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Milyennek értékeli az OECD szereplését az idei 
ITU Távközlési világkongresszuson? Hogy fogad-
ták a részt vevő országok és nemzetközi szerveze-
tek a Going Digital projektet?

Az OECD immár harmadik éve vett részt az ITU 
távközlési világkongresszusán, és a tavaly Durbanben 
(Dél-Afrika) rendezett konferencián kapott először sa-
ját szekciót. Annak sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy – nagy örömünkre – a Going Digital prog-
ram idén ismét önálló panellel jelentkezhetett, aminek 
középpontjában ezúttal a társadalmakban és a gazda-
ságokban egyre mélyülő digitális szakadék áthidalha-
tósága állt. A panelbeszélgetés rávilágított arra, hogy 
a meglévő szakpolitikák a legnagyobb jószándék el-
lenére is erősíthetik a társadalmon belül és vállalko-
zások között létező digitális szakadékokat, sőt, tovább 
is mélyíthetik azokat. Ezért is elengedhetetlen olyan 
szakpolitikai keretrendszerek kialakítása, amelyek 
a digitális ökoszisztéma kialakításában ugyanúgy fi -
gyelembe veszik az globális trendeket, mint a nemze-
ti szocioökonometriai sajátosságokat és  iparág-spe-
cifi kus dimenziókat.

Emellett az OECD több szekcióba is meghívást 
kapott panel résztvevőként, amik közül kiemelendő 
a digitális integritásról szóló magas szintű beszélge-
tés. Ebben az OECD egy asztalnál ült a Nemzetkö-
zi Távközlési Unióval (ITU), az Európai Elektroni-
kus Hírközlési Szabályozók Testületével (BEREC), a 
Consumers International-lel és a Mobiltávközlési Szol-
gáltatók Szövetségével (GSMA). Itt kiemeltük, hogy a 
digitális átalakulás lehetőségeinek megvalósítása és a 
kihívások kezelése nem automatikus, és a nemzetkö-
zi szintű politikai fellépéshez minden érdekelt fél be-
vonása szükséges. Különösen olyan kérdésekben van 
szükség  nemzetközi együttműködésre , mint a sze-
mélyes adatok védelme és a határokon átnyúló adatá-
ramlás, az oktatás és a digitális készségek fejlesztése, 
valamint a digitalizáció jobb mérése a politikaalkotás 
javítása érdekében.

Szintén fontos tapasztalat, hogy egyre több ország 
és nemzetközi szervezet számára irányadó vagy köve-
tendő az OECD digitális munkája, legyen szó akár a 
digitális gazdaság mérhetőségéről, a digitális jólétről 
vagy a megbízható és emberközpontú mesterséges in-
telligenciáról. 

Az OECD részvétele az ITU Távközlési 
Világkongresszuson
Interjú Molly Lesherrel
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Molly Lesher 2016 óta vezeti az OECD Going Di-
gital horizontális projektjét, amelynek célja, hogy 
átfogó iránymutatást adjon a gazdaságok és tár-
sadalmak digitális átalakulásának megértéséhez, 
egyben pedig szakpolitikai eszközöket biztosítson 
e forradalmi változások kezeléséhez. Molly Lesher 
korábban 10 éven át kereskedelempolitikai elem-
zőként dolgozott az OECD-ben, azt megelőzően 
pedig az  az Amerikai Jegybanknál (Fed), illet-
ve a Fidelity Investments multinacionális vállalat-
nál elemezte a nemzetközi gazdaságpolitikai tren-
deket. Végzettségét tekintve okleveles közgazdász 
(Tufts University).



Hogyan lehetne tovább fokozni a nemzetközi 
szinergiákat és kiaknázni a lehetséges potenciálo-
kat?

Egy inkluzív, közös értékeken és alapelveken ala-
puló digitális gazdaság és társadalom megteremtése 
nem könnyű feladat, ugyanakkor alapvető fontosságú. 
Az OECD Going Digital projektje – amely több mint 
20 különféle politikai közösséget hozott össze – ru-
galmas, előre tekintő és integrált megközelítést kínál 
a politikai döntéshozatalban. Ez a megközelítés dön-
tő jelentőségű lehet a digitalizációban rejlő lehetősé-
gek kiaknázásában, mivel a digitális átalakulás sok 
szinten és rengeteg összekapcsolódás mentén formálja 
a hagyományos gazdasági és a társadalmi berendez-
kedéseket, aminek köszönhetően a szakpolitikai terü-
letek közötti határok elmosódnak. Minden korábbinál 
nagyobb szükség van a szektorok és a szakterületek 
közötti együttműködésre és a kompromisszumkere-
sésre, legyen szó a szakpolitikák kidolgozásáról vagy 
végrehajtásáról.

A kormányoknak és a döntéshozóknak minden 
szinten együtt kell működniük egy jobb digitális jövő 
kialakításában, amely a digitalizáció előnyeire építve 
a fenntartható társadalmi jólét előmozdítását célozza 
meg. Ezek a törekvések a kulturális és egyéb tényezők 
miatt természetesen eltérnek az egyes országokban, 
ami miatt szükség van a párbeszédre és a legjobb nem-
zeti gyakorlatok megosztására. Erre az OECD megfe-
lelő fórumot biztosít.

Véleménye szerint melyek a legfontosabb eszkö-
zök és jellemzők, amelyekkel egy nemzeti gazda-
ságnak rendelkeznie kell a digitális átalakulás si-
keres kezeléséhez?

A Going Digital szakpolitikai keretrendszere (htt-
ps://goingdigital.oecd.org/en/) hét dimenziót tartal-
maz: 1) a digitális technológiákhoz és az internethez 
történő hozzáférés javítása; 2) a digitális előnyök haté-
kony felhasználása; 3) a társadalom és a vállalkozások 
innovációs képességének felszabadítása; 4) rugalmas, 
jó munkahelyek biztosítása; 5) a társadalmi jólét előse-
gítése; 6) a digitalizációba vetett bizalom erősítése; és 
7) a piac nyitottságának növelése. Mindegyik dimen-
zió több szakpolitikai területet egyesít. A keretrend-
szer azt hivatott bemutatni, hogy sikeres digitális át-
alakuláshoz mindegyik dimenzióra szükség van.

Ami Magyarországot illeti, elismerésre méltó a 
gazdaság és a társadalom digitalizációjának előmozdí-
tását célzó átfogó stratégiai megközelítés, amit a Digi-
tális Jólét Program (DJP) képvisel. A DJP ambiciózus 
útvonalat határozott meg a digitális fejlődés helyzeté-
nek javítása érdekében, és úgy tűnik, hogy még csak 
az út elején járunk. Ugyancsak fi gyelemre méltó és 
fontos az a hangsúly, amit Magyarország a szélessá-
vú internetlefedettség fejlesztése és az 5G hálózatok 
kiépítése kapcsán tesz.

Milyen benyomást tett önre Budapest?
20 év telt el azóta, hogy utoljára Budapesten jártam, 

és csodálatos volt visszatérni ebbe a gyönyörű városba, 
és látni azt a fejlődést, ami azóta végbement! Nagyon 
élveztem a Duna-parti sétát és a gombapaprikást. 
Remélem, hogy a következő visszatérésemet nem 
előzi majd meg ilyen sok idő.
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Az ITU Telecom World a kormányok, a vállalatok, 
valamint a kis- és középvállalatok legfontosabb info-
kommunikációs rendezvénye, amely egyedülálló nem-
zetközi platformot kínálva hozza össze a fejlett és a 
fejlődő piacokat, az állami és a magánszektor vezető-
it, valamint az infokommunikációs technológia ipar-

ági képviselőit. Az ITU Telecom World 2019 konfe-
renciára Budapesten került sor, amelynek fókuszában 
a távközléssel kapcsolatos aktuális trendek, az ösz-
szekapcsoltság, az innováció, valamint a digitális kor 
alapelvei álltak. A fórum témái között nagy hangsúlyt 
kaptak az 5G hálózatokban rejlő jövőbeli lehetőségek, 

a mesterséges intelligencia felhasználásának különbö-
ző aspektusai, az innovációs ökoszisztémák, továbbá a 
befogadó, a fenntartható, a mindenki számára előnyös 
digitális társadalom megvalósításának lépései. Szintén 
hangsúlyosan jelennek meg a konferencia témái között 
a felhőalapú megoldások, az okos városok, a dolgok 

internetével (IoT) kapcsolatos 
kérdések, valamint a digitális 
pénzügyi szolgáltatások. A ren-
dezvényt Houlin Zhao, az ITU 
főtitkára, valamint Orbán Vik-
tor miniszterelnök nyitotta meg. 
Az első napon került a „Digitá-
lis szakadék áthidalása integrált 
megközelítéssel” elnevezésű 
panelbeszélgetésre, amelynek 
moderátora Molly Lesher, az 
OECD digitális gazdasági szak-
értője volt. A későbbi FinTech 
panelbeszélgetésben a résztve-
vők a pénzügyi szolgáltatások 
és a technológia fejlődésének 
összefonódása témában fejtették 
ki álláspontjukat. 

