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2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 

RÉTI TAMÁS 

 

2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel 
Romániára 

A globális pénzügyi és gazdasági válság a régió országait különös erısséggel 2008 

közepétıl érintette. Addig a nemzetközi befektetık azt feltételezték, hogy a gyorsan növekvı 

országok biztosan konvergálnak a nyugat-európai szint felé. Ekkor a régió országai a 

gazdasági túlfőtöttség jegyeit mutatták, ami emelkedı inflációban, erısödı valutákban és a 

részvényindexek növekedésében nyilvánult meg. Az új uniós tagországokat a válság nem 

egyforma mértékben érinti. Ennek ellenére a gazdasági mutatók 2008 harmadik negyedévében 

már az egész régióban drámai változásról és romlásról tanúskodtak. A válság az elmúlt két 

évtized növekedési modelljének fenntarthatóságát kérdıjelezte meg. 

A növekedés motorjai között megemlíthetı ezen országok gyors integrálódása a nemzetközi 

kereskedelembe, bekapcsolódásuk az összeurópai termelési és kereskedelmi hálózatokba, a 

nemzetközi tıkemozgásokba és azok a reformok, amelyek az uniós csatlakozással függtek 

össze. A két leginkább integrált ágazat, a gépjármő- és az elektronikai cikkek gyártása minden 

országban gyorsan fejlıdött, ugyanakkor ezek az ágazatok erısen ciklikus jellegőek. A 

kialakuló túltermelés, a fogyasztói kereslet visszaesése miatt ezekben az ágazatokban 

jelentkezett legelıször a válság a termelés visszafogása és elbocsátások formájában. Korábban 

a folyó fizetési mérlegekben kialakult nagymértékő hiányt a beáramló külföldi mőködıtıke-

beruházások finanszírozták. A külsı hiányt 2008-ban már csak részben fedezte a külföldi 

tıkebefektetés, és nagyobb mértékben kellett rövid távú külsı finanszírozást igénybe venni. A 

kelet-közép-európai országoknak 2009-ben nehézségekkel kell megküzdeniük a nemzetközi 

kötvénypiacokon, mert a gazdagabb OECD országok jelentıs hitelfelvételükkel kiszorítják 

ıket.  

Az Európai Bizottság 2009. januárban készült jelentése szerint az új uniós tagországokat 

rendkívül súlyosan érinti az exportpiacok összehúzódása, de fontos korlátozó tényezı a 

külsı pénzügyi források elapadása is. A válság legsúlyosabban azokat az országokat érinti, 

ahol a nagyfokú kereskedelmi nyitottság mellett a túlköltekezés és eladósodottság miatt nagy 

a külföldi forrásokra való ráutaltság. Az egyes országok sérülékenységét többek között olyan 
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tényezık határozzák meg, mint a folyó fizetési mérleg hiánya a bruttó hazai termékhez 

viszonyítva, a valutatartalékok aránya a rövid lejáratú adóssághoz képest, a külföldi 

mőködıtıke-befektetések nagysága a GDP arányában, a nemzeti valuták kitettsége a 

nemzetközi pénzügyi folyamatoknak, a központi költségvetés hiányának alakulása stb. Ezen 

tényezık alakulása azt mutatja, hogy a román gazdaság a válság által súlyosabban érintett 

országok közé sorolható.  

2.2. A román gazdaság 

A román gazdaság a csatlakozó országok között utolsóként kapta meg a mőködı 

piacgazdaság elismerést. Az 1990-tıl kezdıdı idıszakban a gazdaság rendkívül 

hosszantartó és mély válságon ment keresztül. A gazdasági visszaesés és a magas infláció 

jellemezte az 1990-1993 és 1997-1999 közötti éveket. Az 1990 elıtti korszak egyetlen pozitív 

hozadéka a nagyon alacsony külföldi adósság volt, aminek elérése érdekében a gazdaság és a 

társadalom rendkívül magas árat fizetett. 

Egy fıre jutó vásárlóerı-paritáson 2005-ben az Unió 25 tagországa átlagának Románia 

egyharmadát produkálta, az újonnan belépett tagországokénak pedig 55 százalékát. 2001-

2006 között a gazdaság teljesítménye lényegesen javult: a magas GDP-növekedést a szárnyaló 

beruházások és a magánfogyasztás indukálták. Ezen idıszak alatt a bruttó hazai termék éves 

átlagos emelkedése 6% volt, amely a gazdasági egyensúly erısödésével járt együtt. A 

fogyasztói árak évi átlagos növekedése 2001-2006 között 34,5%-ról 6,6%-ra mérséklıdött. 

Jelentıs fordulat következett be a költségvetési kiadások bruttó hazai termékhez viszonyított 

arányában, ami 40%-ról 34,8%-ra zuhant. A költségvetési hiány az európai uniós számbavétel 

szerint 3,3%-ról 1,9%-ra esett. Az államadósság kevesebb, mint felére csökkent, a GDP-hez 

viszonyított aránya 26%-ról 12,4%-ra hanyatlott. Pozitív változások történtek a nettó külföldi 

mőködıtıke beáramlásában is, amelynek nagysága 2001-ben 1,3 milliárd eurót tett ki, de 

2006-ra már 8,7 milliárd euróra bıvült. A gyors fejlıdés azonban egyre nagyobb folyó 

fizetésimérleg-hiánnyal járt együtt, valamint a külföldi adósságállomány is gyorsan 

emelkedett. A folyómérleg deficitje 5,5%-ról 2006-ra 10,4%-ra nıtt.  

Kedvezı fordulat történt a lej árfolyamában. Ismeretes, hogy a román valuta hivatalos 

árfolyama a kilencvenes évek folyamán drámai mértékben zuhant. Az amerikai dollárhoz 

képest a hivatalos árfolyam 1991-ben 76 lejt, 2003-ban pedig 33 ezer lejt mutatott. Ezután 

azonban elkezdıdött a lej értékének erısödése. A jobb-közép kormány 2005 júliusában 
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pénzreformot hajtott végre, bevezette az úgynevezett „erıs lejt”, ami az árfolyam utolsó négy 

számjegyének levágását jelentette. 

Ezt megelızıen a kormány 2005 januárjában adóreformot hajtott végre, amely során a 

személyi jövedelemadót és a nyereségadót egységesen 16 százalékban határozták meg. A 

kormány céljai közé tartozott az üzleti környezet javítása, a magántevékenység 

ösztönzése és a feketegazdaság visszaszorítása. A korrupció korlátozását szolgálta az állam 

gazdasági tevékenységének csökkentése, az állami szolgáltató monopóliumok privatizálása, 

egy részüknek külföldi tulajdonba kerülése.  

A 2007-2013 közötti idıszakra elkészült kormányzati stratégiai program feltételezte azt, 

hogy az ország elkövetkezı uniós tagsága felgyorsítja a gazdasági növekedést, amelynek 

következtében csökken a fejlettségbeli eltérés az unió régi tagországaival szemben. A 

szerkezetátalakítást tekintve Románia jelentıs fejlıdést ért el az árak, a kereskedelem és a 

valutarendszer liberalizálása terén, de a változások lassabban haladtak a hatékony piaci 

intézmények megteremtésében. Erre utalnak az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 2007-

ben készült mutatószámai, amelyek a sikerességet 1-5-ig növekvı skálán jelzik. 

2.1. táblázat: Egyes posztszocialista országok sikerességi mutatói az EBRD szerint, 2007. 

 Bulgária Csehország Magyarország Románia 
Nagyvállalatok 
privatizációja 

4,0 4,0 4,0 3,7 

Kisvállalatok 
privatizációja 

4,0 4,3 4,3 3,7 

Vállalatok szerkezeti 
átalakulása 

2,7 3,3 3,7 2,7 

Árliberalizáció 4,3 4,3 4,3 4,3 
Kereskedelem és 
valutarendszer 
liberalizációja 

4,3 4,3 4,3 4,3 

Versenypolitika 2,7 3,0 3,3 2,7 
Bankreform és 
kamatláb-liberalizáció 

3,7 4,0 4,0 3,3 

Telekommunikáció 3,3 4,3 4,0 3,3 
Villamosenergia 3,7 3,3 4,0 3,7 

Forrás: EBRD, Strategy for Romania 2008, London 
(www.ebrd.org/about/strategy/country/romania/draft.pdf) 

 

Radikális átalakulás ment végbe a kilencvenes évek második felétıl abban az irányban is, 

hogy a magántulajdon súlya dominánssá vált, erısödött a gazdaság nyitottsága, a 

bankszektorban meghatározóvá váltak a magánbankok, ami döntıen külföldi pénzintézeteket 
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jelentett, sikerült a bankok követelésállományát megtisztítani a lejárt adósságoktól, és gyorsan 

fejlıdött a magánszektor hitelfelvevı kapacitása. Érdekes viszont, hogy újra növekedett az 

ipari foglalkoztatottak aránya, a kezdeti évek erıteljes ipari hanyatlása után. Természetesen ez 

az ipari növekedés már piacképesebb szerkezetben zajlott, komoly mértékben a külföldi 

befektetések hatására. Az államilag szabályozott árak köre azonban még mindig jelentıs 

maradt (2.2. táblázat).  

2.2. táblázat: Szerkezeti és intézményi változások Romániában (százalékban) 

 1995 2001 2003 2006 
Magánszektor 
aránya a GDP-ben 

45,0 65,0 65,0 70,0 

Szabályozott árak 
aránya az összes 
árban 

18,0 17,6 21,5 20,6 

Külkereskedelem 
aránya a GDP-ben 

49,0 64,1 66,7 65,3 

Az ipari 
foglalkoztatottak 
aránya 

28,6 18,9 25,2 35,0 

Lejárt banki hitelek 
aránya 

37,9 3,5 1,5 1,8 

Állami bankok 
eszközeinek aránya 

84,3 45,4 40,6 5,9 

Magánszektornak 
nyújtott hitel aránya 
a GDP-ben 

7,8 8,7 13,7 26,3 

Forrás: EBRD, Transition Report, 2007, London 
www. ebrd.org/country/sector/econo/stats/sci.xls 

 

2.3. Az Európai Uniós tagság: fellendülés és növekvı egyensúlytalanság 

Miután a legnehezebb és leginkább fájdalmas piaci reformokat a kilencvenes évek 

második felétıl kezdıdıen a román kormányok folyamatosan hajtották végre, a 2000-es 

éveket már inkább a teljesítmények javulása jellemezte. A várhatóan bekövetkezı tagság 

egyre fontosabb horgonyt jelentett a befektetık és a fogyasztók számára. Sikeres privatizációs 

mőveletek zajlottak a bank és biztosítói szférában, az olajiparban és a feldolgozóiparban. A 

befektetıi optimizmus és növekvı bizalom csökkentette a korábban súlyos kockázati 

prémiumot, és ennek következtében az eladásra kerülı vagyontárgyak értéke emelkedett, a 

privatizációs bevételek nıttek, az ingatlanárak magasabbak lettek. Az általánosan javuló 

üzleti környezetben kedvezı hatású volt, hogy az Európai Unió 2002 januárjában a román 

állampolgárok számára eltörölte a vízumkötelezettséget, ami hozzájárult ahhoz, hogy a 

korábban is már megindult munkaerı-kivándorlás sokkal nagyobb méreteket öltsön. Ennek 
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két hatása lett, az egyik a munkanélküliség, mint nagyon súlyos szociális probléma enyhülése, 

a másik pedig a külföldi vendégmunkások egyre nagyobb pénzátutalásai. Kedvezıtlen 

hatásként mutatkozott meg a szakképzett munkaerı hiánya. 

A gazdaság teljesítményében azonban 2006 közepétıl kialakultak, majd felerısödtek olyan 

tendenciák, amelyek a korábban már javuló stabilitást veszélyeztették. A Nemzetközi 

Valutaalap 2006 ıszén és 2007 ıszén is megfogalmazta aggodalmát a növekvı 

egyensúlytalanság miatt. Változás következett be a korábban hosszú évekig pozitív 

nemzetközi környezetben is. Az IMF mellett az Európai Bizottság is bírálta a román kormány 

túlságosan laza költségvetési és jövedelmi politikáját. A kritika szerint a költségvetés 

túlságosan expanzív jellegővé vált. A hiány 2005-ben még csak a GDP 0,8 százalékát tette ki, 

de 2007-ben már annak 2,7 százalékára emelkedett. Számos oka volt annak, hogy a kormány 

növelte a kiadásait. Az egyik, hogy a gazdaság az Európai Unió többi tagországához 

viszonyítva még mindig nagyon alacsony fejlettségi szinten állt. A felzárkózás, a reál 

konvergencia követelménye kormányzati befektetéseket igényel az infrastruktúrában, az 

oktatásban, az egészségügyben és még sok más területen. Ráadásul az államadósság GDP-hez 

viszonyított alacsony aránya (12%) a hitelfelvételen alapuló növekedésnek tág mozgásteret 

biztosított. Gondot okozott azonban a költségvetés bevételi és kiadásai oldalának 

megalapozottsága a tervezést és a végrehajtást illetıen. A 2007-es költségvetés végrehajtása 

során kiderült, hogy a bevételeket túltervezték az áfa-típusú adók és az Európai Unióból 

érkezı támogatásokat illetıen. A bérek nagyon gyors növekedése a vártnál nagyobb bevételt 

eredményezett a személyi jövedelemadónál. A tervezetthez képest nagyobb lett a szociális 

juttatásokra, támogatásokra és bérjellegő juttatásokra fordított kiadás. A kormányzati 

kiadások fokozódását két tényezı alapvetıen befolyásolta: az egyik, hogy 2008 választási év, 

ekkor tartották az önkormányzati és a parlamenti választásokat, a másik ok a kormánypártok 

kisebbségi pozíciójából fakadt.  

