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AZ ÉVSZÁZADRÓL ÉVSZÁZADRA FELBUKKANÓ JÁRVÁNYOK A 

TÖRTÉNELEMBEN

➢A napjainkban kialakult pandémia egyáltalán nem újkeletű dolog, ahogy
• az azt jellemző periodikusság sem,

• az izoláció sem,

• az ellenállás, mint emberi tulajdonság sem, valamint

• a pandémia üzletre gyakorolt negatív hatása sem.

➢ Történelmi olvasmányainkban, tanulmányainkban is rendre visszaköszön az egyes

járványok megjelenése

➢ Idővel rájöttek az elődeink, hogy a helyváltoztatás és a járványok terjedése között

nagyon szoros kapcsolat mutatható ki:

❖ kereskedelem és a kereskedelmi útvonalak,

❖ háborúk és a haderők mozgása.



➢ Pestisjárvány (1347, genovai hajósok hurcolták be)

➢ Amerika felfedezése (1492)

➢ Amerikából az I. világháborúban katonák által behurcolt spanyolnátha (1918)

Alkalmazkodás

✓ A 16. századtól használt pestisálarc, amelynek csőrébe gyógynövényeket helyeztek

✓ A fertőzötteket megpróbálták elkülöníteni, elsősorban otthonaikban

XIV. sz. → cél: megvédjék a partmenti városokat a járványoktól

✓ A határzár Mária Terézia uralkodása idején, karanténba téve minden Keletről érkező kereskedőt

✓ Hatalmas negatív hatás az üzleti életre vonatkozóan és megélhetési gondok

KORABELI JÁRVÁNYOK ÉS A MEGOLDÁSOK



Kereskedelem ● Globalizáció ● Pandémia

➢ A kereskedelem az elmúlt évszázadokban tovább fejlődött, egyre nagyobb és gyorsabb ütemben.

➢ Végül: globalizált világgazdaságról, globális kereskedelemről tudunk beszélni.

➢ Mindezek alapján miért is ne lenne kézenfekvő a fentiekben bemutatott logika napjainkra történő kivetítése.

Globalizáció és a járványok terjedése közti kapcsolat 

➢ A koronavírus-járvány esetén bebizonyosodott, hogy a globalizáció milyen villámgyorsan el tud terjeszteni egy

járványt

➢ Egyértelművé vált, hogy amennyiben az emberiség nem változtat gyökeresen a természethez való hozzáállásán, egyre

rendszeresebben számíthatunk új járványok megjelenésére és elterjedésére.



GLOBALIZÁCIÓ

➢ A globalizáció napjaink egyik legvitatottabb kérdése ( Előny ↔ Hátrány)

Túl kevés a globalizáció és túl sok a globalizáció (?) 

➢ Mintapélda: Kína egyértelműen bizonyította, hogy a globalizáció nagyszerű dolgokra képes.

➢ A globalizáció akkor tudja pozitív hatását leginkább kifejteni, illetve annak negatív következményeit pedig a legjobban

kezelni, ha az állam is egyértelműen jelen van.

➢ Az állam szerepe általánosságban, hogy olyan keretrendszert teremtsen intézményein és szabályozóin keresztül, amelyben a

gazdasági szereplők jól érzik magukat: fejlesztenek, növekednek, innoválnak, s mindezt fenntartható,

költséghatékony módon.

➢ Ehhez az kell, hogy az állam stratégiai értelemben arra használja a piacokat és a globalizációt

De más a helyzet a COVID idején, ami a kormányoktól független tényező!



De a COVID-19 esetében minden egészen más

➢ A kialakult helyzet nem magyarázható az eddigiek alapján, itt nem elsősorban termelési

válságról, hanem

az ökoszisztéma válságáról van szó

➢ amibe beletartozik a fenntarthatóság, a klímaválság, a környezetvédelem, a demográfiai

válság, az erőforrások végessége, a fogyasztói pazarlás, a túlzott profithajsza, a közjavak nem

megfelelő kezelése, stb.

A megoldása sem lehetséges pusztán a szokásos monetáris vagy fiskális eszközökkel.

➢ Felszínre került a globalizáció egyik árnyoldala: azaz az egyes nemzetgazdaságoktól való függőség 

➢ Mindez pedig elgondolkodtatja a nemzetállamokat, felvetődik a kérdés, hogy 

Hogyan tovább?

Hogyan alakul a globalizáció és a nemzetállamok „együttműködése”? 



A koronavírus tanulságai

➢ Az egyes nemzetgazdaságok egymásrautaltsága (függőség) és a világgazdaság sérülékenysége

felszínre került

➢ A globalizáció és a lokalizáció versenye indulhat el

➢ A koronavírus egész Európában áttörte az eddig szigorúan megkövetelt költségvetési korlátot

➢ A közjavak körének relatíve fontos szerepe és jelentősége.

➢ Hosszabb távon felértékelődött a biztonságos termelés, vélhetően az ellátási láncok átrendeződnek,

lerövidülnek.

➢ A környezetvédelmi szempontok és fenntartható gazdálkodás jelentőségének felértékelődése.