Az OECD szakértője által 
moderált panel kiválóan illesz-
kedett az ITU főtitkár által el-
mondott beszédben foglaltak-
hoz, miszerint a tanácskozás a 
digitális szakadék csökkenté-
sére is lehetőséget ad. Az ITU 
főtitkára kihangsúlyozta, hogy 

elkötelezettek abban, hogy mindenkinek biztosítsák 
a távközléshez való hozzáférést, és emlékeztetett rá, 
hogy a világ lakosságának fele nem rendelkezik még 
online összeköttetéssel. Többek között erre a problé-
mára is felhívták a fi gyelmet a panelbeszélgetés részt-
vevői.  

ITU konferencia – A digitális szakadék 
áthidalása
2019. szeptember 9-12.
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Molly Lesher a panelbeszélgetés felvezetőjében el-
mondta, hogy az OECD megalkotta azt az integrált 
szakpolitikai keretet, amely segít az országoknak a 
tématerületen az összkormányzati megközelítés fej-
lesztésében, valamint olyan horizontális szakpolitikai 
kérdések jobb előtérbe helyezésében, mint például a 
digitális szakadék témája. Az OECD „Going Digital 
Toolkit” segíti az országokat a digitális fejlődési hely-
zetük felmérésében, és válaszként politikai stratégiák 
és megközelítések megfogalmazásában.

Lina María Duque, a kolumbiai állami távközlési 
hatóság jogi és vitarendezési képviselője a digitális ok-
tatás erősítésének szükségességére, valamint a digita-
lizáció társadalmi fontosságára hívta fel a fi gyelmet. 
Kiemelte, hogy a digitális oktatásnak fontos feladata, 
hogy abból mindenki részesüljön. 

Gyakorlati szempontból eldöntendő kérdésnek ne-
vezte, hogy a technikai feltételek biztosítása a fontos, 
vagy pedig a digitális térből nyerhető információk to-
vábbadása. 

Eleanor Sarpong, a digitális egyenlőséget célzó 
World Wide Web Alapítvány Szövetség a Megfi zet-
hető Internetért szakmai vezetője szerint mindenképp 
szükséges a digitális szakadék okainak mélyebb feltá-
rása, és az arra adható megfelelő szakpolitikai intéz-
kedések gyors bevezetése. Kiemelten hangsúlyozta, 
hogy az adószabályozások rugalmatlansága nehezíti a 
pozitív változások elérését e téren, valamint fontosnak 
tartja, hogy a nők szerepe is erősödön a digitalizációs 
átalakulásban. 

Dr. Kelemen Csaba, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium főosztályvezetője a vállalatok, különös 
tekintettel a kis- és középvállalatok digitális fejleszté-
sének szükségességére hívta fel a fi gyelmet. Kiemel-
te, hogy a digitalizációs fejlődésben az egyik legfon-
tosabb gát a felismerés hiánya, ami azt jelenti, hogy a 
digitalizáció nemcsak előnyt biztosít, hanem a digita-
lizáció hiányában egy vállalkozás végleg leszakadhat 
a többiekhez képest. A felismerés hiánya miatt éppen 
ezért az elsődleges cél a kkv-k szemléletformálása, e 
célból jött létre a Modern Vállalkozások Programja ha-
zánkban.

Pataki Dániel, a mobilipar meghatározó szereplő-
it tömörítő szövetség, a GSMA szabályozásért felelős 
alelnöke kihangsúlyozta, hogy a digitális lefedettségi 
hiányok fejlesztése kapcsán elengedhetetlen egy be-
fektetőbarát szabályozási keret megléte, fontos a ki-
számíthatóság, a piaci alapú működés szabadsága, a 
helyi szabályozások célorientált biztosítása, valamint 
egy hatékony árpolitika és egy rugalmas adópolitika 
kialakítása. Elmondta, hogy az állam költségoldalról 
sokféle dolgot tehet, enyhítheti az adóterheket, vagy 
legalább nem vet ki ágazatot terhelő különadókat. 

Enrique Medina Malo, a Telefónica S.A., a világ 
egyik legnagyobb távközlési és mobilhálózat-szolgál-
tató vállalat szabályozási területének vezetője a digitá-
lis lefedettség kapcsán a területi, hangsúlyosan a város 
és vidék nagyfokú különbözőségre hívta fel a fi gyel-
met. Elmondta, hogy a digitális szakadék visszaszo-
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rítása érdekében elindították az „Internetet mindenki 
számára” globális kezdeményezésüket. 

Paul Mitchell, a Microsoft internet-irányítási te-
rületének vezetője szerint a digitális megosztottság 
problémájának megoldásához alapfeltétel a kulturá-
lis változás, továbbra is nagy mértékű a nemek közötti 
szakadék, emellett az innováció és a technológia fejlő-
dése nem gyorsul olyan ütemben, amilyen mértékben 
az elvárható lenne. 

Összességben tehát megállapítást nyert az 
előadók részéről, hogy habár a digitális technológiák 
térnyerése hatalmas lehetőségeket, minőség- és 
termelékenységnövekedést rejt a társadalom, a 
kormányzatok, a vállalatok számára, ugyanakkor 
a digitális átalakulás megerősítheti, vagy akár 
a szükséges és gyors döntéshozatal nélkül ki is 
szélesítheti a már meglévő digitális szakadékot. 

A konferencia keretében terítékre került a pénz-
ügyi szolgáltatások és a technológia fejlődésének ösz-
szefonódása témakör is, amelynek keretében a résztve-
vők a FinTech terület eddigi tapasztalatait és jövőbeli 
fejlődési irányait vitatták meg. A panelbeszélgetése-
ken magyar, amerikai, dél-afrikai, ruandai és az Eu-
rópai Központi Banktól (EKB) érkezett szakértők töb-
bek között olyan kérdésekre keresték a választ, mint 
például hogyan segítheti elő a távközlési technológiák 
fejlődése a pénzügyi integrálódást, vagy miként támo-
gathatják a szegénység mérséklését az új kommuniká-
ciós technológiai megoldások, ellensúlyozva az egyes 
társadalmi csoportok pénzügyi rendszerből való kire-
kesztődését. A szakértők nem vitatták, hogy az átuta-
lások alkalmazása az egyik legfontosabb mérföldkő a 
pénzügyi rendszerbe való kapcsolódásra, de a modern 
technológiák segítségével ma már a megtakarítások-
kal, a befektetésekkel, vagy akár a hitelfelvétellel kap-
csolatos ügyek szintén gond nélkül intézhetők a fejlő-
dő országokban is.

Magyar részről Balogh László pénzügypolitikáért 
felelős helyettes államtitkár a hatósági szereplők fel-
adatait vázolta a pénzügy és a technológia kapcsolatát 
illetően. Rámutatott, hogy az újfajta megoldások leg-
inkább azoknak a polgároknak segíthetnek, akik ed-
dig talán idegenkedtek a pénzügyi intézmények szol-
gáltatásait igénybe venni, vagy a pénzügyi rendszer 
különféle okokból egyszerűen nem tudta elérni őket. 
Ugyanakkor a modern és kényelmes távközlési tech-
nológia sem hagyhatja fi gyelmen kívül a terület egé-
szét jellemző szigorú szabályozási környezetet, hiszen 
ez egyaránt védi a fogyasztókat, a befektetőket, illetve 
magát a pénzügyi rendszert, őrizve annak stabilitását, 
de hatékonyan lép fel például a terrorizmus fi nanszí-

rozása és a pénzmosás ellen is. Egyúttal emlékezte-
tett arra, hogy az okostelefonok, tabletek mindig kéz-
nél vannak, azokkal pedig a nap 24 órájában gyorsan, 
kényelmesen és egyszerűen intézhetők a különböző 
pénzügyek. Természetesen ez a szabályozók felé azt az 
elvárást támasztja, hogy a hagyományos tranzakciók-
hoz hasonlóan itt is biztosítani tudják az ehhez szüksé-
ges különféle védelmi funkciókat. A hatóságoknak így 
egyszerre kell odafi gyelniük az innováció ösztönzésé-
re, valamint a pénzügyi szolgáltatások kényelmessé 
tételére, miközben hangsúlyt tudnak helyezni a lakos-
ság pénzügyi tudatosságának erősítésére is. A magyar 
kormány mindezek szem előtt tartásával fogadta el azt 
a nemzeti stratégiát, amely az ezekhez szükséges kere-
tek megteremtését célozza 

A panelbeszélgetés résztvevői megállapították, 
hogy a fejlődő országokban, elsősorban Afrikában, 
még mindig több mint két milliárd ember nem tud be-
kapcsolódni a pénzügyi rendszerekbe, így az ott élőket 
a hagyományos intézményi infrastruktúra területi hi-
ányosságai miatt leginkább azokkal az új technológi-
ákkal lehet majd elérni, amelyek térben és időben egy-
szerre tudják áthidalni a jelenleg fennálló különféle 
nehézségeket. 

