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Tartalom

Az egész világon végigsöprő koronavírus-járvány 
az OECD-t is soha nem tapasztalt kihívások elé állítot-
ta. A szervezet egyik napról a másikra új, távmunkán, 
illetve a döntéshozó és szakmai testületek „virtuális” 
ülésezésén alapuló működési modellre állt át, saját ma-
gán demonstrálva ezzel az OECD által is régóta szor-
galmazott digitális átalakulás előnyeit – és korlátait. 
Eközben a szakmai munka középpontjába is természe-
tesen a világjárvány került. A drámai gazdasági-tár-
sadalmi hatások, illetve az azokra adott, történelmi 
léptékű gazdaságpolitikai válaszok elemzése mellett 
nehéz, de páratlanul izgalmas feladatot jelent a szerve-
zet számára a válság által előidézett globális strukturá-
lis változások megértése és előrejelzése is. 

Az OECD szakmai tevékenysége az elmúlt évti-
zedekben rendkívül szerteágazóvá vált, de a korona-
vírus-válság miatti világgazdasági visszaesés újból 
ráirányíthatja a fi gyelmet az OECD eredeti külde-
tésére: a fenntartható gazdasági növekedés és fog-
lalkoztatás elérésére. E célok megerősítésére, illetve 
szükség szerinti újraértelmezésére történelmi esélyt 
kínál az OECD jövőképének idén megkezdődött fe-
lülvizsgálata, amelynek eredményeként a tagországok 
2021-ben, az OECD alapításának 60. évfordulója al-
kalmából fogadják el a szervezet új jövőképét. 

Az új jövőképhez új vezetés társul majd: az 
OECD-t 2006 óta vezető Angel Gurría harmadik fő-
titkári mandátuma 2021 júniusában lejár, és idén au-
gusztusban elindult az új főtitkár kiválasztásához ve-
zető folyamat. A tagországok november 1-jéig tehetik 

meg jelöléseiket, és már az eddigi bejelentésekből lát-
ni lehet, hogy komoly szakmai-politikai súlyú jelöl-
teket felvonultató, érdemi verseny folyik majd a főtit-
kári pozícióért. A tagországoknak 2021. március 1-ig 
kell dönteniük – konszenzussal – arról, hogy a jelöl-
tek közül ki a legalkalmasabb az OECD 2021-2026 
közötti vezetésére.

A koronavírus-válság árnyékában, illetve a szer-
vezet jövőjéről és vezetéséről folyó viták időszakában 
különösen fontos, hogy Magyarország hatékonyan 
tudja magát képviselni a szervezet napi működésé-
ben és stratégiai döntéseiben. Ebből a szempontból 
is örömteli hír, hogy a tavaly megvalósult szemé-
lyi-szervezeti változások után az Állandó Képviselet 
OECD-csapata tavaly ősz óta – hosszú idő után – tel-
jes létszámmal, stabil személyi összetételben, és új, a 
szakmai munkavégzés szempontjából optimális szer-
vezeti és vezetési struktúrában működik. 

Célunk az eredményes nemzeti érdekérvényesítés 
mellett az is, hogy biztosítsuk a hazai kormányzati 
szervek és az OECD közötti hatékony információá-
ramlást, és ezzel is támogassuk a magyar gazdaság-
politikai döntések szakmai megalapozását. Ebben 
képviseletünk folyamatosan számít a hazai szakér-
tők részvételére az OECD különböző szakmai bizott-
ságainak munkájában – akár „virtuális”, akár fi zikai 
formában –, illetve várjuk a kormányzati szereplők 
kérdéseit, visszajelzéseit, „megrendeléseit” is minda-
zokon a területeken, ahol az OECD hozzájárulhat a 
hazai szakpolitikák alakításához. 32
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Hazai érdekek érvényesítése az OECD 
új jövőképében
Turóczy László Magyarország OECD és UNESCO melletti 
nagykövetének beszámolója az elmúlt évről

A 2020-as évre már nagyköveti megbízásom ta-
valyi elnyerésekor nagy várakozásokkal tekin-
tettem előre, hiszen már akkor látható volt, hogy 
több, az OECD jövője szempontjából is meghatá-
rozó jelentőségű munkafolyamat veszi idén kez-
detét. Bár még nincs vége az évnek, már most 
bizonyosan kijelenthető, hogy az élet nemcsak 
igazolta, de felül is múlta a várakozásaimat. 



Az OECD Miniszteri Tanács első virtuális kere-
kasztal-találkozójának (MCR) témája a koronaví-
rus-válságból való gazdasági kilábalás volt, a szerve-
zet legfrissebb gazdasági értékelését és előrejelzéseit 
tartalmazó Economic Outlook kiadványának meg-
jelenéséhez időzítve. A 2020. június 10-i virtuális ke-
rekasztal-találkozó célja az OECD-tagországoknak 
a válságkezelés és a válságból való kilábalás terüle-
tén szerzett tapasztalatainak megosztása volt. Ma-
gyarország részéről Gion Gábor, a Pénzügyminisz-
térium pénzügyekért felelős államtitkára az OECD 
koronavírus-válsággal összefüggő szakmai tevé-
kenységének elismerése mellett a szervezet legfris-
sebb gazdasági előrejelzésének indokolatlan pesszi-
mizmusára hívta fel a fi gyelmet. 

Angel Gurría, az OECD főtitkára bevezetőjében 
a tagországok és a globális gazdaság közös fellépé-
sének fontosságára hívta fel a fi gyelmet, valamint 
hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő időszakban 
három elemre kell kiemelten koncentrálni a „háború 

megnyeréséhez”: (i) folyamatos tesztelésre és a fertő-
zöttek követésére a vírus visszaszorítása érdekében; 
(ii) gyors és megfelelő válaszok kidolgozására a gaz-
daság talpra állítása érdekében; valamint (iii) a gaz-
daság újraindítása és egy jobb és ellenállóbb világ 
felépítésére. A főtitkár az aktuális helyzetben lehe-
tőséget lát a globális gazdaság strukturális újragon-
dolására és számos hosszú távú cél előmozdítására 
az OECD közreműködésével, kiemelve a digitális át-
alakulást, a karbonsemlegesség felé való elmozdu-
lást és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését. 
A szervezet kiemelt céljai között szerepel, hogy po-
litikai konszenzus alakuljon ki a digitális adózás-
ra vonatkozó javaslatokról, elkerülve egy esetleges 
újabb nemzetközi kereskedelmi háborút.  

Az MCR elnökeként Spanyolország szintén a ko-
ordinált, nemzetközi és közös fellépésre buzdított a 
válsággal szemben, középpontba helyezve az egész-
ségügyi rendszer megerősítését, a vállalkozások tá-
mogatását, valamint a munkahelyek megőrzését és a 
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leginkább hátrányos helyzetben lévők megsegítését. 
Kiemelték, hogy a jelen problémáinak megoldása 
mellett kihagyhatatlan lehetőség a közép- és hosszú 
távú kihívásokra való válaszkeresés, úgymint a dig-
italizáció, az egészségügy, a tudomány és technoló-
gia, továbbá az oktatás kérdéseire. 

