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2. A romániai felsőoktatás gazdasági környezetének 

elemzése 

2.1. Vezetői összefoglaló  
A tanulmány a globális gazdasági rendszer egészére kitekintő résszel kezdődik. A nemzetközi 

gazdasági válság – bár országonként eltérő intenzitással nyilvánult meg – mindenütt éreztette 

hatását. A válság által leginkább érintett a banki – pénzügyi szektor, de ennek hatása 

átgyűrűzött az ingatlanpiacokra, az építőiparra majd a teljes reálszférára. A fejlett gazdaságok 

illetve az Európai Unió fejlett, nyugat-európai tagállamai gyorsabban lábalnak ki a válságból, 

mint a közép-európai országok. Közép-Európában két ország csoport különíthető el a 

gazdasági konszolidálódás szempontjából. A gyors kormányzati beavatkozások illetve a 

hosszú távú gazdaságpolitikai koncepciók Lengyelország, Szlovákia és Csehország esetében 

már éreztetik hatásukat, ezzel szemben Románia, Bulgária és a balti-tenger mellett fekvő 

tagállamok továbbra is komoly gazdasági visszaesést és magas munkanélküliséget 

regisztrálnak.  

A közép - európai térségben mindegyik ország esetében fontos kérdés, hogy képesek-e 

rövidtávon egy megfelelő, befektetőbarát légkör megtermésére, a makróökonómiai stabilitás 

kialakítására, hosszú távon pedig egy megfelelő minőségű oktatási rendszer létrehozására. 

Romániában a válság hatása 2008 végén gyűrűzött be, ám a 2008-ban hatalomra került új 

kormányzat az adóemeléseken kívül nem tett semmit a válság hatásainak tompítására annak 

ellenére, hogy több gazdaságélénkítő programot is meghirdettek (pl. első ház program, de 

ezek többsége a költségvetési hiány és a Nemzetközi Valutalap nyomására gyorsan ki is 

fulladt).  

 A válságot megelőző évek növekedésének motorjai az ipari termelés valamint az export 

értékének növekedése, az intenzív idegen tőke beáramlás, a szolgáltatások fejlődése és az 

építőipar teljesítménye voltak. A válság kezdete óta eltelt időszakban drasztikusan visszaesett 

az idegentőke beáramlás mértéke, a Nemzetközi Valutalaptól felvett hitel ellenére nőtt az 

infláció és tovább csökkent a lakosság vásárlóereje, a helyzetet súlyosbítja a munkanélküliség 

növekedése, a kormányzati lépések elmaradása. 
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Az árbevétel szempontjából 2003 után az ipar és a kereskedelem minősült a két legfontosabb 

ágazatnak. Az ipar és a kereskedelem 2008-ban együttesen a romániai vállalatok által realizált 

összes árbevétel több mint 70%-át tették ki. Az ágazatok által realizált árbevétel 

szempontjából egyértelmű szerkezeti átalakulás figyelhető meg a kereskedelem javára. Míg 

2003-ban az ipari vállalatok hozták létre a legnagyobb árbevételt, 2008-ban a kereskedelem 

vette át a vezető szerepet, a teljes árbevétel 40%-ával. 

Az ipar alapvetően exportorientált. Románia exporttevékenységének legfontosabb célpontjai 

az uniós országok, legfontosabb célországok Németország, Olaszország, Franciaország és 

Magyarország voltak Az exportált termékek közül a legnagyobb arányt az autók és szállítási 

eszközök képviselik, az exportált termékeknek 42%-a tartozott 2010 első négy hónapjában 

ehhez a kategóriához.  

Ami a GDP-hez való hozzájárulást illeti, a magánszféra hozzájárulása folyamatosan nőtt az 

elmúlt évtizedben, Romániában. 2009-ben a magánszféra 71,8%-ban járult hozzá a bruttó 

nemzeti termékhez. A szolgáltatások hozzájárulása bruttó nemzeti termékhez 2009-ben 50,1 

%, az iparé 23,8% volt. 

