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OECONFERENCIA  - VÁLSÁGOK HULLÁMAIN: 

HOL TART MOST A VILÁGGAZDASÁG, 

ÉS MI VÁRHATÓ 2023-BAN 

MAGYARORSZÁGON?

2022. december 15.
Lónyay-Hatvany-villa, Budapest, Csónak utca 1.

TARTALOMJEGYZÉK
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2. Mik is azok a válságok, amelyek gazdasági   
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4. Az Oeconomusról
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1. A KONFERENCIA PROGRAMJA

Megnyitó - 09:00-09:30

 Köszöntő
 Nagy Márton, Magyarország gazdaságfejlesztési  
 minisztere

panel: 09:30-10:30 – Nemzetközi gazdasági 
helyzetkép és kilátások

 Bíró Koppány Ajtony, főtitkár, Magyarországi   
 Logisztikai SzolgáltatóKözpontok Szövetsége   
 (MLSZKSZ)
 Isépy Tamás, Századvég Konjunktúrakutató Zrt.,  
 makrogazdasági  üzletágvezető
 Ugrósdy Márton, Miniszterelnöki Kabinetiroda,   
 Politikai IgazgatóiIrodát vezető helyettes államtitkár 
 Moderátor: Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus
 Gazdaságkutató alapítvány szakmai igazgatója

10:30-11:00 – Kávészünet

Vitaindító előadás: 11:00-11:30 - Az energiapiac hatása a 
gazdasági helyzetre és kilátásokra

 Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető   
 igazgatója

1.
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2. panel: 11:30-12:30 – A hazai gazdasági helyzetkép 
és kilátások

 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati    
 Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet   
 tudományos főmunkatársa
 Papp Gergely, szakmai főigazgató-helyettes,   
 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank    
 (MNB) monetárispolitikáért és pénzügyi    
 stabilitásért felelős alelnöke 
 Moderátor: Pócza István, a Batthyány Lajos 
 Alapítvány programvezetője

Szakmai vita – 12:30-13:30

 Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató  
 alapítvány vezető kutatója
 Pogátsa Zoltán, közgazdász, Soproni Egyetem   
 habilitált egyetemidocense
 Moderátor: Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai   
 Műhelyének vezetője
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2. Mik is azok a válságok, amelyek gazdasági visszaesést 
hoznak?
Flór Nándor László, Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, senior külső 
elemző

A gazdaság sosem statikus, hanem inkább egy dinamikus 
állapotban van. Valamennyi szereplő önálló döntéseivel, 
összetételének megváltozásával újabb és újabb 
körülményeket alakít ki, ezáltal egyfajta természetes 
hullámzás alakul ki. Egyik szektor felerősödik, a másik 
relatív jelentősége mérséklődik az évtizedek során. 
A gazdasági teljesítmény természetéből adódóan 
hullámzik, és jellemzően a felfutás hosszabb időszakot ölel 
fel, mint maga az összeomlás. 
Ez természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a felívelés kizárólag lineárisan alakulhat. Leginkább 
exponenciális felfutás figyelhető meg közvetlenül a 
recesszió bekövetkezése előtt. 

1. ábra: Üzleti ciklus elméleti lefolyása az idő 
és gazdasági teljesítmény függvényében

Forrás: Saját szerkesztésű ábra
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Közgazdászok körében sincsen egységesen elfogadott 
kép arról, hogy a gazdasági teljesítményben bekövetkező 
visszaesést pontosan mikor nevezzük recessziónak.
Jellemzően gazdasági visszaesésről, azaz recesszióról 
akkor beszélünk, ha a bruttó hazai össztermék (GDP) 
két egymást követő negyedévben csökkenést mutat. 
Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Gazdaságkutató 
Irodájának (National Bureau of Economic Research, NBER) 
definíciója szerint recesszió akkor következik be, ha
jelentős a gazdasági aktivitás visszaesése, több ideig 
tart, mint pár hónap,  jellemzően látható hatással van a 
reál GDP-re, reál jövedelemre, foglalkoztatottságra, ipari 
termelésre és a nagykereskedelmi értékesítésre.

