszéde zárá-
saként hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos politikai célok ne csak 
célok legyenek, hanem azok végrehajtása is biztosítva 
legyen, amelyhez elengedhetetlen a fejlődő országok 
támogatása is. 

A konferencia panelbeszélgetéseinek fókuszában a 
karbonsemlegesség irányába történő átmenet, a klí-
masemlegességi céloknak való megfelelés, illetve a pi-
aci hatékonyság fejleszthetőségének irányai álltak. A 
2050-es karbonsemlegességi céldátum elérése érde-

kében a jelenleg ismert pénzügyi rend-
szer teljes álalakítása szükséges, mivel 
egy olyan rendszerre van szükség, amely 
az átmenetet finanszírozási oldalról tá-
mogatja, és amely alkalmas a tiszta ener-
gia-beruházások mobilizálására. Mathi-
as Cormann OECD főtitkár beszédében 
hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás-
sal kapcsolatban minden eddiginél haté-
konyabb lépésekre van szükség, és ebben 
a folyamatban az OECD kiemelt vezető 

szerepet kíván betölteni. A panelbeszélgetésekben ki-
emelték annak fontosságát, hogy a fenntarthatósági 
adatok és mutatók széles körben, egységesen elfoga-
dottak és összehasonlíthatóak legyenek. John Kerry, 
az Amerikai Egyesült Államok klímaügyi különmeg-
bízottja videóüzenetében kiemelte, hogy a globális fel-
melegedés 1,5°C alatt tartása még elérhető, de ez szél-
eskörű és gyors összefogást igényel. Mary Warlick, az 
IEA ügyvezető igazgatóhelyettese szerint rendszer-
szintű változtatásra van szükség, amelynek része a 
megújuló energiatermelési kapacitás és az elektromos 
járművek állományának drasztikus bővítése 2030-ig. 
Bővebben:
https://oecd-events.org/green-finance/

Mathias Cormann OECD főtitkár 
2021. november 29-30-án másfél na-
pos munkalátogatást tett Budapesten. 
A főtitkár a Planet Budapest 2021 Vi-
lágtalálkozó vezetői nyitópaneljében 
és a Magyarország OECD-csatlako-
zásának 25. évfordulója alkalmából 
tartott ünnepi rendezvényen tartott 
előadásai mellett találkozott Áder 
János köztársasági elnökkel, Orbán 
Viktor miniszterelnökkel, 

Varga Mihály miniszterelnök-helyettessel és Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is. 
A kétoldalú találkozók során, amelyeken a főtitkár 

visszatérően megköszönte hazánk támogatását és 
elismerően szólt Magyarország gazdasági sikereiről, 
kiemelt téma volt még a globális gazdasági kilátások 
kölcsönös értékelése, az európai geopolitikai hely-
zetkép megvitatása, a nemzetközi adózás, a klíma-
változás elleni közös fellépés, a zöld gazdaság és az 
energiabiztonsági szempontok érvényesítése, a Szer-
vezet bővítése, valamint a digitalizáció, a technoló-
giai innováció és termelékenység kérdésköre. 

A köztársasági elnöki találkozó keretében a tár-
gyaló felek egyetértettek abban, hogy a klímasem-
legességet és a kibocsátás-csökkentési vállalásokat a 
gazdasági és az energiabiztonsági szempontok érvé-
nyesítése mellett kell elérni, és a globális problémák 
megoldásához fokozott technológiai innovációra is 
szükség van. Az implicit és explicit karbonárazás 
kérdéskörében a főtitkár ismertette az OECD szak-
mai bázisára épülő multilaterális együttműködé-
si platform létrehozásának tervét, és megköszönte 
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Hazai vonatkozású események

OECD Forum on Green Finance and Investment 
(2021. október 11-14., virtuális)

A klímavédelmi beruházások  
drasztikus felgyorsítása szükséges  
a karbonsemlegességi célok eléréséhez

Budapesten járt Mathias Cormann,  
az OECD új főtitkára 
(2021. november 29-30.)

Stabil értékközösség és megerősített együttműködés a 
Szervezettel
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Magyarország támogatását és nyitottságát a kezde-
ményezés iránt. Köztársasági elnök úr felhívta a fi-
gyelmet az externális költségek számításának, illet-
ve teljes körű figyelembe vételének szükségességére 
is, amely kapcsán a főtitkár ezzel egyetértve kifej-
tette, hogy az externális költségek számítása szerves 
részét képezi az OECD által javasolt multilaterális 
megközelítésnek. A megbeszélés keretében a ma-
gyar delegáció tagjaként Balogh László, a Pénzügy-
minisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes 
államtitkára ismertette az OECD-ben, a 
klímaváltozás gazdaságpolitikai kérdé-
sei területén folyó szakmai munka aktu-
ális irányait.

A miniszterelnöki találkozó kere-
tében a tárgyalófelek kölcsönösen po-
zitívan értékelték a magyar gazdaság 
helyzetét és a gazdaságpolitikai folya-
matokat, ugyanakkor a pénzügyi ada-
tok alakulásában kockázati tényezőként 
nevesítették a világjelenségnek számí-
tó magas inflációt. Az európai politikai 
helyzetet értékelésében súlyos veszte-
ségként került említésre az Egyesült Ki-
rályság kilépése az Európai Unióból, és 
Orbán Viktor kiemelte, hogy a társadal-
mi egyenlőtlenségek kérdéskörében Ma-

gyarország a nyugat-európai országok többségé-
től eltérő álláspontot képvisel, utalva az egykulcsos 
SZJA-rendszerre és a szociális támogatások munka-
alapúvá alakítására. Erre egyetértően reagálva Mat-
hias Cormann kifejtette, hogy a társadalmi egyenlő-
ség helyett az esélyek egyenlőségére kell törekedni. A 
témában Miniszterelnök úr arra is felhívta a figyel-
met, hogy Magyarország az évtized végére várható-
an az EU nettó befizetőjévé válik. Miniszterelnök úr 
a találkozó végén kiemelte Magyarország szerepét 

a keresztény-konzervatív politikai erők nemzetközi 
együttműködésében, és felhívta a figyelmet a CPAC 
(Conservative Political Action Conference) Buda-
pesten tartandó 2022. évi konferenciájára.

Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénz-
ügyminiszter munkaebéd keretében fogadta Mathi-
as Cormannt, amelyen Miniszter úr a főtitkár ké-
résére rövid tájékoztatást adott a magyar gazdaság 
helyzetéről, különös tekintettel a dinamikus nö-
vekedési kilátásokra, és értékelte az aktuális pénz-
ügyi egyensúlyi kockázatokat. A főtitkár elismerő-
en nyilatkozott a gazdaság gyors fellendüléséről, és 
a magyar gazdaság nyitottságát kifejezetten pozití-
van értékelte, mivel az hozzájárul a gazdasági ver-
senyképességhez. Miniszter úr három olyan terüle-
tet emelt ki, ahol Magyarország kiemelten számít az 
OECD szakmai támogatására, ezek a klímaváltozás 
és a karbonsemlegesség elérése, a digitális átalaku-
lás és a termelékenység. Egyetértés volt abban is a 
felek között, hogy a karbonsemlegesség elérése érde-

kében hozott különböző lépések hatásait nemcsak 
a szénkibocsátást szem előtt tartva kell értékelni, 
hanem energiabiztonsági, versenyképességi és jólé-
ti szempontokat is figyelembe kell venni.  Miniszter 
úr kérdésére válaszolva a főtitkár röviden beszámolt 
az októberben született nemzetközi adóügyi megál-
lapodás gyakorlati megvalósításáról, amely kapcsán 
Miniszter úr megjegyezte, hogy a globális minimu-
madó ügyében Magyarország számára is megfelelő 
kompromisszum született.