Laurence Boone, az OECD főközgazdásza bemu-
tatta a szervezet június 10-én megjelent Gazdasá-
gi Kilátások kiadványát, amelynek központi tézise, 
hogy a koronavírus megjelenése és gyors elterjedése 
alapjaiban változtatta meg a világgazdaság kilátása-
it. A vírus elleni védekezés során hozott kormány-

zati intézkedéseknek elsősorban 
rövidtávon, de közép- és hosszú-
távon egyaránt lesznek hatásai. 
Bemutatójában kiemelte, hogy a 
Szervezet két szcenáriót feltéte-
lező előrejelzése alapján mély és 
elhúzódó válságra kell készülnie 
a világgazdaságnak. A válság ha-
tásaként jelentős adósságnöveke-
désre, további likviditási prob-
lémákra, fi zetésképtelenségre és 
emelkedő munkanélküliségre 
kell számítani. Mindezek mel-
lett, túlzott nyomás alakulhat ki 
a feltörekvő piacokon, ami jelen-
tős károkat eredményezhet a vi-
lággazdaságban. 

A hozzászólásokat az MCR alelnökei, Japán, Új-
Zéland és Chile nyitották meg, amelyet követően 
a résztvevő tagországok ismertették a koronavírus 
járvány elleni védekezés során eszközölt lépéseiket, 
valamint a kialakulóban lévő gazdasági válság ne-
gatív hatásainak enyhítése érdekében hozott gaz-
daságvédelmi- és a talpra állást segítő élénkítő in-
tézkedéseiket. Az elhangzott hozzászólások alapján 
összefoglalóan a résztvevő országok szükségesnek és 
helyesnek találták a koronavírus-válságra adott első 
kormányzati válaszlépések irányát, de többen ki-

A globális koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg az OECD esemé-
nyek és ülések megszokott rendszerét, a Szervezet rendszeres felülvizsgálat-
nak veti alá az aktuális eseménynaptárat. Az elmúlt időszak ülései és ren-
dezvényei nagy részben virtuális formában kerültek megrendezésre, vagy 
törlésre, halasztásra kerültek.   

Az OECD 2020. évi Miniszteri szintű Tanácsülése (Ministerial Council Mee-
ting, MCM) a COVID-járvány bizonytalan lefutása miatt május helyett ok-
tóberben kerülhet megrendezésre, virtuális formában. Az MCM-hez kapcso-
lódóan a Szervezet virtuális Miniszteri Tanács Kerekasztalokat (Ministerial 
Council Roundtables - MCR) szervezett a kilábalás egyes dimenzióira össz-
pontosítva. 
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Hazai vonatkozású események

OECD Miniszteri Tanács első virtuális 
kerekasztal: a koronavírus-válságból 
való gazdasági kilábalás



emelték, hogy az azon-
nali válságkezelő intéz-
kedéseket egyre inkább 
a megváltozott gazda-
sági realitásokhoz való 
strukturális alkalmaz-
kodásra kell áthangolni. 
A válsággal összefüggő 
strukturális változások 
mentén törekedni kell a 
gazdaság digitális, klí-
mabarát és inkluzív át-
alakítására, valamint 
válságtűrő-képességé-
nek erősítésére is, és ja-
vítani kell a nemzetközi 
gazdasági együttműkö-
dést. 

Magyarország kép-
viseletében Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium 
pénzügyekért felelős államtitkára, az OECD Nem-
zeti Tanács elnöke vett részt a virtuális kerekasz-
tal-találkozón. Hozzászólásában üdvözölte, hogy a 
Szervezet két különböző forgatókönyv alapján ké-
szítette el aktuális gazdasági előrejelzését, ugyan-
akkor az OECD Magyarországra vonatkozó előre-
jelzése kapcsán kifejtette elégedetlenségét annak 
indokolatlan pesszimizmusa miatt. Elmondta, hogy 
a koronavírus járvány viszonylag későn érte el Ma-
gyarországot, azonban a korán életbe léptetett és 
szigorú korlátozó intézkedéseknek köszönhetően a 
vírus csak mérsékelten terjedt el hazánkban. A 2013 
óta tartó növekedési szakasznak köszönhetően pe-

dig a magyar gazdaság megerősödve nézett szembe 
a kialakult válsággal. Hangsúlyozta, hogy a magyar 
kormány a GDP 20%-ának megfelelő élénkítő cso-
magot fogadott el, amely a közvetlen pénzügyi tá-
mogatásoktól és fi skális mentőcsomagoktól kezdve 
a munkavállalók jövedelem-támogatásán át a mun-
kaerőpiaci folyamatok beindításáig terjed. 

Bővebben:
https://oecd.kormany.hu/a-koronavirus-valsagbol-va-
lo-gazdasagi-kilabalas-alternativai-az-oecd-miniszte-
ri-tanacs-elso-virtualis-kerekasztal-talalkozojanak-ko-
zeppontjaban

http://www.oecd.org/econo-
mic-outlook/

https://www.kormany.hu/
hu/nemzetgazdasagi-mi-
niszterium/penzugyekert-fe-
lelos-allamtitkarsag/hirek/
tobb-szempontot-fi gyel-
men-kivul-hagy-az-oecd-ma-
gyarorszagra-vonatkozo-el-
orejelzese

https://oecd.kormany.hu/
vilaggazdasagi-bizonyta-
lansagok-a-globalis-jar-
vany-arnyekaban

Az OECD Miniszteri Tanács má-
sodik, 2020. július 7-i virtuális ke-
rekasztal-találkozójának témája a 
koronavírus-válság foglalkoztatáspo-
litikai aspektusainak megvitatása, a 
Szervezet legfrissebb foglalkoztatási 
kilátások értékelését és előrejelzéseit 
tartalmazó Employment Outlook ki-
adványának megjelenéséhez időzítve. 
A virtuális kerekasztal-találkozó cél-
ja a járvány foglalkoztatásra és társa-
dalmi kohézióra gyakorolt hatásának 
és a munkavállalók, a vállalatok és a 
hátrányosabb helyzetben lévő csopor-
tok védelme érdekében hozott intéz-
kedések széleskörű megvitatása volt.

Az OECD által szervezett miniszteri szintű talál-
kozó keretében az általános intézkedések ismerteté-
sén túl megvitatásra került, hogy milyen munkaerő-
piaci intézkedések szükségesek a gazdasági kilábalás 
időszakában és a hosszú távú kihívások kezelésében.

Angel Gurría, az OECD főtitkára bevezető előa-
dásában kiemelte a válság foglakoztatásra és mun-
kanélküliségre gyakorolt hatását, és a tagországok, 
valamint a globális gazdaság közös fellépésének fon-
tosságára hívta fel a fi gyelmet. A számokat tekint-
ve kiemelte, hogy 2020 januárjától 2020 májusára az 
OECD országokban mért munkanélküliség szintje 
mintegy 3,1 százalékponttal 5,3%-ról 8,4%-ra emel-
kedett, ez a mutató az év végére nagyjából 9,4%-on 
állapodhat meg, míg egy második hullám kialaku-
lását követően a munkanélküliség megközelítheti 

a 13%-ot is. Hangsúlyozta, hogy kiemelt fi gyelmet 
kell fordítani a hátrányosabb helyzetben lévő társa-
dalmi csoportok megsegítésére. 