Bővebben:
https://telecomworld.itu.int/
http://www.okosanapenzzel.hu/hirek/penzugy-es-tech-
nologia-mint-a-jovo-hirnokei?fbclid=IwAR0n0FKH-
n1ndJE8TuU4WFEFak15j5XGaiV0ww4EqBE0xJAKG-
2l4R6HrDwWk
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SDMX Global Conference
2019. szeptember 16-19.
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A hivatalos statisztika adatainak és metaadatainak 
megosztására szolgáló struktúráról (Statistical Data 
and Metadata Exchange – SDMX) szóló rendezvé-
nyen az SDMX-et szponzoráló hét nemzetközi szerve-
zet – ENSZ, Eurostat, Európai Központi Bank, OECD, 
Világbank, IMF, Nemzetközi Fizetések Bankja –, va-
lamint a Központi Statisztikai Hivatal magas szintű 
vezetői vettek részt. 

Az SDMX-et támogató szervezetek célja, hogy a 
statisztikai adat- és metaadat cserét szolgáló SDMX 
szabványt úgy fejlesszék, hogy a nemzetközi szer-
vezetek, a hivatalos statisztikai intézmények, a köz-
ponti bankok közötti adatcserét tovább könnyítsék és 
egy olyan szabványt adjanak a világ szervezeteinek, 
amelyre alapozva az adatcserén túl saját metaadat 
rendszerüket is ráépíthetik. Az SDMX szabvány ab-
ban segíti az adatcserét, hogy küldő és fogadó oldalon 
is olyan struktúrákat használnak a partnerek, amelyek 
az automatizáltságot biztosítják és szükségtelenné te-
szik a számtalan adatcsere-kapcsolati hálóban külön-
böző szabványok használatát. A konferencia szlogen-
je az „SDMX for you” volt, amely kiváló lehetőséget 
adott arra, hogy a jelenlegi és a potenciális felhaszná-
lók elmondhassák tapasztalataikat a szabvánnyal kap-
csolatban és hozzászóljanak ahhoz, hogy azt milyen 
irányba fejlesszék tovább.

A hét szponzor világszervezet között kitüntetett 
helyet foglal el az OECD.. Paul Schreyer, az OECD 
helyettes főstatisztikusa, az SDMX Sponsors Group 
elnöke tartott üdvözlőbeszédet a konferencia megnyi-

tóján, ahol az SDMX szabvány fő továbbfejlesztési 
irányairól, így a georeferált adatok, illetve a mikroa-
dat-állományok adatcseréjének jobb támogatásáról is 
beszélt. Kiemelte, hogy az SDMX szabvány az erede-
ti adatcserét támogató célkitűzésein mára már jelen-
tősen túlhaladva egyre inkább arról szól, hogy az érin-
tett statisztikai szervezetek részére olyan strukturált 
szabványt kínáljon, amely a teljes statisztikai adat-elő-
állítási folyamatukat képes támogatni. A konferencia 
irányát meghatározó nyitó gondolatokon túl az OECD 
az SDMX-szel kapcsolatos legfrissebb fejlesztésekről 
szóló szekciót szervezte, ahol az érdeklődők ötleteket 
kaphattak a szabvány további használatának lehetősé-
geiről.

A konferencia első két napja hagyományos kon-
ferencia felállásban került lebonyolításra, a második 
két nap pedig kimondottan a gyakorlati tapasztalato-
kat szolgáló SDMX capacity building építését céloz-
ta meg teljesen kezdőknek, illetve haladó ismeretek-
kel rendelkezőknek szánt kurzusokkal. A konferenciát 

keretbe zárva szintén Paul Schreyer foglalta össze az 
első két nap főbb üzeneteit, külön hangsúlyozva, hogy 
az SDMX a hivatalos statisztika világán túlmutatóan 
is egyértelműen értéket teremt a nemzetközi partner-
szervezetek részére és jelentős potenciállal bír a ma-
gánszektorral való erősebb együttműködés terén is.

Forrás: https://www.sdmx.org/



A Pénzügyi Szemle Csoport és a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem szervezésében került megrendezés-
re „A jó kormányzás támogatása megbízható mérési 
rendszerekkel” elnevezésű konferencia. A rendezvény 
keretében az előadók arra a kiemelt kérdésre keresték 
a választ, hogy mennyire megbízhatóak a nemzetközi 
mérési rendszerek és milyen mértékben képesek támo-

gatni a kormányzati politikák kialakítását. A konfe-
rencia nemzetközi példái között az OECD jó kormány-
zás kezdeményezése is bemutatásra került. 

A tudományos konferenciát Domokos László, az 
Állami Számvevőszék és a Pénzügyi Szemle közpénz-
ügyi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának elnöke 
és Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
rektora nyitották meg. Domokos László bevezetőjé-
ben elmondta, hogy a döntés-támogató mérések irán-
ti fokozódó igényt sokszor olyan mérési rendszerek 
elégítik ki, amelyek nem alkalmasak következteté-
sek levonására, és így politikai döntések megalapo-
zására sem. Koltay András kiemelte, hogy a nemzeti 
keretek között készített kormányzati teljesítményér-
tékelésre – hazánk esetében az évente megjelentetett 
Jó Állam Jelentés – azért van hangsúlyosan szükség, 
mert a nemzetközi szervezetek az adatközlés mellett 
nem adnak közvetlen értékelést, nem reagálnak az or-
szág-specifi kus problémákra. 

Az első szekcióban Kaiser Tamás, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem tudományos dékánhelyettese fel-
hívta a fi gyelmet arra, hogy a nemzetközi szervezetek 
– Európai Bizottság, ENSZ, OECD – mérési rendsze-
rei fontosak, relevánsak és fi gyelni kell rájuk, de érde-
mes őket némi fenntartással is kezelni, mivel a fenti 
problémákon túl nem a legfrissebb adatokra épülnek, a 
módszertan pedig csak részben ismerhető meg. 

A módszertanilag nem kellőképpen megalapozott 
mérések, és az így kialakított rangsorok kapcsán Né-
meth Erzsébet, a Pénzügyi Szemle közpénzügyi folyó-
irat felelős szerkesztője elmondta, hogy azok legalább 
olyan gazdasági kockázatot jelentenek, mint maga a 
korrupció. Komoly problémát jelent, hogy sok esetben 
nem biztosított a korrupciós méréseket kibocsátó szer-
vezetek függetlensége, valamint a felhasznált adatfor-
rások és az alkalmazott módszertan transzparenciája. 

Simon József, az Állami Számvevőszék projektve-
zetője előadásában kifejtette, hogy a Standard & Po-
or’s, Moody’s, Fitch nemzetközi hitelminősítő szerve-
zetek mérései esetében az objektivitás, a hitelesség és 
a módszertani meghatározottság elvei a gyakorlatban 
csak korlátozottan érvényesülnek. Kihangsúlyozta, 
hogy a módszertani problémák bemutatása azért kü-
lönösen fontos, mert az értékelések jelentősen képesek 
befolyásolni az adott ország államadósságának fi nan-
szírozását és annak költségét.

Vargha Bálint, az Állami Számvevőszék elemzője 
a versenyképességi mérések kapcsán kifejtette, hogy 
azok ugyan számos releváns adatforrást összesítenek, 
de a nagy mennyiségű és igen eltérő természetű adatok 
összegzése nem teszi lehetővé a tudományos igénnyel 
bíró, hiteles informálást. A Világgazdasági Fórum 
versenyképességi indexe vonatkozásában kiemelte, 
hogy az index olyan tényezőket is értékel, amelyek-
nek nincs bizonyított kapcsolata a versenyképesség-
gel, egyes indikátorok között pedig ellentmondás van, 
továbbá a Világgazdasági Fórum mérőrendszerében 
túl sok a szubjektív elem ott is, ahol objektív adatok 
állnak rendelkezésre. 