A külgazdasági és külügyminiszteri találkozón 
a főtitkár köszönetet mondott a Magyarország ál-
tal, más közép-európai országokkal együtt a fő-
titkár-választási eljárás során és azóta is nyújtott 
támogatásért. Mathias Cormann elismerően nyi-

latkozott a magyar gazdaság COVID-válságból való 
gyors kilábalásáról és a gazdasági növekedés jelen-
legi üteméről, de felhívta a figyelmet a globálisan is 
erősödő inflációs kockázatokra. A főtitkár értéke-
lése szerint hosszabb távon a reálgazdasági funda-
mentumok a meghatározóak, de egyetértett azzal, 
hogy a jelenlegi, dinamikus gazdasági fellendülés 

mellett fokozatosan célszerű visszafogni az eddigi 
jelentős költségvetési stimulust. A COVID-világjár-
vánnyal összefüggésben Miniszter úr ismertette a 
magyar oltási program eredményeit, és mindkét fél 
úgy értékelte, hogy a járványhelyzet aktuális rom-
lása mellett mindenhol kiemelten szükséges az ol-
tási erőfeszítések fokozása. Az OECD bővítésével 
kapcsolatban a főtitkár elmondta, hogy célja a hat 
jelentkező országgal való csatlakozási tárgyalások 
megnyitása. Miniszter úr megerősítette, hogy Ma-
gyarország kész a csatlakozási tárgyalások megkez-
désére mind a hat jelentkező országgal. 

A Planet Budapest Csúcstalálkozó megnyitóján 
a főtitkár a Szervezet klímasemlegesség eléréséhez 
való szakmai hozzájárulására fókuszált. A főtitkár 
alapvetően bíztatónak értékelte a 2050-es karbon-
semlegesség iránti növekvő elköteleződést, ugyan-
akkor felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigi vál-
lalások és intézkedések nem elegendőek a 2050-es 
karbonsemlegesség eléréséhez. Hangsúlyozta, hogy 
jobb és összehasonlíthatóbb mérőszámokra van 
szükség az erőfeszítések nyomon követésére, e cél-
ból indult az OECD IPAC kezdeményezés. Hason-
lóan fontos szervezeti kezdeményezésként említette 
az OECD és a G20 országok explicit és implicit kar-
bonárazásának összehasonlítását, amely elősegítené 
az egyenlő versenyfeltételek biztosítását, és csökken-
tené a szénszivárgás veszélyét.

Mathias Cormann a Magyarország OECD csat-
lakozásának 25. évfordulója alkalmából rendezett 



2021. november 30-án került sor a 
Magyarország OECD tagságának 25. 
évfordulójához kapcsolódó rendez-
vénysorozat záróeseményére. 

A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Var-
ga Mihály pénzügyminiszter és Mathias Cormann, 
az OECD főtitkára. A nyitó beszédeket két panel-
beszélgetés követte, egyrészt Magyarország és az 
OECD gazdasági együttműködésének sikertörténe-
téről, másrészt az OECD múltjáról és jövőjéről több 
generáció szemszögéből. A rendezvényt Gion Gábor 
államtitkár, az OECD Nemzeti Tanács elnökének 
beszéde zárta.

Varga Mihály pénzügyminiszter jubileumi kö-
szöntő beszédében kifejezte, hogy Magyarország-
nak elemi érdeke a nemzetközi szervezetekkel való 
minél intenzívebb kapcsolattartás és tudáscsere, 
amelyhez kiváló felületet nyújt az OECD, mint a fej-
lett világgazdasági szereplőkkel való gazdaságpoliti-
kai párbeszéd és együttműködés kitüntetett helyszí-
ne. Hangsúlyozta, hogy Magyarország lelkesedése 
lankadatlan az OECD keretei között folyó munká-
ban való részvételt illetően: szoros együttműködé-
sünk az OECD-vel közvetlenül a rendszerváltozást 
követően kezdődött, teljes jogú tagként 1996. május 
7-én csatlakoztunk a Szervezethez, ma pedig már 
az OECD mintegy 250 bizottságában és munka-
csoportjában vagyunk érdekeltek. Az OECD csat-

10 11

Magyarország 25 éve csatlakozott  
az OECD-hez
(2021. november 30., Budapest)

Egy magas szakmai színvonalú és kölcsönös tiszteleten alapuló 
együttműködés eredménygazdag múltja, stabil jelene és sikerre 
hivatott jövője

ünnepi eseményen tartott nyitó beszédében ki-
emelte, hogy az OECD és Magyarország kapcso-
lata hosszú múltra tekint vissza 1991-től kezdődő-
en. Hangsúlyozta, hogy az első országtanulmány 
még 1991-ben jelent meg hazánkról, még tagságunk 
előtt, ami egyedülállónak számított, hiszen a Szer-
vezet első ízben készített országtanulmányt nem 
tagállamról. Beszédének fő mondanivalója volt, 
hogy az OECD tagság nem csak Magyarország szá-
mára hasznos és előnyös, hanem a Szervezet is so-
kat profitál a magyar tagságból. Magyarország 25 
éves OECD tagságát igazi sikertörténetnek nevez-
te, amely során hazánk komoly haladást ért el az 
OECD átlagos gazdasági fejlettségéhez való felzár-
kózásában. Kifejtette, hogy az OECD-vel való ki-
váló együttműködés olyan területeket fed le, mint 
a felelős üzleti magatartás, az antikorrupció vagy a 
digitális transzformáció témaköre. Hazánk gazda-
sági teljesítménye kapcsán elmondta, hogy Magyar-
ország sikeres gazdasági átalakulása Közép és Kelet 
Európa számos országának jelent inspirációt és kö-
vethető példát. Magyarország mára az OECD térség 
egyik legdinamikusabban növekvő gazdasága lett, 
az egyik legalacsonyabb munkanélküliségi és az 
egyik legmagasabb foglakoztatási rátával. Mathias 

Cormann beszéde zárásaként szívből gratulált csat-
lakozásunk 25. évfordulójához és bizodalmát fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy a kiváló munkakapcso-
lat a továbbiakban is fennmarad az OECD és Ma-
gyarország között.

Bővebben:

https://kormany.hu/hirek/orban-viktor-az-oecd-fotitka-
raval-targyalt

https://oecd.kormany.hu/budapesten-jart-mathi-
as-cormann-az-oecd-uj-fotitkara-stabil-ertekkozos-
seg-es-megerositett-egyuttmukodes-a-szervezettel

https://oecd.kormany.hu/mathias-cormann-oecd-fo-
titkar-beszede-a-planet-budapest-2021-fenntartha-
tosagi-expo-es-vilagtalalkozon-biztato-klimapoliti-
kai-es-karbonsemlegessegi-torekvesek-de-a-valla-
lat-celok-eleresehez-meg-nagyobb-intenzitas-szukseges

https://oecd.kormany.hu/magyaror-
szag-es-az-oecd-egyuttmukodese-egy-25-eves-kolcso-
nos-sikertortenet
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lakozásunk 25 évvel ezelőtt a politikai és gazdasági 
átalakulásunk visszafordíthatatlanságának nemzet-
közi elismerése is volt, 1998-as NATO és későbbi EU 
csatlakozásunk előkészítése is. Méltatta az OECD-t 
a szakpolitikai viták szakmai, objektív és pártatlan 
jellegének folyamatos megőrzését illetően. A Szerve-
zet legutóbbi sikereként kiemelte a globális adómeg-
állapodást, amely a kölcsönös tiszteleten alapuló 
eredményes tárgyalásokat követően született meg. A 
beszédet összegezve elmondta, hogy Magyarország 

kormánya továbbra is az OECD-vel való stratégiai 
együttműködés folytatására törekszik, koncentrálva 
az aktuális globális kihívásokra, a beruházások ösz-
tönzésére, a munkahelyek védelmére és a versenyké-
pesség és a termelékenység növelésére. Támogatjuk, 
azt a törekvést is, hogy az OECD egyre inkább cse-
lekvő szereplőként lépjen fel, vagyis a „think tank” 
felől a „do tank” irányába lépjen tovább.