Az MCR elnökeként José Luis Escrivá spanyol 
miniszter a munkakeresők és a vállalatok támoga-
tásának fontosságára hívta fel a fi gyelmet, valamint 
megjegyezte, hogy a válság egy vissza nem térő lehe-
tőség a munkaerőpiac újradefi niálása és átstruktu-
rálása tekintetében. Ulrik Vestergaard Knudsen, az 
OECD egyik főtitkárhelyettese a célzottabb intézke-
dések alkalmazásának fontosságát hangsúlyozta, és 
megerősítette, hogy továbbra is szükség van a nyílt 
és tisztességes kereskedelemre, a nemzetközi együtt-
működésre és a gazdaságok ellenálló képességének 
megerősítésére. Stefano Scarpetta, az OECD Foglal-
koztatási, Munkaügyi és Szociális igazgatóságának 
vezetője ismertette a Foglalkoztatási Kilátások 2020 
kiadvány főbb megállapításait, hangsúlyozva, hogy 
a munkamegőrzésére irányuló intézkedések és a jö-
vedelemtámogató eszközök válságenyhítő szerepe 
után a következő szakaszban a talpra állást támo-
gató, illetve a gazdaság és a munkaerőpiac ellenál-
ló képességét megerősítő intézkedések bevezetésére 
lesz szükség. 

A hozzászólások során egyértelműen megmu-
tatkozott, hogy az eltérő földrajzi elhelyezkedés és 
gazdasági berendezettség ellenére lényegében azo-
nos problémákkal kellett és kell a tagországoknak 
megküzdeniük a munkaerőpiaci kihívások megvá-
laszolása során. A virtuális ülésen résztvevő tagor-
szágok ismertették a koronavírus járvány elleni vé-
dekezés során a munkahelyek megőrzésére irányuló 
intézkedéseiket, valamint a kialakulóban lévő gaz-
dasági válság negatív hatásainak enyhítése érdeké-
ben hozott munkaerőpiaci és a foglalkoztatás növe-
lését támogató szakpolitikai döntéseiket. A járvány 
kitörését követően a munkahelyek védelme, a mun-
kaerőpiaci folyamatok megerősítése, a foglakoztatás 
fenntartása, a közvetlen jövedelemtámogató intéz-
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OECD Miniszteri Tanács második 
virtuális kerekasztal: a koronavírus-válság 
foglalkoztatáspolitikai aspektusainak 
megvitatása



Az OECD Miniszteri Tanács 2020. 
szeptember 14-i, harmadik virtuális 
kerekasztal-találkozójának témája a 
koronavírus-válság utáni „zöld ki-
lábalás” lehetőségeinek megvitatása 
volt, felkészülve az október 28-29-i 
virtuális Miniszteri szintű Tanácsü-
lésre. 

Angel Gurría OECD főtitkár bevezetőjében el-
mondta, hogy az előttünk álló, következő válságot 
a klímaváltozás okozza. A járvány hatására 8%-kal 
esik vissza idén a széndioxid- kibocsátás, de a csök-
kentésnek hasonló ütemben kellene 2030-ig foly-

tatódnia a klímavédelmi célok eléréséhez, ami jól 
érzékelteti a kihívás nagyságát. A kormányok 320 
milliárd eurót fordítanak zöld gazdaságösztönző in-
tézkedésekre, ugyanakkor a „zöld” és „nem zöld” 
intézkedések aránya nem meggyőző. A zöld kilá-
balásnak, amellett, hogy hozzájárul a környezet ál-
lapotának javulásához, a gazdaság újraindításához 
és a munkahelyteremtéshez, egyúttal igazságosnak 
és inkluzívnak is kell lennie. Az intézkedések és az 
eredmények nyomon követésére az OECD új tema-
tikus portált indított (http://www.oecd.org/corona-
virus/en/themes/green-recovery).  

A spanyol MCR elnökség képviseletében Teresa 
Ribera, ökológiai átmenetért és demográfi ai kihí-
vásokért felelős miniszter kiemelte, hogy a járvány-
helyzet kérdése összekapcsolódik a globális kör-
nyezeti kihívásokkal, a biodiverzitás állapotával, 
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kedések és a különböző adókedvezmények beveze-
tése köré összpontosult a kormányzatok által hozott 
válságkezelő intézkedések többsége. Az ülés során 
elhangzott az ellenállóbb munkaerőpiac létrehozá-
sának gondolata, a digitalizáció és a fenntartható 
gazdaság kialakításának fontossága, a szociális jut-
tatások megemelése, a munkanélküli segély kiszé-
lesítése és a munkavállalók erőteljesebb védelme. 
A hozzászólók kivétel nélkül egyetértettek abban, 
hogy intézkedéseket kell hozni a munkavállalók 
munkaerőpiaci bevonására és újraalkalmazására, 
amelyben segítséget nyújthat az átképzési és tovább-
képzési programok elindítása egyaránt.

Magyarország képviseletében dr. Horváth Ta-
más munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár 
hozzászólásában ismertette a járványhelyzet alatt 
bevezetett hazai, a munkavállalók és a munkahe-
lyek védelmét szolgáló intézkedéseket. Kiemelte, 
hogy a járvány kezelését szolgáló átmeneti eszközök 

a gazdaság talpra állásával párhuzamosan fokozato-
san kivezethetők, de egy esetleges második járvány-
hullám során újraaktiválhatók lesznek. Az átmene-
ti adó- és járulékmentességek, a kiemelt jelentőségű 
szektorok védelme érdekében hozott speciális támo-
gatások vagy az Európában jól bevált, csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás is ezen intézkedések sorát 
erősítik. Kiemelte, hogy a járvány azonnali követ-
kezményeinek kezelése mellett a közép- és hosszú 
távú hatásokra is refl ektálni kell. Végezetül elmond-
ta, hogy a válság leküzdése és a gazdaság helyreál-
lításának megalapozása csak együttműködéssel ér-
hető el. 

Bővebben:
https://oecd.kormany.hu/a-koronavirus-valsag-fog-
lalkoztatast-erinto-azonnali-es-hosszu-tavu-kihiva-
sai-az-oecd-miniszteri-tanacs-masodik-virtualis-kere-
kasztal-talalkozojanak-celkeresztjeben

OECD Miniszteri Tanács harmadik 
virtuális kerekasztal: a koronavírus-válság 
utáni „zöld kilábalás” lehetőségei
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Szakpolitikai terület Javasolt (fő) feladatok/intézkedések

Adópolitika

jóléti kiadások és jövedelempótló támogatások át-
meneti növelése,

a munkáltatók és önfoglalkoztatottak által fi zetett 
társadalombiztosítási járulékok, illetve más, foglal-
koztatáshoz kapcsolódó adóterhek átmeneti elenge-
dése és halasztása,

az importtermékek utáni áfa-, vám- vagy jövedéki-
adó-fi zetési kötelezettségek halasztása,

áfa-visszaigénylések felgyorsítása,
veszteségelhatárolási szabályok enyhítése.