A jó kormányzás és a nemzetközi 
mérési rendszerek összefüggései 
2019. szeptember 19.
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A második szekció Dr. Gregor Zsuzsanna, Magyar-
ország OECD-UNESCO melletti Állandó Képvise-
letének első beosztottja előadásával indult, amelynek 
keretében bemutatásra került az OECD jó kormányzás 
kezdeményezése, valamint a Government at a Glan-
ce (Kormányzati Körkép) kiadvány szerepe a jó kor-
mányzás kialakításában. 

Dr. Gregor Zsuzsanna elmondta, hogy nemzetkö-
zi szinten az OECD az egyik leghitelesebb intézmény, 
amely releváns eszközöket és adatokat ad a tagorszá-
gai kormányai számára a szakpolitika alkotáshoz, és a 
szakpolitikai reformokhoz. Kiemelte, hogy az OECD 

jó kormányzás kezdeményezésének elsődleges célja, 
hogy segítséget nyújtsanak a tagországi kormányza-
tok számára, hogy stratégiai, adatokon és bizonyítéko-
kon alapuló, innovatív szakpolitikákat alakíthassanak 
ki a közkormányzás megerősítésére. A Government at 
a Glance kiadvány kapcsán kihangsúlyozta, hogy egy 
alapvetően statisztikai, kétévente megjelenő OECD 
zászlóshajó kiadványról van szó, amelyet általában 
nagy sajtóvisszhang jellemez. A kiadvány minden al-
kalommal tartalmaz szakpolitikai fejezetet is, amely 
2019-ben az állampolgár-központú közszolgáltatások-
kal foglalkozik. 

A kiadvány lehetőséget nyújt annak összeha-
sonlítására, hogy nemzetközi viszonylatban ho-
gyan állunk, a reformjaink milyen mértékben 
hasznosulnak, továbbá rámutat a fejlesztendő te-
rületekre, illetve lehetőségekre. Az elemzésnek 
nem célja, hogy pellengérre állítson országo-
kat, így a mutatók ritkán alkalmaznak sorrendet, 
ranghelyeket, ugyanakkor számos jó példát mu-
tat be, amelyeket alapul lehet venni a reformok-

hoz. A kiadvány többségét kompozit mutatók 
jellemzik, amelyek praktikus módon adnak lehe-
tőséget a minőségi információk összegzésére és 
összehasonlítására, ugyanakkor számos mennyi-
ségi mutató is megtalálható a publikációban.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató 
makrogazdasági üzletágvezetője kiemelte, hogy 
azért érdemes konjunktúrakutatást végezni, mert 
adott esetben a megkérdezettek percepciói teljesen 
más képet festhetnek az adott gazdaságról, mint 
amit például a hivatalos statisztikai adatok mutat-
nak. 

Sasvári Péter, a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem egyetemi docense Urbanovics An-
nával közösen jegyzett tanulmányát mutatta be, 
amelyben a szerzők a nemzetközi katalogizáló 
adatbázisok követelményrendszereinek vizsgála-
ta alapján javaslatokkal élnek annak érdekében, 
hogy a hazai tudományos folyóiratok jobban meg 
tudjanak felelni a nemzetközi tudományos közös-
ség igényeinek. A szekció zárásaként Lan Umek, a 
Ljubljanai Egyetem kutatója azon tanulmányának 
központi elemeit részletezte, amely a szlovén ön-
kormányzatok költségvetési átláthatóságát értéke-
li. A konferencia résztvevői a program utolsó ele-
meként egy kerekasztal-beszélgetés során vitatták 
meg a mérési rendszerekkel és a korrupcióval kap-
csolatos legfontosabb kérdéseket. 

Bővebben:
https://www.penzugyiszemle.hu/konferenci-
ak/a-jo-kormanyzas-tamogatasa-megbizhato-me-
resi-rendszerekkel-konferencia-osszefoglalo



Az OECD Atomenergia Ügynökség (NEA) 
workshopján vett részt szeptember 24-én Süli 
János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának ter-
vezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszter Párizsban. Vitain-
dító beszédében kiemelte, a biztonságos és meg-
fi zethető villamosenergia-ellátás a kormányzatok 
felelőssége. Az öregedő európai erőművi park 
megújítása, a villamosenergia-hálózat stabilitásá-
nak fenntartása és a klímavédelmi célok teljesíté-
se elengedhetetlenné teszik az olyan atomerőmű-
vi beruházásokat, mint a paksi atomerőmű két 
új blokkja. A nukleáris energiatermelés kedvező 
társadalmi megítélése érdekében a közvélemény 
szakszerű, a kockázatokat és az előnyöket reáli-
san és közérthetően bemutatható kommunikáció-
ra van szükség. E témának szentelte háromnapos 
rendezvényét az OECD NEA különböző szakte-
rületekről érkezett előadók és a civil társadalom 

szereplőinek bevonásával. Előadását követően 
Süli János William D. Magwood-al, az OECD 
NEA főigazgatójával munkaebéden vett részt, 
melyre Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitá-
sának fenntartásáért felelős államtitkár, valamint 
Turóczy László nagykövet is elkísérte.

Bővebben:
https://www.oecd-nea.org/civil/workshops/2019/stake-
holder/
https://oecd-parizs.mfa.gov.hu/news/nea-workshop-
jan-vett-reszt-szeptember-24-en-sueli-janos-miniszter 
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Süli János miniszter előadásával indult 
az OECD NEA workshop-ja Párizsban 
2019. szeptember 24.



A digitalizációval és automatizációval magas szin-
ten foglalkoznak az OECD-ben, a társadalmi hatáso-
kat is beleértve – hangsúlyozta Gion Gábor, az OECD 
Nemzeti Tanács elnöke a testület ülésén, amelynek fó-
kuszában a digitalizáció állt. A téma OECD-n belüli 
fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, 
hogy az idei évi OECD Miniszteri Szintű Tanácsülés 
fő témája a digitális átalakulás, az automatizáció, a di-
gitalizációban rejlő gazdasági és társadalmi lehetősé-
gek kiaknázása volt. 

Az ülés kiemelt témája a „Fókuszban a dig-
italizáció” címet viselte, amelynek keretében a 
résztvevők megvitatták annak számos aspektu-
sát, különös tekintettel a munkaerőpiac jövőjére, a 
mesterséges intelligencia térnyerésének lehetséges 
hatásaira, a digitális ismeretek bővítésének szük-
ségességére, az adatvagyon rendszerezésének és 
felhasználásának kérdésére, valamint a megfele-
lő szabályozási keretek megteremtésének fontos-
ságára. Pozitív példaként került említésre többek 
között a személyi jövedelemadó bevallások online 
módon történő kitöltésének eredményessége.  

Gion Gábor a digitalizáció közigazgatás-fej-
lesztési vonatkozása kapcsán Hongkong példáját 
említette, ahol az államigazgatás digitalizációja 
volt az első lépés, valamint kiemelte, hogy a digi-
tális világ kedvező terep globális hazai termékek 
létrehozására. A digitalizáció gazdasági és társa-
dalmi kontextusában Balogh László helyettes ál-
lamtitkár kihangsúlyozta, hogy a big data intelli-
gens módon történő felhasználása hozzájárulhat a 
komfortérzet növeléséhez. A témapont vonatkozá-
sában hangsúlyosan bemutatásra kerültek a Digi-
tális Jólét Program központi elemei, beavatkozási 

területei, valamint az OECD Going Digital kereté-
ben megkezdett együttműködés mérföldkövei. 

A Nemzeti Tanács ülésen Turóczy László 
nagykövet úr tájékoztatást adott az OECD-UNES-
CO Állandó Képviselet elmúlt időszaki tevékeny-
ségéről, valamint beszámolt a szervezeti változá-
sokról. Kérte az OECD Nemzeti Tanács tagjait a 
Szervezet ülésein történő aktív részvételre, képvi-
selve és erősítve a hazai szakpolitikai prioritáso-
kat.  Gion Gábor elnök úr ismertette a Szervezet-
tel való együttműködés megújításának fő pilléreit 
a nemrégiben elfogadott pénzügyminisztériumi 
OECD együttműködési stratégia keretei között, 
kiemelt hangsúlyt helyezve az OECD Bizottsá-
gokban való aktív részvételre, valamint a hazai jó 
gyakorlatok és sikertörténetek bemutatására. Ba-
logh László helyettes államtitkár úr záró hozzá-
szólásában az adózás és a víz témáját emelte ki, 
amelyek kiváló példái az OECD-ben történő ma-
gyar szakpolitikai láthatóság erősítésének. 

