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Az egyes európai országokban számos különböző típusú és mértékű intéz-
kedést vezettek be a koronavírus-járvány munkaerőpiaci hatásainak ellensú-
lyozására. Míg a járvány első hulláma idején az intézkedések elsődleges célja 
a vállalkozások likviditásának gyors javítása és ezen keresztül a munkahelyek 
tömeges megszűnésének elkerülése volt, a járványhelyzet enyhülésével egyre 
nagyobb szerepet kap a gazdasági újraindítás támogatása és a válság utáni ki-
hívások kezelése. Jelen írásunkban az Európában bevezetett – a munkaerőpi-
acot érintő legjellemzőbb – intézkedéseket tekintjük át a 2020 őszétől eltelt 
közel egyéves időszakban. A fejezetben kitérünk a korábbi intézkedések (lásd 
Makó–Nábelek, 2020) folytatásaira és esetleges módosításaira, valamint az 
újonnan bevezetett eszközökre is.

1. A BÉRTÁMOGATÁSI PROGRAMOK FOLYTATÁSA
A különböző bértámogatási programok a válságkezelés legelterjedtebb esz-
közei közé tartoztak, a Eurofund (2020) összefoglalása alapján a járvány első 
hullámában Norvégián kívül minden európai ország bevezetett valamilyen 
formában ilyen programot. A járvány újabb hullámaival ezeket a programokat 
rendszerint meghosszabbították, több helyen pedig könnyítettek az igénylés 
adminisztratív folyamatán. Egyes országokban ugyanakkor – valószínűsít-
hetően a programok kivezetését előkészítve – a bértámogatás igénybevételé-
nek feltételei szigorúbbá váltak a kezdeti viszonylag kiterjedt programokhoz 
képest, több országban pedig a támogatás mértéke is csökkent a válság máso-
dik évére. Franciaországban például a bértámogatás mértékét 2020 júniusától 
70-ről 60 százalékra csökkentették, ugyanakkor a programot kiterjesztették 
a közszférára, és több lépésben 2021 szeptemberig tették elérhetővé. Észtor-
szágban a támogatás az első időszakban legalább 30 százalékos bevételkiesés 
esetén volt igényelhető, 2021-ben azonban már 50 százalékos csökkenéshez 
kötötték, mértékét pedig 70-ről legfeljebb 60 százalékra csökkentették. Bul-
gáriában a kezdeti, egységesen 80 százalékos támogatás helyett a bevételkiesés 
mértékétől függően legfeljebb 60 százalékos támogatásra tértek át. Svédor-
szágban ugyanakkor a bértámogatási programot állandósították, 2021 szep-
temberétől bármely vállalkozás igénybe veheti, amely rajta kívül álló ok miatt 
került pénzügyileg nehéz helyzetbe, és munkaidő-csökkentésre kényszerül.

2. MUNKAHELYTEREMTŐ TÁMOGATÁSOK
A munkahelymegőrzést szolgáló bértámogatási programokkal párhuzamosan 
több országban a gazdaság újraindításához kapcsolódó bértámogatási prog-
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ramot vezettek be, amely rendszerint az új munkahelyek teremtése, valamint 
a járvány okozta leállások miatt elbocsátottak újrafoglalkoztatása után vehető 
igénybe. A programok közös jellemzője, hogy egy munkavállaló (újra)felvéte-
lének együtt kell járnia a cég létszámnövekedésével egy korábbi időszakhoz 
viszonyítva, a legtöbb esetben a bértámogatás utáni időszakra továbbfoglal-
koztatottsági kötelezettség terheli a céget, és nem csökkenhet a cég állományi 
létszáma a támogatási időszakhoz képest. A támogatásokat a legtöbb ország-
ban a járvány első hulláma után, 2020 nyarán vezették be, az újabb hullámokat 
és a kapcsolódó lezárásokat követve azonban a legtöbb esetben meghosszab-
bították őket legalább 2021 első félévéig, több országban pedig 2021 végéig.

Ausztriában a „restart bónusz” program1 keretében a korábban elbocsátott 
munkavállalók legalább részmunkaidős újrafoglalkoztatásáért igényelhető ál-
lami bértámogatás, amelynek mértéke a munkavállaló korábbi béréhez igazo-
dik, és 28 hétig vehető igénybe. A program 2020 júniusában indult, de később 
2021 végéig kiterjesztették. Olaszországban ideiglenesen – 2021. július és év 
vége között – alkalmazhatók az úgynevezett újrafoglalkoztatási szerződések, 
amelyek keretében az újonnan felvett munkavállalók után a vállalkozások hat 
hónapon keresztül mentesülnek a szociális hozzájárulási adók alól. A hat hó-
napos próbaidőszak lejárta után a felek dönthetnek a szerződés megszűnése 
mellett, vagy a szerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé alakul. Hason-
ló programokat vezettek be Norvégiában, Magyarországon és Finnország-
ban a vendéglátásban dolgozókra vonatkozóan. Finnországban ugyanakkor 
a munkáltatók 2020 végéig, ha munkaerő-felvételt terveztek, kötelesek voltak 
elsőként azokat a munkavállalóikat visszavenni, akiket az esetleges járvánnyal 
összefüggő kapacitáscsökkentés miatt bocsátottak el korábban.