Beruházások

külföldi beruházások felé való nyitottság,
az áruk és szolgáltatások megfelelő kínálatának biz-

tosítása, 
egészségügyi készlethiány kezelése. 

Egészségügy

a járvány terjedésének enyhítése és a megfertőződés 
megfékezése, 

minél több ember tesztelése a vírus beazonosítása 
céljából,

a fertőzöttek és kontaktok követése a további megbe-
tegedések elkerülése és fertőzések kezelése érdeké-
ben,

a kiszolgáltatott személyek diagnózishoz és kezelés-
hez való hozzáférésének biztosítása, 

az egészségügyi rendszer kapacitásainak megerősíté-
se, 

a digitális megoldások és adatok megfelelő felhasz-
nálása,

a K+F szerepének növelése a diagnosztika, a kezelé-
sek és az oltások fejlesztésének felgyorsítása terén.
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a társadalom és a gazdaság ellenálló képességével. 
Rövid távú cél a gazdaság újraindítása, amelyben 
kulcsszerepet kell játszania a megújuló energia és az 
energiahatékonysági beruházásoknak.

A kerekasztal-beszélgetés felvezetéseként Ma-
samichi Kono főtitkár-helyettes és Rodolfo Lacy 
OECD környezeti igazgató ismertette az üléshez ké-
szült OECD háttéranyag főbb megállapításait a zöld 
kilábalás kihívásairól és lehetőségeiről. 

A kerekasztal-felszólalók egyetértettek a zöld nö-
vekedési szempontokra alapozott, minőségi mun-
kahelyteremtéssel járó gazdasági kilábalás céljával, 
amely irányt mutat a 2050-es karbonsemlegesség 
felé. Többen kiemelték, hogy növelik az országon-
ként meghatározott hozzájárulásuk mértékét, egy-
úttal folyamatosan fi gyelmet fordítanak az igazsá-
gos átmenet, a társadalmi befogadás szempontjaira 
is. Hangsúlyos felszólalási elemként jelent meg a 
megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság 
erősítése mellett az alacsony szénkibocsátású hid-
rogén technológiák alkalmazásának kérdésköre. A 
fenntartható városi közlekedés, a körkörös gazdaság 
felé történő elmozdulás, a vízgazdálkodás fejlesztése 
és a multilaterális együttműködés erősítése mellett 

fontos témát jelentett a pénzügyi szektor zöldítése, a 
zöld kötvények kibocsátása és a zöld hitelgaranciák 
biztosítása is.

Magyarország képviseletében Botos Barbara he-
lyettes államtitkár (ITM) kiemelte, hogy a járvány 
kiváltotta gazdasági válság előtt is a klímavédelmet 
helyezte fókuszába a kormány: Magyarország elkö-
telezett a 2050-es klímasemlegességi cél iránt, ame-
lyet a régióban elsőként törvénybe is foglalt. Ismer-
tette a kormányzat erőfeszítéseit a pénzügyi szektor 
zöldítése érdekében, így az első zöld kötvénykibo-
csátást, és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ létreho-
zását. Kitért a Mátrai Erőmű átalakítására az igazsá-
gos átmenet elvei mentén, valamint az e-mobilitást, 
a zöld buszbeszerzést és a körkörös gazdaságra tör-
ténő átállást ösztönző intézkedésekre.

Bővebben:
https://oecd.kormany.hu/oecd-miniszteri-tanacs-har-
madik-virtualis-kerekasztal-a-koronavirus-valsag-uta-
ni-zold-kilabalas-lehetosegei

http://www.oecd.org/newsroom/more-can-be-done-to-
ensure-a-green-recovery-from-covid-19-crisis.htm

Aktuális gazdaság- és pénzügypolitikai témájú 
OECD elemzések, publikációk

Az OECD Titkársága a szervezet honlapján dedikált felületet („Hub”) indított 
a koronavírussal kapcsolatban az OECD-nél folyó elemző munka bemutatá-
sára, a különböző szakpolitikai területeket átfogóan. Az alábbi táblázat a fő te-
rületek javasolt szakterületi intézkedéseit foglalja össze.

A koronavírus-járvány kihívásaira 
javasolt OECD intézkedések
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Felelős üzleti magatartás

Üzleti szféra:
környezetvédelmi, egészségügyi és biztonságme-

nedzsment, 
ellátási lánc menedzsment, 
közbeszerzési eljárások átalakítása, 
vállalatirányítási megközelítés.

Kormányzati szint:
vészhelyzeti és enyhítési programok alkalmazása a 

vállalkozások támogatására, 
a felelős üzleti magatartás standardjainak, mint 

keretrendszernek az alkalmazása a környezetvédel-
mi, társadalmi és kormányzati kockázatok és sérülé-
kenységek azonosítására a stratégiai iparágak ellátási 
láncaiban.

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

a munkahelyi fertőzésnek való kitettség csökkentése 
(általános távmunka biztosítása),

a megbetegedett és a karanténba helyezett, de táv-
munkát végezni nem képes munkavállalók, valamint 
az állástalanná válók jövedelempótló támogatása, 

a gazdaságilag sérülékeny munkavállalók lakhatási 
problémáinak megelőzése, 

a keresletcsökkenéssel sújtott vállalkozások támoga-
tása.

Globális pénzpiacok

a központi bankok likviditási támogatásra irányuló 
tevékenységének kiterjesztése,

az életképes üzleti vállalkozások, a kisvállalkozások 
és a háztartások pénzügyi támogatása, 

feltételes szabályozási enyhítések,
a nagyfrekvenciájú és algoritmikus kereskedés na-

gyobb mértékű vizsgálata.

Kereskedelempolitika

általános költségnövekedés elkerülése,
globális ellátóláncok fenntartása, 
a kereskedelembe, illetve a globális piacokba vetett 

bizalom növelése,
jövőbeni járványra való felkészülés.

Kormányzati támogatások

háztartások és vállalkozások támogatása, 
a gazdaság, a munkahelyek és a jövedelmek fenntar-

tására irányuló szakpolitikai intézkedések,
kereskedelmi torzulások elkerülése,
célzott, átlátható, megkülönböztetéstől mentes, idő-

ben korlátozott és arányos támogatások. 

Környezetpolitika

a COVID-19 krízis elleni intézkedések ne kerüljenek 
szembe a környezeti problémák elleni eddigi erőfe-
szítésekkel,

a környezeti állapot javítása,
a levegő- és vízminőség, a hulladékkezelés és a bio-

diverzitás védelme. 

Közszféra integritása

integritási kihívások a közbeszerzésekben,
a gazdasági ösztönző csomagok elszámoltathatósága, 

kontrollja és felügyelete,
a közszervezetek integritási kockázatainak növeke-

dése. 

Mesterséges intelligencia

a vírus „természetének” gyorsabb megértése, meg-
előzése/lassítása,

a járvány alakulásának nyomon követése,
a gyógyszerekkel és a kezelésekkel kapcsolatos orvo-

si kutatások felgyorsítása, 
hozzájárulás a járvány korai előre-jelezhetőségéhez, 

a vírus felismeréséhez és diagnosztizáláshoz.