A kormány által kidolgozott és a parlament által elfogadott 2008-as költségvetés még inkább 

elszakadt a valóságtól. A tervezett bevételeknek a bruttó hazai termék 39,3 százalékára kellett 

emelkedniük, ami a 2006-os kiadásokhoz képest 7,5 százalékpontos emelkedést jelentett. A 

bevételi oldalon a kormány nagyarányú adó- és járuléknövekedést tervezett, amihez az 

Európai Unió strukturális alapjából származó jelentıs forrásokat remélt. Mivel 2008 

választási év volt, ezért a kiadási oldalra még nagyobb nyomás nehezedett. Komoly terhet 

jelent a már végrehajtott és még várható nyugdíjemelés. Szociális szempontból a kormány 

szándéka érthetı, hiszen a nyugdíjak szintje rendkívül alacsony.   
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További egyensúlyi feszültség a folyó fizetési mérleg magas és egyre növekvı hiányából 

fakad. A deficit 2006-ban a bruttó hazai termék 10,4 százalékát tette ki, ami 2007-ben már 

meghaladta annak 14 százalékát. A súlyos hiány oka a külkereskedelmi mérleg deficitje volt, 

ezen belül az import nagyon gyors bıvülése és az exportnövekedés lassulása. Ez utóbbit 

negatívan befolyásolta a lej árfolyamának felértékelıdése 2004 vége és 2007 júliusa között, 

valamint a bérmunka jellegő kivitel visszaesése. Az importot a belföldi kereslet húzta 

magával. Kedvezıtlen volt, hogy a folyómérleg hiányát a külföldi mőködıtıke beáramlása 

csökkenı mértékben fedezte. Fontos tétel volt a külföldön dolgozó vendégmunkások 

hazautalása. A nettó folyó átutalások összege 2007-ben hasonló volt az elızı évihez, 4,9 

milliárd eurót tett ki. A folyó mérleg hiányát fıleg külföldi hitelfelvételbıl finanszírozták.  

A Román Nemzeti Bank a túlzottan emelkedı belsı keresletre a pénzpolitika szigorításával 

reagált: az alapkamat a 2007 júniusában kialakult 7,0 százalékhoz képest 2008 márciusától 

már 9,0 százalék. Ez a lépés összefüggött a gyorsuló inflációval: 2007 decemberében az elızı 

év azonos idıszakához képest a fogyasztói árak 6,6 százalékkal voltak magasabbak, 2008 

februárjában az áremelkedés már 8,0 százalékot tett ki az elızı év februári adathoz képest. 

Mindez ellentétben állt a nemzeti bank által meghirdetett inflációs célokkal, amely 2007-re 

4+/-1 százalékot tervezett. Nem valósult meg a központi bank 2005 augusztusában bejelentett 

új pénzügyi stratégiája, amely az inflációs várakozásokat a közvélemény számára hatékonyan 

kommunikált inflációs célokkal akarta letörni. A gyorsuló áremelkedés mögött több tényezı 

együttes hatása is meghúzódott. A szárazság miatt a mezıgazdaság az elmúlt 25 év 

legrosszabb termelési eredményét produkálta, 2005-höz képest teljesítménye negyedével esett 

vissza. A termeléshanyatlás és az Európai Unióval szembeni agrárvámok eltörlése 

következtében Románia nettó mezıgazdasági importırré vált. Néhány ágazatban a nagyon 

magas növekedés is felfelé hajtotta az árakat. Ezek között elsı helyen kell megemlíteni az 

építıipar teljesítményének több mint egyharmados bıvülését. Kétszámjegyő volt a termelés 

emelkedése a szállítóeszközök, építıanyagok, kommunikációs eszközök és a dohánytermékek 

esetében. Ehhez képest visszaesett a termelés több korábbi húzóágazatban, mint a ruhaipar, 

villamosgép-gyártás, kıolajipar, bır- és cipıipar esetében. Az ipari munkatermelékenység 

javulása jelentıs mértékben elmaradt a munkaerıköltség emelkedése mögött.  

A gazdaság túlfőtötté vált, 2007 negyedik negyedévében a GDP növekedése 6,6 százalékra 

gyorsult, míg az egész évi átlag 6,0 százalék volt (2.3. táblázat). Az uniós tagság 

következtében a külföldi befektetések gyorsan emelkedtek, megugrottak a banki kölcsönök, 

és folytatódott a külföldrıl származó hazautalások beáramlása. A munkanélküliségi ráta 2007 
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decemberében az elızı évi 5,2 százalékáról 4,1 százalékra hanyatlott, ami mögött nagyon 

erıs regionális eltérések húzódtak meg. A hivatalosan regisztrált foglalkoztatottak száma 

az ország lakosságához képest nagyon alacsony, mindössze 4,7 millió. Az alacsony hazai 

foglalkoztatást magyarázza a 2-4 millió fıre tehetı külföldi munkavállalói létszám, a 

nyugdíjasok nagyon magas száma és a jelentıs fekete foglalkoztatottság. Az építıiparban a 

munkaerıhiányt 170 ezer fıre becsülik. A munkaerıköltségek emelkedését jelzi, hogy 2008 

januárjától a minimálbért 500 lejre emelték (140 euro), majd az év közepén 540 lejre 

növekedett.  

2.3 táblázat: Makrogazdasági mutatók alakulása 
 2006 2007 2008 (elırejelzés) 2009 becslés 
Egy fıre jutó GDP (EUR) 4 529 5639 6391 5893 
GDP éves növekedése % 7,9 6,0 8,0 0,6 
Fogyasztói árak 
emelkedése (dec/dec) % 

4,9 6,6 6,3 4,7 

Munkanélküliségi ráta éves 
átlag 

5,4 4,3 4,0 6,0 

Lej/EUR év végén 3,4 3,6 4,2 4,5 
RNB alapkamat (dec) 8.8 7,5 10,3 8,5 
Folyó fizetési mérleg a 
GDP %-ában 

-10,4 -13,7 -12,7 -9,8 

FDI/GDP % 8,9 5,9 7,0 3,6 
Költségvetés hiánya a GDP 
%-ában 

-1,5 -2,3 -4,8 -5,0 

FX tartalék / Br. Külföldi 
adóssság % 

73,0 70,7 56,9 44,7 

Br. Külsı adósság/GDP % 32,2 31,7 36,9 45,3 

Forrás: UniCredit Group, CEE Quarterly 01/2009, Vienna és saját becslés 
www.bankaustria.at/informationspdfs/CEE_QuarterlyQ109_romania_e.pdf 

 

A 2008-as parlamenti választás eredményeként az új kormány nagykoalíció jelleget öltött, a 

két fı ellenfél a jobb-közép Demokrata Liberális Párt és a bal-közép Szociáldemokrata Párt 

alakított kormányt, amelynek a parlamentben szilárd 70 százalék feletti támogatása van.  

A román bankrendszer alapvetıen erıs talapzaton áll, de a globális pénzügyi válság közvetett 

hatásai jelentısek. A külföldi finanszírozás elérhetısége megnehezült, a mőködıtıke-

befektetések volumene hanyatlik. Megnıtt a valószínősége annak, hogy a romániai 

multinacionális vállalatok profitjuk nagyobb részét utalják haza. A román kivitelt negatívan 

érinti a külsı kereslet drámai zuhanása. Összességében a befektetıi kockázatkészség kisebb 

lett, a lej árfolyamában a volatilitás erısödött. Ugyanakkor számos olyan tényezı van, amely 

a feszültséget enyhíti. A központi bank óvatos politikája következtében a banki tartalékolási 

szint viszonylag magas szinten áll. A lejárt, illetve kétes hitelkihelyezések aránya az összes 
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hitel-portfolióban 2008 szeptemberében még csak 1,1 százalék volt, ami nagyon alacsony. 

Bizalomépítı intézkedés volt, hogy a garantált banki betét nagyságát 2008. október 15-én 

betétesként és hitelintézetként 20 ezerrıl 50 ezer euróra emelték.  

Mugur Isarescu, a Román Nemzeti Bank elnöke egy 2008. decemberi elıadásában 

foglalkozott a globális válságnak Romániára gyakorolt hatásával. Isarescu megállapította, 

hogy a korábbi évek magas növekedése a folyó fizetési mérleg súlyos hiányával párosult. A 

belföldi felhasználás növekedésének magas ütemét a gyorsan emelkedı személyi jövedelmek 

és hitelkibocsátás indukálta. A gazdasági növekedés ütemének lassulása elkerülhetetlen, 

de recesszió nem várható. A gazdasági teljesítmény lanyhulása negatívan hat a központi 

költségvetésre, a hiány növekedése elkerülhetetlen. A külföldi tıkebeáramlás mérséklıdése 

következtében a valutatartalék csökken, az ország nemzetközi hitelképessége romlani fog2 

Az Európai Unió Bizottsága 2008 decemberében értékelte a román gazdaság helyzetét. A 

jelentés megállapította, hogy a magas külsı egyensúlyhiány és a keresleti oldalról indukált 

túlfőtöttség miatt a gazdaság sérülékeny. A költségvetési hiány 2008-ban a bruttó hazai 

termékhez viszonyítva az elızı évi 2,5 százalékról várhatóan 5,2 százalékra emelkedik. A 

kormánynak javítania kell a költségvetés tervezését és a kiadások szerkezetének összetételét. 

A reálbérek növekedése 2008-ban nagyon magas ütemet, 14 százalékot ért el, ami messze 

túlszárnyalta a munkatermelékenység emelkedését. A közületi szektorban a bérek növekedése 

meghaladta a magánszektorét. Az unió felszólította Romániát, hogy biztosítsa a költségvetés 

fenntartható finanszírozását. Különös kockázatot rejt magában a nyugdíjrendszer 

finanszírozása, mivel a nyugdíjak reálértéke 2004-2008 között 85 százalékkal emelkedett. A 

foglalkoztatási politikát tekintve a Bizottság megállapította, hogy a nagyarányú elvándorlás 

miatt a gazdaság munkaerıhiánytól szenved. Ezt súlyosbítja egyes ágazatok gyors 

növekedése és különbözı szakmákban a szakismeret elavulása.3 A Tanács javasolta, hogy az 

alacsony foglalkoztatottsági és termelékenység színvonalat a kormány integrált módon 

próbálja meg kezelni. Miközben elismerte, hogy kedvezı változások történtek a felsıoktatás 

modernizálása terén, az elemi oktatásban és a középfokú képzésben még nem történt javulás.   

                                                 
2 Mugur Isarescu: Romania in the Context of the Global Financial Crisis: An Overview. December 10. 2008 
www.bnro.ro/def_en.htm 
3 Commission of the European Communities, Implementation of the Lisbon Strategy Structural Reforms in the 
context of the European Economic Recovery Plan: Annual Country Assessments – a Detailed Overview of 
Progress Made with the implementation of the Lisbon Strategy reforms in Member States in 2008. 
www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200812-annual-progress-report/annualass_detail.pdf 
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Az Európai Bizottság legutóbbi, 2009. januári jelentése már kritikusabb hangot ütött meg. A 

Bizottság elırejelzése szerint 2009-ben a GDP növekedése 1,75 százalékra lassul. A belföldi 

keresleti boom – a hitelkínálat gyengülése, a bizalmi indexek visszaesése miatt – megáll. A 

legnagyobb visszaesést a beruházások terén várják. Míg 2008-ban a gép- és épület-

beruházások volumene 18 százalékkal bıvült, 2009-ben a várható emelkedés mindössze 1,5 

százalék lehet. A nettó külföldi hitelfelvétel a GDP 13 százalékáról 12 százalékra enyhül, ami 

mögött elsısorban a jelentısen romló kiviteli lehetıségek hatása áll. Az államháztartás 

várható hiánya 5,25 százalékról 7,5 százalékra bıvülhet. Mindezek következtében az 

államadósság 15,25 százalékról 2009-ben 21,1 százalékra növekedhet.4 Mindez élesen 

ellentétben áll a román kormány elképzelésével, amely szerint 2009-ben a GDP 2,5 

százalékkal nı, a várható költségvetési hiány a GDP 2 százalékára esik, a folyó fizetési 

mérleg deficitje pedig a GDP 10 százalékán alakul.5 

Ennél is kritikusabb véleményt fogalmazott meg az IMF állásfoglalása.6 E szerint 2009-ben a 

bruttó hazai termék növekedése negatívvá válhat, és csak az év végén, illetve 2010 elején 

kezdıdhet el egy mérsékelt fellendülés. A fizetési és a költségvetési mérlegek hiányai tették 

a gazdaságot sebezhetıvé. A kormányzati kiadások 2005 és 2008 között megkétszerezıdtek, 

a közületi szektor béralapja közel megháromszorozódott. Most, hogy a gazdaság lefelé 

mozdul, a költségvetési politika lazításával nem lehet a helyzeten enyhíteni. Az IMF 

küldöttsége támogatja a kormány 2 százalékos költségvetési deficitcélját, de ennek elérése 

további változtatásokat igényel. A központi bank nem érte el 2008-ban az inflációs célját 

részben az expanziós fiskális politika, részben a magas energia és nyersanyag árak miatt. A 

pénzügypolitika szigorának enyhítésére a Valutaalap nem lát lehetıséget.  