Görögországban 2020 októberétől kezdődően az állam hat hónapon keresz-
tül minden újonnan felvett munkavállaló szociális hozzájárulási adóját átvál-
lalja. Amennyiben a munkáltató tartósan munkanélküli személyt vesz fel, az 
állam további 200 euró bértámogatást nyújt. A program 100 ezer, a magán-
szektorban újonnan létrehozott munkahely megteremtéséig tart. Hasonló 
munkahelyteremtő bértámogatást vezettek be Dániában, Bulgáriában, Cip-
ruson, Magyarországon, Litvániában és Spanyolországban. A munkahelyte-
remtő bértámogatások a felsoroltak közül több országban kiemelten kezelnek 
egyes csoportokat, így például Dániában a bértámogatás az 50 év feletti tar-
tósan munkanélküli után vehető igénybe, Magyarországon pedig a támogatás 
újabb szakaszaiban a fiatal álláskeresők, illetve a középfokúnál alacsonyabb 
végzettségű munkanélküliek után. Bulgáriában a támogatás a vendéglátásban 
működő vállalkozásokat célozza, míg Litvániában azokat a cégeket, amelyek 
korábban a járvány miatt kapacitáscsökkentésre vagy teljes leállásra kénysze-
rültek. Spanyolországban a bértámogatás a teljes munkaidős, határozatlan 
idejű szerződéssel történő foglalkoztatást, illetve az 55 év felettiek foglalkoz-
tatását támogatja kiemelten.

1 Az egyes munkahelyteremtő 
támogatások leírása a Eurofund 
(2020–2021) adataira támasz-
kodik.
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2.1. Fiatalok elhelyezkedését támogató programok2

A munkahelyteremtéshez kapcsolódóan több európai országban kiemelt sze-
repet kapnak az olyan támogatási formák, amelyek a fiatal álláskeresők elhe-
lyezkedését segítik elő. Ezek a járulékkedvezmények és bértámogatási esz-
közök a legtöbb esetben azon munkaadók számára elérhetők, amelyek teljes 
munkaidős, illetve hosszú távú szerződéssel alkalmaznak fiatalokat új mun-
kavállalóként. Új támogatási formákat vezettek be, vagy a már meglevőket 
terjesztették ki Belgiumban, Franciaországban, Görögországban, Magyaror-
szágon, Írországban, Olaszországban, Portugáliában, Svédországban, valamint 
az Egyesült Királyságban.

Belgiumban régiónként eltérő támogatási formák jelentek meg a járványidő-
szakban. Brüsszelben a munkaadók bértámogatást igényelhetnek legfeljebb 
havi 800 euró összegben, legfeljebb hat hónapos időtartamra, ha felsőfokú vég-
zettség nélküli álláskeresőt vesznek fel bármely korosztályból, valamint legfel-
jebb havi 500 eurós támogatást kérhetnek legfeljebb hat hónapos időtartamra, 
ha 18–30 éves, felsőfokú végzettségű álláskeresőt alkalmaznak. A Flamand 
régióban a munkáltatók járulékmentességet igényelhetnek legfeljebb kétéves 
időtartamra, ha alacsony iskolai végzettségű, 25 év alatti személyt alkalmaznak. 
A Vallon régióban a 25 év alatti álláskeresők legfeljebb három évig bértámo-
gatást kaphatnak. Franciaországban 2020 augusztusa óta minden olyan cég 
kaphat legfeljebb 4000 euró támogatást, amely újonnan alkalmaz 26 éven aluli 
személyt legalább három hónapos időtartamra. Az elérhető támogatási összeg 
függ a munkaidőtől és a foglalkoztatás időtartamától. A támogatást eredetileg 
2021. januárig lehetett igényelni, majd meghosszabbították 2021 májusáig.

Görögországban 2020 júliusától támogatják azokat a cégeket, amelyek felső-
fokú végzettségű, 22–29 éves munkanélküli fiatalokat alkalmaznak. A munka-
adó vállalatoknak nyújtott támogatás a munkaerő havi fizetésének és az egyéb 
bérköltségeknek a 75 százalékát teszi ki, legfeljebb havi 750 eurós plafonnal, 
legfeljebb 10 hónapos időtartamra. Emellett a 18–29 éves álláskeresőket al-
kalmazó cégek korábban is létező támogatását is kibővítették. Korábban a tá-
mogatás a bérköltségek legfeljebb 50 százalékát fedezte havi 500 eurós pla-
fonnal, 2020 júliusa óta ezt a bérköltségek 75 százalékára emelték, legfeljebb 
havi 750 euró értékben.

Magyarországon 2020. májustól augusztusig igényelhettek támogatást a leg-
alább hat hónapja állást kereső, 25 év alatti fiatalokat alkalmazó cégek. 2020 
októberétől új támogatást vezettek be az alacsony végzettségű fiatal álláske-
resőket alkalmazó cégek számára. A támogatás a bér legfeljebb 50 százalékát 
és a járulékokat fedezte, legfeljebb havi 100 ezer forintos plafonnal, legfeljebb 
öt hónapig. 2021 júniusától a támogatást kiterjesztették azokra a 25 éven alu-
liakra, akik legalább egy hónapja regisztrált álláskeresők, a támogatható idő-
szakot pedig öt hónapról hat hónapra hosszabbították meg.

2 A szakasz az Olaszországgal 
kapcsolatos információkon kí-
vül az OECD (2021a) összefog-
lalójára támaszkodik.
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Írországban a fiatal álláskeresők alkalmazását elősegítő programot 2020 au-
gusztusában kiterjesztették, a felső korhatárt 25 évről 30 évre emelték. A lega-
lább négy hónapja munkanélküli fiatalokat alkalmazó vállalatok 7 500–10 000 
euró támogatást kaphatnak kétéves időtartam alatt.