Jelentős gazdasági krízisek jellemzően 10-15 évente 
fordulnak elő az életünkben, így ismétlődésük 
elkerülhetetlen. Az elmúlt évszázad két legjelentősebb 
gazdasági visszaesése az 1929-1933-as nagy gazdasági 
világválság, illetve a legutóbbi 2008-as nagy recesszió. 
Mindkét esemény hasonlósága, hogy az összeomlás 
előtt egy hosszan felfutó, prosperáló gazdaság épült ki. 
Ezt követően jutottunk el a COVID-19 okozta gazdasági 
gondokhoz, amely megteremtette az energetikai és 
inflációs válság alapjait.
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1. táblázat: Válságok alakulása 1970-t követően az 
Amerikai Egyesült Államokban 

Forrás: NBER

A különféle válságok ugyanakkor nem azonosan épülnek 
fel, és eltérő hatással vannak a gazdasági folyamatokra. 
Az internetes szektort érintő ún. dot-com lufi az 1990-
es évek végén leginkább csak a technológiai cégekre 
volt hatással. A jelentős mértékű tőzsdei leértékelődés 
ellenére szinte érintetlenül hagyta a reál szektor 
teljesítményét. 
A szélesebb gazdaság nem tapasztalta meg a válság 
jeleit, köszönhetően a pénzügyi szektor kis kitettségének 
a technológiai szektor felé. Az ingatlanpiaci lufi 
azonban szorosan összefonódott a pénzügyi szektor 
tevékenységével és 2008-at követő időszakban erős 
visszaesést okozott. 
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Válságok tipizálása

A válságokat célszerű két külön kategóriába sorolni, 
mivel különböző mértékű gazdasági gondokat 
eredményezhetnek. Az egyik a pénzügyi, a másik pedig az
üzleti ciklusokon alapuló válság. Az előbbire jellemző, 
hogy sokkal hosszabb időszakot ölel fel, és nagyobb 
gazdasági kilengéseket eredményez és átlagosan 20 
évente következik be. Természetesen a visszaesés okában, 
mértékében, valamint súlyában jelentős különbségek 
vannak. Utóbbi válságtípus esetében nem mindegy,
hogy a visszaesés csupán egy gazdasági alágazatot (mint 
a 2001-es dotcom lufi esetében a technológiai szektort), 
többet, vagy akár a teljes gazdaságot egyszerre érinti (mint 
a 2008-as nagy recesszió).

A pénzügyi válságok ritka és különleges eseménynek 
számítanak egy gazdaság életében. Alapvetően elméleti 
síkon négyfajta pénzügyi válságtípus különíthető el,
azonban a valóságban mindig egyfajta kombinációban 
következnek be.
 
 Devizaválság (Currency Crisis)
 
 Külsőadósság-válság (Foreign Debt Crisis)
 
 Bankválság (Banking Crisis)
 
 Rendszerszintű pénzügyi válság (Systemic   
 Financial Crisis)

Az eltérő válságfajták esetében különböző jelekre érdemes 
figyelmet fordítani az összeomlást megelőző időszakokban. 
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Például a bankválságok esetében a túlzott hitelezési 
viselkedésre, a rendszerszintű pénzügyi válság esetében 
pedig a túlzott kockázatvállalás és eszközár-emelkedés 
keverékére szükséges a figyelmünket fordítani. 
A válságok eltérő felépüléssel és végkimenetellel 
rendelkeznek, azonban minél összetettebb egy válság, 
várhatóan annál súlyosabb következményekkel kell
számolni. A különböző elemek összekapcsolódása fontos, 
mert a 2008-as válságnál bekövetkező hitelezési törés 
egyszerre következett be az ingatlanáreséssel, ezáltal
egy sokkal súlyosabb gazdasági visszaesést eredményezett, 
mintha időben máskor következtek volna be. A bankok 
tipikusan prociklikusan hiteleznek. Fellendülés esetén 
nagy kedvvel és lelkesedéssel hiteleznek, amely azonnal 
megfordul, amint a gazdaság lejtmenetbe kerül.  