Mathias Cormann nyitó beszédében elmondta, 
hogy az OECD és Magyarország kapcsolata hosz-

szú múltra tekint vissza az 
első országtanulmány 1991-
ben jelent meg hazánkról, 
még tagságunk előtt, ami-
vel egyedülállónak számí-
tott az ország a régióban, és 
az egész világon is, hiszen a 
Szervezet első ízben készí-
tett országtanulmányt olyan 
országról, amely nem tag-
országa az OECD-nek. Ma-
gyarország 25 éves OECD 
tagságát igazi sikertörténet-
nek nevezte, amely során ha-
zánk komoly haladást ért el 
az OECD átlagos gazdasági 
fejlettségéhez való felzárkó-
zásban. Beszédében kiemel- 13

te, hogy az OECD-vel való 
kiváló együttműködés olyan 
területeket fed le, mint a fe-
lelős üzleti magatartás, az an-
tikorrupció vagy a digitá-
lis transzformáció témaköre. 
A főtitkár úgy vélte, hogy 
Magyarország jelenleg ki-
egyensúlyozott költségvetési 
politikát folytat, a munkanél-
küliségi ráta alacsony, az FDI 
befektetéseket pedig mágnes-
ként vonzza az ország, ezzel a 
politikával méltán mondhat-
ja magát országunk Európa 
új növekedési pólusának. El-
mondta, hogy a COVID-19 
világválság minden ország 
gazdaságára rendkívül ne-
gatív hatásokat gyakorolt, ugyanakkor Magyaror-
szág nagyon gyors kilábalásba kezdett a válságból, 
a GDP már meghaladta a járvány előtti szintet kö-
szönhetően a megfelelő időben meghozott gazda-
ságpolitikai lépéseknek, valamint az oltások gyors 
megszervezésének. Beszédének fő mondanivalója 
volt, hogy az OECD tagság nem csak Magyarország 
számára hasznos és előnyös, hanem a Szervezet is 
sokat profitál a magyar tagságból. Magyarország si-
keres gazdasági átalakulása Közép- és Kelet-Európa 
számos országának jelent inspirációt és követhető 
példát Hangsúlyozta, hogy a jövőbeni együttműkö-
dés fókuszpontjai a fenntartható, zöld növekedés és 
a digitalizáció kihívásai lesznek. Mathias Cormann 

beszéde zárásaként szívből gratulált csatlakozásunk 
25. évfordulójához, és bizodalmát fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a kiváló munkakapcsolat a to-
vábbiakban is fennmarad az OECD és Magyaror-
szág között. 

A beszédeket követő első panelbeszélgetés té-
mája a Magyarország és az OECD közötti gazda-
sági együttműködés volt, Turóczy László OECD 
nagykövet moderálása mellett. Álvaro Santos Pe-
reira OECD igazgató és dr. Gottfried Péter, koráb-
bi OECD nagykövet egyaránt kiemelte a Szervezet 
és az abban dolgozó szakértők maximális professzi-
onalizmusát és az OECD által biztosított, objektív, 
politikai háttérszándékoktól mentes szakpolitikai 
viták lehetőségének fontosságát. Dr. Vukovich Gab-
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riella, a Központi Statisztikai 
Hivatal elnöke méltatta az 
OECD által végzett adatgyűj-
tések, statisztikák készítésé-
nél alkalmazott egyedülálló 
megközelítéseket, valamint a 
statisztikák időszerű és pon-
tos jellegét. Sass Magdolna, 
a KRTK Világgazdasági In-
tézet igazgatója is hangsú-
lyozta az OECD statisztikák 
egyedi jellegét a tekintetben, 
hogy a kidolgozott, komplex 
mutatók útján összehasonlít-
hatóvá teszik a különböző or-
szágok gazdasági teljesítmé-
nyének nehezen számszerűsíthető aspektusait. Izer 
Norbert államtitkár elsősorban az OECD-vel foly-
tatott adóügyi együttműködés szempontjait ismer-
tette, kiemelve, hogy a nemzetközi adózás területén 
hatályban lévő egyezmények többsége az OECD ál-
tal kimunkált alapokon nyugszik. 

A második, személyesebb hangvételű panel-
beszélgetést dr. Jánszky Ágnes, a Pénzügyminisz-
térium OECD ügyekért felelős főosztályvezető-
je moderálta, kezdésképpen kifejtve, hogy számára 
meghatározó élményt és nagy megtiszteltetést je-
lentett az OECD melletti több mint egy évtizedes 
munka. Balogh László, a Pénzügyminisztérium he-
lyettes államtitkár, hazánk első OECD nagykövete 
a magyar csatlakozás, és ahhoz vezető út kapcsán 
osztott meg történelmi visszaemlékezéseket. Érzék-
letesen bemutatta, hogyan állta ki Magyarország a 
csatlakozási tárgyalások során felmerülő „stressz-
teszteket,” kivívva ezzel a hazánknak járó tisztele-
tet. A mostani globális kihívások egyik kulcstémá-
jaként szereplő klímaváltozás kapcsán is utalt arra, 
hogy annak gyökerei és kezdeti vitája is az OECD-
be vezethető vissza. Bertók János OECD igazgatóhe-
lyettesként és első magyar OECD alkalmazottként 
az ott végzett munka sokrétűségét és a folyamato-
san változó kihívásokat ismertette. Kifejtette, hogy 
az OECD tevékenysége által nem egyszerű adatbá-
zis jön létre, hanem egy „adat alapú párbeszéd” vá-
lik lehetővé. Turóczy László OECD nagykövet a je-
lenlegi periódus történelmi jellegét hangsúlyozta az 
OECD keleti régiók felé történő nyitása okán, ame-
lyet az is jól jelez, hogy az új főtitkár a Szervezet első 
olyan vezetője, aki nem az észak-atlanti régióhoz 
köthető. Horváth Gábor osztályvezető mindenkit 
az OECD-vel való közös munka megtapasztalására 
buzdított, hangsúlyozva, hogy a gazdasági elemzé-

seket végző szervezetek közül ez az egyik legjobban 
csengő „brand” a világon. Szafián Réka, a 2021-es 
pénzmester verseny I. helyezettje az oktatási intéz-
mények hangsúlyos szerepére hívta fel a figyelmet, 
személyes érdeklődésében is nagy szerepe volt isko-
lájának, amely komoly hangsúlyt helyez a pénzügyi 
tudatosság fejlesztésére. 

Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitká-
ra és az OECD Nemzeti Tanács elnöke a konferen-
cia zárásaként elmondta, hogy örömünkre szolgál, 
hogy az ünnepi eseményre elfogadta meghívásunkat 
az OECD új főtitkára, jelenlétével és gondolatatai-
val is erősítve a már eddig is meglévő, magas szintű 
személyes és szakmai kapcsolatokat a Szervezettel. 
Hangsúlyozta, hogy az OECD végig jó, és segítőkész 
társa volt országunknak a csatlakozási folyamatban, 
és az azt követő, sokszor nehéz, gazdasági és egyéb 
válságokkal terhelt időszakokban is. Hangsúlyozta, 
hogy az immár 25 éves magyar OECD-tagság egy 
magas szakmai színvonalú és a kölcsönös tiszteleten 
alapuló együttműködő kapcsolatot takar, amelyben 
mindkét fél egymás erősítésén dolgozik, és kiemelt 
cél, hogy ez a kapcsolat az új főtitkár vezette Szerve-
zettel még eredményesebbé váljon. Hozzátette, hogy 
ebben a munkában az új főtitkár számíthat Magyar-
ország támogatására. 

Bővebben:

https://kormany.hu/hirek/magyarorszagnak-fontos-er-
tek-az-oecd-tagsag
https://oecd.kormany.hu/magyarorszag-25-eve-csat-
lakozott-az-oecd-hez-egy-magas-szakmai-szinvo-
nalu-es-kolcsonos-tiszteleten-alapulo-egyuttmuko-
des-eredmenygazdag-multja-stabil-jelene-es-sikerre-hi-
vatott-jovoje 

Az OECD Globá-
lis Stratégiai Csoport 
2021. december 7-8-i 
ülésének középpont-
jában a távmunka 
különböző területek-
re gyakorolt hatásá-
nak vizsgálata volt. 

A magas szintű ülés részt-
vevői szinte kivétel nélkül 
fontosnak és szükségesnek 
tartották az otthoni mun-
kavégzés bevezetését és szabályozását, de abban is 
egyetértés mutatkozott, hogy hosszútávon a hibrid 
munkamenet felválthatja a kizárólagos távmunkát. 
A GSG tagjai négy kiscsoportos eszmecsere kereté-
ben mélyebben is áttekintették a távmunka termelé-
kenységre, foglalkoztatottságra, oktatásra és városi 
infrastruktúrára gyakorolt hatását. A magas szintű 
találkozón Balogh László, a Pénzügyminisztérium 
helyettes államtitkára képviselte Magyarországot. 