Az elmúlt öt évben folyamatosan nőttek a vállalati befektetések is, az ipar esetében ezt 

elősegítette az idegentőke beáramlás, a privatizáció. 

A rendszerváltást követően a Romániába irányuló FDI nagysága a 2007-es átmeneti 

visszaesést követően 2008-ban érte el a maximumot (9, 3 milliárd eurót). A gazdasági válság 

hatása jelentősen befolyásolta az FDI nagyságát: az országba irányuló működő idegen tőke 

jelentősen csökkent 2009-ben (96,8%-al) 

Az évek során a tőke nagyságát tekintve a feldolgozó iparba áramlott a legtöbb külföldi tőke, 

ezt a kereskedelem majd az építőipar követte. A kereskedelemben megjelenő befektetések a 

2002 után nagyszámban piacra lépő szupermarket hálózat terjeszkedésének volt köszönhető, 

az építőipar esetében az állami megrendelések valamint az építőipari ágazat növekedése 

magyarázza a befektetések növekedését. A bejegyzett idegen tőke nagysága regionális 

léptékben a fővárosi régió súlyát rajzolja ki (ide összpontosult 2008-ban a beáramló idegen 

tőke 64%-a), ez követi a Bánság (Nyugati-régió), az erdélyi régiókba irányuló idegen tőke 

értéke 2008-ban alig haladta meg a romániai érték 20%-át.   

A román gazdaság válságból való kilábalása szempontjából jó hír, hogy az ipari termelés 13 

hónapos állandó csökkenést követően 2009 decemberétől növekedésnek indult. A nyugat-

európai piacok megélénkülése következtében a megelőző év azonos hónapjaihoz képest 2009 
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decemberében 2,8%-kal, 2010 januárjában 6,5%-kal, míg februárban 3,3%-kal növekedett az 

ipar árbevétele. A kivitelre termelő vállalatok főként a fővárosban, Prahova és Arges 

megyékben, illetve Erdélyben Temes, Kolozs, Brassó és Bihar megyékben lokalizálódnak. Az 

Erdélyben működő feldolgozóipari vállalatok legnagyobb számban Kolozs megyében 

működnek (vegyipar, gépipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar, információs technológiák és 

telekommunikációs eszközök gyártása) Kolozsvár ebben a térségben kiemelkedő helyet foglal 

el. 

A 2002-2008 közötti gazdasági növekedési időszakban számos új munkahelyet hoztak létre. 

A legtöbb új munkahelyet az a két ágazat hozta létre, amelyik egyben a leggyorsabb 

növekedési ütemmel rendelkezett a 2002-2007-es időszakban, azaz a kereskedelem és az 

építőipar. A kereskedelemben működő vállalkozások együttesen akkora 

munkatermelékenységgel rendelkeztek a vizsgált időszakban, mint az ipar és az építőipar 

együttvéve. 

Az ipar és a kereskedelem növekedése mellett a gazdasági növekedés harmadik pillérje 

Romániában az erőteljes hitelkihelyezéssel támogatott fogyasztás volt. . A felvett hitelek 

értéke dinamikusan növekedett a 2005-2008 közötti periódusban, az évenkénti növekedés 

elérte az 50-60%-t is. Az összes hitel értéke a válság előtt elérte a 2000-ben regisztrált adat 

10-szeresét, GDP arányosan pedig 10%-ról (2000) közel 3-szorosára nőtt (2006). Ez a 

növekedés 2009-re leállt és stagnálás következett be. 

Az országos átlaghoz képesti eltéréseket vizsgálva az erdélyi hitelkihelyezés növekedés a 

dinamikus időszakban (2005-2008) a növekedés 1-5% magasabb volt, ám 2008 után 

ugyanúgy stagnálás következett, mint országos szinten. 

A vállalkozás sűrűség szempontjából Erdély megyéi közül Kolozs megye képviseli a 

legmagasabb értéket, ami ezen erdélyi megye gazdasági fejlettségét tükrözi.  