Robert Shiller, Nobel-díjas közgazdász szerint az 
átlagemberek a gazdaság teljesítményének megítélését 
leegyszerűsítve mérlegelik. Az infláció mértéke alapján
ítélik meg az elkövetkezendő időszak alakulását. Az 
alacsony inflációt a jól teljesítő gazdasággal párosítják, 
ennek hatására a jövővel kapcsolatos várakozásaikat az
optimista hangulat jellemzi. Ennek alapján, amikor a 
COVID-19 után, az energiaválság közepette világszerte 
évtizedes rekordokat dönt a pénzromlás mértéke, a borús 
jövőképek és várakozások kerülnek előtérbe. 

Nagyobb válságok negatív hatása jellemzően egyszerre és 
súlyosan érinti valamennyi gazdasági szereplőt, miközben 
a kilábalás ettől eltérő képet mutathat.
Különböző válság-alakzatról beszélhetünk, de a 
legismertebbek a V, U, W és L mintázatok. A közismert 
kimeneteleket a GDP növekedési ütemének kirajzolása
alapján jellemzik a szakemberek és kifejezik a gazdaság 
jövőjével kapcsolatos várakozásukat, melyek mindegyik 
esetben egy gazdasági visszaeséssel indulnak. A V-alakú 
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válság a legkedvezőbb kimenetel, amikor egy gyors ütemű 
visszapattanás következik be. Erre példa az Amerikai 
Egyesült Államokban az 1990-es évi visszaesés. 
Az U-alak a második legkedvezőbb, amely esetében 
a visszaesést követő alacsony gazdasági teljesítmény 
hosszabb ideig megmarad, és csak ezt követően kezdődik 
meg a kilábalás. Az Amerikai Egyesült Államokban az 1973 
és 1975 közötti olajválság is U-alakú volt, illetve a 2008-as 
nagy gazdasági világválság is ide sorolható. 
A W-alakú válság kockázata, hogy a visszaesést követő 
gyors visszapattanás után a gazdasági szereplők V-alakra 
számítanak, azonban hirtelen még egy lejtmenet 
következik be sokak meglepetésére. Ráadásul előfordulhat, 
hogy a második visszaesés a korábbi mélypontot is jelentős 
mértékben túlszárnyalja. Erre példa az Amerikai Egyesült 
Államokban 1980 és 1983 közötti időszak. A legrosszabb
gazdasági kimenetet ugyanakkor az L-alak rejti, amely 
esetében a gazdasági teljesítmény a visszaesést követően 
hosszú időre alacsony teljesítmény mellett funkcionál. 
Szélsőséges esetben egy növekedési csapdába kerülhet a 
gazdaság, és akár egy évtizeden át is benne ragadhat. Jó 
példa erre az 1990-es években Japán helyzete.

Az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági 
visszaesés a korábbi helyreállási mintázatoktól eltérő, 
egyfajta K-alakú kilábalást hozott. Ebben az új alakzatban 
az egyes (rész)iparágak eltérő irányba mozdultak el, és 
nem volt egységes képe a gazdaság egészének. Egyes 
szektorok szinte semmilyen visszaesést nem szenvedtek 
el (pl.: technológia), sőt hatalmas sikereket tapasztaltak, 
miközben mások a túlélésükért küzdöttek (pl.: vendéglátás, 
idegenforgalom vagy a szórakoztatóipar).
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Az aktuális válság 2020 év eleje óta építkezik

2020 tavaszán a COVID-19 okozta pandémia egy kezdeti 
keresleti és kínálati sokkot eredményezett világszerte. 
A pánikszerű termékfelvásárlás után, a kijárási 
korlátozásoknak és lezárásoknak köszönhetően szűkülő 
kínálat azt eredményezte, hogy a 2021-es gazdasági 
nyitással feléledő kereslet egy újfajta hiánygazdaságot 
hozott. A kereslet rövid idő alatt túlszárnyalta a kínálatot, 
amely újjáélesztette a régóta nem látott inflációt a világon. 
A drágulás visszatérése különösen Európában vált 
szembetűnővé, ahol a 2021-es év második felében már az 
energetikai sokk is befolyásolta az árak emelkedését. 

