
Válságkezelés Európában a járvány idején 

2020  január és július között, a járvány első hulláma idején Európában 

körülbelül 4,8 millió munkavállaló veszítette el munkáját.  

 

 

Európai szinten  a munkahelyüket elvesztők száma  kétségkívül sokkal drámaibb 

lett volna, ha 2020 április végéig nem lett volna mód    42 millió munkavállaló 

esetében  a rövidített munkaidőben, vagy ehhez hasonló, támogatott formában  

történő foglalkoztatásra.      



 

Magyarországon a csúcsponton 260 ezer fő dolgozott rövidített munkaidős 

foglalkoztatásban. 

 Az alábbi ábra tanúsága szerint a ledolgozott munka idő rövidülése a 

foglalkoztatásban maradt munkavállalók körében a legnagyobb mértéket (heti 

168 percet)  Ausztriában, a legkisebbet (heti átlagosan 12 percet) 

Magyarországon érte el. Utóbbi arra utal, hogy nálunk a támogatott 

foglalkoztatás bevezetésére nem feltétlenül a legnehezebb helyzetben levő,   

legnagyobb árbevétel csökkenést elszenvedő vállalatoknál került sor. Ezeknél a 

cégeknél  sokkal inkább elbocsátásokkal, mint a támogatott foglalkoztatás 

alkalmazásával kezelték a válság helyzetet. 



 

 

A fenti számok továbbá azt is jelzik, hogy a munkanélküliségi ráta nem lehet 

egyedüli mércéje  a munkapiaci  válság súlyosságának és nem lehet egyedüli 

kritérium  a válságkezelési  források uniós intézmények általi elosztásakor sem. 

A mostani  kivételes körülmények között  ugyanis sok munkás   a „gazdaságilag 

inaktívak” tömegét gyarapítja, azokét tehát, akik sem foglalkoztatásban 

nincsenek, de a munkaügyi hivatalokban sincsenek bejelentve. Például azért, 

mert letelt a segélyezésre jogosító idejük, vagy a járvány, a lezárások miatt 

nehezebben tudnak eljutni a hivatalokba, vagy éppen kisvállalkozóként 

átmenetileg  jövedelempótló támogatásban részesülnek. Emellett  a 



foglalkoztatásban maradt munkavállalók jelentős része is  drasztikusan 

csökkentett  munkaidőben dolgozik.  Mindaddig, amíg az állami, vagy uniós  

támogató programok  pótolják az elmaradt jövedelmet, addig a  munka 

mennyiség csökkenése  nem mutatja a helyzet valódi súlyosságát, kitolja, de 

nem szünteti meg  a munkahely elvesztésének, a munkahelyi jövedelem 

csökkenésének  a kockázatát.   

Összességében szakszervezeti oldalról  mégis elégedetten állapíthatjuk meg, 

hogy  a válságra adott nemzeti és európai válaszok eltérnek a korábbi, 

megszorítások által vezérelt  válságkezelési válaszoktól,  „helyreállítási” 

politikáktól.  

A  2008-2010-es pénzügyi válság során a szociális védőháló gyengítése   és a 

magas jövedelműek adóztatásának  csökkentése – idehaza például  az  

egykulcsos szja rendszerre való áttérés-  elnyújtotta és nehezítette a válságból 

való kilábalást. Az adórendszer átalakítása a jövedelmeket  a tehetősek javára  

csoportosította át és növelte a jövedelem egyenlőtlenséget. A válságkezelés 

során valójában az történt, hogy pénzt utaltak át azoktól, akik  alapvető 

szükségleteik kielégítésére költötték volna a jövedelmüket, azok javára, akik 

megtakarították, vagy pl. ingatlanokba fektették azt. 

Az európai uniós válságkezelés   2010- 2017 között     a „megszorítások és a 

dereguláció hétéves reformjaként”  zajlott és  gyenge, bizonytalan, 

„munkahelyszegény” gazdasági fellendülést, csökkenő béreket, növekvő 

egyenlőtlenségeket idézett elő Európa nagy részében, történelmi mélypontra 

szorította vissza  a kollektív tárgyalások által lefedett munkahelyek számát.    



 

 

Mindezek a fejlemények fokozták az  ellenérzést és a pesszimizmust   az  

európai integráció  jövőjét illetően.    A 2016-os „Brexit” népszavazás 

kimenetele drámai csúcspontja volt a   munkaerő költségek csökkentésére  

összpontosító politikák kudarcának,  amelyek kizárólag a béreket tekintették 

költségnek és a kollektív tárgyalásokat olyan intézményi merevségnek, amelyet 

oldani kell. 

A jelenlegi válságkezelés legalább három területen tér el radikálisan a 

megelőző időszakokétól. Először is,  most  a nemzeti kormányok és az uniós 

intézmények elsődleges reakciója az volt, hogy megmentsék  a 

reálgazdaságban működő  munkahelyeket és tárgyi eszközöket, a termelési 

kapacitásokat.   A pénzügyi válság idején nem ez történt, akkor mindenekelőtt a 

bankokat és a pénzintézeteket igyekeztek megsegíteni. Jelképes, hogy a  2020-

ban a világjárványra adott egyik legelső uniós válasz a „Támogatás a 

munkanélküliség kockázatának csökkentésére” nevet viselő (SURE) program 

volt, amelynek keretében 100 milliárd eurós kedvezményes kamatozású 

hitelkeretet biztosítottak   a tagállamoknak a rövid távú munkahely védő 



támogatásokhoz.  A  második különbség, amelyet érdemes kiemelni, hogy 

ezekhez a mentő csomagokhoz nem kapcsolódtak antiszociális és 

munkavállaló ellenes  feltételek, mint a megelőző válság idején. Az EU   

lehetővé tette a tagállamoknak, hogy eltérjenek a szokásos,   költségvetési 

hiányra és  adósság korlátra vonatkozó megszorító szabályoktól. A  vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásáról kiadott irányelvekben most nincs  szó  a 

munkaerő-piaci  rugalmasság fokozásáról (az elbocsátások megkönnyítéséről), 

vagy  az ágazati bérmegállapodások leépítéséről, decentralizálásáról.   

