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Bevezetés

A világszerte elterjedő koronavírus jelentősen átalakította az érintett or-
szágok életét a 2020-as évben. A járvány kezelésére hozott intézkedések 
nemcsak a lakosság életét érintették, hanem az egyes gazdaságok és egé-
szében a világgazdaság működését is. Jelen cikk keretében ezen gazdasá-
gi hatásokat, illetve a járvány következtében kialakult válság, gazdasági 
visszaesés természetét, valamint a lehetséges kilábalási pályákat ismer-
tetjük. Ma még nehéz a helyzetet globálisan értékelni; az látható, hogy 
a válság mélypontján (a második negyedévben) a visszaesés meghaladta 
a 2008–2009-es válság idején tapasztaltat, ugyanakkor az összkép meg-
határozására és a nagyságrend összehasonlítására csak a kilábalási pá-
lya ismeretében kerülhet majd sor. Így tehát fontos kérdés, hogy mennyi 
idő alatt és milyen ütemben éri el az egyes országok és globálisan a világ 
GDP-je a válság előtti szintjét, és milyen tényezők fogják ezt befolyásolni. 
A cikk célja, hogy felvázoljunk egy képet a válság kapcsán eddig látható 
jelenségekről, intézkedésekről, döntően nemzetközi fókusszal.

A koronavírus-válság jellegzetességeiről

A járvány hatására kialakult gazdasági válság vonatkozásában korán meg-
jelentek olyan nézetek, hogy a napirendre került gazdasági visszaesés el-
tér a korábbiaktól és a „megszokottaktól”,2 ami megfontolás tárgyává teszi 

1  A tanulmány a Polgári Szemlébe írt cikk rezüméje.
2  Tan 2020.
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az eltérő kezelési mód szükségességét is. Az aktuális válság már indulása 
tekintetében is egyediséget hordoz, ugyanis a társas érintkezések korlá-
tozásától sújtott ágazatok voltak a fő kiindulópontjai. Nem belső gazdasá-
gi elemek determinálták, hogy melyek lesznek a válság által legkorábban 
és legjelentősebb mértékben sújtott területek – mint általában a korábbi 
válságoknál –, hanem „gazdaságon kívüli” intézkedések. A járvány meg-
fékezésére hozott gazdasági korlátozások hatására csökkent a kibocsátási 
szint, ami az aggregált kereslet mérséklődésével járt. Számottevően le-
lassult a belföldi és nemzetközi gazdasági vérkeringés is. Ilyen gazdasá-
gi helyzet a „túléléshez” nem elengedhetetlen kiadások, mint például a 
beruházások visszafogását vetíti előre. A keresleti és kínálati sokkot sú-
lyosbíthatja a várakozásokban megjelenő addicionális – az egészségügyi 
kilátások miatti – bizonytalanság is. A „leállítási intézkedések” nyomán 
hirtelen és egyszerre zuhan le a gazdaság az érvényben lévő járványügyi 
intézkedések által lehetővé tett kibocsátási szintig. Továbbá a járványel-
lenes intézkedések eltérő tartalma és mértéke miatt a visszaesés mértéke 
is jelentős szóródást mutat az egyes országok között.

A kezdeti hónapokban sokan gondolták, hogy a járvány lefutása után 
a visszapattanás is ugyanolyan gyors lehet, mint a zuhanás volt. Nem sza-
bad ugyanakkor szem elől téveszteni a járvány periodikus felbukkaná-
sán felül, hogy az aggregált munka és tőke állománya is sérülhet a leállás 
alatt, illetve a vállalkozások egy része nem éli túl ezt az időszakot. Lénye-
ges kérdés tehát az, hogy az egyes gazdaságok milyen ütemben és mennyi 
idő alatt érik el a válság előtti kibocsátási szintet. A járványügyi intézke-
dések hatására elindult gazdasági visszaesés szerencsére nem szabadesés 
volt – az államok lehetőségeikhez mérten kifeszítették a védőhálót.