A testület ülésén a kiemelt digitalizációs téma-
terület mellett a résztvevők beszámoltak az OECD 
Vesztegetés Elleni Munkacsoportja Magyarorszá-
got vizsgáló 4. körös értékeléséről, a Szervezet 
viselkedéstudományi eredmények szakpolitikai 
alkalmazását segítő tevékenységének hazai fel-
használásáról, a jövőbeni lehetséges együttműkö-
dési programokról, valamint áttekintették a vár-
ható legfontosabb OECD vonatkozású események 
aktualitásait is. 

Bővebben: https://oecd.kormany.hu/fokusz-
ban-a-digitalizacio-az-oecd-nemzeti-tanacs-ulesen

OECD Nemzeti Tanács ülés
2019. szeptember 30. 
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A 2013-as és 2016-os események sikerére épít-
ve, Magyarország Kormánya harmadik alkalom-
mal rendezte meg a Víz Világtalálkozót, Áder Já-
nos köztársasági elnök fővédnöksége mellett. A 
háromnapos Világtalálkozó kiemelt témája a glo-
bális vízválság megelőzése volt. A rendezvényre 
118 országból több mint 2300-an jelentkeztek, a 
több mint 30 miniszteri szintű küldöttség mellett 
nemzetközi szervezetek és 
multilaterális fi nanszíro-
zási intézmények vezetői, 
valamint vízügyi szakér-
tők jöttek el. 

A Víz Világtalálkozó 
egyik fő eseménye volt a 
kiemelt előadók részvéte-
lével zajló tematikus ple-
náris ülés, amelynek szek-
ciói a vízzel kapcsolatos 
kihívásokat – kiemelten a 
sok víz-kevés víz-szeny-
nyezett víz hármasa okoz-
ta problémákat és azok 
szociális, gazdasági, kör-
nyezeti és politikai követ-
kezményeihez kapcsolódó 
kérdéseit vitatta meg. 

Az OECD részéről a 
nyitó, a vízválság megelőzéséről tartott panel-
beszélgetésen részt vett Rodolfo Lacy, az OECD 
Környezetvédelmi Igazgatóságának vezetője is. 
Igazgató Úr ismertette a kockázatok kezelésére, a 
katasztrófák ellenőrzésére és a szélsőséges időjárá-
si katasztrófák miatt válsághelyzetbe került orszá-
gok támogatására vonatkozó ajánlásokat, majd ki-
emelte, hogy a feladatok végrehajtásához komoly 
befektetésekre és az infrastruktúrák fejlesztésére 
van szükség. A víz témáját kiemelten kell kezel-
ni azokban az ágazatokban is, amik létrehozzák 
magát a vízválságot, olyan elkötelezettség men-
tén, mint például a Párizsi Megállapodás. Fontos 
az épületek természeti katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képességének növelése, a víz kihívásai-
nak érvényesítése az összes termelési ágazatban, 
továbbá egy korai fi gyelmeztető rendszer kiépítése 

az OECD Tanács Vízről szóló ajánlásának 5. pont-
jának megfelelően.  A beruházási témájú panelbe-
szélgetés moderátora Xavier Lefl aive, az OECD 
Környezetvédelmi Igazgatóság főtanácsosa volt. 
Főtanácsos Úr moderátorként kiemelt fi gyelmet 
fordított arra a kérdésre, hogy hogyan lehet fel-
használni a rendelkezésre álló eszközöket a haté-
konyabb fi nanszírozás érdekében.

A konferencia részeként megrendezett vízipari 
szakkiállításon (BWS 2019 Expo) 30 kiállító mint-
egy 2000 négyzetméteren mutathatta be a hazai 
vízipar innovatív megoldásait, amelyek fontos sze-
repet játszhatnak a vízválság megelőzésében is. 

Bővebben:
 https://www.budapestwatersummit.hu/
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Víz Világtalálkozó 
2019. október 15-17. 



Az OECD és a FAO évente megjelenő, tíz évre 
előre tekintő Mezőgazdasági Kilátások című ki-
adványa szerint a 2019-2028-as időszakban a me-
zőgazdasági termelés várhatóan 15%-kal nő majd, 
míg a legtöbb mezőgazdasági termék ára reálér-
téken változatlan marad. A mezőgazdasági pia-
cokon bizonytalansági tényezőként jelenhet meg 
kínálati oldalon az afrikai sertéspestis, az antibi-
otikum-rezisztencia terjedése, az új technológiai 
megoldásokkal szembeni szabályozói reakciók és 
a növekvő valószínűségű extrém időjárási esemé-
nyek. Keresleti oldalon a táplálkozási szokások át-
alakulása jelent bizonytalanságot, amelyek egyre 
inkább tükrözik az egészségügyi és fenntartható-
sági aggályokat.

A kiadvány megállapítja, hogy a mezőgazdasá-
gi termékek legtöbbjének árát az utóbbi évek bősé-
ges kínálata szorította le. Az alapvető élelmiszerek 
iránti kereslet várhatóan globálisan stagnál majd, 
a hús iránti kereslet viszonylag erős lesz az ame-
rikai kontinensen, míg az alacsony jövedelmek 
korlátozzák annak növekedését Afrika szub-sza-

harai területein. Magyarországot a kiadvány meg-
említi azon országok között, amelyek esetében a 
baromfi ipar gyors bővülésére lehet számítani. A 
baromfi  ágazat domináns pozíciója megerősödik 
majd a húsiparban, gyakorlatilag a hús iránti ke-
reslet felét kiszolgálja majd. 

A cukor és a növényi olajak egy főre jutó fo-
gyasztása várhatóan nő majd, az urbanizáció, és 
ezáltal a feldolgozott és kényelmesebben fogyaszt-
ható élelmiszerek szerepének növekedése révén. 
Az állati eredetű élelmiszerek iránti masszív ke-
reslet a termelés növekedését és a takarmánynö-
vények iránti kereslet bővülését vonja magával, 
így globális szinten nő majd a kukorica és szója-
bab termelésének aránya. A halászati termékek kí-

nálatának növekedését szinte teljes egészében az 
akvakultúrák biztosítják majd, ezek részaránya a 
globális halászat terén 55%-ra nő majd 2028-ra.

A kiadvány idén kiemelt fejezetet szentel a la-
tin-amerikai és a karibi régiónak, amely a globá-
lis mezőgazdasági és halászati termelés 14%-át, 
az export 23%-át biztosítja. A termelés növe-
kedése lassul majd a következő évtizedben, de 
2028-ra így is a globális mezőgazdasági és ha-
lászati export 25%-a származik majd a régióból. 
Számos országban azonban szükség van a szek-
tor környezeti teljesítményének javítására, a tala-
jerózió, az erdőtlenítés és a mezőgazdasági kibo-
csátások csökkentésére. 

A két nemzetközi szervezet arra is felhívja a 
fi gyelmet, hogy a túlzott kalóriafogyasztás, a ki-
egyensúlyozatlan táplálkozás és a csökkenő ak-

tivitási szint világszerte növeli majd a túlsúly és 
elhízás előfordulását. Számos alacsony és közepes 
jövedelmi szintű országban ezek a problémák egy-
szerre jelentkeznek az alultápláltsággal és a minő-
ségi éhezéssel.

Bővebben: http://www.agri-outlook.org/

Latin-Amerika és a karibi régió 
a mezőgazdaság jövőjének nyertesei
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2019. július 12-én jelent meg az OECD Going 
for Growth 2019 című kiadványa, amely az 
OECD-tagországok gazdasági reformjait tekinti 
át. A kiadvány fő megállapítása, hogy a növeke-
dés globális lassulása és a növekvő világgazdasá-
gi kockázatok mellett különösen fontos és aktuális 
a gazdasági reformok végrehajtása; ennek ellenére 
a növekedés élénkítésére irányuló reformok üteme 
visszaesett a válság előtti (mérsékelt) szintre. 

A kiadvány fő megállapítása szerint a lassú 
világgazdasági növekedés és a fokozódó globá-
lis növekedési kockázatok mellett kiemelten fon-
tos és időszerű a gazdasági növekedést élénkítő 
strukturális reformok előkészítése és megvalósítá-
sa a tagállamokban. A kiadvány az OECD minden 
egyes tagállamára (és partnerországára) azonosít-
ja a hosszabb távú gazdasági növekedés üteme és 
minősége szempontjából legfontosabbnak és leg-
aktuálisabbnak tekintett strukturális kihívásokat, 
és ezek alapján öt-öt gazdaságpolitikai (reform)
ajánlást fogalmaz meg minden ország számára. 
A kiadvány áttekinti az előző Going for Growth 
kiadványokban megfogalmazott ajánlások meg-
valósítását, és megállapítja, hogy a gazdasági re-
formok intenzitása a válság utáni megugráshoz 
képest visszaesett: a tagállamok a korábbi ajánlá-
sok hozzávetőleg harmadában hajtottak végre ér-
demi, az ajánlásoknak megfelelő gazdaságpoliti-
kai reformokat. 