2022 februárjában az Oroszország és Ukrajna között 
kirobbanó háború tovább fokozta a 2021-ben elinduló 
inflációs nyomást és a recessziós veszélyt. 
Az Oroszországgal szemben hozott gazdasági szankciók, 
illetve arra adott válaszlépések soha nem látott 
mértékben drágították az emberek és cégek életét. 
Az alapvető energiaköltségek növekedése különösen 
Európát érintette rendkívüli mértékben, ahol egységesen 
valamennyi iparági szektor nehezebb helyzetbe került. 
Minél közelebb kerül a téli fűtési szezon, a gazdasági 
gondok annál inkább felszínre jutnak. Folyamatosan 
érkeznek az előzetes hírek a különböző vendéglátói-, 
illetve szálláshelyek bezárásáról a megnövekedett 
energiaköltségek miatt, ezen szektorokban pedig 
azért is nehéz helyzetben vannak a vállalatok, mert 
a COVID-19 átvészelése miatt felélték a tartalékaikat. 
Jelenleg minden jel arra mutat, hogy az évtizedek óta 
nem látott mértékű infláció tartósabb ideig velünk 
marad a következő években. Európában időszerűvé vált 
a kontinens energiaellátásának hosszú távú biztosítása, 
miközben rövid távon sürgetően olyan intézkedéseket 
kell meghozni, amellyel a súlyosabb mértékű gazdasági 
válság elkerülhető. 

kiadvany_nov.indd   9kiadvany_nov.indd   9 2022. 12. 06.   9:592022. 12. 06.   9:59



10

3. A résztvevők

Bacsa György
Tőkepiaci és tranzakciós szakember, 
nagyvállalati vezető. 
A MOL Magyarország ügyvezető 
igazgatója. Jogász és közgazdász 
végzettségű, diplomáit a budapesti 
ELTE és Corvinus, valamint a német 
Heidelbergi és az amerikai Duke Egyetemeken szerezte.

Bendarzsevszkij Anton
Külpolitikai szakértő, újságíró. Korábban a 
Kitekintő posztszovjet rovatának vezetője 
volt, majd négy évig a Magyar Nemzeti 
Bank geopolitikai alapítványát vezette, 
később a Danube Institute kutatási 
igazgatója lett. Külső szerzőként publikál 

az Indexen és a Mandineren, és a legtöbb magyar médium 
rendszeresen megszólaltatott szakértője. Fő elemzési 
területe a posztszovjet államok biztonságpolitikája. 
Házas, öt gyermek édesapja.

Bíró Koppány Ajtony
A Gödöllői Egyetem Gépészmérnöki Karán 
szerzett gépészmérnöki, mérnöktanári, 
logisztikai felsőfokú szakirányú 
végzettséget. Szakmai pályafutása a 
Magyar Államvasutaknál kezdődött, majd
folytatódott a Székesfehérvári Logisztikai 
Szolgáltató Központ fejlesztésével és 
működtetésével, jelenleg a Magyarországi Logisztikai 
Szolgáltató Központok Szövetségének szakmai vezetője.
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Deák András
Deák András, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Stratégiai és Védelmi 
Kutatóintézetének tudományos 
főmunkatársa. 1997-ben végzett a 
Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, jelenleg a Budapesti 

Corvinus Egyetem előadója, valamint huszonöt éve 
foglalkozik a térség energetikájával és a posztszovjet régió 
gazdasági folyamataival. 2018 óta kiemelten érdeklődik a 
gazdasági nyomásgyakorlás és szankciós gyakorlat iránt. 
Másfél száz tudományos publikáció és könyv szerzője, több 
egyetem meghívott előadója.