Az általunk vizsgált magyarok lakta térségek közül a Partiumban a legalacsonyabb a 

vállalkozássűrűség, az erdélyi megyék közül pedig Krassó-Szörény (17 vállalkozás/1000 fő) 

illetve Kovászna (21,2 vállalkozás/1000 fő) megyékben volt a legalacsonyabb a vállalkozások 

sűrűsége. Mind országos szinten, mind régiószinten a vállalkozások ágazatok szerinti 

megoszlásában a kereskedelem valamint a szolgáltatási szektorban működő vállalkozások 

vannak többségben, ami tükröződik a forgalmi mutatóban is, hiszen a forgalom összértékéből 

a legmagasabb arányt a kereskedelem képviselte úgy Erdélyben, mind Romániában 2008-ban.   
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A tanulmányunkban az üzleti infrastruktúra bizonyos elemeit is beemeltük az elemzésbe. Az 

egyik ilyen fontos elem az ipari parkok, amelyek közül országosan csak 44-nek van hivatalos 

működési engedélye (ebből 23 Erdélyben található). A legtöbb ipari park Romániában 

Prahova megyében illetve Brassó megyében található. Erdélyben a Brassó körül szerveződött 

ipari park koncentrációt Kolozsvár és vonzáskörzete követi a második helyen.  

A K+F tevékenységek előszeretettel kapcsolódnak az ipari parkokhoz, de még inkább a 

technológia parkokhoz (6, ebből 2 Erdélyben) és az innovációs központokhoz. A regionális 

adatok mind az alkalmazott kutatók számát tekintve mind az elköltött pénzügyi eszközöket 

nézve a főváros és vonzáskörzete szerepét hangsúlyozzák. A fővárosban koncentrálódik a 

K+F-ben  alkalmazottak közel fele és a források több mint 50%-a. A fővárosi régiót követi a 

Iasi megye illetve a Prahova és Arges megyéket is magába foglaló Déli (Munténiai) régió. 

Erdélyben jelentős Kolozs, Temes, Brassó, Maros és Bihar megyék szerepe. Ami a K+F 

tevékenységek eredményeit illeti a legtöbb szabadalom Bukarest-Ilfov régióból illetve az 

Észak-Keleti régióból származik (Iaşi Egyetemi Központ). 

A jelenlegi közigazgatási megszorítások tükrében a romániai K+F szektor rendkívül rossz 

helyzetbe kerül a következő években. Az elkövetkezendő két évben az állami kiadások 

várható jelentős csökkenése következtében valószínűleg a vállalati K+F kiadások aránya fog 

megnövekedni.  
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2.2. Gazdasági, társadalmi környezet 
Ebben a fejezetben a felsőoktatás gazdasági környezetét tekintjük át: milyen állapotban van a 

román gazdaság és költségvetés, milyen finanszírozási hátteret jelent a diplomát adó 

képzéseknek, mi jellemzi a gazdaság struktúráját, az milyen elvárásokat támaszt a képzés 

szerkezetével szemben. 

2.2.1.Általános gazdasági keretek alakulása 

Napjainkban, amikor a gazdaságról beszélünk, a legtöbb szó a nemzetközi gazdasági 

válságról esik. Érdemes megjegyezni, hogy a globális gazdasági válság nem mindenhol 

azonos módon és mértékben fejtette ki hatását, és annak ellenére, hogy miközben bizonyos 

térségekben a nemzetgazdaságok lassú élénkülését látjuk, más térségekben több esetben még 

szükség van a transznacionális szervezetek intervenciójára (konkrét példaként szolgáljon erre 

Románia vagy Görögország esete).  

Alapvetően három nagy kategóriában sorolhatók azok a gazdaságok, amelyek ma a globális 

piacot meghatározzák illetve, amelyek hatása a következő évtizedben is jelen lesz: fejlett 

gazdaságok (Egyesült Államok, Japán), az Európai Unió és a fejlődő nagy gazdaságok, 

amelyek fejlődését minden körülmények között figyelembe kell venni (kiemelten a BRIC 

országok- Brazília, Kína, India és Oroszország). A várható trendeket, a fenti csoportosítást 

figyelembe vétele mellett elemzik az olyan világszintű intézmények is, mint a Világbank és a 

Nemzetközi Valutaalap (IMF). 