Oktatásügy

kapacitásnövelés és –fejlesztés, 
online oktatási platformok kialakítása és használata,
PPP alapú állami együttműködés az oktatás-techno-

lógiai vállalatokkal. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem

egyértelmű, tiszta kommunikáció, 
átverésekkel, csalásokkal kapcsolatos fi gyelmezteté-

sek, 
káresemények intézése, 
biztosítási fedezet alóli kizárás, 
banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
pénzeszközökhöz való sürgősségi hozzáférés biztosí-

tása, 
adósságrendezési tevékenységek átmeneti halasztá-

sa/felfüggesztése, 
törlesztő részletekkel kapcsolatos rugalmasság.

Településpolitika

a nemzeti szintű intézkedések (kijárási korlátozások, 
közparkok bezárása, stb.) implementálása, 

a helyi szolgáltatások biztosítása, különösen a víz és 
a szemétszállítás tekintetében, 

a vállalkozások gazdasági felépülésének támogatása.

Turizmus

az ágazati munkahelyek elvesztésének és a turisztikai 
vállalkozások bezárásának minimalizálása,

a látogatók és a turizmusban dolgozók védelme,
többnyelvű és formátumú információszolgáltatás,

Vállalkozásfejlesztés

munkaidő csökkentés lehetőségei,
mentességek nyújtása, 
pénzügyi csomagok a vállalatok megsegítésére, 
külön intézkedések bevezetése a beszerzésekkel és a 

fi zetési késedelmekkel kapcsolatban, 
megelőző támogatások a vállalatoknak az üzleti élet-

képességük erősítése érdekében, 
támogatási csomagok a kereskedelmi bankok által.

Bővebben:
http://oecd.org/coronavirus/



A tanulmány megállapítja, hogy célzottabb és 
szektorspecifi kusabb intézkedésekre van szük-
ség, ugyanis a „one-size-fi ts-all” megközelítés már 
nem fog minden esetben megoldást jelenteni. Szá-
mos szektor az élet újraindítását követően is pénz-
ügyi és/vagy munkaerőpiaci támogatásra szorul. Az 
elemzők főbb megállapításai között szerepel, hogy 
a munkanélküliségi segély minél szélesebb körben 
kerüljön biztosításra és meghosszabbításra, amely 
kulcstényező a kialakult helyzet kezelése tekinteté-
ben. A foglalkoztatottak védelmére vonatkozó jog-
szabályok megfelelő és hatékony kialakítása, illetve 
alkalmazása is elengedhetetlen a munka világának 
stabilizálásához. Az oktatásnak is alkalmazkodnia 
kell az egyre növekvő és szükségessé váló új készsé-
gek elsajátításának és annak megfelelő alkalmazásá-
nak irányába. 

Magyarország vonatkozásában számos megál-
lapítást tesz a tanulmány, amely főként a korona-

vírus járvány során hozott intézkedések bemuta-
tására koncentrál. Az elemzés rávilágít arra, hogy 
hazánkban az idei nehéz év után jövőre a talpra ál-
lás gyorsabb és erőteljesebb lesz nem csak az OECD 
átlagához és az euróövezethez, hanem a régiós or-
szágokhoz képest is. 

Összességében elmondható, hogy a tagországok-
nak középtávon a strukturális problémák kezelésé-
re, a gazdaság ellenálló képességének erősítésére, a 
hatékony jövedelemtámogató intézkedések beveze-
tésére, a munkahelyek védelmére, anticiklikus mak-
rogazdasági politikára és megfelelő szociális párbe-
szédre kell koncentrálniuk.

Bővebben:
http://www.oecd.org/employment-outlook/
https://oecd.kormany.hu/a-koronavirus-val-
sag-egy-hatekonyan-mukodo-globalis-munkaeropi-
ac-kialakitasat-teszi-szuksegesse

Az OECD Foglalkoztatási Ki-
látások 2020 kiadványa közép-
pontjában a koronavírus-válság 
áll, amely alapjaiban változtat-
ta meg a munkaerőpiac hely-
zetét és összetételét. A Szer-
vezet előrejelzése szerint a 
munkanélküliség meghalad-
hatja a 2008-2009-es pénzügyi 
válság szintjét. 

Az OECD két előrejelzésen alapuló 
elemzése közül a második hullámmal nem 
számoló szcenárió alapján a munkanélkü-
liség tekintetében 2020-ban 3,8%-os növe-
kedést, míg 2021-ben 1,1%-os csökkenést, 
a második hullámmal operáló előrejel-
zés szerint pedig idén 4,6%-os növekedést 
és csak 0,1%-os csökkenést vár 2021-ben a 
Szervezet. Az OECD előrejelzése szerint a 
válság foglalkoztatottságra és munkanél-
küliségre gyakorolt hatása Magyarorszá-
got idén az euroövezet átlagánál erősebben, 
az OECD átlagnál azonban kevésbé súlyo-
san érinti. A munkanélküliség tekintetében 
a számok az első változat alapján 2020-ban 2,8%-
os növekedést, 2021-re pedig 1,4%-os csökkenést, a 
második változat szerint 2020-ra 3,5%-os növeke-
dést és 2021-re 0,7%-os csökkenést mutatnak ha-
zánkra vonatkoztatva.

A globális koronavírus-járvány jelentősen át-
szabta a világgazdaságot, az elkövetkezendő időszak 
egyik legnagyobb kihívása – a vakcina megtalálá-
sa mellett – a megfelelő, de célzott munkaerőpiaci 
és foglalkoztatást támogató intézkedések kialakítása 
és bevezetése lesz. Az előrejelzések alapján és a táv-
munka bevezetése ellenére a munkanélküliség erő-

teljes növekedésnek indult, 2020 januárjától 2020 
májusára az OECD országokban mért munkanél-
küliség szintje mintegy 3,1 százalékponttal 5,3%-ról 
8,4%-ra emelkedett, amely érték további növekedé-
sével számol a Szervezet. Az OECD két előrejelzé-
sen alapuló elemzése közül a második hullámmal 
nem számoló szcenárió alapján a foglalkoztatottság 
OECD országokon belüli átlaga az előző évhez ké-
pest 2020-ban 4,1%-kal eshet vissza, míg 2021-ben 
1,6%-kal növekedhet, a második hullámmal operáló 
előrejelzés szerint pedig idén 5,0%-kal csökkenhet 
és csupán 0,3%-kal emelkedhet jövőre a ráta.
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OECD Employment Outlook

A koronavírus-válság egy hatékonyan 
működő globális munkaerőpiac 
kialakítását teszi szükségessé



Az OECD 2011-ben mutatta be a Bet-
ter Life Index mutatóját, amelynek 
célja, hogy a gazdasági fejlettségen 
túl számos területen mérje az egyéni 
és társadalmi jólét szintjét és változá-
sait. A Better Life Index eredménye-
it az OECD két-háromévente összegzi 
a How’s life? című kiadványsoroza-
tában. A kiadvány 11 dimenzión ke-
resztül több mint 80 indikátor alapján 
vizsgálja az OECD tagországokban 
és 4 partnerországban a jelenlegi jó-
lét szintjét. A jövedelmi, vagyoni és 
foglalkoztatási adatok mellett előtér-
be kerülnek az oktatás, az egészség-
ügyi helyzet, a személyi biztonság, a 
környezetminőség, a lakáskörülmé-
nyek, a szubjektív jólét és a társadal-
mi szerepvállalás indikátorai is.

