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A megrázkódtatás következményei – latolgatás 
járványhullámok között

A világ ügyeiről:
•Az ellátási láncok, a technológiák, a munkahelyek és a 
munkafolyamatok, azaz a kínálati oldal átalakulása: új folyamatok 
vagy a meglevők felgyorsulása?
•A keresleti oldal átmeneti és tartós változásai

A közgazdasági szakma ügyeiről: 
•mit  mérnek és  jól mérnek-e a mércéink? Technológiai váltás, 
bizonytalan szerkezeti hatásokkal
•az átlagszámok mögött strukturált valóság rejlik

A magyar ügyekről: a munkaerő és a munkaerőtartalék területi, 
szakmaszerkezeti, korosztályi, szociális sajátosságai



Nyitott világ: a jó és a rossz gyorsan terjed
A nemzetközi légi közlekedés központjai és a koronavírus-halálozási arányok a 

világban
Forrás: J. Goldin, Finance and Development, Sept. 2020 



Kataklizmák nyomán formálódik a társadalom: így 
került be a női munkaerő az európai nagyiparba

Kép: nagysorozatú lőszergyártás az I. világháború idején



Átalakulnak-e a termelési láncok?

• A hosszú értékláncok lerövidítése, alternatív utak kiépítése mellett szólnak üzleti

érvek – a hatás új termékeknél erős. A diverzifikáció és a re-shoring serkentői a 
geopolitikai, biztonságpolitikai kockázatok. A koronavírus-ügy még sehol sem 
volt, amikor arról cikkeztek vita volt arról, hogy az amerikai antibiotikumok 97 
százaléka Kínából származik; ez extrém érték, ám az összes amerikai 
gyógyszerhatóanyag 80 százaléka jön importból, főleg Kínából (Huang, 2019). 

• Lehetséges nyertes térség: Dél-Kelet-Ázsia (Kína nélkül), Mexikó, Kelet-Közép-
Európa – ám feltételek mellett: infrastruktúra, képzett munkaerő, politikai 
stabilitás, üzletviteli és innovációs helyzet.  Mexikónak jók az esélyei, de törékeny 
a helyzete. És a mienk?



A látható munkanélküliség alakulása – ne 
feledjük a hosszú konjunktúra-ciklust



Tartalék (slack) a gazdaságban, a munkaerőpiacon



A koronavírus miatti leállások azokat sújtják erősen, akik 
nem állnak jól a digitalizációban: Európa déli és keleti 

peremét



Gazdasági-társadalmi  hatások

• A vírusra érzékeny ember helyett automatát, robotot, 
algoritmust állítanak (ahol lehet)

• Felgyorsul a digitalizáció, a munkahelyek átalakulása (home 
office, szervezetirányítás), a fogyasztói szokások tartós 
változása

• Település-szerkezeti hatások, életmód-változás (átmeneti és 
tartós), városon kívüli térségek felértékelődése

• Az állam ellenőrző képességének (félelmetes) 
megnövekedése 