A kiadvány Magyarországról szóló fejezetének 
helyzetértékelő része pozitívumként emeli ki, hogy a 
legfejlettebb OECD országokkal szembeni jövedelem-
különbség valamelyest csökkent, a foglalkoztatottság 
pedig növekedett. Az egy főre jutó GDP és a ledolgo-
zott GDP/óra jelenleg az OECD-átlagának kétharma-
dához közelít. További pozitívumként jelennek meg 
a hatósági eljárások területén megvalósított (kisebb) 
egyszerűsítések is. – A fejezet strukturális kihívásként 
azonosítja a regionális egyenlőtlenségeket, a légszeny-
nyezés egészségkárosító hatásait, a vállalkozások ma-
gas adminisztratív terheit, a versenyszabályozásban 
megjelenő ágazati kivételeket, az oktatási rendszer mi-

nőségi problémáit (különös tekintettel a roma népes-
ségre) és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó magas köz-
terheket. 

Bővebben: http://www.oecd.org/economy/going-for-
growth/
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OECD Going for Growth 2019: 
Itt az ideje, hogy a reformokkal 
kezeljük a globális kihívásokat 



Az OECD Agrár Szakpolitikai Áttekintés és Érté-
kelés 2019 kiadványa az éves globális mezőgazdasági 
termelés értékének csaknem háromnegyedéért felelős 
országok - minden OECD és EU tagállam, valamint 
12 feltörekvő gazdaság - szakpolitikai fejleményeit ér-
tékeli. A jelentés megállapítja, hogy az elmúlt évtized 
kevés eredményt hozott a mezőgazdasági támogatások 
reformja terén, amelynek jelentős része ma is piactor-
zító hatású és nem támogatja kellő hatékonysággal a 
kitűzött kormányzati célokat. 

A jelentés megállapítja, hogy a 2016-2018-as idő-
szakban a kormányzatok a vizsgált 53 országban 
évente átlagosan 465 Mrd EUR közvetlen termelői tá-
mogatást biztosítottak. A támogatások 54%-a olyan 
szakpolitikai eszközökön keresztül kerül folyósítás-
ra, amelyek mesterségesen a világpiaci ár fölött tart-
ják a belföldi árakat. Ez a támogatási típus káros a 

fogyasztókra, különösen az alacsony jövedelműekre 
nézve, mindemellett növeli a kis és a nagy mezőgaz-
dasági üzemek közötti jövedelmi rést, ráadásul csök-
kenti az élelmiszeripar versenyképességét. A legtöbb 
országban a mostani szakpolitikai eszköztárnak csak 
viszonylag kevés eleme célozza a mezőgazdasági ter-
melékenység javítását, a fenntartható víz- és földhasz-
nálatot, valamint a biodiverzitás megóvását, a mező-
gazdaság ellenálló képességének növelését. 

Az OECD szerint a kormányzatok a világpiacra 
gyakorolt negatív hatások nélkül is megfelelő támoga-
tásokat nyújthatnának a mezőgazdasági üzemeknek és 
a vidéki közösségeknek. Ehhez egyrészt csökkenteni 
kellene a kapcsolatot a támogatási szint és a termelési 
szintre vonatkozó döntések között, másrészt a hang-
súlyt a közszolgáltatásokba történő beruházásokra kel-
lene helyezni. A cél olyan üzleti környezet megterem-
tése lenne, amelyben a termelők szabadon hozhatják 
meg döntéseiket a világ- és a hazai piac alakulásának 
megfelelően. 

Számos vizsgált ország törekszik új és mélyebb 
szabadkereskedelmi egyezmények megkötésére a me-
zőgazdasági termékeket is érintően fő kereskedelmi 
partnereivel, amelyet az OECD pragmatikus lépésként 
értékel, ugyanakkor felhívja a fi gyelmet, hogy minde-
zek nem helyettesíthetik a multilateralizmusra fordí-
tott erőfeszítéseket. Az OECD a reformok gyorsítására 
hívja fel a tagállamokat, egyrészt a torzító hatású me-
zőgazdasági támogatások csökkentése vagy kivezeté-
se, másrészt a piaci integráció erősítése, a környezeti 
teljesítmény és az ellenálló képesség javítása, a mező-
gazdaságból élők hatékonyabb támogatása révén.

Bővebben: http://www.oecd.org/agriculture/
oecd-ag-policy-monitoring-2019/
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Az OECD évente megjelenő, Tax Policy Reforms 
című kiadványa bemutatja az OECD tagországok (és 
a kiválasztott partnerországok) által az elmúlt évben 
végrehajtott adójellegű reformintézkedéseket. Az idei 
kiadvány két alapvető megállapítása, hogy egyrészt az 
előző évhez képest kevesebb ország vezetett be bár-
minemű reformintézkedést, másrészt merészebb adó-
reformokra van szükség a globális kihívások (gyengü-
lő növekedés; vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek 
szélesedése; klímaváltozás) megfelelő kezelése érde-
kében. A tanulmány több helyen kedvező megálla-
pításokat tesz az elmúlt év célzott magyar adóreform 
intézkedéseiről (különös tekintettel az általános for-
galmi adót, a szociális hozzájárulási adót és a jövedéki 
adót érintő változásokra).

A dokumentum elsődleges megállapítása, hogy a 
2018-as kiadványhoz képest kevesebb ország vezetett 
be bárminemű reformintézkedést az adózás területén. 
A kivételt képező országok közé tartozik Hollandia 
(átfogó adóreform), Litvánia (munkát terhelő adók), 
Ausztrália (SZJA, TAO), Olaszország (TAO) és Len-
gyelország (SZJA, TAO). Ezen túlmenően a kiadvány 
hangsúlyozza, hogy merészebb adóreformokra van 
szükség az előttünk álló kihívások (gyengülő növeke-

dés; vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek szélesedé-
se; klímaváltozás) kezelése érdekében. 

Mindazonáltal a riport megpróbál azonosítani né-
hány olyan adóvonatkozású trendszerűséget, amelyek 
valamilyen azonosságot mutatnak a vizsgált országok 
között. A személyi jövedelemadó (SZJA) vonatkozá-
sában továbbra is annak csökkentése jellemezte a tag-
államokat; a szociális hozzájárulási adónál (szocho) 
elmaradtak a reformok, továbbra is magas ennek mér-
téke több tagországban is. A társasági adó (TAO) mér-
séklése a tavalyi évhez képest némileg megtorpant. A 
nemzetközi adózás vonatkozásában továbbra is ko-
moly vita van a TAO beszedése és a vállalatok adóel-
kerülő magatartás között. Az általános forgalmi adó 
(ÁFA) esetében is történtek változások, a reformok 
elsősorban annak hatékonyabb beszedésére és az or-
szághatárokon átívelő problémák kezelésére irányul-
tak. A környezetvédelemhez kapcsolódó adóreformok 
üteme lassult, különösen az energiaadók megerősítésé-
re irányuló kezdeményezések gyengültek. Az ingatla-
nadót érintő reformok száma és területe is limitált volt.

A tanulmány Magyarországról több helyen is po-
zitív példaként tesz említést, és a vizsgált időszakon 
túl a jelentés megemlíti a korábbi évek eredményeit is. 
2016-ról 2017-re az OECD-n belül Magyarországon 
csökkent a második legnagyobb mértékben az adó-
centralizáció (Izland után), amely egyben pozitív fi s-
kális ösztönzőként is hatott a magyar gazdaság növe-
kedésére. 

A szignifi káns (1,5 százalékpontos) csökkenés az 
SZJA, a TAO és egy termékek és szolgáltatások adó-
jának csökkentésének volt köszönhető. A tanulmány a 
tavalyi év eredményei közé sorolja a szocho további 
csökkentését, míg az idei év intézkedései közé tehető 
a hátrányos helyzetűek adójóváírásának lehetősége, a 
fejlesztési tartalék emelkedése, a további ÁFA csök-
kentő intézkedések, a dohány és alkohol termékek adó-
jának emelése, a szocho további csökkentése és a né-
pegészségügyi termékadó 20%-os emelése. Az OECD 
kiemeli, hogy a vizsgált országok közül hazánkban a 
legalacsonyabb a TAO.
Bővebben: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/
tax-policy-reforms-2019_da56c295-en

Merészebb adóreformokra van szükség 
a globális kihívások megfelelő kezelése 
érdekében
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Az OECD Üzleti és Pénzügyi Kilátások idei évi ki-
adványa átfogó képet ad a pénzügyi és üzleti világban 
végbemenő pozitív és negatív trendekről, központi té-
mája a bizalom és annak újradefi niálása a pénzügyi, az 
üzleti és a befektetői környezetben. Az elemzés célja, 
hogy felfedje mindazon eszközöket, amelyek a közbi-
zalom helyreállítását szorgalmazhatják mind az üzleti, 
mind a pénzügyi területen, ezzel támogatva a gazdasá-
got és a jólétet. 