Olaszországban3 a munkaadók teljes mértékben mentesülnek a járulékok 
alól (évi 6.000 eurós plafonnal), ha 36 év alatti új munkavállalót vesznek fel 
határozatlan idejű szerződéssel, vagy ha határozott idejű szerződéssel foglal-
koztatott munkavállalójuk szerződését határozatlan idejűvé alakítják át, ameny-
nyiben ez a munkavállaló első határozatlan idejű munkaszerződése.

Portugáliában azok a munkáltatók igényelhetnek támogatást, akik legalább 
6 hónapja, fiatalok esetén pedig legalább 2 hónapja állást kereső tartós mun-
kanélkülieket alkalmaznak. A támogatás legfeljebb a bér 50 százalékát fedez-
heti, plafonja a minimálbér összege.

Svédországban az 1998 és 2002 között született munkavállalókra vonat-
kozó munkáltatói járulékokat csökkentik a 2021–2023 közötti időszakban.

Az Egyesült Királyságban a tartós munkanélküliség kockázatának kitett 
16–24 évesek foglalkoztatását támogatják. A munkaadók új álláshely létre-
hozása esetén a 2021 decemberéig munkába állók munkabérére a minimálbér 
összegéig igényelhetnek támogatást legfeljebb 6 hónapos időtávra, valamint 
ezen felül személyenként 1.500 font költségtérítést a fiatalok foglalkoztatha-
tóságának fejlesztésére.

3. A MUNKANÉLKÜLI-TÁMOGATÁSOK KITERJESZTÉSE
Az egyéni vállalkozókra kiterjesztett munkanélküli-támogatásokat a legtöbb 
országban meghosszabbították 2021-ben is. Olaszországban „kártalanítást” ve-
zettek be egyéni vállalkozók számára, akiknek a bevétele legalább 50 százalékkal 
visszaesett az előző három évhez viszonyítva. Szlovákiában a legalább 20 szá-
zalékos bevételcsökkenést elszenvedő egyéni vállalkozók közvetlen havi támo-
gatást kapnak, annak mértéke a bevételkiesés nagyságától függ. Lettországban 
2021. december 31-ig az egyéni vállalkozások mellett a mikrovállalkozások tu-
lajdonosai is igénybe vehetik a munkanélküli-támogatást. Portugáliában 2021 
januárjától az egyéni vállalkozók és mikrovállalkozások tulajdonosai által is 
igénybe vehető támogatást vezettek be. Olaszországban a munkanélküli-támo-
gatás mértéke négy hónap után havonta automatikusan csökken, ezt a mecha-
nizmust 2021 végéig azonban felfüggesztik. Szlovákiában a munkanélküli-tá-
mogatás időtartamát két hónappal hosszabbították meg egészen 2021 májusáig.4

4. A MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE
Míg a járvány első időszakában az európai gazdaságokban elsősorban a mun-
kahelyek megőrzése érdekében a vállalkozások likviditásának támogatásá-

3 Lásd ilo.org.
4 A járvány első hulláma alatt 
néhány dél-európai ország-
ban elbocsátási moratóriumot 
vezettek be. Ezeket 2021 fo-
lyamán mindegyik országban 
megszüntették (Spanyolország-
ban 2021 júniusában, Olaszor-
szágban és Görögországban 
pedig júliusban).

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#IT
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ra helyezték a hangsúlyt, később több országban a megváltozott munkakö-
rülményekre és a munkanélküliség növekedésére, bizonyos szektorokban 
pedig a munkaerő-kereslet növekedésére reagálva egyre nagyobb szerepet 
kap a munkavállalók képzése és átképzése. Franciaországban a bértámoga-
tási programhoz képzési támogatásokat is kötöttek, amelynek keretében, ha 
a munkavállaló képzésben vesz részt, az állam a bére 100 százalékát is támo-
gathatja. Emellett 2021-től az állam az elbocsátások megakadályozása ér-
dekében hozzájárul a munkavállalók átképzési költségeihez. Hollandiában, 
Spanyolországban és Olaszországban növelik a munkanélküliek képzésére 
létrehozott programok forrásait. Továbbá Olaszországban a képzésben részt 
vevő munkavállalók kieső munkaóráit az állam kompenzálja a munkáltatók 
számára. Dániában a képzésben részt vevő álláskeresőknek járó támogatást 
emelik: a szakképzésben részt vevők 2021 márciusától a korábbi munkanél-
küli-támogatásuk 110 százalékára jogosultak. Ausztriában ehhez hasonló 
módon 2022-ig „Covid képzési bónuszt” nyújtanak a képzéseken részt vevő 
munkanélkülieknek.

5. ÁRBEVÉTEL-KIESÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK
A járvány hatására nehéz helyzetbe került vállalatok likviditásának megőr-
zésére több ország kormányzata is bevezetett árbevétel-kieséshez vagy forga-
lomcsökkenéshez kötött közvetlen támogatásokat.

Németországban5 2020 nyarán áthidaló támogatási eszközt vezettek be 
a legfeljebb 500 millió euró éves árbevételű kis- és közepes vállalatok számá-
ra, összesen 25 milliárd euró értékben. Ezt azok a vállalatok vehetik igénybe, 
amelyek árbevétele legalább 30 százalékkal csökkent a 2020. április és augusz-
tus közötti időszakban 2019 megfelelő időszakához képest, vagy legalább 50 
százalékkal csökkent két egymást követő hónapban 2020. április és augusztus 
között. A költségtérítés összege legfeljebb havi 200 ezer euró. A cég fix mű-
ködési költségeinek 40 százalékát megtéríti az állam, ha az árbevétel legalább 
30 százalékkal csökkent, a költségek 60 százalékát térítik meg, ha az árbevétel 
50–70 százalékkal csökkent, és a költségek 90 százalékát fedezik, ha az árbe-
vétel több mint 70 százalékkal csökkent. Az átlagos munkaerőköltségek 20 
százalékára is igényelhető a térítés.