Tanulságok az intézkedések vonatkozásában

Az egyes országok kormányai, illetve jegybankjai által hozott, a válság 
enyhítését és a kilábalás segítését célzó intézkedéseket nem célunk rész-
letezni, de megállapítható, hogy már a 2008-as válság hatására kialakult 
a jelenleg is alkalmazott eszköztár elemeinek többsége, újdonságot dön-
tően két ponton észlelhetünk. Belekerült az eszköztárba néhány járvány-
specifikus elem: szinte minden országban kiemelt támogatást kapott az 
egészségügy, valamint a válság által jelentősen sújtott szektorok (turiz-
mus, vendéglátás, szállodaipar, közlekedés stb.). Új elem másfelől a mone-
táris és fiskális politika összehangoltságának magas szintje. Ez a korábbi 
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válságok során nem volt ennyire jellemző, illetve ilyen gyorsan alkalma-
zott. Némely országban a jegybankok a korábban tabuként kezelt állam-
papír-vásárlási eszközt is alkalmazták, de egyes esetekben felmerült a 
jegybank általi direkt államadósság-finanszírozás ötlete is.

A jelenlegi válságból történő kilábalás lehetséges módjairól

A jelenlegi válságból történő kilábalás lehetséges módjait illetően leg-
alább négy fő görbetípust (V, U, W vagy L) szoktak a közgazdászok meg-
említeni. A legkedvezőbb kilábalási mód a V alakú GDP-pálya lenne, en-
nél a mélypontot követően az eséssel gyakorlatilag megegyező mértékű 
felpattanás következne. Az U alakú pálya elnyújtott mélypontú, ekkor az 
előzőekben említett pályához képest később történik meg a felpattanás, 
de végül is az ugyanúgy visszavisz a válság előtti kibocsátási szintig. Akik 
W alakú pályáról beszélnek, arra utalnak, hogy a felpattanások és visz-
szaesések egymást követik majd több járványhullám bekövetkezése mi-
att. A legrosszabb forgatókönyv az L alakú GDP-görbe, vagyis az, amikor 
a gazdasági aktivitás nem áll vissza a válság előtti szintre, hanem annál 
alacsonyabb szintig emelkedik csak. Az, hogy milyen kibontakozás lesz, 
alapvetően attól függ, hogyan alakul a járvány kezelése, mennyire lesznek 
eredményesek a meghozott fiskális és monetáris intézkedések.3

Fontos jelezni, hogy a gazdaságok zuhanásának gyorsasága sem pre-
desztinál hasonlóan gyors visszapattanást. Nem lesz szimmetrikusan  
V alakú a GDP-görbe, hanem a két szár bizonyosan eltérő szögű lesz: az első 
szár meredekebb, a második pedig ehhez képest laposabb, mert a zuhanás 
mértékét nem a gazdaságok belső törvényszerűségei szabják meg, hanem 
a gazdaságok számára exogén elemek halmazát adó járványügyi intézke-
dések. A gazdaságok a válság utáni felfelé ívelő ciklus során belső gazda-
sági tényezők által determináltan mozognak, és az eddigi válságok utáni 
fellendülések tapasztalatai szerint ilyenkor nem képesek az esés mértékét 
elérő növekedést produkálni, ahogy azt a 2008-as válság után is láttuk.4

A megfelelő fokozatossággal és óvatossággal, lépésről lépésre történő 
szigorítás-feloldás elvezethet a kibocsátási szint fokozatos emelkedésé-
hez, ami magában foglalhatja a szétszakadt termelési és ellátási láncok 

3  Lásd például: McKinsey & Company 2020, 20.
4  Posgay et al. 2019.
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újraépítését is. A kibocsátás emelkedéséhez egyidejűleg szükséges a ke-
reslet bővülése is, mert enélkül a vállalkozások nem fogják tudni teljesen 
kihasználni a kapacitáskorlátok eliminálódása adta lehetőségeiket. Növe-
kedési szempontból az elsődlegesen irányadó, hogy a megmaradt, felújí-
tott, valamint az újonnan épített termelési tényezők kombinációja milyen 
volument és hatékonyságot eredményez. Ekkor a felfelé irányuló kumu-
latív folyamatnak lehet már komolyabb technikai haladás által gyorsított 
támasza is, mert ekkor érdemes lehet elindítani vagy felgyorsítani a ko-
rábban félbehagyott vagy el sem kezdett beruházásokat.5