Az ülés Kyriakos Pierrakakis görög digitális kor-
mányzásért felelős miniszter, a GSG elnöke és Mat-
hias Cormann OECD főtitkár köszöntőjével kez-
dődött. Pierrakakis rövid bevezetőjében a digitális 
kormányzás és a távmunka jogszabályi keretrend-
szerének kialakításának fontosságáról beszélt, míg a 
főtitkár hangsúlyozta, hogy a Szervezet célja, hogy 
szakpolitikai ajánlásokkal segítse a tagországokat 
eligazodni a járvány teremtette új munkahelyi kihí-
vások területén, elősegítve a digitális megoldások és 
új technológiai vívmányok adaptálását és alkalma-
zását. A kiscsoportos eszmecserék felvezetéseként 

Jacques Attali jövőkutató tartott előadást, amely-
nek lényegi eleme, hogy a tradicionális üzleti mo-
dell „halott”, a koronavírus járvány alapjaiban fogja 
átírni az üzleti gondolkodást és a munkavégzés me-
netét. Hozzátette, hogy egyre több ember fog önálló 
vállalkozásba kezdeni, amelyek célja nem a hosszú 
élettartam, hanem annak gyors felfuttatása, majd 
bezárása, esetleg a vállalkozások összeolvasztása 
lesz. Attali hangsúlyozta, hogy a távmunka hasznos 
és szükséges, de nem hatékony megoldás hosszútá-
von, végső soron a hibrid megoldás lesz a munka-
végzés elsődleges formája. A vezetők és a munka-
vállalók körében végzett felmérések is azt a nézetet 
támasztják alá, hogy nem a távmunka a leghatéko-
nyabb megoldás a munkavégzés megreformálásá-
ra, továbbra is szükség lesz valamiféle fizikai kap-
csolatra. Az oktatás és képzések, az élethosszig tartó 
tanulás, a digitális készségek fejlesztése, a fiatalok 
támogatása, valamint a mentális egészség megőr-
zésének fontossága elősegítheti a munkavállalók 
számára a távmunka hatékony adaptálását. Míg a 
munkahelyek vonzóbbá tétele, a távmunka ökoló-

Az OECD Globális Stratégiai Csoport (GSG) ülése

(2021. december 7-8., virtuális)

A hibrid munkamenet a jövő 
távmunkája és tagállami igenek a 
Szervezet bővítésére
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giai lábnyomra gyakorolt hatásának kiértékelése, a 
megfelelő eszközök biztosítása pedig a munkaadók 
felelőssége kell, hogy legyen. 

A távmunka termelékenységgel foglalkozó kis-
csoportos ülése keretében Luiz de Mello az OECD 
Közgazdasági Igazgatóságának igazgatója és Dirk Pi-
lat az OECD Tudományos, Technológiai és Innová-
ciós Igazgatóságának igazgatóhelyettese előadásuk-
ban elmondták, hogy a Szervezet három kategóriába 
sorolta a távmunka kapcsán jelentkező szakpoliti-
kai kihívásokat: (i) hozzáférhetőség (megfelelő inf-
rastruktúra, vállalati kultúra megteremtése); (ii) 
rendelkezésre álló lehetőségek (készségek, megfele-
lő menedzsment); (iii) védelem (jogok és szabályozá-
sok). Az OECD kutatása szerint azon országokban, 
ahol jó az internet-lefedettség és megfelelő digitális 
készségekkel rendelkeznek a munkavállalók, elter-
jedtebb a távmunka gyakorlata. További vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a heti két napnál több távmun-
ka már inkább a termelékenység rovására megy. A 
munkavállalók és a menedzserek körében végzett 
felmérés alapján pedig kijelenthető, hogy inkább a 
beosztottaknak volt pozitív tapasztalata a távmun-
kával kapcsolatosan.

A szekcióban felszólaló tagországok között egyet-
értés volt a tekintetben, hogy túl korai a távmunka 
valódi hatásának megbecsülése, további adatgyűj-
tésre van szükség. A távmunka kapcsán a mun-
kaszervezés tekintetében komoly kihívást jelent a 
megfelelő szabályozás hiánya, a szakszervezetek 
csökkenő befolyása, vagy akár a gyakornoki prog-
ramok elmaradása. A jövőben problémát jelenthet a 
távmunka következményeként csökkenő mobilitás, 
a megfelelő menedzser készségek hiánya, az innová-
ció visszaszorulása és különböző adózási kihívások 
is felszínre kerülhetnek. A termelékenység növelése 
érdekében elengedhetetlen a megfelelő infrastruk-
turális háttér kiépítése, a digitális megoldások ösz-
tönzése, a munkavállalók továbbképzése, valamint 
az oktatás előtérbe helyezése.

 
A szekcióban felszólaló Balogh László helyettes 

államtitkár öt fő területet emelt ki a távmunka és 
a termelékenység kapcsolata vonatkozásában. El-
sőként hangsúlyozta, mivel nincs bizonyíték a táv-
munka termelékenység növelő hatására, ezért a 
szakpolitikának nem annak népszerűsítésére, ha-
nem a megfelelő jogszabályi környezet megteremté-
sére kell szorítkoznia. Másodikként a vezetői kész-
ségek fejlesztésének fontossága került kiemelésre, 

miszerint szükséges a menedzserek felkészítése az 
új, hibrid munkakörnyezetre. A következő pont-
ként a szociális védelem szükségessége fogalmazó-
dott meg, hiszen az otthoni munkavégzéssel csök-
kenhet a munkavállalókkal a kapcsolat. A negyedik 
pontban Balogh László jelezte, hogy a távmunka le-
csökkentheti az informális munkahelyi kapcsolato-
kat, nem csak a vállalatok között, hanem egy adott 
vállalkozáson belül is. Kiemelte, hogy nehéz a fon-
tos, hosszútávú és stratégiai döntéseket egy video-
konferencia keretében meghozni. Végezetül pedig 
jelezte, hogy az igazi kihívás az lesz, hogy miként 
lehet kombinálni a távmunkát a fizikai jelenléttel 
úgy, hogy az mindenki számára elfogadható legyen 
mind egészségügyi, szabályozási, illetve a munka és 
a magánélet közötti megfelelő egyensúly megtalálá-
sa tekintetében. 

A második szekció keretében a résztvevők a táv-
munka munkavállalói előnyeit, az otthoni munka-
végzésből fakadó egyenlőtlenségeket és egyéb ki-
hívásokat vitattak meg. Lamia Kamal-Chaoui, az 
OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions 
and Cities igazgatója elmondta, hogy a távmunka és 
a digitalizáció kedvező társadalmi, környezeti folya-
matokat idézhet elő (kevesebb kibocsátás, autómen-
tes városrészek), ugyanakkor új kihívások is felme-
rülnek (nagyobb ingázási hajlandóság, zöldmezős új 
ingatlan-beruházások igénynövekedése). Ugyan ja-
vulhatnak egyes hátrányos helyzetű csoportok esé-
lyei, azonban számos alacsonyan fizetett munkahely 
szűnhet meg, például a vendéglátás terén. Beszédé-
ben elmondta, hogy a megfelelő lakhatás elengedhe-
tetlen a megfelelően produktív távmunkához, és az 
emberi kapcsolatok változatlanul fontosak marad-
nak, valamint erősíteni kell a digitális készségeket és 
nagy figyelmet kell fordítani a fiatalokra. A szekció 
résztvevői felhívták a figyelmet még a családon be-
lüli erőszak megnövekedett veszélyére, és az idősö-
dő és elmagányosodó társadalom problémáira. 

A harmadik szekció keretében az oktatás vo-
natkozásában a munkaerő digitális képzettségének 
pillanatnyi helyzete volt napirenden. A résztvevők 
arra jutottak, hogy a felgyorsult digitalizáció növeli 
a munkaerőpiaci készségkínálat és -kereslet közöt-
ti eltérést, ezért a digitális megosztottság felszámo-
lása a legfontosabb feladat a digitális környezetben 
való sikeres eligazodáshoz. Egyetértés mutatkozott 
abban, hogy a digitális készségek fejlesztése, továbbá 
a foglalkoztatottak átképzése idő- és finanszírozás 

igényes, emellett sokan hangsúlyozták az ösztön-
zők kulcsszerepét a készségek fejlesztésében, bele-
értve a felnőttek tovább- és átképzésének lehetővé 
tételét. A hozzászólások rávilágítottak arra is, hogy 
ambiciózus digitális menetrendre van szükség az is-
kolákban, beleértve az új technológiákkal szembe-
ni felelősségteljes és kritikus hozzáállás alapjainak 
megteremtését. A kreativitás kulcsfontosságú jel-
lemzője a „jövőálló” tanulásnak. 