Isépy Tamás
A Századvég Gazdaságkutató Alapítvány 
Makrogazdasági Üzletágának 
üzletágvezetője, 1996-ban szerzett 
közgazdász diplomát a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem 
pénzügy- és külgazdasági szakjain. 
Dolgozott a Deutsche Bank Rt.-ben, elsősorban piaci 
kockázat kontrolling területen. Oktatott a Pannon 
Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Tanszékén egyetemi 
adjunktusként. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt.-nél 
(illetve Gazdaságkutatónál) 2014 óta dolgozik.

Kiss Rajmund
Dr. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus 
Collegium Diplomácia Műhelyének 
vezetője a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
szerezte első diplomáját. A Harvard 
Egyetemen elvégezte a Kennedy School 

of Government’s Emerging Leaders Executive, valamint a 
Mastering Trade Policy Executive Programot. 
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Az Oxfordi Egyetemen nemzetközi gazdasági, illetve MBA 
diplomát is szerzett. 2008-ban kezdte diplomata karrierjét: 
külgazdasági irodavezető volt Magyarország Szingapúri, 
Malajziai, Indonéziai és a Fülöp-szigeteki Nagykövetségén, 
ahol később első beosztotti pozícióban képviselte hazánkat.
2014-től Magyarország állandó képviselője és nagykövete 
lett a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) mellett 
Genfben. 2015-től a Kereskedelmi Világszervezet, Bosznia-
Hercegovina csatlakozásáért felelős munkacsoportjában 
elnökölt.

Nagy Márton
Nagy Márton 2022 májusától 
Magyarország gazdaságfejlesztési 
minisztere, korábban Orbán Viktor 
miniszterelnök főtanácsadója volt. 
Okleveles közgazdász. 1998 - 2000 
között az Államadósság Kezelő 
Központ elemzőjeként kezdte pályafutását. 2015-től a 
Magyar Nemzeti Bank Zrt. monetáris politikáért, pénzügyi 
stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnöki pozícióját 
töltötte be. Emellett az MNB Monetáris Tanácsának 
elnökhelyetteseként, a Pénzügyi Stabilitási Tanács 
tagjaként, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság 
Pénzügyi szakosztályának elnökeként is ellátta feladatait. 
Számos kutatás, elemzés és cikk szerzője. Kutatásai és 
publikációs területei főként a banki termékek árazására és 
az egészséges hitelezésre fókuszálnak.

Papp Gergely
Papp Gergely közgazdászként végzett 
Miskolcon 2000-ben, előtte 1997-1998-
ban egy szövetkezetben dolgozott 
Wisconsinban. 2000-től 13 évet töltött el az 
Agrárgazdasági Kutató Intézetben, ahol a
Közös Agrárpolitika (KAP) hazai 
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bevezetésével kapcsolatos számításokat és tanulmányokat 
készített, majd 2007-től alapvetően a KAP jövőjével és 
várható átalakulásával foglalkozott. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában 2013 tavasza óta 
mint főigazgató-helyettes dolgozik, feladata a kamara
szakmai részének működtetése, immáron közel 10 éve.

Pásztor Szabolcs
Pásztor Szabolcs egyetemi docens a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Korábban a Magyar Nemzeti Banknál 
dolgozott. A Magyar Bankszövetség 
tanácsadója. Pásztor Szabolcs 2020-
ban csatlakozott az Oeconomus 
Gazdaságkutató Alapítványhoz vezető elemzőként. 
Fő kutatási területe a gazdasági és pénzügyi átalakulás a 
fejlődő és a transzformációs válságon átesett országokban.