 

2.4. Külföldi mőködıtıke-befektetések alakulása 

Az egy fıre jutó mőködıtıke-befektetések 1999-2006 között nagyon jelentıs 

mértékben, a korábbi szint hatszorosára emelkedtek. A gyors emelkedés ellenére a 

romániai szint a szomszédos kelet-közép-európai országokénak csak mintegy 35 százalékát 

                                                 
4 Interim Forecast, January 2009, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs, Romania, p. 38.  
ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf 
5 Economic Affairs Directorate, Macroeconomic information January 2009 
www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=11643&idlnk=&cat= 
6 International Monetary Fund, Statement by the IMF Mission to Romania, February 4, 2009 
www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0924.htm 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

22 / 280 

teszi ki. A felzárkózási folyamat 2004-tıl gyorsult fel. A teljes külföldi befektetett 

tıkeállomány 80 százaléka az Európai Unióból, az összes tıke mintegy fele pedig három 

országból, Ausztriából, Hollandiából és Németországból származik. Magyarország 2007. 

december végén 1,7 százalékos részesedésével a 10. helyen állt. A 2007-es adatok azt jelzik, 

hogy a tıkebeáramlásban lassulás következett be, a bruttó állótıke-beruházásokhoz képest a 

2006-ban mért 40,1 százalék helyett 25,5 százaléknyi tıke érkezett. A lassulás fı oka a 

privatizációs jellegő bevételek mérséklıdése. A korábbi években ugyanis a teljes FDI mintegy 

fele irányult a közmővekbe, bankokba és az építıiparba. Bár még vannak hátra eladásra váró 

állami tulajdonú vagyontárgyak, de a privatizációs eladások döntı része már befejezıdött. 

Lényeges változás következett be a tıkebefektetések ágazati szerkezetét tekintve, elmozdulás 

látható az alacsony bérköltségő, bérmunkajellegő tevékenységek felıl a magasabb 

hozzáadott értéktípusú termelés irányába. A befektetıket vonzza a viszonylag nagy piac, 

az életszínvonal gyors emelkedése, a jelentıs kielégítetlen kereslet, és ennek következtében a 

romániai piacon elérhetı magas hozam. A pénzügyi szolgáltatások és a biztosítási piacon a 

külföldi tıkeállomány a GDP-hez viszonyítva 2003-2006 között megnégyszerezıdött. De a 

befektetések növekedésének legnagyobb haszonélvezıje a feldolgozóipar lett. Bár az 

exportban még mindig magas a ruházati és a bıripari termékek aránya, de részesedésük az 

ázsiai verseny miatt erısen csökken, és a bérköltségek emelkedése miatt a romániai piac 

vonzereje a tıkebefektetık számára hanyatlik. A feldolgozóiparon belül a kohászat, az 

élelmiszer- és a dohányipar, az olajfinomítás, a vegyipar, valamint a közlekedési eszközöket 

gyártó ágazat, ezen belül a gépjármővek és hajók gyártása könyvelhette el a legnagyobb 

tıkebefektetéseket. Románia jelentısége, mint exportplatform a gépjármőgyártásban, a 

villamosgép-iparban, valamint a telekommunikációban növekszik. A feldolgozóipari kivitel 

nagyobb részét már a külföldi tulajdonban levı vállalatok állítják elı. A 2007-ben befektetett 

7,25 milliárd eurónyi mőködıtıke 18 százaléka újrabefektetett profit, 31 százaléka 

tıkeemelés és 51 százaléka vállalaton belüli hitel volt. A befektetett külföldi tıkeállomány 

2007 végén elérte a 42,770 millió eurót.7 

2008-ban elızetes adatok szerint 10,6 milliárd dollár külföldi mőködıtıke-befektetés történt, 

ami az UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) adatai szerint 8,6 

százalékkal haladja meg az elızı évit. Románia így azon kevés országok közé tartozott, ahol 

                                                 
7 Foreign Direct Investment (FDI) in Romania as of 31 December 2007, National Bank of Romania, National 
Institute of Statistics. 
www.bnro.ro/def.en.htm 
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a mőködı tıkebeáramlás 2008-ban növekedett, bár az év utolsó hónapjaira ez már nem volt 

jellemzı.8   

Az ország vonzerejét mutatja, hogy a Nokia Németországból Kolozs megyébe telepíti át a 

mobiltelefonok összeszerelését. A zöldmezıs beruházás jelentıs számú felsıfokú 

végzettségő munkaerıt alkalmazását igényli. Várható, hogy a Nokia-gyár betelepülését 

külföldi beszállítói is követik. További nagyobb befektetık közé tartozik az osztrák Voest 

Alpine, amely 7 milliárd euró értékben tervezi acélmő építését. Románia Bulgáriával, 

Törökországgal és Ukrajnával versenyez a befektetés megszerzéséért. Felmerült, hogy a 

Daimler-Benz Romániába telepíti egyes Mercedes-típusok gyártását, de ez nem valósult meg. 

A Ford autógyár 57 millió euróért 72,4 százalékos részesedést szerzett Craiovában a volt 

Daewoo gyárban. Ezen kívül vállalta, hogy 675 millió euró értékben beruház, és a dolgozók 

számát 3,9 ezerrıl 7-9 ezerre növeli. A romániai autópiac nagyon gyorsan fejlıdik, 2007-ben 

az új autó eladások száma 23 százalékkal bıvült. Az autókivitel 122 ezer, a behozatal 250 

ezer darabot tett ki. A 2008 harmadik negyedévében kibontakozott nemzetközi pénzügyi és 

gazdasági válság az autóipart nagyon súlyosan érinti.  

Gondot okoz azonban a megfelelı képzettségő munkaerı hiánya, és ennek 

következtében a bérköltségek gyors növekedése. Mivel a bérköltségek emelkedése 

meghaladta a munkatermelékenységét, a lej reálárfolyama 2007 közepéig növekedett. Az év 

második felétıl azonban a lej leértékelıdése elkezdıdött, ami az erısödı egyensúlyi 

feszültségekkel indokolható. A lej átlagos euró árfolyama 2007 júliusában 3,13 volt, ami 2008 

januárjában 3,69-re, 2009. februárban már 4,3-ra csökkent. A nemzetközi megítélés romlását 

mutatta, hogy a Fitch hitelminısítı 2008. januárban stabilról negatívra rontotta az ország 

kilátásait, ami elsısorban a nagyon magas folyó fizetési mérleghiány következménye. 

Romániát együtt értékelték a balti országokkal. A lej iránti bizalom gyengülését mutatja az is, 

hogy a nem kormányzati szektor által külföldi devizában felvett hitelek aránya gyorsan 

emelkedik és 2008. februárban az összes hitel 55 százalékát tett ki.  

 

 

 

                                                 
8 UNCTAD, World Investment Report 2008, p. 22 
www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir08_fs_r_en.pdf 
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2.5. Uniós alapok a konvergencia felgyorsítása érdekében 

A 2007-2013 közötti idıszakban Románia 30 milliárd euró értékben kaphat támogatást a 

strukturális és kohéziós alapokból. A mezıgazdaságnak 7,5 milliárd euró jutna a termelés 

versenyképességének növelésére és a falusi környezetben élık életminıségének javítására. A 

közlekedés 4,5 milliárd euró támogatásban részesülhet, amelynek nagy részét autópályák 

építésére, vasútvonalak korszerősítésére, utak, vasútállomások, hidak rekonstrukciójára 

lehetne felhasználni. Regionális fejlesztésre 3,7 milliárd eurót irányoztak elı, ami a helyi 

infrastruktúra fejlesztését, egészségügyi létesítmények modernizációját szolgálná. Emberi 

erıforrás fejlesztésére 3,5 milliárd eurót fordítanának, környezetvédelemre pedig 4,5 

milliárdot.  

A fejlesztések megvalósításának akadálya a gyenge intézményi szerkezet. A verseny 

tisztaságát szabályozó hatóságok ugyanis jelenleg még nem képesek a kormányzati apparátus 

döntéseit ellenırizni. A minisztériumok nem ismerik el függetlenségüket, hanem inkább a 

végrehajtó apparátus tagjának tekintik ıket. Komoly gondok keletkeztek 2007-ben már a 

mezıgazdasági alapok EU-konform felhasználásában, ami majdnem ezen alapok 

felfüggesztéséhez vezetett. Kérdés, hogy sikerül-e lényegesen javítani a kormányzati és a 

regionális adminisztráció hatékonyságát, erısíteni a koordinációt, javítani a pályázatok 

elıkészítését, politikai konszenzust kialakítani a nagyobb projektek végrehajtására, és 

megteremteni egy erıteljesebb és jobban mőködı pénzügyi ellenırzı mechanizmust. A román 

közigazgatás és intézményi szerkezet fejletlensége, átpolitizáltsága, és sok esetben a súlyos 

korrupció komoly akadálya az EU-támogatások hatékony felhasználásának. Az uniós tagság 

nem helyettesíti a szükséges piaci reformokat, és önmagában nem garancia arra, hogy a 

konvergencia megvalósul. Következetes és egyértelmő felzárkózási stratégia nélkül az ország 

nem tudja hatékonyan kihasználni az uniós tagság által nyújtott elınyöket.  
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2.6. Románia és a globális válság 

A gazdaság 2008 elsı háromnegyedévében az elızı év azonos idıszakához képest még 

erıteljesen, 8,9 százalékkal növekedett. A gazdaság sebezhetısége és a globális pénzügyi 

válság hatása az utolsó negyedévben bekövetkezett lassulásban vált nyilvánvalóvá. A bruttó 

hazai termék 2008-ban meghaladta a 125 milliárd eurót és az elızı évhez képest 7,9 

százalékkal bıvült. A magas növekedési ütem negatív oldala, hogy 2009-ben fájdalmas 

korrekció várható és az éves növekedést a bécsi UniCredit Csoport 0,6 százalékra teszi. A 

fogyasztó árak a legmagasabb növekedési ütemet – éves szinten 9 százalékot – 2008 

júliusában érték el, a dezinfláció 2008 második felében kezdett kibontakozni. A 2008 év végi 

infláció várható szintje 4,7 százalék lehet, amely nem sokkal, de meghaladja a központi bank 

által rögzített 3,5%+/-1%-os szintet.  

A növekedés lassulásának hatására az import emelkedése mérséklıdött, aminek 

következtében a folyó fizetési mérleg hiánya kismértékben javult. A hiány 2007-ben a bruttó 

hazai termék 13,7 százalékát tett ki, ami 2008-ban 12,7 százalékra csökkent. A lej 

leértékelıdése az importon alapuló fogyasztást drágította. Ugyanakkor az exportban is 

jelentkeztek a negatív tendenciák: 2008 novemberében a kivitel éves szinten 9 százalékkal 

zuhant. Várhatóan 2009-ben a folyó fizetési mérleg hiánya mérséklıdik, amit az elızı évinél 

alacsonyabb energiaárak és a gyengülı belföldi kereslet okoz.  

 

2.7. A nemzetközi munkaerı-áramlás  

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization for Migration, IOM) az 

ezredforduló idején 120 millióra becsülte azokat, akik nem a hazájukban élnek, 2006-ban már 

191 millióra tették a migránsok számát, ami a világ lakosságának mintegy 3 százaléka. A 

migrációt fokozta az egyes régiók, országok közötti jövedelemkülönbség, civilizációs 

eltérés, de összefüggésben állt a fejlett országokban élezıdı demográfiai helyzettel, 

munkaerıhiánnyal. A nemzetközi munkaerı-vándorlás résztvevıi a munkaerıpiac két 

szegmensébıl származnak: egy részük magasan kvalifikált, másik részük pedig alacsony 

képzettségő, akik szezonális munkát vállalnak.  

A föld 3,2 milliárd munkaképes korú lakosából mintegy 1,3 milliárd az úgynevezett dolgozó 

szegény. A dolgozó szegények olyan munkavállalók, akiknek és családjuknak a napi egy fıre 

jutó jövedelme kevesebb, mint 2 dollár. Az ILO 2007-es jelentése a legmagasabb 
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munkanélküliségi rátát a Közel-Keleten és Észak-Afrikában jelezte, miközben nyilvánvaló, 

hogy Fekete-Afrikában a foglalkoztatási gondok sokkal súlyosabbak.  

A szabályozott, gazdasági indokból történı migráció kedvezı hatásokkal járhat mind a 

befogadó, mind a küldı ország számára. A küldı ország szempontjából haszonként 

jelentkezik a jövedelmek egy részének hazautalása, de haszon lehet a migráns által szerzett 

tudás, humán tıke is, amit az esetleges hazatéréskor lehet kamatoztatni. A vándorlás 

ideiglenes jellege felmerül a fogadó ország részérıl is. A tapasztalatok azonban azt mutatják, 

hogy az ideiglenesen jött migránsok letelepednek, és így a családegyesítés végett újabb 

bevándorlást generálnak. A képzett munkaerı vándorlása esetén a befogadó ország nyer azzal, 

hogy a képzés költségeit a fejletlenebb küldı ország viseli.9 

A migránsok számára a leginkább vonzó célországok azok, ahol a politikai rendszer stabil, 

mőködnek a demokratikus intézmények, és magas az életszínvonal. Sokan a korábbi 

gyarmatokról származnak, beilleszkedésüket megkönnyíti az azonos vagy hasonló nyelvi 

kultúra. 