Az utolsó szekció a városi, vidéki és agglomerá-
ciós területek átalakulásával foglalkozott a távmun-
ka járvány miatti terjedésének hatására. A résztve-
vők az infrastruktúra, a földhasználat, a regionális 
finanszírozás kérdéseit, valamint a környezeti és 
társadalmi hatásokat vizsgálták. Yoshiki Takeuchi 
OECD főtitkárhelyettes bevezetőjében elmond-
ta, hogy a COVID-járvány hatására egyre több cég 
dönt városi irodái számának csökkentése mellett, 
egy tokiói felmérés szerint például a vállalatok 14%-
a tervez ilyet. A távmunka terjedése, mint arra egy 
olasz kutatás is rámutat, szélesebb merítést tesz lehe-
tővé a munkaerő kiválasztásában, ezáltal növelheti 
a termelékenységet, valamint olyan embereknek is 
lehetővé teszi a munkaerőpiachoz való hozzáférést, 
akik korábban e téren nehézségekbe ütköztek. A vá-
rosközponti élet kényszerének csökkentésével töb-
bek számára válik elérhetővé a megfizethetőbb lak-
hatás. Ugyanakkor nagy mértékű exodus így sem 
valószínű a távmunka hatására, hiszen a városok 
más területeken is sok előnnyel rendelkeznek (szol-
gáltatások közelsége, társadalmi élet), de számíta-
nak arra, hogy hosszútávon a fizikai jelenlét szere-
pe csökken. Ez a trend segíthet a karbonsemlegesség 
felé vezető úton és a megfizethetőbb lakhatás kérdé-
sében, de kihívásokat is hoz magával, többek között 
munkahelyveszteségeket olyan szektorokban, mint 
a vendéglátás, a közösségi közlekedés, a földhaszná-
lati módok adaptációját az új helyzethez, és az ebből 
adódó állami bevételek változását. 

Az OECD szervezési-vezetési kérdéseivel foglal-
kozó, OECD-tagokra korlátozott napirendi pont té-
mája az OECD külkapcsolatai voltak. A főtitkár be-
vezetőjében hangsúlyozta az OECD-adatoknak és 
-sztenderdeknek a Szervezet tagságán túlmenő je-
lentőségét, és annak szükségességét, hogy a partne-
rországok közeledjenek az OECD értékeihez. Kitért 

a kiemelt partnerországokkal folytatott együttmű-
ködés fő irányaira, kiemelve a klímaváltozás elleni 
közös fellépést, valamint az OECD G20-csoport-
tal való együttműködésére. Kiemelten taglalta a 
szervezet bővítését, felhívva a figyelmet arra, hogy 
a csatlakozási folyamat megkezdésére váró hat or-
szág már most sokkal nagyobb arányban vette át az 
OECD jogi eszközeit, mint a korábbi bővítések so-
rán az akkori tagjelöltek. Reményének adott hangot, 
hogy hamarosan sikerül konszenzusos döntést hoz-
ni a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, de alá-
húzta, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdé-
se nem jelent garanciát a tényleges csatlakozásra: a 
részletes csatlakozási menetrendek elfogadásáról és 
a folyamat végén a tényleges csatlakozáshoz is külön, 
konszenzusos döntést kell hoznia a tagországoknak. 
A tagországok hozzászólásaikban egyöntetűen üd-
vözölték az új Külkapcsolati Stratégia elfogadását, 
és általánosságban támogatásukról biztosították a 
Szervezet bővítését is. Kínával kapcsolatban vissza-
térő üzenet volt a kapcsolatok „kiegyensúlyozott-
ságának” szükségessége. A délkelet-ázsiai régióval 
való együttműködés stratégiai prioritásként kezelé-
sét senki sem vitatta, ugyanakkor mellette többen 
kiemelték Afrika és Latin-Amerika jelentőségét is. A 
magyar hozzászólásban Balogh László helyettes ál-
lamtitkár felhívta a figyelmet a közös értékek fon-
tosságára és orientációs szerepére, kiemelve, hogy a 
nem-tagokkal való együttműködés is elősegíti a kö-
zös értékek érvényesülését. Kínával kapcsolatban a 
szakpolitikai párbeszéd szükségességét hangsúlyoz-
ta. Egyetértett a csatlakozási tárgyalások megkez-
désével mind a hat jelentkezővel, és Afrika priori-
tásként kezelésével, továbbá felhívta a figyelmet az 
OECD pekingi irodájának jelentőségére, illetve az 
iroda magyar vezetőjének kiváló munkájára. 

Az ülés lezárásaként a GSG elnöke és az OECD 
főtitkára foglalták össze a két nap tapasztalatait, míg 
arról is döntés született, hogy a GSG elnöki poszt-
ját 2022-ben is Kyriakos Pierrakakis görög digitális 
kormányzásért felelős miniszter fogja betölteni.

Bővebben:
https://www.worldstockmarket.net/the-9th-session-of-
the-global-strategy-group-of-the-oecd-chaired-by-k-
pierrakakis-has-ended/
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Az OECD legfrissebb Economic Out-
look kiadványának középpontjában 
továbbra is a koronavírus-válság és 
a megkezdett helyreállítás folyamata 
áll. A tanulmány a világgazdaság ak-
tuális helyzete mellett kitér az egyes 
tagországok és kulcspartnerek gaz-
dasági fejleményeire és kilátásaira a 
2021-2022-2023-as időszakban. 

Az aktuális előre-
jelzés szerint a gyen-
ge 2020-as évi teljesít-
ményt (-3,4%) követően 
a világgazdaság 2021-es 
növekedései üteme 5,6% 
körül alakulhat, míg 
a következő két évben 
(2022: 4,5%, 2023: 3,3%) 
lassabb, de szintén ér-
demi növekedés várha-
tó. 2021-re vonatkozóan, 
szinte az összes vizsgált 
ország esetében erőtel-
jes visszapattanást prog-
nosztizál az OECD, csak 
Japán (1,8%), Németor-
szág (2,9%) és némileg 
Brazília (5,0%) marad el 
az átlagtól. A nagy világgazdasági erőcentrumok 
közül India (9,4%), Kína (8,1%), az Egyesült Király-
ság (6,9%) és Franciaország (6,8%) emelkedik ki az 
idei évi növekedés tekintetében. Az előrejelzés sze-
rint az euróövezet végig a világgazdaság átlaga alatt 
fog teljesíteni.

A fejlett gazdaságok várhatóan 2023-ra érik el 
a válság előtti gazdasági szintjüket, azonban ko-
moly egyensúlyi problémákkal kell megküzdeniük 
az elkövetkezendő időszakban. Az OECD közgaz-
dászai szerint a világgazdaság növekedésére néz-
ve a legnagyobb kihívást a fiskális fenntarthatóság 
közép- és hosszútávú biztosítása, az ellátási láncok 
tartós károsodása, az emelkedő infláció, a munka-
erőhiány és új vírusvariánsok megjelenése jelenti. 
A pozitív oldalon a gyorsuló oltási programokat, a 
magán és közösségi fogyasztás fellendülését emeli 
ki a kiadvány. A Szervezet szakértőinek álláspont-
ja szerint a helyreállítási folyamat egyenlőtlen lehet 

a fejlett és a feltörekvő gazdaságok között. A fej-
lett világ országainak sikerült felgyorsítani az ol-
tási programjaikat, amely a gazdaság fokozatos új-
ranyitásának lehetőségét teremtette meg, de az új 
esetek emelkedésével akár újbóli lezárásokra ke-
rülhet sor. 