A tanulmány kiemelten vizsgálja a pénzügyi pia-
cok bizalmi helyzetét, amely továbbra sem tekinthető 
stabilnak. A bizalom visszaállítása érdekében a koc-
kázatok célzott meghatározása és megszüntetése szük-
séges, valamint ezzel párhuzamosan biztosítani kell a 
pénzügyi szektor likviditását is. Az elemzők rávilágí-
tanak arra, hogy az emberek egyre kevésbé hisznek 
a pénzügyi intézményekben, azon belül is a nyugdíj-
rendszerekben, mindezt a társadalom elöregedése, az 
alacsony növekedés, az alacsony nyugdíjtartalékok, az 
egyre kevésbé kiszámítható karrier utak és az elégte-

len nyugdíjfedezet együttesen eredményezték. Ezen a 
területen a bizalom visszaszerzése érdekében prudens 
nyugdíj menedzsment és a nyugdíjalapok vagyonkeze-
lési feladatainak támogatása, a pénzügyi fogyasztók 
védelmének erősítése, továbbá a környezeti és szociá-
lis kockázatok meghatározása szükséges. 

A fogyasztói bizalom visszaállításában kiemelten 
fontos a jogi keretek betartása, amely egyrészt jelenti a 
jogellenes lépések megelőzését, másrészt a jogellenes 
magatartás gyanúja esetén annak jelentését és együtt-
működést a vizsgálatot lefolytató hatóságokkal. A kor-
mányoknak megvan a lehetőségük, hogy kiépítsenek 
egy olyan keretrendszert, mely biztonságot nyújthat, 
vagy megelőzheti a bizalommal való visszaéléseket, 
de a globális szintéren még további együttműködésre 
van szükség e tekintetben.

A tanulmányban megállapítást nyer az is, hogy az 
állami tulajdonban lévő vállalatok komolyabb kor-
rupciós kockázatoknak vannak kitéve, mint a magán-
vállalatok. A döntéshozóknak éppen ezért különös fi -
gyelmet kell fordítaniuk ezen vállalatok esetében is 
a transzparenciára, az integritásra és antikorrupcióra, 
ezzel is biztosítva az egyenlő versenyfeltételek 
megtartását. Az online piac kiépítése több 
multidiszciplináris megközelítést igényel a hatóságok 
részéről, elsősorban a fair verseny biztosítása, a 
fogyasztók védelme, az adatok védelme miatt. 

A kiadvány hazánk vonatkozásában megállapítja, 
hogy a vizsgált országcsoporton belül Magyarország 
esetében az állami vállalatok a legkevésbé eladóso-
dottak, eredményességük pedig valamivel jobb, mint 
a vizsgált kelet-közép-európai országok hasonló vál-
lalataié. 

Bővebben: http://www.oecd.org/fi nance/oecd-busi-
ness-and-fi nance-outlook-26172577.htm

Az üzleti és pénzügyi bizalom 
újradefiniálása
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Pillanatkép és tendenciaelemzés 
az oktatásról, különös hangsúllyal 
a felsőfokú oktatásra 

Az OECD 2019-es Oktatási Körkép kiadványa 
naprakész és összehasonlítható mutatók segítségé-
vel ábrázolja az oktatás aktuális helyzetét, átfogó 
képet adva az oktatási rendszerek teljesítményé-
ről, a befektetett erőforrások alakulásáról, illetve 
a vonatkozó beruházások megtérüléséről. Az idei 
évi kiadvány fókuszában a felsőoktatás áll, amely 
kapcsán kiemelendő, hogy 2018-ban az OECD-or-
szágokban 25 és 34 év közöttiek 44 százaléka ren-
delkezett felsőfokú végzettséggel, amely a 2008-as 
adatokhoz képest 9 százalékos növekedést jelent. 
A kiadvány Magyarország vonatkozásában töb-
bek között kiemelten vizsgálja a nemzetközi ok-
tatási mobilitást és részvételt, a koragyermekkori 
nevelés témakörét, a pedagógusbérek alakulását. 

A kiadvány összehasonlító statisztikai adatok 
mentén megállapítja, hogy a felsőfokú végzettségű-
ek foglalkoztatottsága 9 százalékkal magasabb, 
mint a középfokú végzettségűeké, amely egyben – 
az egyes szakterületek vonatkozásában eltérő mér-

tékben – magasabb bérekkel is párosul. Egyes szek-
torok vonatkozásában továbbra is problémát jelent a 
szakképzett munkaerő hiánya. Az OECD-tagorszá-
gok közel felében a 19-20 éves korosztály 40 száza-
léka vesz részt a felsőoktatásban. A tanulók 12 szá-
zaléka a második év elejére, további 12 százalékuk 
pedig a diploma megszerzése előtt elhagyja a fel-
sőoktatást, összességében pedig a hallgatók csupán 
39 százaléka szerzi meg az előírt idő alatt bachelor 
diplomáját, 28 százalékuk az azt követő három év-
ben fejezi be tanulmányait. 

A kiadvány hazánk vonatkozásában kiemeli, 
hogy 2010 és 2017 között 5 százalékponttal nőtt az 
országba érkező, nemzetközi mobilitásban részt-
vevő hallgatók száma, a mesterképzésben résztve-
vő nemzetközi hallgatók aránya pedig meghaladja 
a 27 százalékot. Az elemzés emellett hangsúlyoz-
za, hogy a koragyermekkori nevelés és gondozás-
ba bekerülő 3 évesek aránya Magyarországon több 
mint 95 százalékot jelent. A kiadvány részletesen 
vizsgálja a pedagógusok bérének alakulását is. E 
tekintetben az elemzés aláhúzza, hogy a 2005 és 
2017 közötti 9 százalékkal bérnövekedés ellené-
re a tanárok egy tanulóra vetített bérköltsége re-
latíve továbbra is alacsonynak tekinthető, amelyet 
a rövidebb tanítási órák, illetve az alacsonyabb, a 
vizsgált időszakban 10 százalékkal megemelt lét-
számú osztályok részben kompenzálják. 

A kiadvány Fenntartható Fejlődési Célokkal 
foglalkozó fejezete is a felsőoktatásra, valamint 
a munkaerőpiacra való kilépés és a fi atalkori fog-
lalkoztatottság kérdésére helyezi a hangsúlyt. A 
dokumentum további fejezetei az oktatás munka-
erő-piaci, szociális és pénzügyi hatásait gyűjtik 
össze, az oktatáshoz való hozzáféréssel, részvétel-
lel és előrehaladással kapcsolatos adatokat elem-
zik, valamint az oktatásba fektetett erőforrások 
pénzügyi aspektusait, illetve az oktatók, a tanulá-
si környezet és az oktatási intézmények szervezeti 
kérdéseit vizsgálják. 
Bővebben: http://www.oecd.org/education/educa-
tion-at-a-glance/
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Tovább romlottak a világgazdaság 
kilátásai

Az OECD legfrissebb előrejelzése szerint tovább 
romlottak a világgazdaság kilátásai, a pénzügyi vál-
ság óta az idei év növekedése lehet a legalacsonyabb. 
A korábban vártnál alacsonyabb növekedési prognó-
zis szinte minden földrajzi régióra jellemző. A globális 
gazdasági kilátásokat a kínai gazdaság fokozatos las-
sulása, a gyengülő nemzetközi kereslet, egy esetleges 
megállapodás nélküli Brexit, a kereskedelmi korláto-
zások további térnyerése, valamint a geopolitikai hely-
zet és a szaúd-arábiai események nyomán emelkedő 
olajárak miatt továbbra is negatív kockázatok övezik. 

Az OECD tovább rontotta növekedési prognózisát 
a legutóbbi előrejelzése óta, így 
a világgazdaság várhatóan csak 
2,9%-kal bővülhet 2019-ben és 
3,0%-kal 2020-ban. A világ-
gazdaság lassuláshoz a politi-
kai bizonytalanság, a megnöve-
kedett kereskedelmi korlátok, 
valamint a romló üzleti és fo-
gyasztói bizalom járult hozzá a 
legjelentősebb mértékben.