A migráció és az átutalások tekintetében a dél-észak viszonylat mellett létezik a dél-dél 

kapcsolat is. Az átutalások tekintetében a Világbank 2008-ra vonatkozó becslése szerint 

milliárd dollárban a következı sorrend állapítható meg: India - 30, Kína - 27, Mexikó – 24, 

Fülöp sziget – 19, Lengyelország – 11, Nigéria – 10, Egyiptom – 9, Románia – 9, Banglades – 

9, Pakisztán – 7.10 Az Európából és Közép-Ázsiából érkezett migránsok állományának száma 

47,6 millió. Többségük (59%) Európában és Közép-Ázsiában marad, 29 százalék megy más 

fejlett OECD-országba, 4 százalék egyéb magas fejlettségő országba és 8 százalék déli 

országokba. Európában és Közép-Ázsiában több úgynevezett migrációs folyosó található. 

Ezek között a legfontosabbak: Oroszország-Ukrajna, Ukrajna-Oroszország, Törökország-

Németország, Szerbia és Montenegró-Németország, Románia-Spanyolország, Románia-

Olaszország, Lengyelország-Nagy-Britannia. A hazautalások döntıen pozitív hatásain 

kívül vannak negatív következményei is. Ezek között megemlíthetı, hogy a nagy külföldi 

                                                 
9 Fóti Klára: Népesedési Folyamatok a Nemzetközi Migráció Fı Jellemzıi és Munkaerı-Piaci Problémák a 
Világgazdaságban. Háttértanulmányok a magyar külstratégiához I. Szerkesztette: Farkas Péter, MTA VKI 
www.vki.hu/ujd/hattertan_2009_1.pdf 
 
10 Dilip Rath: International Migration, Remittances and Development in Europe and Central Asia, GDLN 
Migration Policy Series: Europe & Central Asia, February 5, 2009, Wasington DC. 
www.worldbank.org 
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valuta beáramlás a hazai valuta felértékelıdéséhez vezethet, ronthatja az export 

jövedelmezıségét. A pénztranszfer kialakíthat függıséget a külföldi jövedelemtıl.  

A brit Economist Intelligence Unit felmérése szerint bevándorlás szempontjából leginkább 

vonzó célországok sorrendben: USA, Nagy-Britannia, Ausztrália, Norvégia, Franciaország, 

Kanada, Svájc, Svédország, Írország és Hong Kong. Azok az országok, amelyeknek 

munkaerı-problémák miatt leginkább szükségük van a migránsokra: Japán, Olaszország, 

Portugália, Finnország, Csehország, Görögország, Franciaország, Lettország, Belgium és 

Ausztria. Látható, hogy a két csoport nem teljesen felel meg egymásnak. Japán kivételével a 

nyugat-európai és a kelet-európai országoknak van a leginkább szükségük a 

vendégmunkásokra.11  

Az elmúlt évtizedben (1997-2006) a bevándorlás a régi EU-15 országba jelentıs 

mértékben emelkedett. Az OECD-országok között Spanyolországban növekedett a 

legnagyobb mértékben a vendégmunkások száma, ezt követte Írország, Ausztria, Nagy-

Britannia. Az Egyesült Államokhoz képest, ami tradicionálisan egy bevándorló ország, az 

EU15 is el kezdett felzárkózni a külföldön született lakosság arányát tekintve. Mégis az EU27 

országai között nagyon jelentıs eltérések maradnak a bevándorlók helyzetét és lehetıségét 

tekintve. A külföldön született lakosság aránya a belföldi lakossághoz képest 2006-ban 

Írországban és Ausztriában 14 százalék, Németországban és az Egyesült Államokban 13 

százalék, Nagy-Britanniában 10 százalék, Franciaországban 8 százalék körüli értéket 

mutatott. Azokból az országokból, ahol a migránsok aránya a tíz százalékot meghaladta, 

három különbözı csoportot lehet képezni:  

- Nagyon dinamikus bevándorlás: Spanyolország, Ciprus, Írország, Luxemburg. A nettó 

bevándorlás évi nyolc ezrelék. 

- Klasszikusan befogadó országok: Ausztria, Belgium, Svédország, Németország, 

Franciaország, Hollandia. Nettó bevándorlás évi két ezrelék.  

- Korábban befogadó országok: Észtország, Lettország. A Szovjetunió fennállása alatt 

nagy bevándorlás, az elmúlt évtizedben alacsony bevándorlás. Nettó bevándorlás évi 

egy ezrelék.  

                                                 
11 Barbara Span, The Global Migration Barometer, September 2008, Washington DC 
www.un.org/esa/population/meetings/seventhcoord2008/Span.pdf 
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Azok az uniós tagországok, ahol a külföldön született lakosság aránya tíz százalék alatt van, 

szintén három csoportba sorolhatók: 

- Kialakuló befogadó országok: Portugália, Görögország, Málta, Nagy-Britannia, Dánia, 

Olaszország. A nettó bevándorlás évi három ezrelék körül alakul. 

- Forrás országok: Románia, Bulgária, Litvánia, Lengyelország. A nettó kivándorlás évi 

egy ezrelék.  

- Maradék országok: Csehország, Magyarország, Szlovénia.  

Az EU15-ben a külföldi állampolgárok aránya a teljes lakosság hat százaléka körül alakul.  

A statisztika nem tudja számba venni az úgynevezett irreguláris, vagyis nem legális 

migrációt. Becslések szerint 4-8 millió nem legális bevándorló él az EU-27-ben. Számuk 

évente fél millióval emelkedik. Az EU15-ben 2006-ban a nyolc új tagországból érkezı 

bevándorlók száma 1,293 millió fı volt, ebbıl Németországban 481,7 ezer, Nagy-

Britanniában 328,6 ezer, Olaszországban 79,8 ezer, Ausztriában 78,9 ezer, Spanyolországban 

74,3 ezer bevándorló lakott.  

Ausztriában 2006 januárjában új bevándorlási törvény lépett hatályba, amely az engedélyezési 

folyamatot lényegesen megnehezítette. A legfontosabb változás az volt, hogy a 

családegyesítést ahhoz kötötték, hogy a befogadó félnek rendszeres jövedelemmel kell 

rendelkeznie, ami legalább a minimálbér szintjén van. Megnehezítették az osztrák 

állampolgársághoz való hozzáférést. Míg 2005-ben 35 500 személy, 2006-ban már csak 

26 300 személy kapott állampolgársági státuszt. Ezen személyek több mint 50 százaléka a 

volt Jugoszlávia utódállamaiból, 30 százaléka pedig Törökországból származott. Az illegális 

bevándorlás és az engedélynélküli tartózkodás növekvı gondot jelent a hatóságoknak. 

Különösen gyakori volt a háztartásokban alkalmazott nem bejelentett munka. A legalizálás 

érdekében 2008-ban az EU tagországokból származó, a szolgáltatásban elhelyezkedı 

személyek könnyebben kapnak munkavállalási engedélyt.  

Olaszországban a munkavállalási engedélyt éves kvótához kötik. A kvótát 2006-ban és 2007-

ben 170 ezer fıre állapították meg, ami a 2005-ös szint kétszerese volt. A közelgı csatlakozás 

miatt a román és a bolgár vendégmunkásokat mentesítették az engedélyezési eljárás alól. A 

következı évben 684 ezer kérelmet nyújtottak be, aminek fele családsegítı szolgáltatást 

tartalmazott. A regisztrált teljes külföldi lakosság létszáma 2006-ban majdnem elérte a 3 
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milliót. A 2004-ben csatlakozott új tagországoknak Olaszország teljesen megnyitotta a 

munkaerıpiacát, de a romániai és a bolgár munkavállalók felé sem támasztanak akadályokat. 

A legálisan tartózkodó román állampolgárságú lakosság száma 2007 folyamán több mint 500 

ezer fıre emelkedett, és ezzel meghaladta az albánok számát. Egy 2007-ben kiadott törvény 

megkönnyítette azon EU-állampolgárok kiutasítását, akik megszegték a törvényt. Az illegális 

bevándorlás jelentıs maradt, 2006-ban több mint 22 ezer illegális migránst tartóztattak le 

fıleg Itália déli partjainál. Az illegálisan tartózkodók nagy része vízummal vagy hamis 

papírokkal rendelkezik. 

Spanyolországban 2007 elején 4,5 millió külföldi állampolgár tartózkodott, ami a teljes 

lakosság 10 százalékát tette ki. A fontosabb származási országok: Marokkó (583 ezer fı), 

Románia (527 ezer fı), Egyesült Királyság (315 ezer fı). A munkavállalás engedélyezéshez 

és regisztrációhoz van kötve, de nincs korlátozva. A munkavállalási engedéllyel rendelkezı 

románok száma 2006 végén 211 ezer fı, 2007. október végén pedig már 506 ezer fı volt. A 

vízum lejárta utáni engedély nélküli tartózkodás az illegális bevándorlás fı formája. A 

nemzetközi gazdasági válság a spanyol gazdaságot különösen drámai módon érintette, egy év 

alatt elveszett 1 millió munkahely, a munkanélküliségi ráta 14 százalék fölött van, ami az 

Európai Unióban a legmagasabb. Ebben a feszült helyzetben a spanyol rendırség 2009 

februárjában heti kvótát szabott az illegális tartózkodók letartóztatására. A legális és illegális 

migránsok számát 5 millió fıre becsülik, ami a 46 milliós lakossághoz képest igen magas. A 

korábbi évek fellendülése miatt különösen az építıiparban, mezıgazdaságban, vendéglátásban 

alkalmaztak vendégmunkásokat, akiknek egy részétıl most szabadulni igyekeznek. A 

bevándorlók a spanyolokhoz képest 2:1 arányban veszítik el a munkájukat, vonatkozik ez a 

román munkavállalókra is.  

Romániából 2006-ban 68 ezer személy kapott engedélyt külföldi munkavállalásra. A 

hivatalos adat mélyen alábecsüli a külföldön munkát vállalók, illetve a külföldön 

tartózkodó román állampolgárok számát, mivel többségük nem jelentette azt be a romániai 

hatóságoknak. Olaszország és Spanyolország a két fı célállomás. Olaszországban 2006-ban 

340 ezer román állampolgárt jegyeztek be, számuk 2007-ben megduplázódott. Feltehetı, hogy 

a 2007-ben regisztráltak többsége már korábban az országban tartózkodott. A 

vendégmunkások hazautalásának összege az elmúlt években jelentısen emelkedett: 2006-ban 

5,3 milliárd euróra nıtt, ami a bruttó hazai termék több mint 5 százalékát adta. A romániai 

bevándorlás mérsékelt maradt. A Romániában engedéllyel tartózkodó külföldiek száma 2006-

ban 54 ezer fıt tett ki, ami a teljes lakosság 0,2 százaléka volt. A bevándorlók többsége 
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Moldovából (11 400), Törökországból (6 300) és Kínából (5 000) származott. Az Európai 

Unió tagországaiból jövı munkát keresıknek nincs szükségük munkavállalási engedélyre. 

Az Európai Bizottság egy 2008. november 18-án publikált jelentésében foglalkozott a szabad 

munkaerıvándorlás kérdésével az unió kibıvítése után.12 A jelentés megállapítja, hogy a 

2003-ban és a 2005-ben aláírt Társulási Szerzıdések alapján a tagországok ideiglenesen 

korlátozhatják a többi tagország dolgozóinak szabad munkavállalási jogát. Ezek az átmeneti 

intézkedések nem vonatkozhatnak az önfoglalkoztató uniós állampolgárokra. A korlátozás 

ellenére egy tagországnak az új tagországok munkavállalóit mindig elınyben kell részesítenie 

a nem uniós országok munkát keresı személyeivel szemben. Az átmeneti idıszak maximum 

hét évig tarthat, amelyet három elkülöníthetı idıszakra (2+3+2) kell osztani. A román és a 

bolgár vendégmunkásokkal szemben jelenleg 15 tagország alkalmaz korlátozásokat, míg 

10 tagország (Finnország, Svédország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Ciprus, 

Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia) megnyitotta a munkaerıpiacát. A korlátot alkalmazó 

15 tagországból 7 alkalmaz egyszerősítést, gyorsított eljárást (Ausztria, Belgium, 

Luxemburg), felmentést a munkaerıpiaci teszttıl, amikor a munkavállalási engedélyt kiadják 

(Ausztria, Franciaország, Magyarország, Németország), bizonyos szakmákban felmentést a 

munkavállalói engedélytıl (Dánia, Magyarország, Olaszország). Az átmeneti idıszak 

második szakasza 2009. január elsején kezdıdött, azoknak a tagországoknak, amelyek a 

korlátozásokat folytatni akarják, 2008. december végéig értesíteniük kellett az Európai 

Bizottságot. A következı országok nyitották a munkaerıpiacukat 2009. január 1-tıl: 

Görögország, Spanyolország, Portugália és Magyarország. 

Az Európai Unió Munkaerıpiaci Felmérése szerint az EU25-ben a bevándorolt bolgár és 

román állampolgárok száma 2003 végén 690 ezer fı, 2007 végén 1,8 millió fı volt. A 

bevándorlás jóval ezen országok EU csatlakozása elıtt kezdıdött. Az elmúlt négy évben az 

Európai Unión belüli vándorlás 19 százaléka Romániából származott, 4 százaléka 

Bulgáriából. A lengyel állampolgárok aránya 25 százalék, a dánoké 7, az angoloké 6, a 

szlovákoké 4 százalék volt. A román migránsok több mint 50 százaléka Spanyolországba 

vándorolt, 25 százaléka Olaszországba, a többi tagország részesedése sehol sem haladta meg a 

2 százalékot (2.4. táblázat).  