Olaszországban6 sajáttőke-konszolidációs lépéseket vezettek be azon cégek 
számára, amelyek 2020 március–áprilisában legalább 33 százalékos árbevé-
tel-csökkenést szenvedtek el a járvány miatt az előző év azonos időszakához 
képest, és amelyek befizették jegyzett tőkéjük emelését 2020. május 19. és de-
cember 31. között. Az egyik eszköz a kis- és közepes vállalatok számára nyújt 
támogatást olyan formában, hogy az állam kis- és közepes vállalatok által ki-
bocsátott kötvényeket jegyez, és az így kapott összeget három–hat év múlva 
kell visszafizetni.

5 Lásd KPMG.
6 Lásd KPMG.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/germany-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/italy-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Hollandiában7 az állásmegtartást elősegítő áthidaló eszköz keretében azok 
a cégek kaphatnak kompenzációt, amelyeknek forgalma 2020. március 1. és 
július 31. között bármely három egymást követő hónapban legalább 20 szá-
zalékkal csökkent 2019-es forgalmuk negyedéhez képest. A kompenzáció 
a 2020. március és május közötti időszak munkaerőköltségeit fedezi, legfel-
jebb a munkaerőköltség 90 százalékáig jár, a forgalomcsökkenés arányában. Az 
eszköz második része plusz négy hónapra igényelhető, a 2020. június–szep-
temberi időszak munkaerőköltségeinek fedezésére. Azon vállalatok, amelyek 
igénybe veszik a kompenzációt, vállalják, hogy nem fizethetnek ki osztalékot 
vagy bónuszt a menedzsment számára a 2020-as évre, valamint nem vásárol-
hatnak vissza saját részvényt, amíg a részvényesek el nem fogadják a 2020-as 
év pénzügyi kimutatását. Emellett Hollandiában a kis- és közepes vállalatok 
számára bevezették az állandó költségek (overhead) kompenzációját tartal-
mazó eszközt, amely legalább 30 százalékos forgalomcsökkenés esetén vehe-
tő igénybe legfeljebb 50 ezer eurós összegben négy hónapra, adómentesen.

Belgiumban8 azok a cégek, melyeknek a 2020. március 14. és április 30. kö-
zötti forgalma legalább 40 százalékkal csökkent a 2019 azonos időszakbeli 
forgalmához képest, egyszeri, 3000 eurós kompenzációt kaptak (a teljes ke-
ret összesen 990 millió euró). A programot 2020 szeptemberében kiterjesz-
tették a kulturális szektorra, év végén pedig a meghosszabbítása mellett dön-
töttek: a támogatást minden olyan cég igényelheti, amelynek az igényléskor 
legalább 60 százalékkal alacsonyabb volt a forgalma az előző év azonos idő-
szakához képest.

Franciaországban9 a legfeljebb 1 millió euró éves árbevételű és legfeljebb 10 
foglalkoztatottal működő mikro- és kisvállalkozások, valamint egyéni vállal-
kozók számára hoztak létre szolidaritási alapot. Ebből azon cégek, amelyek 
forgalma legalább 70 százalékkal csökkent 2020 márciusában 2019 azonos 
hónapjához képest, vagy a járvány miatt ideiglenesen be kellett zárniuk, leg-
feljebb 1500 eurós, adómentes támogatást igényelhettek 2020. március 31-
től. 2020. április 3-tól ezt a támogatást kiterjesztették a legalább 50 százalé-
kos forgalomcsökkenést elszenvedő cégekre is. Emellett 2020. április 15-től 
a legnehezebb helyzetbe került vállalkozások 2000 euró kiegészítő támoga-
tásért folyamodhattak.

Dániában10 a járvány kapcsán árbevétel-csökkenést elszenvedett cégek fix 
költségeinek 25–80 százalékát vállalja át az állam. (Ha az árbevétel visszaesése 
80–100 százalékos, 80 százalékot, ha 60–80 százalékos, 60–80 százalékot, ha 
pedig 30–60 százalékos, 25 százalékot.) A bezárásra kényszerülő cégek összes 
fix költségét átvállalja az állam.

Szlovákiában 2020 októberében vezettek be árbevétel-csökkenéshez kötött 
közvetlen támogatást a turizmusban működő vállalkozások számára. A támo-
gatást havi szinten igényelhetik azok a vállalkozások, amelyek legalább 40 szá-
zalékos bevételcsökkenést szenvedtek el 2019 azonos hónapjához viszonyítva. 

7 Lásd KPMG.
8 Lásd Eurofund.
9 Lásd Eurofund.
10 Lásd KPMG.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/netherlands-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://static.eurofound.europa.eu/covid19db/cases/BE-2020-12_418.html
https://static.eurofound.europa.eu/covid19db/cases/FR-2020-14_536.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/denmark-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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A támogatás mértéke a bevételkiesés nagyságától függően a 2019-es forgalom 
4–10 százaléka lehet. A támogatást a vállalkozások 2021 végéig igényelhetik.

6. ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSEK ÉS ÚJ ADÓKEDVEZMÉNYEK11

6.1. Személyi jövedelemadó
A szja-típusú adóterhek mérséklése több európai országban is fontos szerepet 
kapott a járvány okozta válság hatásainak enyhítésében.