Gazdasági Kilátások
A következő években érdemi növekedés várható a 
világgazdaságban, de kihívás a fiskális fenntarthatóság közép- és 
hosszútávú biztosítása

Aktuális gazdaság- és pénzügypolitikai témájú 
OECD elemzések, publikációk

A válságból való kilábalás fokozatos, a fiskális 
ösztönző csomagok világszerte elkerülhetetlenek 
voltak. Az intézkedések mérsékelték a Covid-19 vál-
ság negatív hatásait, a növekedésnek azonban egyre 
inkább önfenntartónak kell lennie, az ösztönzők tá-
mogatásának csökkenése mellett. Az OECD közgaz-
dászai az azonnali és „mentő jellegű” válságkezelés 
helyett a hatékony és célzott reformok bevezetésé-
re való átállás mellett érvelnek, hangsúlyozva, hogy 
a szakpolitikai döntéseknek a hosszú távú struktu-
rális problémák megoldására (klímaváltozás, ener-
gia-átmenet, elöregedés, digitalizáció) és a termelé-
kenységet előtérbe helyező erőforrás-reallokációra, 
a fiskális fenntarthatóság megteremtésére kell kon-
centrálnia. A helyreállítási tervek kiváló lehetősé-
get kínálnak a strukturális átalakítás végrehajtásá-
ra. Továbbá fontos, hogy a kormányok továbbra is 
támogassák a kiszolgáltatott csoportokat, és jobb le-
hetőségeket biztosítsanak számukra a járvány utá-
ni környezetben átképzések és aktív munkaerőpiaci 
intézkedések által.

Magyarország kis, nyitott gazdaságként külö-
nösen érintett a COVID-19 vírus elterjedése kö-
vetkeztében kialakult gazdasági és szociális vál-
sághelyzetben, azonban a kezdeti gyors oltási 
programnak és a korai nyitásnak köszönhetően 
erős gazdasági növekedést (6,9%) vár hazánk ese-
tében a Szervezet az idei évre. A 2021-re vonatko-
zó adat több mint 2 százalékponttal haladja meg 

a májusi előrejelzésben foglalt növekedési értéket. 
Az OECD egyúttal kiemeli, hogy az esetlegesen 
lassuló magyar oltási program, a továbbra is ex-
panzív fiskális politika, illetve a növekvő infláció 
és az ellátási láncok tartós károsodása kedvezőt-
len hatással lehet a magyar gazdaság egyensúlyi 
helyzetére. 2022-re és 2023-ra lassabb növekedést 
(5,0% és 3,0%) vár a Szervezet a magyar gazda-
ságtól. Az előrejelzési horizonton a magyar gaz-
daság növekedésének motorja a beruházások és a 
fogyasztás lehet, amit tovább támogathat a mun-
kanélküliség folyamatos csökkenése. Az OECD 
2021-ben 7,5%-os költségvetési deficitet feltételez, 
de a fiskális politika fokozatos konszolidálódásá-
ra számít 2023-ig; évente közel 2 százalékpontos 
csökkenés várható az államháztartási hiány mér-
tékében. Az államadósság tekintetében szintén 
csökkenő pálya figyelhető meg a kiadványban, 
míg az inf láció kapcsán magas (2021: 5,0%; 2022: 
6,0%; 2023: 4,0%), de a régiós átlagot vizsgálva 
nem kiugró értéket jelez előre az OECD.

Bővebben:

https://kormany.hu/hirek/eros-gazdasagi-noveke-
dest-var-magyarorszagon-az-oecd
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-econo-
mic-outlook-sees-recovery-continuing-but-war-
ns-of-growing-imbalances-and-risks.htm
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míg vannak országok, köztük Magyarország, ahol 
ez az érték a 25%-ot is meghaladja. A „kemény” al-
koholfogyasztók aránya 4-14% között mozog az 
OECD-ben. Az elhízás szintén komoly problémákat 
okoz számos országban, mint például Mexikóban, 
az USA-ban és Chile-ben, ahol a felnőtt lakosság 
60%-a számít túlsúlyosnak. Szintén komoly problé-
mát jelent a légszennyezés, amely az OECD előrejel-
zése szerint 6-9 millió életet fog követelni 2060-ra, 
azonban a tagországok lényegesen kevesebbet költe-
nek a megelőzésre. A koronavírus-járvány hatására 
számos vizsgálat halasztásra került, a tüdőszűrések 
száma például 5%-kal csökkent 2019 és 2020 között. 

Az egészségügyi ellátás minősége biztonsági és 
hatékonysági szempontból javult az utóbbi években, 
habár a kórházi dolgozók fele úgy gondolja, hogy a 
munkahelye nem szerepelt elég jól az orvosi hibák 
megelőzése tekintetében. A kiadvány amellett ér-
vel, hogy erős alapellátásra van szükség, azonban 
az egészségügyi kiadásoknak csupán 13%-a folyik a 
szektorba. A kiadvány azt is kiemeli, hogy az előze-
tes adatok szerint az alapellátás és az akut esetek ke-
zelése a 2020-as évben is azonos minőséggel műkö-
dött, mint az azt megelőző időszakban. Kiemelendő, 
hogy bár voltak országok, ahol nőtt az orvosok és 

az egészségügyi dolgozók száma, számos ország-
ban épp az ellenkezője történt, ami komoly ellátási 
problémákat eredményezett a járvány kitörését kö-
vetően. A kiadvány egyúttal kiemeli, hogy a digitális 
megoldások alkalmazása felgyorsult a járvány alatt, 
lényegesen többen kerestek rá egészségügyi infor-
mációkra a világhálón 2020-ban (60%), mint tették 
azt 2010-ben (36%).

A kiadvány Magyarország vonatkozásában szá-
mos tényadatot közöl a koronavírus eredményez-
te járvánnyal kapcsolatban, az ország lakosságának 
egészségügyi állapotáról, valamint az egészségügyi 
rendszer felszereltségét és működésének hatékony-
ságát illetően. A várható élettartam az OECD-ben 
átlagosan 81 év, hazánk esetében ez 76,4 év. A tanul-
mány arra is felhívja a figyelmet, hogy hazánkban a 
legmagasabb az elkerülhető halálesetek száma, 100 
000 főre vetítve 374 fő, míg az OECD átlaga ennek 
kicsit több mint a fele, 199 fő. A lakosság általános 
egészségi állapotát tekintve a 15 év felettiek 24,9%-
a napi szinten dohányzik (OECD: 16,5), és magasan 
az egyik legnagyobb alkoholfogyasztók vagyunk 
11,4 liter/fő/évvel (OECD: 8,7 liter), valamint a 15 
év felettiek 67,6% tekinthető a BMI rendszer alap-
ján túlsúlyosnak (OECD: 56,4%). A légszennyezett-
ség szintén komoly károkat okoz a magyar társada-
lomban: 100 000 főre vetítve évi 72 halálesettel jár a 
kedvezőtlen levegő (OECD: 29/100 000). Az egy főre 
eső egészségügyi kiadások mértéke az OECD átla-
gának a fele éves szinten, azonban a kórházi ágyak 
száma több, az orvosok és az ápolók száma pedig 
nem tér el jelentősen a benchmarktól. A 2020-2021-
es időszakra nézve a 100 000 főre vetített halálese-
tek száma nem tért el jelentős mértékben az OECD 
átlagától, azonban ez nem mondható el a koronaví-
rus következtében bekövetkezett halálesetek számát 
tekintve. Ezzel szemben a koronavírusos esetek 100 
000 főre vetített számában és az átoltottságnál is az 
OECD átlagával szinte megegyező értékek állapítha-
tóak meg hazánk esetében. 

Bővebben:

https://www.oecd.org/newsroom/covid-19-pand-
emic-underlines-need-to-strengthen-resilien-
ce-of-health-systems-says-oecd.htm

Az OECD Egészségügyi Pillanatkép 
2021 kiadványa a koronavírus jár-
vány egészségügyi hatásait vizsgálja 
behatóan. 

A kiadvány 10 fejezetből áll, amelyben az első 
egy általános összefoglaló a lakosság egészségügyi 
állapotáról és az egészségügyi rendszerek teljesít-
ményéről, a második a koronavírus-járvány direkt 
és indirekt egészségügyi hatását vizsgálja, külö-
nös tekintettel a lakosság mentális egészségére. A 
következő nyolc fejezet számos ismérven keresz-
tül - egészségügyi kockázatok (elhízás, dohányzás), 
egészségügyhöz való hozzáférés, annak minősé-
ge, finanszírozása, egészségügyi dolgozók helyzete, 
gyógyszeripar, elöregedés, hosszú távú betegellátás 
- hasonlítja össze a vizsgált országok lakosságának 
egészségügyi helyzetét. 