Az egyes nagyobb feltörek-
vő gazdaságok (India, Mexi-
kó, Szaúd-Arábia, Argentína) 
kilátásai romlottak hangsúlyo-
san. Az euróövezet idén 1,1%-
kal, jövőre 1%-kal növekedhet 
az előrejelzés szerint. Német-
ország idei várható növekedése 
tovább csökken a korábbi elő-
rejelzéshez képest, 0,5% körül 
alakulhat. Az Egyesült Király-
ság továbbra sincs kedvező helyzetben a Brexit körüli 
bizonytalanság miatt, a növekedés várhatóan mindkét 
évben 1% alatt marad. A francia gazdaság teljesítmé-
nye az eurózóna átlaga körül alakulhat, míg az olasz 
gazdaság nem fog növekedni az idén. 

Az európai kihívásokat fi gyelembe véve az OECD 
szerint a bérek növekedése és az alkalmazkodó mone-
táris politika támogatja a háztartások fogyasztását, bár 
a politikai bizonytalanság, a gyengülő külső kereslet 
és az alacsony bizalom kedvezőtlenül érintheti az ex-
portot és a beruházásokat. A költségvetési támogatás 
eltűnésével az Egyesült Államok gazdasági növeke-

dése fokozatosan lassul az előrejelzési időhorizonton. 
Ugyanakkor a kedvező munkaerőpiaci eredmények és 
a támogató pénzügyi kondíciók pozitív hatással van-
nak a háztartások fogyasztására, míg a növekvő ke-
reskedelmi tarifák tovább növelik az üzleti költsége-
ket. A várakozásoknak megfelelően fokozatosan lassul 
a kínai gazdaság növekedése, amire csak rásegített a 
kereskedelmi ellentétek és a kialakult bizonytalanság. 
Mindazonáltal az elmúlt időszak expanzív fi skális po-
litikája valamelyest moderálhatja a lassulás mértékét. 

Az OECD szerint a potenciális növekedés erősí-
téséhez minden országban további szerkezeti refor-

mokra van szükség. Az előrejelzés megemlíti, hogy a 
monetáris politika továbbra is támogatja a gazdaság-
politikai folyamatokat, azonban fi skális expanzióval 
és jelentősebb strukturális reformokkal nagyobb tá-
mogatást kaphat a növekedés. 

Bővebben: http://www.oecd.org/economy/outlook/
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Fogyasztói árindex
Az OECD térségre vonatkozó éves infl áció (CPI) 

növekedés mértéke 1,6%-ot tett ki 2019 szeptembe-
rében. Éves alapon a legnagyobb mértékű, térségi fo-
gyasztói árindex növekedés a vizsgált időszakban, Tö-
rökországban következett be (+9,3%), amelyet Izland 
és Mexikó (egyaránt +3,0%) követ. Hazánk esetében a 
CPI-növekedés 2,8%-ot tett ki éves alapon, 2019 szep-
temberében. 

Az eurózónára vonatkozó éves harmonizált fo-
gyasztói árindex (HICP) 0,8%-ra, míg az Európai 
Unió országai esetében 1,2%-ra csökkent (mindkét tér-

ségben 0,2 százalékpontos a mérséklődés) a vizsgált 
szeptemberi időszakban. 

Az energiaárakban 2,6%-os csökkenést, míg az 
élelmiszerárak esetében 1,5%-os növekedést mértek 
az OECD országaiban az egy évvel korábbi, szeptem-
beri adatokhoz képest. Hazánkban, éves viszonylatban 
az infl áció mértéke +4,7% volt az élelmiszerárak, míg 
-2,3% az energiaárak esetében, 2019 szeptemberében. 

Bővebben: http://www.oecd.org/newsroom/consu-
mer-prices-oecd-updated-5-november-2019.htm

A 2019. II. negyedévi, előzetes adatok alapján 
a GDP növekedés mértéke 0,5%-ra csökkent az 
OECD térségben, 0,1 százalékponttal mérséklődve 
az előző negyedév adataihoz képest. Éves alapon 
is minimális mértékű növekedés-lassulás mutat-
ható ki az OECD térségben (1,6% vs. 1,7%). Mind 
az Európai Unióban, mind az eurózónában 0,2%-
os GDP-növekedést mértek az előző negyedévhez 
viszonyítva, míg éves alapon 1% feletti növekedés 
mutatható ki a térségi statisztikákban (EU: 1,3%, 
eurózóna: 1,1%). A hazai GDP-növekedés mér-
téke ugyanakkor mind negyedéves (1,1%), mind 
éves alapon (5,1%) meghaladja az OECD-átlagot a 
Szervezet statisztikai adatközlése alapján.  

A 7 legnagyobb tagállam számait tekintve - a 
kanadai adatok nem álltak még rendelkezésre -. a 
GDP semelyik országban nem mutatott magasabb 
növekedési értéket, mint az azt megelőző negyed-
évben. A legnagyobb mértékű, 2019. II. negyed-
évi GDP-bővülés az Egyesült Államokban (0,5%) 
volt, míg az Egyesült Királyságban és Németor-
szágban egyaránt a GDP csökkenése következett 
be. Éves összevetésben árnyaltabb a kép; Francia-
országban, Olaszországban és Japánban egyaránt 
minimális mértékű GDP-növekedés bővülés fi -
gyelhető meg. 

Bővebben: http://www.oecd.org/newsroom/gdp-
growth-second-quarter-2019-oecd.htm

Aktuális gazdaság- és pénzügypolitikai témájú 
OECD statisztikák

Negyedéves GDP
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Harmonizált munkanélküliségi ráta

Az OECD térségre vonatkozó munkanélküliségi 
ráta 5,1%-ot tett ki 2019 augusztusában, a munkanél-
küliek száma közel 0,35 M fővel csökkent az egy hó-
nappal korábbi adatokhoz képest. Az OECD tagállama-
it tekintve a munkanélküliség legnagyobb mértékben 
Dél-Koreában, Olaszországban és Portugáliában csök-
kent havi összevetésben. Az USA vonatkozásában már 
szeptemberi adatok is rendelkezésre állnak, a vizsgált 
hónapban 3,5%-os munkanélküliséget mértek.

Mind az Európai Unióban, mint az eurózónában 0,1 
százalékpontos csökkenés következett be a munkanél-
küliség mértékében (6,2% ill. 7,4%), 2019 augusztu-
sában, az egy hónappal korábbi adatokkal összevetve. 

A fi atalkorúak (15-24 év) foglakoztatását tekintve a 
munkanélküliség mértéke 11,2% volt az OECD térség-

ben, 14,2% az Európai Unióban és 15,4% az eurózóna 
országaiban, 2019 augusztusában. A nők munkanél-
küliségi mutatója (5,2%) 0,1 százalékponttal haladta 
meg a férfi  munkanélküliség mértékét az OECD or-
szágokban (5,1%) ugyanezen időszakban. 

Hazánk vonatkozásában 2019. júliusi adatok álltak 
rendelkezésre, miszerint a munkanélküliség mértéke 
3,4%-ot, a fi atalkorúak munkanélkülisége 9,9%-ot tett 
ki. Az OECD adatokhoz hasonlóan a női munkanél-
küliség meghaladta a férfi  munkanélküliség mértékét 
(3,5% vs. 3,3%). 

Bővebben: http://www.oecd.org/newsroom/harmoni-
sed-unemployment-rates-oecd-update-october-2019.
htm
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Negyedéves foglalkoztatás 

Az OECD térségre vonatkozó foglakoztatási rátá-
ja esetében nem történt változás az előző negyedévhez 
képest, 68,7% volt 2019. második negyedévében is.

Az eurózónában 0,1 százalékpontos növekedést 
mértek negyedéves alapon (2019. második negyedév: 
67,9%). 0,5 vagy annál nagyobb százalékpontú növe-
kedést Belgiumban, Görögországban és Luxemburg-
ban értek el. Az eurózóna 2 országában –Írországban 
és Szlovákiában– csökkentő foglalkoztatási adatokat 
mértek. 

Az euróövezeten kívüli foglalkoztatási ráta 
legalább 0,2 százalékponttal emelkedett Kanadában, 
Mexikóban, Lengyelországban, Svájcban és 0,1 
százalékponttal nőtt Japánban és az Egyesült Álla-

mokban (71,2%-ra) Ezzel szemben a foglalkoztatási 
ráta csökkent legalább 0,3 százalékponttal Izraelben, 
Svédországban és Törökországban.

2019 második negyedévében a szolgáltatások te-
rületén a foglalkoztatás szintje tovább emelkedett, 
melynek eredményeként a teljes foglalkoztatás ará-
nya tovább nőtt, azonban az ipari és a mezőgazdasági 
szektorban csökkent. Hazánkban 0,8 százalékpontos 
növekedés volt 2019. második negyedévében az egy 
évvel korábbi adatokkal összehasonlítva. 

Bővebben: http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/emp-
loyment-situation-oecd-10-2019.pdf
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