                                                 
12 Commission of the European Communities, The impact of free movement of workers in the context of EU 
enlargement, Brussels 18.11.2008 
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langID=en 
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2.4. táblázat: Fıbb célállomások az Európai Unión belüli migránsok számára (15-64 év 
között, 2007-ben) 
EU állampolgárok, akik 4 
éve vagy rövidebb ideje 
laknak egy másik 
tagországban 

Fı Európai Uniós célországok százalékban 

Lengyel 59%     Brit 17%     Ír 11%     Dán 
Román 57%     Spanyol 26%     Olasz   2%     Brit 
Dán 33%     Francia 22%     Osztrák 18%     Brit 
Brit 39%     Francia 20%     Spanyol 18%     Ír 
Francia 35%     Brit 16%     Dán 16%     Belga 
Portugál 31%     Spanyol 28%     Francia 28%     Brit 
Bolgár 56%     Spanyol 15%     Dán   7%    Görög 
Szlovák 55%    Brit 21%     Cseh 11%    Ír 
Olasz 26%    Spanyol 23%     Olasz 21%    Francia 
Litván 52%    Brit 33%     Ír 10%    Dán 
Egyéb EU állampolgár 38%    Brit 17%     Dán   9%    Francia 
Összes EU migráns 32%    Brit 18%     Spanyol 10%    Ír 

Forrás: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langID=en 

 

A mobilitási ráta a küldı országokat tekintve vegyes képet mutat. A vizsgált idıszakban 

(2003-2007) a román munkaképes lakosság 2,5 százaléka vándorolt az Európai Unió 

többi tagországába. Bulgáriában a megfelelı mobilitási mutató 1,7 százalék. A legmagasabb 

mobilitási arány, 3,1 százalék Litvániában van. Ezt követi Ciprus (3%), Lengyelország (2%) 

és Szlovákia (2%). Alacsony unión belüli mobilitási ráta alakult ki Csehországban és 

Magyarországon. Ha figyelembe vesszük azokat a migránsokat, akik már több mint négy éve 

hagyták el hazájukat, akkor Portugália és Írország esetében igen magas mutatót találunk (9%) 

és (8,2%).  

A munkaerı-beáramlás újabb hulláma az új tagországokból már nem valószínő. Az 

Egyesült Királyságba és Írországba történı bevándorlási hullám úgy látszik, hogy 2006-ban 

érte el csúcspontját, és nagymértékben hanyatlott 2007-ben és 2008 elsı negyedévében. Azóta 

megkezdıdött a vendégmunkások visszavándorlása szülıhazájukba. A munkaerıt kibocsátó 

országokban az elmúlt években gyors jövedelememelkedés történt és a munkanélküliség 

mérséklıdött. A fiatal korosztályok számának csökkenése az új tagországokban szintén 

korlátozza a potenciálisan mobil munkaerıt. A jelenlegi globális válság csökkenti a munkaerı 

iránti keresletet, és visszaveti a munkaerı mozgását. 

Svédország, Finnország, Görögország és Portugália korán megnyitották munkaerıpiacukat, de 

a bevándorlás alacsony maradt. Németország és Ausztria ezzel szemben korlátozták a 

bevándorlást, de az mégis viszonylag magas lett. Ez azt mutatja, hogy a korlátozásoknak az 
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unión belüli munkaerımozgásra mérsékelt hatásuk van. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

korlátozások megszüntetése csökkenti a nem bejelentett munka elıfordulásának 

valószínőségét.  

A 2007-re vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a Romániából érkezett munkavállalók 

foglalkoztatási rátája megközelítıen megegyezik az EU-15 országban kialakult rátával, 

ami lényegesen magasabb, mint Romániában. A munkanélküliségi ráta ugyanakkor 

magasabb, mint a befogadó országé, de alacsonyabb, mint azon migránsoké, akik nem uniós 

országból származnak. Az új uniós országokból érkezı bevándorlók többsége 

munkavállaló és csak kevesebb, mint 10 százalékuk vállalkozó. A Romániából és 

Bulgáriából származó munkavállalók közel 70 százaléka 35 évnél fiatalabb. A nıi 

munkavállalók részesedése viszonylag magas. 

Bulgária és Románia (EU-2) munkavállalói döntıen a következı ágazatokban 

helyezkednek el: mezıgazdaság, építıipar, vendéglátás, családsegítés. Az új EU-

tagországok munkavállalóinak pozitív a hozzájárulása a régi országok gazdasági 

növekedéséhez. Az EU-2 a kibıvített Unió bruttó hazai termékét rövidtávon 0,15 százalékkal, 

hosszú távon 0,27 százalékkal bıvítette 2004-2007 között. A munkaerı-mobilitás segített az 

inflációs feszültséget mérsékelni a fogadó országokban, miközben növelte az inflációt a küldı 

országokban. A bevándorló hatása a közkiadások és a jóléti költségek növekedésére 

nemzetgazdasági szinten elhanyagolható nagyságú, de helyi szinten okozhat feszültséget az 

oktatásban, egészségügyben és az ingatlanpiacon. 

A külföldön munkát vállalók hazautalásai a kibocsátó országokban lényeges bevételi 

forrást képeznek, növelik a belföldi keresletet, hozzájárulnak tıkeintenzív üzleti 

vállalkozások beindításához. A hazautalások különösen Lengyelországban, a balti 

államokban, Romániában és Bulgáriában képeztek jelentıs hozzájárulást a bruttó hazai 

termékhez. A külföldi munkavállalás aggodalmat okozott azzal, hogy növelte ezen 

országokban a munkaerıhiányt. Az erısödı munkaerıhiányt azonban ezen országokban 

elsısorban olyan tényezık okozták, mint a magas gazdasági növekedés, a viszonylag alacsony 

foglalkoztatási szint, és az országokon belüli alacsony munkaerı-mobilitás. A munkaerıhiány 
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olyan ágazatokat sújtott, mint az építıipar, vendéglátóipar és az egészségügy. A migrációnak 

van egy negatív hatása a családok kohéziójára és döntıen a gyermekek fejlıdésére.13 

 

2.8. Munkaerıpiaci folyamatok Romániában 

Az aktív lakosság száma 2008 harmadik negyedévében 10,178 millió fı volt, amibıl a 

foglalkoztatottak 9,627 milliót, a munkanélküliek 551 ezer fıt tettek ki. A 15 éven felüli 

inaktívak száma 8,061 millió volt. A foglalkoztatási ráta a munkaképes korú lakosság 60,5 

százalékát tette ki (2.5. táblázat).14 A férfiak foglalkoztatási rátája 66,7-, a nıké 54,3, a falusi 

lakosságé 64,0, a városi lakosságé 58,1 százalék volt.  

2.5. táblázat: A foglalkoztatás alakulása kor szerint százalékban 
 15-24 éves 25-54 éves 55-64 éves 65 év felett 
2007 III. negyed 25,9 75,9 45,1 18,3 
2007 IV. negyed 22,7 73,7 41,3 14,5 
2008. I. negyed 23,3 73,5 40,0 13,7 
2008 II. negyed 25,9 74,9 43,6 15,9 
2008 III. negyed 26,4 75,4 45,9 16,4 

Forrás: Institutul National De Statistica, Communicat De Presa NR.2 din 6 ianuarie /2009 

 

A munkanélküliségi ráta 2008 3. negyedévében 5,4 százalékot tett ki, az elızı év azonos 

negyedévében mért 6,0 százalékkal szemben (2.6. táblázat).  

2.6. táblázat: A munkanélküliségi ráta életkor, nem és lakhely szerint 2008 harmadik 
negyedévében 
 Férfi Nı Városi Falusi 
15-24 év 19,2 19,3 24,8 14,8 
25-34 év 5,4 4,3 5,3 4,3 
35-44 év 4,5 3,9 5,0 3,1 
45-54 év 4,9 2,8 4,9 2,3 
55- 2,6 0,3 3,1 0,9 

Forrás: Institutul National De Statistica, Communicat De Presa NR.2 din 6 ianuarie /2009 

 

                                                 
13 In Romania, Children Left Behind Suffer the Strains of Migration, Dan Bilefsky, New York Times, February 
15, 2009 
14 Ide tartoztak azok a munkavállalók, aki az adott idıszakban egy hét alatt egy óránál többet dolgoztak 
valamilyen ellenértékért.  
Ocuparea si somajul in trimestrul III 2008. Comunicat De Presa Nr.2 din 6 ianuarie 2009, Institutul National De 
Statistica. 
www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_III_08.pdf 
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A Nemzeti Statisztikai Intézet 2008. decemberi havi jelentése a foglalkoztatottak számát 

mindössze 4,738 millióra teszi, ami azoknak a számát tartalmazza, akiknek a vizsgált 

idıszakban érvényes munkaszerzıdésük volt.15 E szerint a foglalkoztatottak száma 2007 

végéhez képest 20 ezer fıvel emelkedett. A foglalkoztatási ráta lényegesen alacsonyabb a 

korábban jelzettnél: 2006-2007 mindkét évében 58,8 százalék volt, ami a régióban Romániát 

az alacsony foglalkoztatottsági szinttel rendelkezı országok közé sorolja. Számos 

ágazatban az utóbbi években a foglalkoztatottak száma jelentısen emelkedett, különösen 

az építıiparban, kereskedelemben, vendéglátásban, pénzügyi szolgáltatásokban, 

közigazgatásban nıtt az új állások száma. Ezzel szemben csökkent a munkaerılétszám a 

feldolgozóiparban, különösen a fogyasztási cikkek gyártásában, valamint a 

mezıgazdaságban.16  

A Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség a munkanélküliek számát 2008. szeptember 30-án 

352 912 fıre tette, a munkanélküliségi ráta pedig 3,9 százalék volt. A munkanélküliek 76,7 

százalékának csak alapfokú végzettsége van, 17,8 százaléka rendelkezik középfokú 

végzettséggel és 5,5 százalékának van felsıfokú diplomája. A munkanélküliség regionális 

bontásban nagy eltérést mutat:  

• Nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta: Ilfov megyében (1,2%), Temes megyében 

(1,3%), Konstanza megyében (1,7%), Bukarestben (1,7%) és Szatmár megyében 

(1,9%). Itt számos ágazatban van munkaerıhiány. 

• Alacsony a munkanélküliségi ráta: Bisztrica-Naszód megyében (2,2%), Bihar 

megyében (2,5%), Szeben megyében (2,6%), Kolozs megyében (2,6%), Arad 

megyében (2,7). 

• Átlagos, vagy annál enyhén magasabb munkanélküliségi ráta: Brassó megyében (3,9), 

Máramaros megyében (4,1%), Maros megyében (4,2%). 

• Az átlagnál magasabb: Hargita (4,9%), Szilágy (4,4%), Bákó (5,1%), Iasi (5,2%), 

Fehér (5,4%), Hunyad (5,5%), Galac (5,7%) és Kovászna megyében (6,5%). 

• Nagyon magas a munkanélküliségi ráta: Vaslui, Dolj, Gorj, Mehedinci megyékben. 
                                                 
15 Buletin Statistic Lunar Nr.12. 2008 
www.insse.ro 
16 Romania, Strategic national Report Regarding Social Protection and Social Inclusion 2008-2010, September 
2008. 
www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/081208Report2008-2010.pdf 
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A munkaerıpiaci helyzet kilátásait mérte fel a Manpower multinacionális cég romániai 

leányvállalata.17 A felmérés 750 romániai munkáltatóval készített interjút 10 iparágban és 8 

régióban. A munkáltatók várakozásai kevésbé pozitívak 2008 végén, mint három hónappal 

ezelıtt, a gyengülı piaci kondíciók miatt számos vállalatnak a kereslet alakulásához kell 

gondosan igazítania a munkaerı felvételét. A következı ágazatokban várhatóan lassul a 

munkaerı-felvétel a következı három hónapban: mezıgazdaság, halászat, építıipar és 

vendéglátás. Munkaerı elbocsátás olyan ágazatokban várható, mint az elektromosenergia-, 

gáz- és vízszolgáltatás. Figyelemre méltó, hogy a pénzügyi és biztosítási szférában, az 

ingatlanértékesítésben és más üzleti szolgáltatásokban a vállalatvezetık kedvezıen ítélték 

meg a kilátásokat. Érdekes, hogy ez a felmérés nem tükrözi a 2008 végén az autóiparban és a 

kapcsolódó ágazatokban, az építıiparban és a kiszolgáló ágazatokban bekövetkezett kényszer 

leállásokat, mőszakcsökkentéseket. Az elbocsátások leginkább érintették a vas- és acélipart, 

építıipart, vegyipart, olaj – és gázkitermelést, és az autóipart. Az elbocsátások a következı 

városokban fordultak elı nagyobb méretekben: Bukarest, Prahova, Kolozsvár, Brassó, 

Temesvár, Arad, Konstanza és Nagyszeben. 