A rendelkezésre álló harmadik negyedéves adatok nem segítenek el-
dönteni a kilábalással kapcsolatos kérdéseket. Az Európai Unió esetében 
ugyan 4,2 százalékra mérséklődött a második negyedéves 13,9 százalé-
kos éves visszaesés, a negyedik negyedévi lezárások nyomán azonban 
elveszett a legkedvezőbb, V alakú kilábalási pálya esélye. Ettől a ponttól 
kezdve a vakcina szerepe nő meg, az oltások már megkezdődtek, ezek si-
keressége és kiterjedtsége határozza majd meg, hogy a gazdaság milyen 
ütemben térhet vissza a normális működéshez (W vagy U görbe), vagy 
megragad-e a jelenlegi szintjén (L görbe).

Következtetések

A válságból történő kilábalás, a gazdaságok „felpattanása” várhatóan las-
sabb és fokozatosabb lesz, mint az esés volt, vagyis hosszabb időre lehet 
szükség a válság előtti kibocsátási szint elérésig, az EKB 2020-as előrejel-
zése ezt például csak 2022 közepére teszi az eurózóna vonatkozásában. 
A kilábalás sebességét a járványügyi korlátozások feloldásának mértéke 
és üteme, valamint az ezek által befolyásolt növekedési lehetőségek ha-
tározzák meg. Amíg tehát lefelé mintegy „szabadesés” keretében estek a 
gazdaságok, felfelé már a „saját lábukon” – fiskális és monetáris politikai 
eszközrendszerekkel támogatottan – kapaszkodnak majd fel, de persze 
lehetnek közben megtorpanást kikényszerítő járványügyi korlátok is, 
amennyiben az oltások révén nem sikerül kellő mértékben fékezni a vírus 
terjedését. A korábbi válságokkal szemben a jelenleginél tehát úgy a lefe-
lé, mint a felfelé történő mozgásban érvényesülnek járványügyi tényezők 
mint exogén adottságok, amelyek kereteket szabhatnak a növekedésnek.

5  Bianchi–Kung–Morales 2014, 21–22.
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A kormányzati intézkedések kidolgozása és alkalmazása egy tanulási 
folyamat tekintetében javítható, a gazdaságok válságellenes segítése nem 
egyszeri beavatkozáson alapul, hanem az alkalmazott fiskális és mone-
táris eszköztár – eltérő mértékű, ismétlődő – „bevetésén”. Ez utóbbiak 
esetében ugyanakkor az alkalmazásnak lehetnek nemkívánatos piaci 
mellékhatásai.

A költségvetési keresletet tápláló jegybanki pénzteremtési támogatás 
középtávon a piac egyensúlyteremtő mechanizmusainak megzavarását 
okozhatja, hiszen az ominózus költségvetési és jegybanki intézkedések 
éppen a piaci szelekciót hivatottak a válság során enyhíteni a kieső jöve-
delmek és a likviditás pótlásával. A válságellenes programok keretében a 
háztartások átmenetileg addicionális jövedelmet kaphatnak az államtól. 
Az olcsó pénz hosszabb ideig tarthatja a piacon a kevésbé hatékony vállal-
kozásokat, és ezek elszívhatják a forrásokat a versenyképesebb cégektől, 
ami a termelékenység makroszintű csökkenését eredményezheti. Az is 
probléma lehet, hogy a hitel- és részvénypiacokon a beavatkozás torzít-
hatja az árjelzéseket, ami gátolhatja a befektetők számára a tőke hatékony 
és eredményes allokálását. A termelési tényezőknél – akár a munkáról, 
akár a tőkéről beszélünk – a válságellenes eszköztár alkalmazásának vál-
ság utáni hatása megjelenhet tehát abban, hogy csökken a gazdaság ter-
melékenysége és versenyképessége.