➢ A gazdasági szerkezet láthatóan sokat számít

➢ Az online jelenlét kibővülése

➢ A foglalkoztatás rugalmas kezelése

➢ Geopolitikai átrendeződés

➢ A gazdálkodási, pénzügyi tudatosság kérdéskörének felértékelődése

➢ A koronavírus, a munkaerőpiac és az oktatás kapcsolatrendszere

➢ Teljesen világossá vált az állam nélkülözhetetlen szerepe



➢ A versenyképesség és növekedés eddigi felfogásában változtatás szükséges

➢ A modern gazdaságok túlzottan és egyirányúan az erőforrások mennyiségén alapuló GDP növekedés orientáltak,

illetve hiányzik a növekedés holisztikus megközelítése (környezet, klíma, ember, fenntarthatóság, megújíthatóság,

stabilitás, kooperáció, költségtudatosság stb. )

➢ Rá kell azonban világítani még egy fontos növekedési trendre:

az elmúlt 2 évtizedben azok az országok voltak az igazán sikeresek, dinamikusan növekvők, akik az export mellett a

megtakarításokon alapuló beruházás vezérelte modellt alkalmazták.

➢ A GDP mutatószám ma már egyértelműen nem teljes körű mutatószám!

➢ A versenyképesség szoft tényezőire sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni!!!

↓↓

Minden országnak meg kell találnia a fejlettségének, adottságainak leginkább modellt, modell mixet, amiben a 

prioritások szakaszonként változhatnak.

„A prosperitás nagy tanító; a megpróbáltatás még nagyobb.” (William Hazlitt ) 



AZ ÖKOSZISZTÉMA VÁLSÁGRA RELEVÁNS VÁLASZOK

❖ Újfajta növekedési és versenyképességi felfogás definiálása válik szükségessé és az ehhez tartozó

eszközrendszer

❖ Kiemelt megközelítés lehet a fenntartható ökoszisztémán alapuló fejlődés.

❖ A túlélő, fenntartható vállalkozások támogatása

❖ Körvonalazódik, hogy mely közjavakra van szükség a fenntartható fejlődéshez, s ezekben az állam szerepe

meghatározó lesz (oktatás, egészségügy)

❖ Az együttműködés, kooperáció szerepe megnő, de nem biztos, hogy a globalizáció eddigi alapelvei alapján

❖ Egyértelművé válik az állam és a vállalkozások hatékony, eredményes együttműködésének szükségessége.

➢ Szolgáltató, hatékony, gyors reagálású államra van szükség, amelyben bíznak a társadalom különböző

szereplői.

➢ Fenntartható, megbízható hazai vállalkozásokra van szükség, nem pedig rövid életű, vegetáló cégekre

(Hazai rejtett bajnokokra van szükségünk – Prof. Dr. Hermann Simon nyomán)



Állami szerepvállalás

➢ A nemzeti kormányok szerepe a járványkezelésben vitathatatlanul megnőtt és az

intézkedések összetétele erőteljes hasonlóságot mutat valamennyi országban, ugyanakkor azok

ereje és hatásossága eltérő.

✓ ahol az állam megfontoltan, tudatosan, megfelelő keretrendszerben építkezve avatkozott be,

kedvezőbb helyzetben van az ország állapota.

✓ erős és cselekvőképes állam a siker kulcsa.

➢ A keynes-i gazdaságpolitika szerint, ha a magánszektor nem kíván vagy nem tud költekezni

(azaz fogyasztani), akkor az államnak kell beavatkozni (akár az adósság növekedése árán is)

➢ Ha az állam gyorsan, célzottan és határozottan avatkozik be (azaz támogatja a

munkavállalókat és a cégeket), akkor nagyobb valószínűséggel tudja megakadályozni, hogy a

vállalatok villámgyorsan csődbe menjenek.

➢ Kereslet biztosításán lesz, van a hangsúly



„JOBB GÁTAT ÉPÍTENI, MINT ABBAN REMÉNYKEDNI, HOGY AZ ÁRNAK MEGJÖN AZ ESZE”

1) Közép-, és hosszútávú, a hazai adottságainknak megfelelő sajátos gazdaságstratégia

kidolgozására van szükség. Ehhez új, bizalmon, kiszámíthatóságon értékalapú társadalmi gazdasági

környezet szükséges.

2) Vállalati szerkezet átalakítása → hazai erős, tőkeerős, motivált középvállalati szegmens

(mérethatékonyság, mint növekedési tartalék)

3) Gazdasági szerkezet átalakítása → azaz a diverzifikáció. Ezen felül fontos lenne a gazdasági

szerkezet tudástartalmának fokozása, importtartalmának csökkentése.

4) Versenyképesség újra definiálása

5) Innováció ösztönzése → az innováció tudatosságot, jövő- és teljesítmény-orientáltságot, pénzügyi és

humán tőke erőforrást követel meg a vállalkozóktól

6) Tudatos exportpiaci megjelenés ösztönzése

7) Vállalati gazdasági és pénzügyi tudatosság fejlesztése



8) Termelékenység és hatékonyság javítása

9) Vállalati beruházások ösztönzése

10) Kitettség és dualitás csökkentése

11) A hazai cégek mély integrálásának támogatása a meglévő, 

megmaradó globális érték és ellátási láncokba, azaz a beszállítói 

szerep támogatása

12) Támogató, hatékony állam, megfelelő intézményrendszer

13) A KKV-kat még jobban támogató üzleti környezet kialakítása

14) Az EU források célzott és tudatos felhasználása 

15) Az oktatás és az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése

„JOBB GÁTAT ÉPÍTENI, MINT ABBAN REMÉNYKEDNI, HOGY AZ ÁRNAK MEGJÖN AZ ESZE”



….A jólét igazi forrása nem a föld, nem is a természeti kincsek –amelyek egy napon

kimerülhetnek – hanem az emberek, hiszen így újabb kreatív agyak adódnak hozzá a

meglévőkhöz, amelyek aztán eljárásokat tesznek lehetővé…. A gazdasági növekedés

végső soron az ilyen eljárásokon múlik…

Julian Simon közgazdász,

The Ultimate Resource c. könyve alapján