Az aktuális kiadvány megállapítja, hogy a jó-
lét bizonyos tekintetben javult 2010-hez képest, to-
vább és biztonságosabb környezetben élünk, a ma 
született gyerekeknek reális esélye van megélni a 80 
éves kort. A gyilkosságok száma harmadával, míg 
a közúti balesetek száma is szignifi kánsan csök-
kent. Nyolcból egy háztartásban élnek túlzsúfoltan, 
amely 3 százalékponttal kevesebb, mint 2010-ben. 
A jövedelem és a munkahelyek száma folyamato-
san emelkedik; mind a foglalkoztatási ráta, mind a 
háztartások átlagos jövedelme 2010 óta több mint 5 
százalékponttal nőtt. Mindazonáltal több tényező 
is árnyalja a képet, pár indikátor, úgy, mint a lak-
hatás megfi zethetősége, a jövedelem szerinti sze-
génység, a választási részvétel és a szociális támo-

gatások vonatkozásában elmondható, hogy 2010 óta 
legalább annyi országban romlott, mint ahányban 
javult az eredmény. Komoly kihívást jelent a tár-
sadalmi egyenlőtlenség, amely annak ellenére nö-
vekedett, hogy a háztartások rendelkezésre álló jö-
vedelme szintén nőtt. Kiemelendő, hogy még azon 
országokban is megfi gyelhető ez a helyzet, amelyek 
tradicionális is nagy fi gyelmet fordítanak az egyen-
lőtlenségi kérdésekre (Svédország, Dánia). A kiad-

vány megállapítja, hogy a háztartások majdnem 
40%-a pénzügyileg instabil, míg 12%-a relatív sze-
génységben él, továbbá ötből egy háztartás a rendel-
kezésre álló jövedelmének 40%-át költi lakhatásra. 
A társas kapcsolatokra vonatkozó, némileg hiányos 
adatok alapján megállapítható, hogy az emberek 
fél órával kevesebbet töltenek családjukkal és ba-
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rátaikkal, mint tették azt 2010-ben. Az öngyilkos-
ság, valamint a drog és alkohol függőségben szenve-
dők száma emelkedett az utóbbi időszakban. Magas 
kockázatot jelent, hogy az OECD országok lakos-
ságának kétharmada légszennyezett környezetben 
él, magas az üvegházhatást okozó gázok kibocsátá-
sa, valamint egyre növekszik a háztartások adóssá-
ga. A kormányok iránti bizalom 3%-kal emelkedett, 
azonban az OECD országok lakosságának fele nem 
bízik az intézményrendszerükben. 

Magyarország vonatkozásában üdvözölendő, 
hogy több indikátor tekintetében is kiemelkedő 
eredményeket ért el az ország. Hazánk volt az egyet-
len OECD tagország, amely esetében a vizsgált jóléti 
indikátoroknak több mint a fele javult: a háztartá-
sok rendelkezésre álló jövedelme, a foglalkoztatott-
sági ráta, a lakhatás megfi zethetősége, a várható 
élettartam, az élettel való elégedettség és a válasz-
tási részvétel, amellett, hogy a gyilkosságok száma 
csökkent. Ennek ellenére Magyarország továbbra is 
az OECD alsó harmadában helyezkedik el ezekben 
a mutatókban, csakúgy, mint a szintén jó előrehala-
dást felmutató Lengyelország.

Az egyik legnagyobb növekedést az önfenntar-
tás, a rendelkezésre álló jövedelemből való megélhe-
tés tekintetében érte el Magyarország, mintegy 20 
százalékpontos növekedéssel. Szintén javult a lak-

hatási költségek kifi zetése utáni rendelkezésre álló 
jövedelem, mely az OECD átlaga (79,2%) felett he-
lyezkedik el (82%). Ezen felül a foglalkoztatási ráta 
több mint 14 százalékponttal emelkedett 2010 óta, 
amely a legnagyobb növekedés volt a vizsgált orszá-
gok között. Ezzel összhangban a munkaerőpiaci bi-
zonytalanság mértéke is több mint 7 százalékpont-
tal csökkent, amely jelentősen meghaladta az OECD 
átlagot (1 százalékpont). Kedvező adatok továbbá, 
hogy a beruházások mértéke nagy mértékben nőtt 
(+10%), a háztartások adóssága relatíve alacsony, és 
csökkent az egyenlőtlenségek mértéke is. Az öngyil-
kosságok száma terén szignifi káns csökkenés volt 
tapasztalható. 

A negatív oldalon a szélessávú internethez való 
hozzáférés városi és vidéki területek közötti eltérése 
(több mint 11%) kapcsán az OECD alsó harmadá-
ba tartozunk, emellett a légszennyezettség tekinte-
tében sem történt javulás. A nemek közötti egyen-
lőtlenség nagy, azon belül is a nők átlagosan 1 órával 
dolgoznak többet naponta, mint a férfi ak. További 
kedvezőtlen tény, hogy magas a naponta dohány-
zók száma, amely 2005 és 2018 között alig csökkent. 
Mindezeken túl a kiadvány szerint magas a korrup-
ció és hiányzik a párbeszéd az egyes témák kapcsán 
az érintett és érdekelt szereplőkkel.

Bővebben:
http://www.oecd.org/
statistics/how-s-li-
fe-23089679.htm

Idén első alkalommal 
az OECD nyilvánosan 
hozzáférhetővé tette a 
kiadvány alapjául szol-
gáló jóléti adatbázist is, 
amelynek elérhetősége:
http://stats.oecd.org/
wbos/default.aspx?data-
setcode=HSL) 

Javuló jólét és stabilabb környezet, 
ugyanakkor továbbra is magas fokú 
szegénység és adósságkockázat
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Az OECD legfrissebb Időközi Gaz-
dasági Kilátások kiadványában kis-
mértékben javította az ez évi világ-
gazdasági teljesítményre vonatkozó 
prognózisát, amely alapján a világ-
gazdaság 2020. évi visszaesését 4,5%-
osra becsülik, 2021-ben pedig 5,0%-
os növekedéssel számolnak. 

Az előrejelzés szerint idén az összes vizsgált or-
szág gazdasága Kína kivételével zsugorodik; 2020-
ban a nagy világgazdasági centrumok közül az eu-
róövezet visszaesése a legjelentősebb. A kiadvány 
Magyarországra vonatkozó előrejelzést nem tar-
talmaz. Szemben a júniusi, két alternatív forgató-
könyvet tartalmazó OECD-prognózissal, a mostani 
elemzés már csak egy előrejelzési alappályát tartal-
maz, amelyet azonban jelentős kockázatok öveznek, 
részben a koronavírus további lefutásával, részben a 
kormányzati intézkedések hatékonyságával össze-
függésben. 

zott gyors és határozott intézkedéseit. A mentőcso-
magok mérete országok szerint változott, de min-
den esetben jelentős támogatást jelentett a válság 
kezelése tekintetében. Az intézkedések a vállalko-
zások ügymenetének fenntartását, a munkahelyek 
megőrzését és a háztartások közvetlen támogatását 
célozta.