Ausztriában bizonyos jövedelmi kategóriákban csökkentették az adókul-
csot, Lengyelországban pedig kiszélesítették az alacsony jövedelműek alacsony 
adókulccsal adózó sávját. Szja-mentességet vezettek be a járvány hatásainak 
enyhítésére kapott támogatásokra Horvátországban. Ehhez hasonlóan Len-
gyelországban adómentes minden olyan juttatás, amelyet a munkavállalók az 
otthonról végzett munka miatt megnövekedett rezsiköltségeik után kapnak.

Több országban a jótékonykodás, adakozás kapcsán járó adókedvezménye-
ket vezettek be. Olaszországban az adakozott összeg 30 százaléka, Szlovéni-
ában pedig a 100 százaléka leírható lett az adóalapból. Belgiumban adójóvá-
írást kaphatnak az adakozók és a kis- és középvállalkozásokba befektetők is.

Ezenkívül Németországban emelték a magánszemélyek kereskedelmi adójá-
ra vonatkozó kedvezményeket, Hollandiában enyhítették az szja-köteles vál-
lalkozók adókedvezményének feltételeit, Szlovéniában adómentessé tették az 
országon kívülről származó jövedelmeket, Svédországban pedig megemelték 
az egyéni vállalkozók esetleges jövőbeli veszteségeinek ellensúlyozására szol-
gáló adóelosztási tartalékot.

6.2. Munkáltatói adóterhek

A munkáltatói adóterhek csökkentése sok európai országban fontos eszköze 
a válság elleni védekezésnek.

Európa-szerte jellemző kormányzati lépés volt a járulékcsökkentés. Hor-
vátországban a 2020 áprilisában bejelentett intézkedéscsomag részeként az 
állásmegőrző támogatást igénybe vevő cégek mentesülnek a támogatott fize-
tések járulékai alól. Lengyelországban a járvány által leginkább sújtott szek-
torokban működő vállalatok teljes munkaadóijárulék-mentességet kaptak 
2020 novemberére, és az árbevétel előző évhez képest legalább 75 százalékos 
csökkenése esetén a 2020. júliustól szeptemberig tartó időszakra is. Svédor-
szágban a cégek mentesülnek a nyugdíjjárulékon kívül minden más járulék 
fizetése alól a 2020. március–június időszakra, ez a kedvezmény legfeljebb 
30 foglalkoztatottra vehető igénybe cégenként. Emellett Svédországban az 
egyéni vállalkozóknak is csak nyugdíjjárulékot kell fizetniük 2020 egészében.

Magyarországon12 a járványnak leginkább kitett ágazatokban (például tu-
rizmus, vendéglátás) működő cégek a járvány első hullámában adó- és járulék-
kedvezményt kaptak, a munkavállalók bére után csak személyi jövedelemadót 

11 Ez az alfejezet a Magyaror-
szággal kapcsolatos informá-
ciókon kívül a KPMG (2021) 
összefoglalójára támaszkodik.
12 Lásd NAV.

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/adozasi_konnyitesek20201126.html
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és maximum 7710 forint egészségbiztosítási járulékot kellett megfizetniük. 
A katás és kivás vállalkozók ezekben az ágazatokban adómentességet kaptak 
2020. március–június hónapokra. 2020. november 11-én újra csökkentek a ve-
szélyeztetett ágazatokban működő vállalkozások foglalkoztatottakkal kapcso-
latos közterhei. 2020. november hónapra foglalkoztatottjaik után nem kellett 
sem szociális hozzájárulási adót, illetve szakképzési hozzájárulást, sem reha-
bilitációs hozzájárulást fizetniük, a kisvállalati adóalanyoknak pedig a 2020. 
november havi adókötelezettség-megállapításánál a személyi jellegű kifizeté-
seket nem kellett figyelembe venniük. A vendéglátásban és a szabadidős ága-
zatban működő vállalkozások, a szálláshely-szolgáltatók, az utazásszervezők 
és a magántulajdonú buszos vállalkozások 2020. novembertől 2021. januárig 
mentesültek a munkáltatói közterhek megfizetése alól. A szociális hozzájáru-
lási adó mértékét 15,5 százalékra csökkentették 2020. júliustól az év végéig.

Azon cégek számára, amelyeknek otthoni munkát kellett elrendelniük alkal-
mazottaik számára, több országban is kedvezményeket vezettek be. Belgiumban 
és az Egyesült Királyságban az otthonról dolgozó munkatársak adómentesen 
elszámolhatják az otthoni munkához szükséges pluszkiadásaikat (például iroda-
bútor, számítástechnikai eszközök, internet-előfizetés). Írországban adómen-
tes napi juttatást kapnak az otthon dolgozók, kompenzálva pluszköltségeiket.

Általánosságban is megjelenik a költségtérítés és a természetbeni juttatások 
adóvonzatának enyhítése. Hollandiában a munkáltatók emelt összegben ad-
hatnak adómentes költségtérítést munkavállalóiknak, Romániában a termé-
szetbeni juttatások jövedelemadó- és járulékmentességet élveznek azon dol-
gozók számára, akik elővigyázatosságból izolálódnak. Németországban azon 
speciális juttatások, amelyeket a munkáltatók a járvány okozta válsághoz kap-
csolódóan adtak munkavállalóiknak 2020 folyamán, 1500 euró értékig jöve-
delemadó- és járulékmentesek. Az Egyesült Királyságban a dolgozóikat Co-
vidra tesztelő cégek a tesztekre mint természetbeni juttatásra vonatkozó adó 
alól mentességet kapnak a 2021 áprilisától 2022 áprilisáig terjedő időszakban. 
A költségvetés 105 millió fontos keretet biztosít erre a célra.13