Pócza István
Nemzetközi kapcsolatok szakértő. 
Diplomáit az ELTE nemzetközi 
tanulmányok szakán szerezte alap-, majd 
mesterképzésen, Európa-tanulmányok 
szakirányon. Jelenleg biztonság és 
biztonságtudomány területen folytatja 

tanulmányait az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi 
Doktori Iskola hallgatójaként. Az elmúlt években több 
vezető hazai think tanknél is tevékenykedett, 2021 óta a 
Batthyány Lajos Alapítvány programvezetője. Kutatási 
területe az EU-s, illetve európai politika, ezen belül 
kiemelten Németország és Ausztria.
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Pogátsa Zoltán
Dr. Pogátsa Zoltán a Soproni 
Egyetem Lámfalussy Sándor 
Közgazdaságtudományi Karának habilitált 
egyetemi docense. Specializációja a 
nemzetközi politikai gazdaságtan. 
Legfrissebb könyvének címe: Válság és 
infláció - a globális pénzügyi rendszer.

Ugrósdy Márton
A Miniszterelnöki Kabinetiroda Politikai 
Igazgatói Irodáját vezető helyettes 
államtitkára. Politológusi végzettségét 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 
doktori fokozatát a Budapesti Corvinus 
Egyetemen szerezte meg. 2015-2022 
között a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa, 
2018-tól igazgatója. Kinevezése előtt a BCE Közgazdálkodás 
és Közpolitika Tanszékének oktatója.

Virág Barnabás
2020. június 22. óta a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) monetáris politikáért és pénzügyi 
stabilitásért felelős alelnöke. 2015-től az 
alelnöki kinevezéséig az MNB Monetáris 
Politikáért és Közgazdasági Elemzésekért 
felelős ügyvezető igazgatója volt. 2013 és 

2015 között az MNB Közgazdasági Elemzésekért felelős 
igazgatója. 2003-tól az MNB elemző munkatársa, ezt 
megelőzően a Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem (jelenleg Budapesti Corvinus 
Egyetem) oktatója, valamint a Pénzügyminisztérium 
elemzője.
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4. Az Oeconomusról

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány fővárosi 
központú, gazdasági kutató- és elemzőintézet. Céljai:

 a hazai és a nemzetközi gazdasági trendek – különösen 
 a gazdasági világválságból történő kilábalás gazdaságpolitikai 
 modelljeinek – kutatása és elemzése;

 az eredmények felhasználása és közérthető módon   
 történő előadása a magyar versenyképesség és a  tudásalapú  
 gazdaság fejlesztése, támogatása érdekében;
 
 a jelenlegi geopolitikai események elemzése és    
 következményeik vizsgálata a magyar és régiós 
 gazdaságokra nézve;

 a különböző gazdaságpolitikai irányzatok vizsgálata a   
 válságkezelés  és felzárkózás tekintetében; 

 a társadalmi kihívásokra adott sikeres gazdaságpolitikai   
 intézkedések,  külföldi példák gyűjtése és elemzése a hazai  
 gazdasági fejlődés előremozdítása érdekében;

 a különböző gazdaságpolitikai iskolák kritikai összehasonlítása;
 
 a technikai fejlődés és innováció kihívásainak bemutatása, 
 az ipar 4.0 gazdasági hatásainak elemzése;
 

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány a kritikai 
gondolkodás előmozdítására és az összefüggő gazdasági 
folyamatok több szempontból való vizsgálatára 
törekszik. Az összetett problémák gyors megértése az 
elméleti háttér és hozzáértő szakértők segítségével az 
egyik legértékesebb készség a jelenlegi változékony 
gazdasági világban. 
Azon dolgozunk, hogy egy tisztább képet adjunk az 
olvasóink számára a komplex gazdasági, külgazdasági 
és geopolitikai folyamatokról.
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KAPCSOLAT

Az Oeconomus csapata nyitott új hazai 
és nemzetközi szakmai kapcsolatokra. 

Kutatásaink által lefedjük és tisztázzuk az  
aktuális geopolitikai és gazdasági történéseket. 

Naponta jövünk új tartalommal, 
kövessen minket a weben és Facebookon is!

ELÉRHETŐSÉGEK

Weboldal
http://www.oeconomus.hu/

Facebook
/OeconomusGazdasagkutato

E-mail
info@oeconomus.hu
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