A tanulmány Magyarországról több helyen is po-
zitív példaként tesz említést, és a vizsgált időszakon 
túl a jelentés megemlíti a korábbi évek eredménye-
it is. 2017-ről 2018-ra az OECD-n belül az USA után 
Magyarországon csökkent a második legnagyobb 
mértékben az adóbevétel/GDP ráta. Az 1,6 száza-
lékpontos mérséklődés a szociális hozzájárulási adó, 
a társasági adó és számos termék ÁFA csökkentésé-

nek volt köszönhető. Kedvező, hogy hosszútávon is 
csökkenő trend tapasztalható, 2008 és 2018 között 
mintegy 2,9 százalékponttal esett vissza (39,5%-ról 
36,6%-ra) a ráta. A tanulmány említést tesz az utób-
bi évben bevezetett adóreformokról, úgy, mint egyes 
ÁFA csökkentő és a beszedés hatékonyságát javító 
intézkedésekről, a turizmus fejlesztési hozzájárulás-
ról, továbbá a dohány és alkohol termékek adójának 
emeléséről.
Bővebben:
https://www.oecd.org/tax/tax-policy-refor-
ms-26173433.htm
https://oecd.kormany.hu/az-orszagok-hatarozottan-rea-
galtak-a-valsagra-de-jelentos-fi skalis-kihivasokkal-nez-
nek-szembe

Az OECD évente megjelenő, Tax Po-
licy Reforms című kiadványa bemu-
tatja az OECD tagországok (és a ki-
választott partnerországok) által az 
elmúlt évben végrehajtott adójellegű 
reformintézkedéseket. Az idei kiad-
vány fókuszában a 2019 második- és 
2020 első felében, valamint a korona-
vírus járvány eredményezte válság-
helyzet kezelése érdekében hozott 
adójellegű intézkedések vannak. 

Általános megállapítás, hogy a járvány alapjai-
ban írta át a vizsgált országok adóreformra irányuló 
terveit, ennek fényében számos intézkedés beveze-
tését elhalasztották. Magyarországra vonatkozóan 
a tanulmány több helyen kedvező megállapításokat 
tesz, többek között kiemeli, hogy 2017-ről 2018-ra az 
OECD-n belül Magyarországon csökkent a máso-
dik legnagyobb mértékben az adóbevétel/GDP ráta, 
amely egyben pozitív fi skális ösztönzőként is hatott 
a magyar gazdaság növekedésére.

A 2020-ban kiadott dokumentum megpróbál 
azonosítani néhány olyan adóvonatkozású trend-
szerűséget, amelyek valamilyen azonosságot mu-
tatnak a vizsgált országok között. Fontos kiemelni, 
hogy a trendek a koronavírus elterjedése előtt kerül-
tek azonosításra, így számos intézkedés esetben to-
lódik az implementáció. A személyi jövedelemadó 
vonatkozásában csökkenés fi gyelhető meg, mely el-
sősorban a munkavállalók terheinek mérséklését és 
az alacsony és közepes jövedelműek támogatását cé-
lozta. Némi változás volt tapasztalható a háztartá-
sok tőke-jövedelmének adóztatása terén, szélesedett 
az adóelengedés és változott a bérleti díjak adóz-
tatása is. A szociális hozzájárulási adó esetében az 
OECD általános megállapítása, hogy egyre mérsé-
keltebb a reform jellegű intézkedések száma ezen a 

területen. Folytatódott a társasági adó csökkenté-
se a tavalyi évhez képest. Az általános forgalmi adó 
esetében a stabilizálás volt a cél, a reformok elsősor-
ban annak hatékonyabb beszedésére és az országha-
tárokon átívelő problémák kezelésére irányultak. A 
jövedéki adó tekintetében tovább emelkedett a do-
hánytermékek és a magas cukortartalommal ren-
delkező italok adója. 

A környezetvédelemhez kapcsolódó adórefor-
mok száma kevés, bevezetésük nehézkes. Minde-
zek ellenére a számuk emelkedett az előző tanul-
mányhoz képest, a tavaly óta bevezetett adók pedig 
az üzemanyag helyett inkább a szén-dioxid kibo-
csátásra és a villamosenergia-fogyasztásra fókuszál-
tak. A tanulmány speciális fejezete, „Adó- és fi skális 
politikai válaszok a COVID-19 válságra” („Tax and 
Fiscal Policy Responses to the COVID-19 Crisis”), 
bemutatja a vizsgált országok válság során alkalma-

Az országok határozottan reagáltak 
a COVID-19 válságra, de jelentős 
fiskális kihívásokkal néznek szembe

Minimális pozitív elmozdulás az OECD 
idei évi világgazdasági előrejelzés 
prognózisában, de továbbra is 
jelentősek a kockázatok



20

A koronavírus megjelenése és gyors elterjedése 
alapjaiban változtatta meg a világgazdaság kilátá-
sait, az első féléves leállás súlyos sebeket ejtett a vi-
lággazdaságon, a nagymértékű GDP-visszaeséseken 
túl jelentősen mérséklődött egyebek mellett a ház-
tartások fogyasztása, a kiskereskedelmi forgalom, a 
ledolgozott órák száma jelentősen lecsökkent, rom-
lott a fi atal és az alacsony jövedelmű munkavállalók 
helyzete, valamint a vállalati beruházások és az ipari 
termelés is érdemben zsugorodott. A leállást követő 
újranyitásnak köszönhetően már javult a világgaz-
daság helyzete, de továbbra is bizonytalanság övezi 
az előrejelzéseket, amely elsősorban a koronavírus 
terjedésének projekcióitól és a kormányzatok által 
hozott szakpolitikai intézkedésektől függ. A kiad-
vány kizárólag helyi, szórványosan jelentkező járvá-
nyokkal számol, és nem feltételez országos szintű le-
állásokat. A helyzet szinte azonnali kezelését jelentő 
vakcina rendelkezésre állására pedig 2021 vége előtt 
nem számítanak. 

Mindez azt eredményezi, hogy a világgazdaság 
idei visszaesése – 1,5 százalékponttal kedvezőbb, 
mint a júniusi előrejelzéskor – 4,5%-os lehet, jövő-
re pedig a növekedés elérheti az 5,0%-ot. Az OECD 
több vizsgált ország – Kína, USA, Kanada – vonat-
kozásában 2 százalékpontot meghaladóan javított 
korábbi előrejelzésén, de például India, Dél-Afrika, 
Argentína és Mexikó esetében tovább romlottak a 
számok. A vizsgált országok közül egyedül Kína vo-
natkozásában várnak növekedést az elemzők 2020-
ra (+1,8%). A Szervezet számos kockázatot nevez 
meg, amelyek alapján két szcenáriót állított fel az 

alapszcenárióhoz képest, egy pozitívat és egy nega-
tívat. A pozitív kockázatokat feltételező szcenárió 
szerint javul a járványhelyzet, növekszik a bizalom, 
támogató a fi skális és a monetáris politika egyaránt, 
amelynek köszönhetően a világgazdaság növekedé-
se 2 százalékponttal is nagyobb lehet a 2021-es év-
ben. Ezzel szemben a negatív kockázatokat feltétele-
ző szcenárió a járvány gyors és további terjedésével, 
továbbá csökkenő bizalommal számol, amely követ-
keztében 2-3 százalékponttal alacsonyabb – de még 
mindig pozitív tartományban maradhat – a növeke-
dés 2021-ben. 