A válság kezdete óta a munkanélküliség leginkább az északkeleti, délnyugati és déli 

megyékben emelkedett. Emelkedett a munkanélküliség a külföldön dolgozó románok 

között is. 2008 októberében Spanyolországban 31 ezer, Olaszországban 18 ezer munkanélküli 

román állampolgárt tartottak nyilván. Munkanélküli román állampolgárok inkább a külföldi 

munkanélküli segélyt választják, mint a hazatérést. A román Munkaügyi Minisztérium 

Olaszországban és Spanyolországban állásbörzéket szervez, hogy hazatérésre bírja a 

vendégmunkásokat. A hazatérést azonban nem teszi vonzóvá a viszonylag alacsony 

kereseti lehetıség. Egy felmérés szerint az Olaszországban élı románok egyharmada térne 

haza a következı két évben, ha az otthoni kereseti feltételek javulnának. A külföldön élık 

egyharmada szeretne hazájában házat építeni, egynegyede vállalkozásba fogna, és csak 

egyötöde tervezi, hogy két évnél tovább maradna Olaszországban.18 

A bukaresti Soros Alapítvány 2009 februárjában publikálta jelentését „Román közösségek 

Spanyolországban” címmel.19 A mintába 832 felnıtt román került. A madridi régiót 

vizsgálták, ahol a román bevándorlók egynegyede lakik. A spanyol Nemzeti Statisztikai 

                                                 
17 Manpower Employment Outlook Survey Q1 2009, Manpower Romania, December 2008 
www.portalqa.manpower.com 
18 Eastern Europe struggles to bring back its workers, Euractiv 12 June 2008 
www.euractiv.com/en/socialeurope/eastern-europe-struggles-bring-back-workers/article-17326 
19 soros.ro/en/communicate_detaliu.php?communict=85 
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Intézet szerint számunk meghaladja az 50 ezret. A vizsgálat szerint a bevándorlók magukat 

Spanyolországban élı románoknak tekintik. Az elsı letelepedık Erdélybıl és Bánátból 

érkeztek, de késıbb már a Havasalföldrıl és Moldovából is. A spanyol munkaerıpiac 

elsısorban alacsony bérő és képzettségő munkavállalókat keres a kereskedelem és a 

szolgáltatások számára. A román munkavállalók társadalmi státuszában az elvégzendı munka 

veszteséget jelent, amit a magasabb jövedelem kompenzál. A lakáskörülményeiket tekintve a 

válaszadók 79 százaléka olyan ingatlanban lakott, ahol több család élt együtt. Ennek ellenére 

közülük kevesen voltak elégedetlenek a lakáskörülményükkel, és csupán 25 százaléka 

válaszolta azt, hogy Romániában jobb körülmények között élt. A román közösségek 

számára a fı feladat a tıkefelhalmozás, de többségük nem tekintette céljának a 

megtakarítások hazautalását. A hazatérést hosszú távú tervnek tekintették, akik hamarabb 

visszatérést fontolgattak, azoknál egészségük megromlása, vagy otthoni munkapiaci kilátásuk 

javulása volt a fı szempont. Mintegy 70 százalékuk legalább egy családtagjával él együtt.  

Tizenöt uniós tagállam – köztük Magyarország – 2008 végén arról tájékoztatta az Európai 

Bizottságot, hogy az általános 7 éves átmeneti idıszak elsı kétéves szakaszának lejártát 

követıen, 2009. január 1-tıl is fenn kívánja tartani a korlátozásokat a bolgár és a román 

munkavállalókkal szemben.20 A Bizottság 2008. novemberben közzétett jelentése a szabad 

munkavállalás útjában álló akadályok mielıbbi eltörlésére bíztatja a négy régi EU-tagállamot: 

Németországot, Ausztriát, Belgiumot és Dániát. A régi tagállamoknak 2009. április 30-ig kell 

értesíteniük Brüsszelt, hogy a 7 éves átmeneti idıszak elsı két, összesen ötéves szakaszának 

lejárta után is fenn kívánják-e tartani további két évre a korlátozásokat.21 A hosszabbítás nem 

lehet automatikus, a tagállamoknak igazolniuk kell, hogy a munkaerıpiac megnyitása súlyos 

zavarokat idézne elı a munkaerıpiacon, vagy fenyeget ennek veszélye. Ugyanakkor a 

csatlakozási szerzıdésben nincs pontosan meghatározva, hogy mi minısülne súlyos 

munkaerıpiaci zavarnak. Ausztria és Németország már jelezte, hogy 2009. május 1-jét 

követıen is korlátozni kívánja az EU8-ak és Bulgária, Románia munkavállalóinak a piachoz 

való szabad hozzáférését. A Bizottság véleménye szerint eddig a szabad munkavállalás a 

munkaerı-utánpótlás révén és a hiányszakmák betöltésével hozzájárult a gazdasági 

növekedéshez. 

                                                 
20 Magyarország mégsem így tett, 2009. január 1-jétıl a román állampolgárok foglalkoztatásáról már csak 
bejelentési kötelezettség van érvényben, amit a munkáltatónak kell megtennie, engedélyt azonban már senkinek 
sem kell kérnie.  
21 Maradnak a zárt ajtók a román munkavállalók elıtt, 2008. november 20. 
Kitekinto.hu/bem-rakpart/2008/11/20/maradnak_a_zart_ajtok_a_roman_munkavallalok_eltt/ 
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Az unión kívülrıl jóval többen vándoroltak be 2003-2008 között a régi tagállamokba, 

mint az újonnan csatlakozott országokból. Az újonnan csatlakozott országokból származó 

munkavállalók aránya a régi tagországok munkavállalóinak 0,2 százalékáról 0,5 százalékára, 

miközben a nem uniós állampolgároké 3,7 százalékról 4,5 százalékra nıtt. Számos régi 

tagállamba jóval nagyobb volt az EU15-bıl is a beáramlás, mint az EU10-bıl. Az osztrák 

kormány véleménye szerint a Bizottság nem veszi figyelembe a határ menti ingázók és az 

úgynevezett idénymunkások számát, ami indokolttá teszi a korlátozások fenntartását. 

 

2.9. Külföldi munkavállalók Magyarországon 

A munkaerı migrációjáról szóló szakirodalom megállapítja, hogy az alapvetıen kelet-

nyugati irányú, döntıen a foglalkoztatási lehetıségek és a jobb bérkilátások határozzák 

meg, de fontos szerepe van az etnikai természető vándorlásoknak is.22 A nyilvántartott 

külföldi munkavállalók száma 2005-ben 60 ezer fı volt, ami az összes munkavállalónak 

mindössze 1,53 százalékát tette ki. A külföldiek különbözı módokon vannak jelen a 

magyar munkaerıpiacon: munkavállalási engedéllyel rendelkeznek, mint korlátozással 

érintett uniós országok állampolgárai; velünk együtt csatlakozott tagállamok polgárai, akik 

regisztráltak; valamint azok, akik engedélymentesen vállalnak munkát (zöld kártyások). 

Vannak olyan munkavállalók is, akik nincsenek nyilvántartva, mert olyan tagállamból jönnek, 

amely polgárainak nem kell munkavállalási engedély vagy regisztráció. A legálisan 

Magyarországon dolgozó külföldiek száma több tízezer fıvel lehet nagyobb, mint az elmúlt 

években nyilvántartott 50-60 ezer fı. A feketegazdaság elıszeretettel alkalmaz jogszerőtlenül 

külföldi munkavállalókat. Ismeretes, hogy az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági 

Fıfelügyelıség (OMMF) 2005-ben 28 ezer, 2006-ban 42 ezer feketén dolgozó munkavállalót 

leplezett le. A fı területek az építıipar, mezıgazdaság, vendéglátás, kereskedelem, biztonsági 

tevékenység. Az illegálisan foglalkoztatottak 80-85 százaléka Romániából származik. 

A román-bolgár uniós csatlakozás kapcsán készült TÁRKI-tanulmány számos fontos 

megállapítást tartalmaz.23 E szerint a román állampolgárok migrációjának általában nem 

                                                 
22 Lukács Éva: A magyar és az uniós munkaerıpiac összefüggései. A munkaerımozgást érintı kérdések. MTA 
Világgazdasági Kutató Intézet, Háttértanulmányok a magyar külstratégiához III. 2009.  
www.vki.hu/ujd/hattertan_2009_3. pdf 203-221.o. A tanulmány fıbb megállapításaira a továbbiakban 
hivatkozom. 
23 Hárs Ágnes – Sík Endre: Szempontok a román-bolgár európai uniós csatlakozás magyar munkaerıpiacra 
gyakorolt hatásának értékeléséhez. TÁRKI, Budapest, 2006. 
www.tarki.hu 
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célországa Magyarország. Ez inkább a határon túli magyarokra vonatkozik. A román 

állampolgárok a mediterrán országokat részesítik elınyben, de hagyományosan a német-

osztrák reláció is fontos. A magyar munkaerıpiacon a középfokú végzettségőek, a 

szakmunkások és a szakképzetlenek jelennek meg elsısorban, kevésbé a felsıfokú 

végzettségőek. A magyarul beszélı román állampolgárok már az uniós csatlakozás elıtt 

is jelentıs számban dolgoztak hazánkban. Románia uniós belépésével a korábbi 

feketemunka részben legalizálódhat. A romániai munkavállalók célrégiója a fıváros és 

környéke. Egyes régiókban és szakmákban a munkaerıpiacon a külföldi munkaerı 

megjelenése versenyhelyzetet teremt. 

A magyar kormányzat a 354/2006. (XII.23) számú rendeletben24 szabályozta, hogy Bulgária 

és Románia munkavállalói számára 219 szakma tekintetében egyszerőbb eljárásban, a 

munkaerıpiac vizsgálata nélkül adja ki az engedélyt, míg a többi területen dolgozóknak 

szükséges a munkavállalási engedély. A liberalizált szakmákba tartoznak az igazán fontos 

területek, mint az egészségügyi és szociális dolgozók, mérnökök, az építıiparban, a 

feldolgozóiparban és az élelmiszeriparban dolgozók, valamint többek között a háztartási 

alkalmazottak. Nem került az engedélynélküli ágazatok közé a kereskedelem, a vendéglátás, a 

mezıgazdaság és az építıiparban a segédmunka. A kormányrendelet indoklása szerint 

könnyíteni akarták a munkaerıpiacra jutást, de feltételeztek egy jelentıs migrációs hullámot, 

ami miatt hozták a védıintézkedéseket. Komoly dilemmát okozott, mennyire célszerő határon 

túli magyarok számára megnyitni a munkaerıpiacot, ami viszont gyengítheti az ottani magyar 

közösségeket. A kettıs állampolgárságról szóló népszavazás (a politika által persze igen 

erısen manipulált) eredménye azt bizonyította, hogy a magyar lakosság körében sem élvez 

döntı támogatást a teljes nyitás. Az erdélyiek körében végzett, a migrációs potenciálra 

vonatkozó kutatások a túl magas bérvárakozást jelölik meg korlátozó tényezıként. Román 

viszonylatban eddig döntıen Erdély szolgáltatta Magyarország számára a munkaerıt.25 

A külföldi munkavállalók iráni kereslet regionálisan nagy eltérést mutat. A Közép-

Magyarországi régió a munkavállalási engedélyek több mint 60 százalékát adta ki. 

Figyelemre méltó, hogy a magyar – román határ menti területeken a kiadott munkavállalási 

engedélyek aránya nagyon alacsony. 

                                                 
24 Ez a Kormányrendelet 2008. január 1-jén hatályát vesztette. A helyébe lépı 355/2007. (XII. 23.) számú 
Kormányrendelet további munkaerıpiaci liberalizációt tartalmaz, mint arról a 3.1-es fejezetben is írunk.  
25 Kiss Tamás – Csata Zsombor: Migrációs potenciál vizsgálatok Erdélyben. Kiss Tamás (szerk) Népesedési 
folyamatok Erdélyben és a Kárpát-medencében, RMDSZ, Kolozsvár, 2004 
www.kettosallampolgarsag.mataki.hu/tanulmanyok/migracios_potencial.pdf 
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Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kiadványa szerint a világ több mint 110 országából 

érkeznek munkavállalók Magyarországra.26 Hazánk uniós csatlakozása óta bıvült azoknak 

a köre, akik kötöttségek nélkül beléphettek a magyar munkaerıpiacra. Nagy-Britannia, 

Írország, Svédország kezdettıl fogva, Spanyolország, Portugália, Görögország és Finnország 

2006 májusától, Olaszország 2006 novemberétıl, Hollandia pedig 2007 májusától engedi be a 

magyar munkavállalókat kötöttség nélkül. Viszonossági alapon az ezen országokból érkezı 

munkavállalók számára Magyarország sem ír elı engedélyezési kötelezettséget. A velünk 

együtt csatlakozott országokra vonatkozóan – Málta és Ciprus kivételével – a Csatlakozási 

Szerzıdés 2007. december 31-ig lehetıvé tette adminisztratív célú regisztráció alkalmazását. 

Zöldkártyaigazolást kérhetnek és engedélymentesen vállalhatnak munkát a még 

engedélyköteles Európai Gazdasági Térséghez tartozó államokból érkezı munkavállalók, akik 

12 hónap folyamatos engedélyezett magyarországi munkaviszonyt tudnak igazolni. 2008 

januárjától lényeges változások történtek a külföldiek munkavállalásának jogi 

szabályozásában. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó állampolgárok és hozzátartozóik 

foglalkoztatása engedélymentessé vált a szakképzettséget, vagy legalább középfokú 

végzettséget igénylı munkakörökben.  