Harmadszor, úgy tűnik, hogy a szakszervezetek ezúttal – legalábbis az unió 

szintjén- nem maradnak ki a válságkezelési  stratégia tervezési szakaszából, és 

szerepet játszhatnak annak végrehajtásában is.  Az  EU-bizottság által kiadott  

útmutató kifejezetten ajánlja a tagállami kormányok számára, hogy a nemzeti 

válságkezelési és helyreállítási programok  kidolgozása során  konzultáljanak a 

szociális partnerekkel, a szakszervezetekkel  és a civil  szervezetekkel   a  

reformok megtervezésében. Ez  fontos újdonság, de csak akkor jelent érdemi 

előrelépést, ha a gyakorlatban,  konkrétan is megvalósul, és nem marad puszta 

ígéret.   

A jövőbe tekintve   azt is tudatosítani kell, hogy – miközben az Unió  enyhített 

az eladósodás korlátozásának merev előírásain, tartósan nem maradhat fenn 

az eladósodás  és az államháztartási hiány mostani magas szintje.  

  



Igaz, az infláció alacsony mértéke és ennek következtében az alacsony kamatok 

miatt a magas adósságszint egyelőre nem jár   súlyos következményekkel, de ez  

a helyzet megváltozhat.  Európának  az alacsony kamatoknál és a könnyen 

hozzáférhető hiteleknél  többre lesz szüksége ahhoz, hogy kilábaljon ebből a 

válságból, és  a társadalmak képesek legyenek elviselni a másik sürgető 

teendő, a klíma védelem, a széndioxid-mentes, fenntartható jövő 

megalapozásának többlet költségét.   Nyilvánvaló, hogy az eladósodás 

visszaszorításának és a klímavédelem kettős feladatát nem lehet megúszni a  

progresszív adóreform nélkül, amelynek során  azonosítják az elmúlt években 

(és különösen az utóbbi hónapokban) felhalmozott hatalmas vagyonokat, 

hogy megköveteljék tőlük a méltó hozzájárulást az említett feladatok 

megoldásához. 

 

A közelgő gazdasági fellendülés érdekében a tagállamoknak  biztosítaniuk kell 

az adóbevételeket az állami beruházásokhoz és az államadósság törlesztéséhez.  

Ennek érdekében  el kell kerülni az egyes országok közötti adóversenyt, ami 

abban merül ki,  hogy ki veti ki a legkisebb adót a tőke becsábítása érdekében 

(ebben a kétes  versenyben egyébként ma éppen a  magyar kormány  jár élen). 

Másodszor elengedhetetlen a munkavállalók tisztességes munkakörülmények-

hez és   tisztességes bérekhez való jogának  elismerése. Az elmúlt évtizedek- 



ben az újraelosztási mechanizmusok két fontos területen mozdultak el a 

munkavállalók szempontjából kedvezőtlen irányba.   Először is, ahogyan az 

imént említettük, nem sikerült  elérni  a kiugró vagyonok fokozottabb 

megadóztatását. Másodszor, nem sikerült mérsékelni   a globális 

értékláncokban, a multinacionális vállalatokban  létrehozott jövedelmek 

felfelé, a menedzsment és a tulajdonosok/befektetők felé  történő aránytalan 

mértékű áramlását, és javítani az alul levők helyzetét, biztosítani  a tisztességes 

béreket és a tisztességes munkakörülményeket. A   kollektív tárgyalások 

lefedettségének meredek csökkenése az elmúlt két évtizedben Európában 

fontos része ennek a történetnek. E tendenciák megfordításában  Európa 

kulcsszerepet kell játsszon. Elengedhetetlen,  hogy az európai munkavállalók a 

minimálbérből is tisztes módon meg tudjanak élni. Elengedhetetlen, hogy  a 

kollektív tárgyalások leépítésére  gyakorolt több évtizedes nyomás után az EU 

és a tagállamok egyaránt elismerjék és védjék   a kollektív szerződések 

nélkülözhetetlen szerepét a tisztességes és fenntartható gazdasági és 

társadalmi fellendülés  elérésében.   Megnyugtató látni, hogy  alapvető  

konszenzus alakult ki a kollektív tárgyalások   fontosságáról és pozitív 

szerepéről nemcsak az EU-ban, hanem  a fejlett ipari  országokat tömörítő más 

intézményekben is (OECD, IMF) is. Az Európai Bizottság által jelenleg tárgyalt 

Digitális Szolgáltatásról szóló törvénycsomag is kitér ezekre a kérdésekre. 

Európa csak akkor lesz „alkalmas a digitális korszakra”, ha fel-és elismeri  az 

emberi munka hozzájárulását a vagyon és a tőke felhalmozásához a digitális 

gazdaságban, és ezt a hozzájárulást méltányosan kompenzálja és védi.  

A világjárvány jelentette kihívások a munka világában, a távmunka 

exponenciális terjedése,  az új pszicho-szociális kockázatok megjelenése, a 

járványügyi kockázatok egyenlőtlen eloszlása a  gazdasági ágazatokban és a 

munkavállalói csoportokban mind arra figyelmeztetnek, hogy  a 

munkaviszonyok eddigi szabályainak  átfogó felülvizsgálatára lesz szükség 

nemzeti és európai szinten egyaránt. 



 

 

 

an opportunity to support the minimum wage

 

 