A tanulmány megállapítja, hogy a koronaví-
rus-járvány kitörése az utóbbi 100 év legsúlyosabb 
közegészségügyi válságát eredményezte a világon, 
több millió életet követelt és követel a mai napig. A 
Covid-19 pandémia rávilágított a modern egészség-
ügyi rendszerek kihívásaira, amely alatt nem feltét-
len csak az egészségügy felszereltségét lehet érteni, 
hanem a kiadások elköltését is. A kiadvány szak-
értői úgy érvelnek, hogy az egészségügyi kiadások 
helyes elköltése egyben egy befektetési lehetőség is, 
hiszen az erős és ellenálló egészségügy védőhálót je-
lent mind a társadalomra, mind a gazdaságra nézve. 
A járvány hatására megemelkedtek az egészségügyi 
kiadások, amely az államadósság növekedését vonta 
maga után, ennek hatására nyomás alá kerültek az 
államok költségvetései, ami fegyelmezettebb, illetve 
átgondoltabb fiskális politikára ösztönözte a vizsgált 
országokat. De az egészségügyi kiadások kapcsán 
továbbra is problémát jelent, hogy a kormányzatok 
főként a gyógyító ellátásra, nem pedig a megelőzésre 
fordítják a rendelkezésre álló pénzeket. 

A vírussal szemben az oltás eddig hatékonynak 
bizonyul, de ehhez magas, legalább 70%-os átoltott-
sági szintet kell elérni. Az eddigi kutatások ugyan-
akkor azt is bizonyítják, hogy az oltás kevésbé ha-
tásos a delta variánssal szemben, de továbbra is 
hatásos a korházi szintű tünetek megelőzése tekin-
tetében. A koronavírus mentális egészségre gyako-
rolt hatása jelentős, miszerint szignifikánsan nőtt a 
depresszióban és szorongásban szenvedők száma. A 
kiadvány rávilágít, hogy jelentős problémát jelent a 
vírus tüneteinek elhúzódása is, az USA-ban például 
a koronavírus fertőzésben szenvedők 37%-nak 4-6 
hónapig fennmaradt legalább egy tünete a fertőzés 
következtében. 

A kiadványban kiemelésre kerül az is, hogy az 
egészségtelen életmód, a rossz környezeti feltételek 
tovább nehezítik az élet minőségét, és kevésbé teszi 
ellenállóvá a lakosságot egy esetleges újabb járvány-
nyal szemben. A napi dohányosok száma csökkent, 
bár az OECD tagországok lakosságának 17%-a to-
vábbra is minden nap elszív legalább egy cigarettát, 

Egészségügyi Pillanatkép
A koronavírus-járvány okozta kihívások a modern egészségügyi 
rendszerekben, emelkedő egészségügyi kiadások, továbbra is 
probléma a megelőzésre való hajlandóság
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Az OECD publikációjának célja, hogy megvizsgál-
ja, hogy az emberek hogyan érzékelik az egyenlőtlen-
ség két fontos dimenzióját, a jövedelmi egyenlőtlen-
séget és a társadalmi mobilitást, egyúttal bemutatja, 
hogy a vizsgálat eredménye milyen módon használ-
ható fel arra, hogy az erre irányuló kormányzati in-
tézkedések széleskörű társadalmi támogatást élvez-
zenek. A tanulmányban megállapítást nyer, hogy a 
válság és a talpraállási folyamat során szükség van a 
támogató intézkedések fenntartására, részben a gaz-
daság működőképességének biztosítása, részben pe-
dig a szociális problémák szélesedésének tompítása 
érdekében.

A jelenlegi válság hatására tovább szélesedett az 
egyenlőtlenség a társadalomban, ugyanakkor az 
OECD kiadványa arra is rámutat, hogy nem egyértel-
mű a lakosság számára, hogy maga az egyenlőtlenség 
hol, milyen mértékben növekedett és milyen eszkö-
zökre van szükség annak kezelésre. Az OECD orszá-
gokban lakó személyek többsége aggódik a növekvő 
egyenlőtlenségek miatt, ráadásul 5-ből 4 ember gon-
dolja azt, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek túl nagyok 

abban az országában ahol él. Az átlagos OECD állam-
polgár úgy gondolja, hogy a nemzeti jövedelem 50% 
a felső 10%-hoz kerül, míg csak 10-ből 4 gyermek-
nek sikerül kitörnie a szegénységből. Ugyanakkor 
megállapítható, hogy az egyenlőtlenségi tolerancia 
sáv is kiszélesedett, manapság az emberek többsége 
úgy gondolja, hogy a legjobban keresőknek 4x többet 
kell keresnie a legrosszabbul keresőkhöz képest, a 80-
as években ez az arány csak 3 volt. A vizsgálat során 
a Szervezet szakértői arra a megállapításra jutottak, 
hogy az OECD országok lakosságának 80%-a gon-
dolja úgy, hogy ahol nagyok a társadalmi egyenlőt-
lenségek, ott a kormányzatnak kellene megoldani azt. 

Annak érdekében, hogy megfelelő szakpolitikai 
intézkedéseket legyen képes egy adott kormányzat 
bevezetni, úgy hogy közben tekintettel van a társa-
dalomi csoportok egyenlőtlenséghez való hozzáállá-
sára, három tényezőt kell figyelembe vennie az elem-
zés szerint: (1) az adott reformok támogatásának jobb 
megértését; (2) a szakpolitikai intézkedések haté-
konyságának fontosságát; valamint (3) jobb tájékoz-
tatást az egyenlőtlenség természetéről, mértékéről, 
valamint az esélyegyenlőségről.

Magyarország vonatkozásában számos megálla-
pítást tesz a kiadvány. Az embereknek hazánkban ko-
moly aggályai vannak a nagy jövedelmi különbségek 
vonatkozásában; 63% válaszolt úgy, hogy érzése sze-
rint vannak ilyen problémák. Az elmúlt harminc évet 
vizsgálva megállapítható, hogy a jövedelmi egyenlőt-
lenségek társadalmi megítélése Magyarországon je-
lentős mértékben javult. Az érték a rendszerváltást 
követően folyamatosan emelkedett és a 2008-09-es 
pénzügyi válság idején tetőzött, amelyet követően 
némi csökkenés volt tapasztalható. A kiadvány arra is 
rámutat, hogy Magyarország mellett 8 másik ország 
vonatkozásában volt kimutatható, hogy válságok 
alatt az emberek könnyebben segítettek embertársai-
kon, amely a koronavírus járvány során is megfigyel-
hető volt.
Bővebben:
https://www.oecd.org/newsroom/people-are-inc-
reasingly-worried-about-inequalities-but-divi-
ded-on-how-to-address-them.htm 22

Az OECD aktuális Nyugdíj Körkép kiadvá-
nya kiemelten a COVID járvány nyugdíjrendszer-
re gyakorolt hatásait vizsgálja, megállapítva, hogy 
azok nem adnak okot aggodalomra, mivel a kor-
mányzati intézkedések mind a jövedelmek, mind 
pedig a nyugdíjak értékének megőrzésére irányul-
tak. Az elemzés kiemelt megállapítása, hogy a nyug-
díjrendszerekre gyakorolt hatás legfontosabb ténye-
zője továbbra is a társadalmak elöregedése marad. 
Az elemzők arra számítanak, hogy a járvány nyo-
mán kialakult egyensúlytalanságok átmenetiek ma-
radnak, és hamarosan visszarendeződnek. A ta-
nulmány nagy hangsúlyt helyez az automatikus 
szabályok hatásosságának vizsgálatára is, és megál-
lapítja, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága 
szempontjából az automatikus kiigazítási szabályok 
bevezetése átláthatóbb és egyenlőbb módosításokat 
tesz lehetővé, de az OECD tagállamok egyharmada 
nem használja ezeket. 

A kiadvány megállapítja, hogy a COVID-19 jár-
vány meghatározta az elmúlt két évet és különö-
sen súlyosan érintette az idősebbeket, ugyanakkor 
a nyugdíjasok jövedelmének védelme többségében 
biztosított volt, valamint a jövedelemtámogatások-
nak és egyéb munkaerőpiaci intézkedéseknek kö-
szönhetően a jövő nyugdíjasainak helyzetében sem 
várható különösebb romlás a járvány nyomán. A ta-
nulmány alapján 15 OECD tagállamban nem csök-
kent érdemben a nyugdíjasok bevétele, köszönhető-
en a különböző jövedelemtámogatási kormányzati 
programoknak. A tanulmány inkább arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a járványhatások enyhítésének igé-
nye sok országban közpénzügyi lazításokat, közvet-
len költségvetésből finanszírozott juttatásokat ered-
ményezett, amely hozzáadódik ahhoz az alapvető és 

meghatározó trendhez, hogy az elöregedő népesség 
aránya folyamatosan nő, és egyre nagyobb nyomást 
helyez a nyugdíjrendszerek finanszírozhatóságára. 