A Világbank 2010 évi júniusi elemzése1 úgy fogalmaz, hogy a válság által leginkább sújtott 

gazdasági makro-térség az Európai Unió volt. Az EU a Világbank elemzése szerint már a 

stabilizáció útjára lépett, de egyelőre gazdasági növekedésről még nem beszél, illetve a 

következő két évre is alacsony növekedési ráta várható. A fejlett gazdaságok klaszterébe 

sorolt Amerikai Egyesült Államok és Japán egy erőteljes visszaesés után növekedni kezdett és 

a növekedés ütemét a Világbank adatok is fenntarthatónak minősítik (lásd 2.1. számú 

táblázat). 

                                                 
1 Worldbank, Global Economic Prospects, June 2010 
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2.1. táblázat: Növekedés várható üteme 2010-2012-re a világ meghatározó országaiban 
 2009 2010 2011 2012 

Globálisan -2.1 3.3 3.3 3.5 
EU 10-ek -3.6 1.7 3.3 3.7 
Fejlett országok -3.3 2.3 2.4 2.7 
Eurozóna országai -4.1 0.7 1.3 1.8 
Japán -5.2 2.5 2.1 2.2 
Egyesült Államok -2.4 3.3 2.9 3.0 
Fejlődő országok  1.7 6.2 6.0 6.0 
Brazília -0.2 6.4 4.5 4.1 
Kína 8.7 9.5 8.5 8.2 
India 7.7 8.2 8.7 8.2 
Mexikó -6.5 4.3 4.0 4.2 
Oroszország -7.9 4.5 4.8 4.7 

Forrás: Világbank (Worldbank, Global Economic Prospects, June 2010) 
A fejlődő országok ettől teljesen eltérő pályát írtak le a gazdasági válság kezdete óta: míg a 

belső fogyasztás növekedésének köszönhetően Kína és India gazdasága az elmúlt évben 

jelentős növekedést tudhat maga mögött, addig Brazíliában gyenge visszaesés volt 

megfigyelhető, és a BRIC-országok közül Oroszországban volt a legmagasabb visszaesés.  

A legjelentősebb visszaesés az Európai Unió utolsó tizenkét csatlakozó országában volt. Az 

IMF előrejelzése bizakodó: szerintük a gazdaság megélénkülése – a pénzügyi turbulenciák, 

pénzügyi piacok ingatag helyzete ellenére – folytatódni fog. Az IMF arra is felhívja a 

figyelmet, hogy habár stabilizálódni látszik az Európai Unió gazdasága, szükség van további 

– kisebb kormányzati deficiteket eredményező, kormányzati kiadásokat csökkentő, jobb adó-

struktúrát eredményező – reformokra, természetesen differenciáltan minden egyes gazdaság 

természetének és állapotának megfelelően. Már a válság tetőzése előtti időszakban is több 

esetben is tanúi voltunk annak, hogy a nagy gazdaságok vezetői arról beszélnek, hogy 

szükséges lesz egy, a bankrendszert pozitív irányba átalakító reformcsomagra. A banki 

restrukturálás, a bankok tőkésítése, az ellenőrző rendszerek kiépítése, az átláthatóság erősítése 

egy egészségesebb bankrendszert eredményez majd. Ezek beavatkozások nagy része azonban 

még előttünk áll. 

A Világbank és a Nemzetközi Valutaalap elemzései Romániát az Európai Unió Keleti 

blokkját (Bulgáriát, Csehországot, Észtországot, Magyarországot, Lettországot, Litvániát, 

Lengyelországot, Romániát, Szlovákiát és Szlovéniát) magába foglaló elemzési egységbe, az 

EU10-ek csoportba sorolja. 