A tanulmány a világgazdaság aktuális helyzete 
mellett kitér a G20 országok gazdasági fejleményeire 
és kilátásaira. Számos központi bank monetáris la-
zításokat és egyéb programokat jelentett be az utób-
bi három hónapban, amely egyrészt támogatja a 
gazdaság talpra állását, másrészt erősítheti a befek-
tetői bizalmat. E téren a tanulmány kiemeli az EKB 
és a FED eszközvásárlási és támogatási programja-
it, valamint a kamatcsökkentéseket a feltörekvő pi-
acokon (Brazília, Mexikó, Indonézia, Oroszország). 
Az OECD megállapításai szerint a fi skális politiká-
nak továbbra is aktívnak kell maradnia, a cél a korai 
költségvetési szigorítások bevezetésének elkerülése. 

Bővebben:
http://www.oecd.org/economic-outlook
https://oecd.kormany.hu/minimalis-pozitiv-elmozdu-
las-az-oecd-idei-evi-vilaggazdasagi-elorejelzes-prog-
nozisaban-de-tovabbra-is-jelentosek-a-kockazatok
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Aktuális gazdaság- és pénzügypolitikai témájú 
OECD statisztikák

A hét legnagyobb gazdaság közül a GDP drámaian csökkent az Egyesült Királyságban (20,4%) és Fran-
ciaországban (13,8%). Olaszországban (12,4%), Kanadában (12,0%) és Németországban (9,7%) is jelentős 
visszaesés volt megfi gyelhető.
Bővebben: 
http://www.oecd.org/sdd/na/gdp-growth-second-quarter-2020-oecd.htm

Negyedéves GDP
A 2020 márciusa óta bevezetett COVID intézkedéseket követően a reál bruttó hazai termék (GDP) elő-

zetes becslések szerint 2020 második negyedévében soha nem látott, 9,8% -os csökkenést mutatott. Ez az 
OECD-térségben valaha regisztrált legnagyobb visszaesés, lényegesen nagyobb, mint a pénzügyi válság 
csúcspontján, 2009 első negyedévében regisztrált 2,3%. Az euró övezetben és az Európai Unióban a GDP 
12,1% -kal és 11,7% -kal csökkent, szemben az előző negyedévi 3,6% -os és 3,2% -os csökkenéssel. 

Fogyasztói árindex
Az OECD térségre vonatkozó éves infl áció (CPI) 

növekedés mértéke 1,2 %-ot tett ki 2020 júliusában. 
Éves alapon a legnagyobb mértékű, térségi fogyasz-
tói árindex növekedés a vizsgált időszakban, Fran-
ciaországban következett be (+0,6%), amelyet USA 
követ (+0,4%). 

Az eurózónára vonatkozó éves harmonizált fo-
gyasztói árindex (HICP) 0,4%-ra növekedett, míg az 
Európai Unió országai esetében 0,2%-ra csökkent.

Az energiaárakban 8,4%-os csökkenést, míg az 
élelmiszerárak esetében 3,8%-os növekedést mértek 
az OECD országaiban az egy évvel korábbi adatok-
hoz képest. Hazánkban, éves viszonylatban az infl á-
ció mértéke -2,0% volt az energiaárak, míg +7,9% az 
élelmiszerárak esetében, 2020 júliusában. 
Bővebben: 
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/consumer-pri-
ces-oecd-updated-3-september-2020.htm 
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Negyedéves foglalkoztatásHarmonizált munkanélküliségi ráta
Az OECD térségre vonatkozó foglakoztatási ráta 0,3 százalékponttal csökkent az előző negyedévhez 

képest, 68,6% volt 2020. első negyedévében. A 2013 óta nem tapasztalt visszaesés miértje nagy mérték-
ben a fi atalkorúak (15-24 év) foglalkoztatási adatainak mérséklődésében fi gyelhető meg. Mind az Európai 
Unióban, mind az eurózónában csökkent a foglalkozatási ráta nagysága negyedéves alapon (68,5% illetve 
68,0%). 

Az OECD térségre vonatkozó munkanélküliségi ráta 7,7%-ot tett ki 2020 júliusában, a munkanélküliek 
száma 50,5 M főt tett ki a vizsgált időszakban. Az OECD tagállamait tekintve a munkanélküliség legna-
gyobb mértékben Kanadában és Kolumbiában csökkent havi összevetésben. Az USA vonatkozásában már 
augusztusi adatok is rendelkezésre állnak, a vizsgált hónapban 8,4%-os munkanélküliséget mértek (2020. 
július: 10,2%).

Mind az Európai Unióban, mint az eurózónában nőtt a munkanélküliség mértéke (7,2% ill. 7,9%) 2020 
júliusában, az egy hónappal korábbi adatokkal összevetve. 

Az OECD tagállamokat tekintve 0,2 százalékpontos vagy annál magasabb, negyedéves viszonylatban 
vizsgált foglalkoztatási ráta növekedés az ausztrál, a mexikói, az új-zélandi, a szlovén és a holland adatok-
ban mutatkozik meg. A foglalkoztatási rátát érintő legnagyobb mértékű, 1,5 százalékpontos tagállami visz-
szaesés Kolumbiában volt negyedéves alapon (63,5%).  

Hazánkban mind negyedéves alapon (-0,1 százalékpont), mind éves összehasonlításban (-0,2 százalék-
pont) minimális mértékű csökkenés következett be 2020. első negyedévében, a foglalkoztatási ráta tekinte-
tében (2020. első negyedévi foglalkoztatási ráta: 70,1%).

Bővebben: 
http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/employment-situation-oecd-fi rst-quarter-2020.htm

A fi atalkorúak (15-24 év) foglakoztatását tekintve a munkanélküliség mértéke 16,2% volt az OECD tér-
ségben, 17,0% az Európai Unióban és 17,3% az eurózóna országaiban, 2020 júliusában. A nők munkanélkü-
liségi mutatója (8,2%) 0,8 százalékponttal haladta meg a férfi  munkanélküliség mértékét az OECD orszá-
gokban (7,4%) ugyanezen időszakban. 

Hazánk vonatkozásában 2020. júniusi adatok álltak rendelkezésre, miszerint a munkanélküliség mérté-
ke 4,9%-ot, a fi atalkorúak munkanélkülisége 15,2%-ot tett ki. Az OECD adatokhoz hasonlóan a női mun-
kanélküliség meghaladta a férfi  munkanélküliség mértékét (5,3% vs. 4,7%). 

Bővebben: 
http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/unemployment-rates-oecd-update-september-2020.htm
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