A kiadott munkavállalási engedélyek száma 2005-ben több mint 53 ezret tett ki, a bejegyzett 

regisztrálások és zöldkártya igazolások száma megközelítette a 20 ezret. 2006-ban a 

Munkaügyi Központok 52 505 általános és 2 216 mezıgazdasági szezonális engedélyt adtak 

ki, 16 132 regisztrációt jegyeztek be, valamint 275 zöldkártyaigazolást adtak ki. 2006. 

december végén 64 626 külföldi munkavállaló rendelkezett munkavállalási engedéllyel vagy 

igazolással. A munkaügyi központok 2007-ben 37 586 általános és 907 mezıgazdasági 

szezonális engedélyt adtak ki. A bejegyzett regisztrációk száma 10 614, míg a zöldkártya 

igazolásoké 123 volt. A román állampolgárságú munkavállalók száma mintegy 15 ezer fıvel 

csökkent. A 2007-ben kiadott engedélyek, regisztrációk és zöldkártya igazolások együttes 

számát tekintve a külföldi munkavállalók 46 százaléka (25 485 fı) román, 18 százaléka 

(9 944 fı) szlovák, 15 százaléka (8 073 fı) ukrán állampolgár volt.  

A külföldi munkavállalók 62 százaléka a közép-magyarországi régióban, 19 százaléka 

Közép-Dunántúlon, 6 százaléka Dél-Alföldön, 5 százaléka Nyugat-Dunántúlon, 4 százaléka 

                                                 
26 Adatok a külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásáról a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
nyilvántartásai alapján. Idıszak: 1996-2007.  
www.afsz.hu/engine.aspx?page=stat_kulf_munkavall_mo-on 
stat_kulf_munkavall_mo-on_alt_tudnivalok [1].pdf 
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Észak-Magyarországon, 2-2 százaléka pedig a dél-dunántúli, illetve az észak-alföldi régióban 

talált munkát.  

A külföldi munkavállalók számára 2008 elsı háromnegyedévében kiadott engedélyek száma 

32 156 volt, ami 10 420 engedéllyel volt kevesebb, mint az elızı év azonos idıszakában. 

Ezen belül a román állampolgárok száma 9 203 volt, ami mintegy 40 százalékkal volt 

kevesebb, mint az elızı évben. A regisztrálások és a zöldkártyák száma 8 390 volt, ami 33 

százalékos csökkenést jelez az elızı év azonos idıszakához képest. Ezen belül a román 

állampolgárok száma 4 370 fırıl 2 685 fıre esett. Összesen a román állampolgárok száma 

19 652-rıl 15 147-re mérséklıdött. A legnagyobb mértékben a szlovák állampolgárok 

számára kiadott engedélyek, regisztrálások és igazolások száma esett.27 

A szlovák-magyar határ menti munkaerımozgással foglalkozik a szlovákiai Fórum 

Kisebbségkutató Intézet tanulmánya.28 A határ menti munkaerı-áramlás a két ország uniós 

csatlakozása után felgyorsult. A határ két oldalán tapasztalható különbözı gazdasági helyzet 

motiválta a szlovákiai munkaerı ingázását Magyarországra. Ennek következtében munkaerı-

ingázók tömege lépte át naponta a szlovák-magyar határt. Az ingázók legnagyobb 

százalékban gyártósori munkát végeznek, számuk a középvezetésben 1,2 százalékra, a 

felsıvezetésben elhanyagolható szintre tehetı. A magyarországi munkaadó a szlovákiai 

munkaerıt vagy saját állományában, vagy munkaerı-kölcsönzés révén foglalkoztatja. 

Gyakorta elhangzik azon állítás, hogy a szlovákiai munkavállalók okozzák Magyarország 

határ menti megyéiben a növekvı munkanélküliséget, valamint a bérek növekedésének 

visszaszorítását. Az adatok azt mutatják, hogy az észak-nyugati megyékben az országos 

átlaghoz képest alacsonyabb a munkanélküliségi ráta. A munkáltatók a szlovákiai 

munkaerıt azért alkalmazzák, mert munkaerıhiánytól szenvednek.29 Az ingázók pontos 

számarányára nem rendelkezünk adatokkal, mert a magyar szabályozás az uniós elıírásokkal 

összhangban lehetıvé teszi az engedély nélküli munkavállalást a szlovák állampolgárok 

számára, bár bejelentési kötelezettséget ír elı a munkavállalóra vonatkozóan az illetékes 

munkaügyi hivatalnál. A bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban nem szankcionálható.  

                                                 
27 Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Külföldi munkavállalók foglalkoztatása 2008 I.-III.  
www.afsz.hu/engine.aspx?page=stat_kulf_munkavall_mo_on 
28 Estélyi Krisztina – Keszegh Béla – Kovács Péter – Mikóczy Ilona: Munkaerımozgás a szlovák-magyar határ 
mentén. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/1, 25-48.o. Szlovákia 
29 Megjegyzendı, hogy ez a helyzet 2008-2009 fordulóján két okból is változott: egyrészt a globális válság miatt 
elbocsátások, leállások történnek a magyarországi autóipari, elektronikai cégekben, amelyek leginkább 
alkalmazták a szlovákiai munkaerıt, másrészt Szlovákia euró tagsága következtében a szlovák bérek 
vásárlóereje felértékelıdött, miközben a forint nagymértékben devalválódott az euróhoz képest. Mindkét tényezı 
korlátozó hatással bír a szlovákiai munkavállalók magyarországi foglalkoztatására. 
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A Fórum Intézet becslése szerint a nyugat-szlovákiai járásokból, elsısorban Dunaszerdahely, 

Komárom, Párkány vonzáskörzetébıl mintegy 20 ezer ember dolgozik Magyarországon. A 

legnagyobb számban, mintegy 4500-an, a Komáromi járásból ingáznak. Az ingázók 60-65 

százaléka a munkaerı-kölcsönzık révén jut álláshoz. A szlovák munkavállalók elsısorban a 

Gyır-Komárom-Tatabánya régióban dolgoznak. A Komárom-Esztergom és a Nógrád megyei 

vállalkozások számára a szlovák munkaerı létfontosságú. Szlovákia keleti járásaiban a 

Magyarországra irányuló vándorlás elmarad a nyugat-szlovákiai méretektıl. Ennek oka, hogy 

a kelet-magyarországi régiókat szintén magas munkanélküliség jellemzi, de megfigyelhetı a 

migráció erısödése. Az ingázó szlovákiai munkavállalók többsége a határ menti magyar ipari 

parkokban kerül alkalmazásra. Az ipari parkokon kívül alkalmazott ingázók fıként 

egészségügyi nıvérként, valamint az építıiparban és a fémfeldolgozó iparban kerülnek 

alkalmazásra. Egyéb foglalkoztatási ágazatok a textilipar, elektronikai ipar, teherforgalom és a 

telekommunikáció. Egy-egy ipari központban a dolgozók 50-70 százalékát adja a 

törzsállomány, 30-50 százalékát pedig a kölcsönzött munkaerı. A munkaerı-kölcsönzés 

szlovák szolgáltatón keresztül is történhet, ami azt jelenti, hogy a munkavállalónak szlovák 

munkaszerzıdése van, adóját és munkabérének járulékait is Szlovákiában fizeti. Erre a 

szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó uniós szabályozás szerint van lehetıség. A 

szolgáltatások szabad áramlásából adódóan arra is van lehetıség, hogy egy magyar 

munkavállalót egy szlovákiai kölcsönzı cég foglalkoztasson, és az Unión belül bárhova 

kölcsönözzön. A kérdıíves felmérés szerint a munkaerı-kölcsönzés leginkább magyarországi 

szolgáltatón keresztül történik. Ez esetben a szlovákiai munkavállaló magyar 

munkaszerzıdéssel rendelkezik, vonatkoznak rá a magyar munkaügyi szabályok, adóját és 

munkabérének járulékait Magyarországon fizeti be.  

A magyar kistérségek munkanélküliségét befolyásoló tényezıkkel foglalkozott Fazekas 

Károly tanulmánya.30 Megállapította, hogy különösen súlyos foglakoztatási helyzet a 

kilencvenes évek elején azokban az ipari régiókban alakult ki, ahol az átlagosnál rosszabbak 

voltak a térség vállalkozási kapacitásai. A foglalkoztatási válsághelyzetek nem az ipari 

régiókban, hanem a rossz vállalkozási adottságokkal rendelkezı mezıgazdasági régiókban 

alakultak ki. A szerzı megkülönbözteti a nagyipar által dominált gyenge vállalkozói 

potenciálokkal rendelkezı Ózd körüli térséget, a gyenge vállalkozói potenciállal rendelkezı, 

                                                 
30 Fazekas Károly: A munkanélküliség regionális különbségeinek okairól. A foglalkoztatási térségek tipizálása. 
Közgazdasági Szemle, XI.évf.,1993.7-8.sz. (694-712.o.) 
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mezıgazdasági dél-alföldi térséget, a jó vállalkozói potenciálokkal rendelkezı ipari régió 

típusát, Veszprémet, és a jó vállalkozói potenciálokkal rendelkezı, nem ipari régiót, Siófokot. 

A külföldi mőködıtıke beáramlására vonatkozó vizsgálatok arra utalnak, hogy a 

keresleti oldalon nem létezik olyan mechanizmus, amely a munkahelyeket az 

elmaradott, magas munkanélküliségő régiók felé terelik. Ellenkezıleg, a külföldi 

tulajdonosok preferenciái sokkal inkább erısítik, mint csökkentik a regionális különbségeket. 

A hátrányos helyzető régiók elérhetısége, a szolgáltatások költsége lényegesen csökkenthetı 

a szállítási és kommunikációs infrastruktúra fejlesztésével. A vidéki régiókban terjedı 

külföldi vállalkozásokat döntıen az alacsony mőködési költségek motiválják. A külföldi 

mőködıtıke vonzását célzó foglalkoztatás-fejlesztési akcióknak koherens keretbe kell 

illeszkedniük, ami azt is jelenti, hogy a városi agglomerációktól távol esı lakók ingázását 

célzó támogatások csak akkor sikeresek, ha egyben megfelelı oktatási, képzési rendszerekkel 

párosulnak.31 

A magyar munkaerıpiac 2007-2008-as állapotát vizsgálja az MTA Közgazdaságtudományi 

Intézetének kiadványa, a Munkaerıpiaci Tükör 2008.32 A tanulmány megállapítja, hogy a 

magyar munkaerıpiac jellemzıje a rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, ami 2007-

ben a 15-64 évesek 57,3 százalékát jelentette. Ez a mutató több mint kilenc százalékponttal 

elmarad az OECD-országok átlagától. A tagországok között csak Lengyelország és 

Törökország rendelkezik rosszabb mutatókkal. A magyar kormány 2004-ben célul tőzte ki, 

hogy évente 100 ezer fıvel növelje a foglalkoztatottak számát, és 2010-re elérje a 70 

százalékos szintet. 2006 végétıl megkezdıdött a konvergencia-programban vállalt, döntıen a 

költségvetési hiány leszorítását célzó megszorító intézkedések végrehajtása, amely negatívan 

érintette a foglalkoztatást, a munkahelyek bıvítését. 

A foglalkoztatási szint az ezredforduló óta megfigyelt alacsony szinten stagnál. Az alacsony 

foglalkoztatás viszonylag alacsony munkanélküliséggel és magas inaktivitással jár 

együtt. A globális válság kitörése és a magyar gazdaság növekedési ütemének visszaesése 

2008-ban még nem volt érezhetı hatással a munkanélküliség alakulására. De 2009-ben 

jelentıs létszámleépítések, a munkanélküliség 1,0-1,5 százalékpontos emelkedése várható. A 

Magyar Nemzeti Bank 2008. novemberi inflációs jelentése 60-100 ezer fıre becsüli a 

                                                 
31 Fazekas Károly: A külföldi mőködıtıke-beáramlás hatása a munkaerıpiac regionális különbségeire 
Magyarországon. Magyar Tudomány, 2000.7. szám, 45. (107.) évf. 823-839.o. 
32 Munkaerıpiaci Tükör 2008, Szerkesztette Fazekas Károly és Köllı János 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2009. 
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versenyszférában várható elbocsátásokat.33 Az elbocsátások következtében nem csupán a 

munkanélküliek száma, de összetétele is változik. Növekedni fog az iskolázott népesség 

aránya a munkanélküliek között. Kérdés, hogy a munkaerıpiaci feltételek romlása hogyan 

érinti a külföldi munkavállalókat? 

Erıteljes polarizáció figyelhetı meg a kistérségek, megyék, régiók között a 

foglalkoztatásban és a munkanélküliségben. A közép-magyarországi, nyugat-dunántúli és 

közép-dunántúli megyékben 2007 végére 55 százalék körüli a foglalkoztatás, míg a többi 

megyében 43-52 százalék között van. 2007-ben az 500 fınél kevesebb lakosú falvakban a 

regisztrált munkanélküliek aránya az aktív korú népességben 13,7 százalék, Budapesten 2,3 

százalék, a megyei jogú városokban 5,7 százalék. A regionális különbségek nem csökkennek, 

folytatódott a hátrányos helyzető kistérségek leszakadása. Az iskolázatlan rétegek továbbra 

is kiszorulnak a foglalkoztatásból, különösképpen emelkedett az alacsony iskolai 

végzettségő szakképzetlen fiatalok munkanélkülisége. A foglalkoztatás jelentıs mértékben 

csak a nyugdíjkorhatár-emelés által érintett korosztályokban és a felsıfokú végzettségőek 

csoportjában nıtt.  