Tekintettel arra, hogy Kína a világ árukereskedelmének vezető ha-
talma,6 a járvány Kínában bekövetkezett kitörése elindította a globális 
ellátási láncok sérülését, majd ahogy a járvány lassan átterjedt a világ 
többi részére, egyre inkább felszínre kerültek a globális ellátási láncok 
működési zavarai, lelassulásuk, helyenként felbomlásuk. A járványügyi 
korlátozások miatt sérült ellátási láncok a válság során csak részlegesen 
tudnak újjáalakulni, mert bár a leállások, illetve a nemzetközi árumoz-
gások lassulása a lokális megoldásokat helyezi előtérbe, az adottságok és 
lehetőségek ezen a téren jelentős szóródást mutatnak.

Fontos ugyanakkor szem előtt tartanunk, hogy a lokalizálódás azt is 
eredményezi, hogy globális szinten romlik a termelékenység, csökken 
a kereskedelem hatékonysága és optimalizáló hatásának mértéke. Még 
csak a folyamat elején tartunk, és nem tudható, hogy elindul-e érdemi 
visszarendeződés, de ameddig ez a deglobalizáció tart, lassul a világgaz-

6  Kína a 2018-as adatok szerint a világ árukereskedelmének vezető exportőre és a második 
legnagyobb importőre, a részesdése rendre 12,8 és 10,8 százalék. (World Trade Organization 
2019, 100.)
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daság fejlődése, mert csökken a komparatív előnyök adta lehetőségek 
kiaknázottságának mértéke. Ez az elem tehát exogén faktorként indult, 
ugyanakkor a globális ellátási láncok szerepe miatt endogén jellegű lett, 
bár politika szerepén keresztül megőrizte exogén mivoltát is.

Az USA meghatározó világpolitikai és világgazdasági hatalom, súlya 
miatt a válságból történő kilábalásának sajátosságai jelentősen befo-
lyásolják a globális konjunktúra alakulását és a világ többi országának 
válság utáni növekedési lehetőségeit is. Az előrejelzések szerint az USA 
GDP-je csak 2022 közepére érheti majd el a válság előtti szintjét.7 Ez a 
lassabb kilábalási pálya annak köszönhető, hogy a járványügyi korláto-
zások teljes mértékben csak 2021 végére szűnhetnek meg az USA-ban, 
az óvatossági magatartás hosszabb távon fennmaradhat a háztartások 
körében, illetve a gazdaságélénkítő intézkedések hatásai is folyamato-
san kifutnak, de a korábbi expanziós időszakok tapasztalatai is ezt ve-
títik előre. Amennyiben nem következik be érdemi növekedési fordulat 
az USA-ban, az jelentősen mérsékelheti a világgazdaság növekedési ki-
látásait is.

Összefoglalás

A 2020-as koronavírus-válság a gazdaságtörténet azon válságai közé 
tartozik, amelyeket a gazdaságok szempontjából külső tényező hívott 
életre. A válság lezajlása, valamint az abból történő kilábalás tekinteté-
ben is kulcselem a kialakító külső tényezőnek, a koronavírus-járványnak 
az alakulása. A válság során jelentős tér nyílt a 2008-as recesszió nyomán 
már zömében bevetett monetáris és fiskális válságellenes eszköztár alkal-
mazására, és lehetőség kínálkozik az egyes gazdaságok sajátosságainak 
megfelelő finomhangolásukra. Új eleme a válságnak ugyanakkor a nem-
zetközi ellátási láncoknak a járványügyi korlátozások miatti fellazulása, 
esetenkénti felbomlása, ami megkérdőjelezheti a nemzetközi munkameg-
osztás korábban folyamatosan megfigyelhető kiszélesedési tendenciájá-
nak jövőbeni folytatódását. A válság egyben komoly megmérettetést je-
lent a korábbi nemzetközi gazdasági együttműködési és integrációs rend 
és intézményi rendszer számára, valamint jelentős átalakulásokat idézhet 
elő a világgazdaságban is.

7  CBO 2020.
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