Emellett egyéb, munkáltatói adókkal kapcsolatos könnyítéseket is bevezet-
tek a különböző európai országokban. Belgiumban a kritikus szektorokban 
a túlóra adómentes, valamint a bérekre rakódó munkáltatói adóterheket el-
engedik azon vállalatok esetében, melyek igénybe vették az ideiglenes mun-
kanélküliség intézményét. Írországban a Covid által súlyosan érintett szekto-
rokban azon munkáltatók, melyek forgalma legalább 30 százalékkal esett, heti 
bértámogatást kapnak (a támogatási csomag új szakasza 2020 szeptembertől 
2021 decemberig tart). Hollandiában az adómentes utazási hozzájárulásra vo-
natkozó intézkedést meghosszabbítják 2021. októberig (ami akkor is jár, ha 
a munkavállaló otthonról dolgozik és a költség nem merül fel). Az Egyesült 
Királyságban a kis- és középvállalkozások igényelhetnek covidos alkalmazot-
taik számára kormányzati táppénz-keretet.13 Lásd gov.uk.

https://www.gov.uk/government/publications/extension-to-the-income-tax-and-national-insurance-contributions-exemption-for-employer-provided-and-employer-reimbursed-coronavirus-antigen-tests
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6.3. Egyéb
A cégek likviditásának javítása érdekében egyéb, adózással kapcsolatos lépé-
seket is bevezettek az EU-tagállamok. Felgyorsították az adó-visszatérítések 
menetét Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Görögországban, Ma-
gyarországon, Írországban, Lettországban és Szlovákiában. áfa-csökkentést 
és társasági adókedvezményt szinte minden tagállamban bevezettek.

Magyarországon14 2021-ben 1 százalékra csökkent a helyi iparűzési adó 
maximális mértéke a kedvezményezett körbe tartozó vállalkozások (egyéni 
vállalkozók, őstermelők, legfeljebb négymilliárd forint éves árbevételű kis- 
és középvállalkozások) esetében. A kisvállalati adó (kiva) mértéke 12-ről 11 
százalékra csökkent, a kiva választásának bevételi értékhatára egymilliárdról 
hárommilliárd forintra, a kiva-körben maradás árbevételi plafonja pedig há-
rommilliárdról hatmilliárd forintra nőtt. Az újlakás-értékesítések áfája 5 szá-
zalékra csökkent.

7. HITELEZÉS ÉS HITELMORATÓRIUMOK
7.1. Hitelprogramok

A 2008-as válság kezelésének mintájára 2020 folyamán az európai országok 
szinte mindegyike bevezetett valamilyen, a vállalkozások likviditásának meg-
őrzését célzó hitelprogramot, vagy kiterjesztette a cégek számára már elérhető 
hiteleket. A válság első szakaszában a hitelprogramok elsődleges célja a cégek 
gyors forráshoz juttatása volt, míg 2021-re megjelentek az „újraindulás” se-
gítését célzó eszközök.

A járvány kapcsán meghirdetett programok jellemzően kedvező kamatozású 
(0–4 százalék közötti), államilag támogatott hiteleket kínálnak, amelyeknek 
a törlesztését a legtöbb esetben csak egy türelmi időszak után kell megkezdeni. 
A hitelek egy része közvetlen módon, az államon vagy valamilyen állami intéz-
ményen keresztül érhető el (például Franciaországban, Hollandiában vagy Né-
metországban), de a leggyakrabban a bankrendszer közvetítésével valósul meg.

Utóbbi esetben a legtöbb országban az állam hitelgarancia keretében rész-
ben átvállalja a hitelezés kockázatát a pénzügyi szektortól, ezzel ösztönözve 
a vállalkozások forráshoz jutását. A hitelgarancia előnye, hogy szemben a köz-
vetlen pénzügyi támogatásokkal, nem ró azonnali terhet a költségvetésre, és 
amennyiben megfelelően választják ki a hitelezett cégek körét, később sem je-
lentkezik költségvetési hatása. Az ilyen típusú programoknak ugyanakkor szá-
mos egymással összefüggő kockázata is jelentkezhet (Anderson és szerzőtársai, 
2021). Egyrészt a hitelgarancia-programok célja, hogy gyorsan biztosítsanak 
pénzügyi forrást a cégek számára, amit több országban (például Olaszország, 
Franciaország, Lengyelország) a hitelbírálat idejének és adminisztratív ter-
heinek csökkentésével igyekeznek elérni. Ha azonban túl könnyűvé válnak 
a hitelhez jutás feltételei, a támogatott körbe olyan cégek is bekerülhetnek, 14 Lásd kormany.hu. 

https://kormany.hu/hirek/az-adougyi-konnyites-a-jo-valasz-a-koronavirus-valsagra


Makó Ágnes & nÁbelek Fruzsina

274

amelyeknél fennáll a nemteljesítés kockázata, ami mind a bankszektor, mind 
a költségvetés számára kiadással jár. Emellett fennáll annak a veszélye is, hogy 
a programok olyan vállalkozásokat is támogatnak, amelyeket a hitel tart ide-
iglenesen életben, hosszabb távon azonban nem lesznek képesek a támogatás 
ellenére sem talpra állni („zombifikáció”), ezzel pedig a hatékonyság csökken, 
a kevésbé életképes cégek a versenyképesebbek elől foglalnak le forrásokat. 
Hosszabb távon ugyanakkor felmerülhet a cégek eladósodásának veszélye is.