A Magyarországon dolgozó román állampolgárok területi megoszlását vizsgálva 

megállapítható, hogy a migrációban a kelet-magyarországi megyék szerepe jóval kisebb 

annál, mint amit a földrajzi közelség alapján elvárnánk.34 Az alacsonyabb kereseti 

lehetıség és a kevés munkahely gátja a jelentısebb román munkavállalói bevándorlásnak a 

dél-keleti határszakaszon. Ezt nem tudja ellensúlyozni az ingatlanok alacsonyabb ára, illetve a 

földrajzi közelség. Ezért itt nem alakult ki a nyugat-magyarországihoz hasonló intenzív határ 

menti munkaerı-piaci kapcsolat. A határon túlról érkezık, akik zömében magyar 

nemzetiségőek, a hiányszakmákban – orvos, zenetanár, ápolónı, fémipari munkás, gépi 

varrónı, üvegfúvó – helyezkednek el. A mezıgazdasági, élelmiszer- és építıipari 

idénymunkák idején felértékelıdik a határtérség szerepe.  

 

 

                                                 
33 Azóta a globális pénzügyi és reálgazdasági helyzet tovább romlott, ami drámai módon érintheti a magyar 
foglalkoztatást. 
34 Majoros András: Verseny és együttmőködés. Magyarország és Románia külgazdasági kapcsolatainak 
nemzetgazdasági és regionális dimenziói. Lektorálta Réti Tamás. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 
Közalapítvány, Mőhelytanulmány 22. 2006. 136 o. 
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2.10. Az Európai Unió és a migráció 

Az Európai Bizottság a 2004-es bıvítés 5. évfordulóján tanulmányban értékelte az eddigi 

tapasztalatokat.35 A jelentés szerint a 2004-es csatlakozás óta eltelt idıszakban az EU15 

országaiban tartózkodó új tagországokból származó állampolgárok száma 900 ezerrıl 2 

millióra emelkedett. Ezen kívül a román és a bolgár migránsok száma 690 ezerrıl 1,8 millióra 

bıvült. A fogadó országok között az elsı helyen Nagy-Britannia (33%) áll, majd ezt követi 

Spanyolország (18%) és Írország (10%). A küldı országokat tekintve a teljes lakosság 

százalékában a sorrend: Litvánia (3,1%), Ciprus (3%), Lengyelország (2%), Szlovákia (2%). 

Csehország és Magyarország alacsony unión belüli mobilitási mutatóval rendelkezik. 

Romániából a munkaképes korú lakosság 2,5 százaléka vándorolt más uniós országba. 

De ha ehhez hozzáadjuk a négy évnél hosszabb ideje külföldön tartózkodókat, akkor a román 

állampolgárságú munkaképes korú lakosság közel 7 százaléka tartózkodik egy másik 

uniós országban. Portugália esetében a legmagasabb ez a mutató, közel 9 százalék, utána 

Írország következik 8 százalékkal. Az Egyesült Királyság, mint befogadó ország adatai azt 

mutatják, hogy a 2004 óta érkezett vendégmunkásoknak mintegy fele már elhagyta az 

országot. A munkaerı-mobilitás hasonló mérető fellendülése a következı években nem 

várható. Románia és Bulgária esetében a külföldön potenciálisan munkát keresık száma 

korlátozott.  

Következtetésként elmondható, hogy az új tagországok munkavállalói pozitívan járultak 

hozzá a befogadó országok gazdasági növekedéséhez, és a munkaerı-áramlás nem vezetett 

súlyos munkaerıpiaci feszültségekhez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nyitásnak 

nem volt költsége mind a befogadó, mind a küldı ország számára. De a nyitásból származó 

haszon meghaladta a költségeket.  

Románia és Bulgária esetében a második hároméves átmeneti szakasz 2009. januárban 

kezdıdik. Váratlan munkaerıpiaci feszültségek esetén a tagországok továbbra is 

alkalmazhatnak védintézkedéseket, amit a Társulási Szerzıdések biztosítanak. Az 

újtagországok esetében – különösen a magas mobilitást mutató államoknál – a munkaerı 

kiáramlása összetett képet mutat. Egyrészt csökkenti a hazai munkanélküliséget, de a 

magasabb szakképzettségő munkavállalók esetében agyelszívást okoz. Lengyelország, 

Litvánia, Románia munkaerıhiányos állapotba került. A befogadó országok romló 

                                                 
35 Five Years of an enlarged European Union. Economic achievements and challenges. European Economy 
1/2009 (provisional version) 
ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14078_en.pdf 
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munkaerıpiaci helyzete miatt várható a vendégmunkások egy részének hazatérése. Több 

befogadó ország (Csehország, Spanyolország) anyagi ösztönzéssel igyekszik a 

vendégmunkásokat rábírni a hazatérésre, mások az adminisztratív szigorítást (Olaszország) 

helyezik elıtérbe. A válság beindította a protekcionista intézkedéseket a fejlettebb 

országokban.  

 

Irodalomjegyzék 

Adatok a külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásáról a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 
nyilvántartásai alapján. Idıszak: 1996-2007.  
Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Külföldi munkavállalók foglalkoztatása 2008 I.-III.  
Barbara Span 2008, The Global Migration Barometer, September 2008, Washington DC 
Borók György 2003: A határon túli magyarok munkavállalása Magyarországon a csatlakozás elıtt és után, 
ELTE AJTK,  
Buletin Statistic Lunar Nr.12. 2008 www.insse.ro 
Commission of the European Communities 2006, Council Opinion On the updated convergence programme 
of Romania, 2007-2010.   
Commission of the European Communities 2008, Implementation of the Lisbon Strategy Structural Reforms 
in the context of the European Economic Recovery Plan: Annual Country Assessments – a Detailed Overview of 
Progress Made with the implementation of the Lisbon Strategy reform in Member States in 2008. 
Commission of the European Communities 2008, The impact of free movement of workers in the context of 
EU enlargement, Brussels 18.11.2008 
Competitiveness Report Romania, March 2007, Unicredit group, Vienna 
Dilip Rath 2009: International Migration, Remittances and Development in Europe and Central Asia, GDLN 
Migration Policy Series: Europe & Central Asia, February 5, 2009, Wasington DC. 
Eastern Europe struggles to bring back its workers, Euractiv 12 June 2008 
EBRD, Strategy for Romania 2008, www.ebrd.org/about/strategy/country/romania/draft.pdf 
EBRD, Transition Report 2007, www.ebrd.org/country/sector/econo/stats/sci.xls 
ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14078_en.pdf 
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=508&langID=en 
Economic Affairs Directorate, Macroeconomic information January 2009 
Economic and Social Evolution of Romania in 2007, Buletin Statistic Lunar nr.12. www.insse.ro 
Economic Overwiew Romania February 2008, Raifffeisen Researh Group, www. 
Rzb.at/eBusiness/services/resources/media 
Estélyi Krisztina – Keszegh Béla – Kovács Péter – Mikóczy Ilona 2006: Munkaerımozgás a szlovák-magyar 
határ mentén. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006/1, 25-48.o. Szlovákia 
Faluvégi Albert 2000 A magyar kistérségek fejlettségi különbségei, Területi Statisztika 3. (40.) évf. 4. sz. 319-
346. 
Fazekas Károly 1993 A munkanélküliség regionális különbségeinek okairól. A foglalkoztatási térségek 
tipizálása. Közgazdasági Szemle, XI.évf.,7-8 sz. 694-712.o. 
Fazekas Károly 2000 A külföldi mőködıtıke-beáramlás hatása a munkaerıpiac regionális különbségeire 
Magyarországon, Magyar Tudomány 45. (107.) évf.7 sz. 823-839.o. 
Fazekas Károly 2006: A magyar foglakoztatási helyzet jelene és jövıje. In: Elımunkálatok a társadalmi 
párbeszédhez: A Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok Szerk. Vizi E. Szilveszter. 
Budapest: Gazdasági és Szociális Tanács. 126-139. 
Five Years of an enlarged European Union. Economic achievements and challenges. European Economy 
1/2009 (provisional version) 
Foglalkoztatási Hivatal Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2006 A Magyarországi munkaerıpiac 2006, 
Budapest, 2006 
Fóti Klára 2009: Népesedési Folyamatok a Nemzetközi Migráció Fı jellemzıi és Munkaerı-Piaci Problémák a 
Világgazdaságban. Háttértanulmányok a magyar külstratégiához I. Szerkesztette: Farkas Péter, MTA VKI 
Gabor Hunya 2007  , Romania: growth slowdown, expanding external imbalance. WIIW Research report, No. 
341, www. wiiw.ac.at/balkan/files/data/Romania.pdf 



Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon – kutatási jelentés 

MTA KTI • 1112 Bp., Budaörsi út 45. • e-mail: titkarsag@econ.core.hu • internet: http://econ.core.hu 
 

46 / 280 

Hárs Ágnes – Sík Endre 2006: Szempontok a magyar-bolgár európai uniós csatlakozás magyar munkaerıpiacra 
gyakorolt hatásának értékeléséhez. TÁRKI, Budapest, 2006. 
Hárs Ágnes 2003 A külföldi munkavállalók statisztikai számbavételének kérdéseirıl, Demográfia.2-3 1-19.o. 
In Romania, Children Left Behind Suffer the Strains of Migration, Dan Bilefsky, New York Times, Febuary 
15, 2009 
Interim Forecast, January 2009, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs, Romania, p. 38.  
International Monetary Fund 2009, Statement by the IMF Mission to Romania, February 4, 2009 
Juhász Judit dr. 1994 A nemzetközi vándormozgalom statisztikai megfigyelésének problémái, Statisztikai 
Szemle 72.évf. 2. sz. 154-164. 
Kiss Tamás – Csata Zsombor 2004: Migrációs potenciál vizsgálatok Erdélyben. Kiss Tamás (szerk) 
Népesedési folyamatok Erdélyben és a Kárpát-medencében, RMDSZ, Kolozsvár, 2004 
Kitekinto.hu/bem-rakpart/2008/11/20/maradnak_a_zart_ajtok_a_roman_munkavallalok_eltt/ 
Kovács Tibor 2002 A területi fejlettségi különbségek alakulása Magyarországon, Területi Statisztika, 
5.(42.)évf.6.sz 506-517. 
L.Rédei Mária 1994 Munkanélküliség és migráció, Munkatudományi Szemle 38.évf.3.sz. p.26-30 
Lukács Éva 2009: A magyar és az uniós munkaerıpiac összefüggései. A munkaerımozgást érintı kérdések. 
MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Háttértanulmányok a magyar külstratégiához III. 2009.  
Majoros András 2006: Verseny és együttmőködés. Magyarország és Románia külgazdasági kapcsolatainak 
nemzetgazdasági és regionális dimenziói. Lektorálta Réti Tamás. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások 
Közalapítvány, Mőhelytanulmány 22. 2006. 136 o. 
Manpower 2009 Employment Outlook Survey Q1 2009, Manpower Romania, December 2008 
Mugur Isarescu 2008: Romania int he Context of the Global Financial Crisis: An Overview. December 10. 
2008, www.bnro.ro/def_en.htm 
National Bank of Romania, Inflation Report, November 2008, Year III, No. 11, www.bnr.ro 
National Strategic Reference Framework 2007-2013, Ministry of Economy and Finance, 2007 
Ocuparea si somajul in trimestrul III 2008. Comunicat De Presa Nr.2 din 6 ianuarie 2009, Institutul National 
De Statistica. 
Rédei M – Kobolka I 2003 : A nemzetközi mobilitás fogalma, forrásai, típusai és motivációi. Határırségi 
tanulmányok 1 
Romania outlook for 2007-08, The Economist Intelligence Unit. www.doingbusiness.ro. Romanian Business 
Digest 2007 
Romania,  CEE Quarterly 01/2009, UniCredit Group, Vienna 
Romania, Special report March 7 2008, Financial Times, www.ft.com 
Romania, Strategic National Report Regarding Social Protection and Social Inclusion 2008-2010, 
September 2008. 
Romania’s First year in the EU. Romanian Academic Society, (SAR), Annual report 2008 
Schwertner János 1992 A munkanélküliség területi jellemzıi. Munkaügyi Szemle, 36.évf.12. 27-31.o. 
soros.ro/en/communicate_detaliu.php?communict=85 
UNCTAD, World Investment Report 2008, p. 22 
World Investment Prospects, Romania 2007, The Economist Intelligence Unit, 2007. 
www. afsz.hu/engine.aspx?page=stat_kulf_munkavall_mo_on 
www. sar.org.ro/files/Policy%20memo29_en.pdf 
www. vki. hu/ujd/hattertan_2009_3. pdf 203-221.o. 
www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200812-annual-progress-report/annualass_detail.pdf 
www.euractiv.com/en/socialeurope/eastern-europe-struggles-bring-back-workers/article-17326 
www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0924.htm 
www.insse.ro 
www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_III_08.pdf 
www.kettosallampolgarsag.mataki.hu/tanulmanyok/migracios_potencial.pdf 
www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/081208Report2008-2010.pdf 
www.portalqa.manpower.com 
www.tarki.hu 
www.un.org/esa/population/meetings/seventhcoord2008/Span.pdf 
www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir08_fs_r_en.pdf 
www.vki.hu/ujd/hattertan_2009_1.pdf 
www.worldbank.org 
 