Előrejelzések szerint 2060-ra negyedével csökken-
het a munkaképes korú lakosság a legtöbb dél-, kö-
zép- és kelet- európai országban, valamint Japánban 
és Dél-Koreában is. Jelenleg az OECD-ben egy át-
lag-dolgozó a karrierje kezdetén arra számíthat, hogy 
nyugdíjba vonulása után a korábbi jövedelme 62%-át 
kapja, ugyanakkor nagy a különbség az egyes tagálla-
mok között, Észtországban és Litvániában 35% alatt 
van ez az összeg, míg Magyarországon, Portugáliá-
ban és Törökországban 90%. Az elemzés áttekinti 
az elmúlt időszak legfontosabb nyugdíjreformjait is, 
többek között említve a magyarországi nyugdíjeme-
lést is. A nyugdíjkorhatárt érintő szakpolitikai mó-
dosítások köre korlátozott volt a vizsgált időszakban, 
csak Svédország emelte meg a közpénzből finanszí-
rozott szektor kötelező minimum-korhatárát, Dánia, 
Írország, Olaszország és Litvánia pedig kiterjesztet-
te a korai nyugdíjba vonulási lehetőségek körét. A je-
lenleg érvényben lévő jogszabályokat áttekintve meg-
állapítható, hogy a 2060-as évek közepére körülbelül 
két évvel nő a nyugdíjkorhatár átlagosan az OECD-
ben. Számos országban, köztük Magyarországon is 
előreláthatólag megmarad a nők számára az alacso-
nyabb korhatár. 

Bővebben:
https://www.oecd.org/newsroom/pensions-protec-
ted-during-covid-19-pandemic-but-ageing-challen-
ges-persist.htm 

Does Inequality Matter? How people perceive economic 
disparities and social mobility kiadvány

Tovább szélesedő egyenlőtlenségi érzet 
a társadalomban a járvány hatására 

Nyugdíj Körkép

A COVID járvány a jövő nyugdíjasainak 
helyzetére nincs negatív hatással
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Aktuális gazdaság- és pénzügypolitikai témájú 
OECD statisztikák

Negyedéves GDP 
Az OECD térség bruttó hazai terméke 2021 harmadik negyedévében először haladta meg a világjárvány 

előtti GDP-szintet, annak ellenére, hogy lassabb növekedés volt mérhető, mint a második negyedévben 
(2021 Q2: +1,7%, 2021 Q3: +0,9% az azt megelőző negyedévhez képest). 

Előzetes adatok alapján az OECD térségi GDP mértéke 0,5%-kal növekedett 2019 negyedik negyedéve és 
2021 harmadik negyedéve között, alapvetően az Egyesült Államok, a Koreai Köztársaság, Izrael és néhány 
európai ország erőteljes gazdasági teljesítményének köszönhetően. 

Az euró övezetben és az Európai Unióban a GDP 2,2%-kal és 2,1%-kal növekedett az előző negyedévi 
2,1%-os és 2,0%-os emelkedés után. 

A hét legnagyobb gazdaság közül egyedül Japánban következett be GDP-csökkenés 2021 harmadik ne-
gyedévében (-0,8%), míg a vizsgált időszakban legnagyobb mértékű GDP-növekedés Franciaországban 
(+3,0%) és Olaszországban (+2,6%) következett be. 
Bővebben: 
https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-Q321.pdf

Fogyasztói árindex

Az OECD térségre vonatkozó éves infláció (CPI) mértéke 5,2%-ra nőtt 2021 októberében - szemben a 
szeptemberi 4,6%-kal -, ami a legmagasabb mért érték 1997 februárja óta. Éves alapon a legnagyobb mér-
tékű, térségi fogyasztói árindex növekedés a vizsgált időszakban, Törökországban következett be (+19,9%), 
amelyet Litvánia (+8,0%) követ. Hazánk esetében a CPI-növekedés 6,5%-ot tett ki éves alapon, 2021 októ-
berében az OECD adatai alapján. Az Európai Unió országaira vonatkozó éves harmonizált fogyasztói árin-
dex (HICP) változás +4,4%-ot tett ki a vizsgált októberi időszakban. 

Az energiaárakban 24,2%-os (1980 júliusa óta a legmagasabb érték), míg az élelmiszerárak esetében 
4,5%-os növekedést mértek az OECD országaiban az egy évvel korábbi, októberi adatokhoz képest. Ha-
zánkban, éves viszonylatban az infláció mértéke +4,7% volt az élelmiszerárak, míg +16,5% az energiaárak 
esetében, 2021 októberében az OECD adatai alapján. 

Bővebben: 
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/consumer-prices-oecd-updated-2-december-2021.htm 
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Harmonizált munkanélküliségi ráta Negyedéves foglalkoztatás
Az OECD térségre vonatkozó, 2021 októberi munkanélküliségi ráta minimálisan (a szeptemberi 5,8%-

ról 5,7%-ra), de már az egymást követő hatodik hónapban csökkent; ez az érték azonban még mindig 0,5 
százalékponttal magasabb, mint a pandémia kitörése előtti tavaly februári viszonyítási érték. 

Az OECD tagállamait tekintve a munkanélküliség legnagyobb mértékben Ausztráliában (4,6%-ról 
5,2%-ra) és Ausztriában (5,2%-ról 5,8%-ra) nőtt havi összevetésben, míg a legnagyobb mértékű csökkenés 
Finnországban volt megfigyelhető (7,7%-ról 6,7%-ra). Az USA vonatkozásában már 2021. novemberi adat is 
rendelkezésre áll, a vizsgált hónapban az Egyesült Államokban 4,2%-os munkanélküliséget mértek. 

Az eurózónában 7,3%, míg az Európai Unió országait tekintve 6,7% volt a munkanélküliség mértéke 
2021 októberében. Ugyanezen hónapban a fiatalkorúak (15-24 év) foglakoztatását tekintve a munkanélkü-
liség mértéke 12,1% volt az OECD térségben, egyaránt 15,9% az eurózónában és az Európai Unió országai-
ban. Hazánk vonatkozásában a munkanélküliség mértéke 3,9-%-ot, míg a fiatalkorúak munkanélkülisége 
13,4-%-ot tett ki 2021 októberében az OECD adatai alapján. 

Bővebben: 
https://www.oecd.org/sdd/labour-stats/unemployment-rates-oecd-update-december-2021.htm 

Az OECD térségre vonatkozó foglakoztatási ráta 0,5 százalékponttal növekedett az előző negyedévhez 
képest, 67,4% volt 2021 második negyedévében. Az OECD tagállamok négyötödében növekedés volt meg-
figyelhető a vizsgált időszak foglalkoztatási adataiban. A fiatalkorúak (15-24 év) OECD térségi foglalkoz-
tatási adataiban is erőteljes növekedés mutatkozott az előző negyedévhez képest (2021 Q1: 39,9%, 2021 Q2: 
40,8%). Mind az Európai Unióban, mind az eurózónában nőtt a foglalkozatási ráta nagysága negyedéves 
alapon (68,0% illetve 67,6%). 

Az OECD tagállamokat tekintve negyedéves viszonylatban vizsgált, legnagyobb foglalkoztatási ráta nö-
vekedés a szlovén, a görög és az ír adatokban mutatkozik meg. A foglalkoztatási rátát érintő legnagyobb 
mértékű, 1,2 százalékpontos tagállami visszaesés Kolumbiában és Észtországban volt negyedéves alapon.  

Hazánkban mind negyedéves alapon (0,9 százalékpont), mind éves összehasonlításban (4,1 százalék-
pont) növekedés következett be 2021 második negyedévében, a foglalkoztatási ráta tekintetében (2021 má-
sodik negyedévi foglalkoztatási ráta: 72,9%).

Bővebben: 
https://www.oecd.org/sdd/labour-stats/employment-situation-oecd-second-quarter-2021.htm
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