A fenti kockázatok mellett a hitelfeltételek túl szigorúra szabásával és a nem 
megfelelő mértékű állami garanciával a támogatáshoz jutók köre túl szűkké 
is válhat. Emiatt a döntéshozók az első hullám idején bevezetett programo-
kat általában módosították az azóta eltelt időszakban. A kedvezményezettek 
köre a legtöbb európai országban általában a kis- és középvállalkozások voltak, 
amelyet egyes esetekben (például Olaszország, Franciaország) kiterjesztettek 
a nagyvállalatokra is. Az állami garancia mértéke jellemzően 50 és 100 szá-
zalék közötti volt, azonban több országban a garancia mértékének növelése 
mellett döntöttek, így például Horvátországban 65 százalékról 80 százalékra, 
Hollandiában 50 százalékról a nagyvállalatok esetében 80, a kis- és középvál-
lalkozások esetében 90 százalékra emelték a hitel államilag garantált arányát.

A kockázatos hitelek kiszűrése érdekében több országban további feltételeket 
is támasztanak a programban való részvételhez. Németország például 100 szá-
zalékos állami garanciát nyújt, viszont csak olyan cégek vehetik igénybe a garan-
tált hiteleket, amelyek legalább 2019 óta nyereségesen működnek, a támogatás 
pedig nem használható adósságkezelésre. Ausztriában az elérhető hitel mértéke 
a korábbi árbevételhez kötött, az igénybe vevő cégeknél pedig egy éven keresz-
tül tiltott az osztalék- és a vezetői bónuszok fizetése. Portugáliában és Spanyol-
országban a támogatott hiteleket a leginkább érintett ágazatokban működő 
cégek, Svédországban pedig az egyébként versenyképesen működő, de a jár-
vány miatt kimutatható veszteséget elszenvedő vállalkozások vehetik igénybe.

7.2. Hitelmoratóriumok

A hitelezés területén a vállalkozások likviditásának megőrzését segítő eszköz 
volt a hitelmoratórium is, amelyet Európa számos országában alkalmaztak. 
Hasonlóan más válságkezelő eszközökhöz, a jogosultak köre a hitelfizetési 
moratórium esetében is eltérő az egyes országokban. A két jellemző megoldás 
a teljeskörűség, azaz a hitelfizetési moratórium kiterjesztése minden vállalko-
zásra (például Magyarország, Szerbia), illetve a jogosultak körének korlátozá-
sa bizonyos vállalati csoportokra, így például a mikrovállalkozásokra (Auszt-
ria), a kis- és középvállalkozásokra (például Szlovákia, Olaszország) valamint 
a Covid-járványhoz köthető bevételkiesést elszenvedőkre (Franciaország, Ro-
mánia, Hollandia). Az igénybevétel módja is eltérő volt, Magyarországon ki-
vételesnek mondható módon a moratóriumba való belépés automatikus volt, 
míg a legtöbb országban kérvényezni kellett a hitelfizetések halasztását. A mo-
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ratóriumok időtartamát az első hullám után a legtöbb érintett országban az 
újabb járványhullámokhoz kötődően meghosszabbították, így a legtöbb or-
szágban jellemzően legfeljebb 2021. első félévéig lehetett igénybe venni, egyes 
országokban – például Máltán, Portugáliában és Magyarországon – azonban 
a moratórium elérhetősége kitolódott 2021 őszéig.15

8. KITEKINTÉS: A KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK HATÁSA ÉS 
A JÁRVÁNY UTÁNI IDŐSZAK KOCKÁZATAI
Bár a fenti intézkedések hatásai valószínűleg hosszabb távon ítélhetők meg, 
az első szakirodalmi értékelések azt mutatják, hogy a különböző kormányzati 
intézkedések összességében mérsékelni tudták a járvány és a korlátozások ne-
gatív gazdasági hatásait. Ozili–Arun (2020) eredményei szerint a kormány-
zatok által elrendelt lezárások hosszának növekedése, a monetáris politikai 
lépések megtétele és a nemzetközi utazási szigorítások elrendelése súlyosan, 
negatívan érintették a gazdasági aktivitás szintjét, valamint a részvényárfo-
lyamot. Ezzel ellentétben a belföldi utazási szigorítások és a magasabb szintű 
fiskális politikai költés pozitív hatással volt a gazdasági aktivitás szintjére és 
a részvényárfolyamra. A szerzők szerint a fiskális politikai költés a válságke-
zelés hatékonyabb eszközének tűnik, mint a monetáris politikai lépések, mi-
vel a sok központi bank által alkalmazott lazító monetáris lépések (kamat-
csökkentés) súlyosbíthatják az inflációs nyomást, ami rövid távon ronthatja 
a makrogazdasági stabilitást.

Sapir (2020) a járványnak az EU-tagállamok gazdaságára gyakorolt hatását 
vizsgálta. A járvány okozta gazdasági károkat az Európai Bizottság 2020-as 
GDP növekedési ütem előrejelzésének 2020. február és július közötti válto-
zásával közelítette. Eredményei szerint a szigorúbb kormányzati intézkedések 
(lezárások) nagyobb gazdasági visszaeséshez vezettek. A vizsgált államokban 
a turizmus GDP-n belüli aránya szignifikánsan növelte a járvány okozta gaz-
dasági károkat, míg a kormányzás minősége mérsékelte azokat.

Ashraf (2020) 77 országból származó, 2020 januárja és áprilisa közötti ada-
tok alapján vizsgálta a kormányzati intézkedéseknek a részvénypiaci hozamra 
gyakorolt hatását. Eredményei szerint a társadalmi távolságtartás (social dis-
tancing) közvetlen negatív hatással volt a részvénypiaci hozamra a gazdasági 
aktivitás romlása miatt, de közvetett pozitív hatást is talált a Covid-fertőzött 
esetek számának csökkenésén keresztül. Ezenkívül úgy találta, hogy a lakos-
sági figyelemfelhívó programok (public awareness programs), a tesztelésre és 
a karanténra vonatkozó kormányzati döntések, valamint a jövedelemtámoga-
tó csomagok pozitív piaci hozammal jártak.

A pozitív értékelések mellett a járvány utáni időszakban a fenti támogatá-
sokhoz kötődően az elemzők több, a munkaerőpiacot érintő kockázatra is 
felhívják a figyelmet.

15 Az egyes hitelmoratóriu-
mokra vonatkozó adatok for-
rása a Eurofund (2020–2021) 
adatbázisa.
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A bemutatott intézkedések kapcsán az egyik legfőbb kockázati tényezőnek 
a költségvetési hatások tekinthetők. A járvány miatt bevezetett korlátozó in-
tézkedések, a kiadásoknak a támogatásokhoz kapcsolódó növekedése és a bevé-
telek elmaradása a legtöbb országban a költségvetési hiány és az államadósság 
növekedését okozza. Egyes elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a járvány 
elhúzódása egyes országokban olyan államadósság-növekedéssel fenyeget-
het, mint amilyent a 2008-as válságot követően lehetett tapasztalni (OECD, 
2021b, World Bank, 2021).

Ahogy áttekintésünkből látható, a legtöbb európai országban a járvány eny-
hülésével és az oltási programok felgyorsulásával megkezdődött a különböző 
cégeknek nyújtott támogatások kivezetése. Egyes elemzések ugyanakkor arra 
figyelmeztetnek, hogy a költségvetési támogatási programok túl gyors meg-
vonása nehéz helyzetbe hozhatja az érintett vállalkozásokat, különösen ami-
att, hogy a kereslet több területen még nem állt vissza a járvány előtti szint-
re, mindez pedig nehezítheti a gazdasági helyreállást. Az Európai Központi 
Bank becslése szerint az egyes intézkedések hasonló időben történő kiveze-
tése az öt legnagyobb európai gazdaságban a háztartások és a vállalkozások 
jövedelemcsökkenésével fog járni, ami gazdasági visszaesést okozhat. Ennek 
mértéke azonban függhet attól, hogy az adott országok intézkedési csomagjai 
mennyire kiterjedtek, és milyen mértékben támaszkodnak az egyes eszközök-
re. A kivezetés szempontjából a legnagyobb kockázatot a hitelmoratóriumok, 
a bértámogatási programok, illetve a közvetlen támogatások egyszerre történő 
megszüntetése jelentheti (Rancoita és szerzőtársai, 2020).

Különösen kérdéses lehet a kis- és középvállalkozások helyzete, amelyeket 
Európa-szerte a legerősebben érintett a válság, ugyanakkor a munkavállalók 
jelentős részét foglalkoztatják. Mindezzel párhuzamosan kérdés lehet a hite-
lek kapcsán már felvetett „zombifikáció” jelensége, azaz hogy a támogatások 
olyan vállalkozásokat is életben tartanak, amelyeknek a működése már a válság 
előtt sem volt versenyképes (Bircan és szerzőtársai, 2020). A Bruegel elemzé-
se arra hívja fel a figyelmet, hogy a cégalapítások és a csődök átlagos száma az 
Európai Unióban 2020-ban visszaesett, ám míg a cégalapítások száma 2020 
harmadik negyedévére elérte a korábbi értéket, a csődök száma alacsonyabb 
volt, mint 2019-ben, ami arra utal, hogy a támogatásokkal olyan cégek is élni 
tudtak, amelyek ezek nélkül csődbe mentek volna (Anderson és szerzőtársai, 
2021). Mindez egyben előrevetíti azt is, hogy a járvány lecsengése után a cső-
dök számának növekedése várható.

A járvány utáni időszak további kockázatát jelenti, hogy a válság – hasonlóan 
a 2008-ashoz – bizonyos munkavállalói csoportokat jobban érintett, mint má-
sokat. A Covid-járvány által a leginkább érintett szektorokban éppen a legsé-
rülékenyebb foglalkoztatotti csoportokba tartozók dolgoztak, a nők, a fiatalok, 
illetve az alacsonyabban képzettek, míg a távmunka éppen a magasabb képzett-
séget kívánó munkahelyek esetében volt a legkönnyebben megoldható. Mind-



A koronAvírus-járvány munkAerőpiAci...

277

ez a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek mélyüléséhez vezet (IMF, 2020, OECD, 
2021b), amelyre reagálva, mint láthattuk, egyes országokban az érintett cso-
portokat támogató eszközöket vezettek be, de a probléma valószínűsíthetően 
hosszabb távon is beavatkozást igényel. Ehhez kapcsolódóan az OECD (2021c) 
és a World Bank (2021) elemzései kiemelik, hogy a járvány miatti iskolabezárá-
sok és a digitális oktatásra átállás szintén a hátrányosabb helyzetben lévő fiata-
lokat érintették jobban, aminek munkaerőpiaci hatásai később jelentkezhetnek.

Végül a járvány utáni időszak fontos kérdése lesz, hogy a vállalkozások ho-
gyan tudnak alkalmazkodni az esetleges következő válságokhoz, és az olyan, 
már korábban is létező, de a járvány miatt felgyorsult folyamatokhoz (OECD 
2021b, World Bank, 2021), mint a digitalizáció és az automatizáció, valamint 
ehhez köthetően a munkahelyek átalakulása (McKinsey, 2020), a munkaerő-
piaci egyenlőtlenségek növekedése, továbbá az olyan globális változásokhoz, 
mint a gazdasági növekedés lassulása vagy a klímaváltozás.
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