A válság kezdete óta az EU 10 országokban a lakossági kereslet folyamatos visszaesését és a 

kormányzati kereslet növekedését tapasztaljuk, 2011-re előre tekintve ugyanezt a tendenciát 

látja folytatódni a Világbank is. Az előrejelzések szerint 2011-ben a kormányzati befektetések 

további növekedésére illetve a magánbefektetések visszaesésére lehet számítani. 
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A Világbank júniusi előrejelzése nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy a központi 

költségvetések a fenntarthatóság felé kell elmozduljanak, de arra is, hogy a hosszú távú 

stabilitás megteremtéséhez elkerülhetetlenek az adópolitikai reformok. A válság kezdete óta 

számos ország csökkentette az ÁFÁ-ját és szelektíven – főleg a luxuscikkekre – megemelte az 

adókat. Számos országban az adóbehajtás a központi rendszer egyik gyengesége és ennek 

javítására az EU 10 majd minden országában szükség van, erre jó példa Lengyelország, amely 

a januártól nagyléptékű és ígéretes változtatásokat vezetett be. 

Az EU 10-ek minden országban nőtt a munkanélküliségi ráta, de legnagyobb növekedés ott 

tapasztalható, ahol a válság előtt is magas volt a munkanélküliség (Lettország, Észtország, 

Litvánia). A Világbank előrejelzése szerint Litvániában ebben az évben 20%-ra fog nőni a 

munkanélküliségi ráta. Bulgária és Románia a gazdasági válság elindulása óta nem talált 

hatékony megoldást a munkanélküliségi ráta csökkentésére tény ugyanakkor, hogy mindkét 

országban a közszférában jelentős munkaerő-leépítést helyeztek kilátásba. A 

munkanélküliségi ráta csökkenése mellett a munkatermelékenységet is fokozni kellene, mert e 

tekintetben is jelentős az elmaradás az EU 15-től.  

Lengyelország az egyetlen EU 10 ország, ahol a munkanélküliségi ráta csökkenésére 

számítanak az idén. A Világbank felmérése szerint a térséget a következő adatok tükrözik 

leginkább: 
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2.2. táblázat az EU-10 strukturális jellemzői 2010-ben 

 
Intézményi 

hatékonyság: 1 
- 7–ig skálán) 

A korrupció 
megítélése 1 -10-

ig skálán)  

A 
vállalkozás 

alapítás, 
működtetés 
körülményei 

(rangsor 
182) 

Infrastruktúra 
minősége (1 - 7 

skálán)   

Piacok 
működése ( 
1 - 7 skálán) 

Foglalkoztatottak 
aránya (2009) 

Oktatási 
rendszer 

minősége (1 - 7 
skálán) 

A 
technológiákhoz 

való hozzáférés (1 
- 7 skálán)   

Abszorpciós 
kapacitás (1 - 7 

skálán)   

Kreativitási 
kapacitás (1 
- 7 skálán)    

Bulgária 3.28 3.8 44 2.79 4.40 62.6 3.28 3.81 3.62 3.10 
Csehország 3.87 4.9 74 4.11 5.23 65.4 4.66 5.01 4.54 4.16 
Észtország 4.85 6.6 24 4.44 5.14 63.5 4.50 5.50 4.71 4.40 
Magyarország 3.94 5.1 47 3.85 5.03 55.4 3.19 4.80 4.40 4.07 
Lettország 4.50 4.5 27 3.81 4.87 60.9 3.67 4.47 4.47 3.66 
Litvánia 4.19 4.9 26 4.24 4.81 60.1 3.66 4.69 4.50 3.99 
Lengyelország 3.63 5.0 72 2.77 4.79 59.3 3.80 4.35 4.15 3.64 
Románia 3.63 3.8 55 2.56 4.67 58.6 3.59 4.16 3.83 3.43 
Szlovákia 3.85 4.5 42 3.64 5.23 60.2 3.40 4.99 3.87 3.64 
Szlovénia 4.40 6.6 53 4.49 4.45 67.5 4.36 4.59 4.85 4.36 
EU-10 4.01 5.0 46.4 3.67 4.86 61.4 3.81 4.64 4.29 3.85 
EU-15 5.24 7.1 34.6 5.69 5.38 64.8 4.60 5.43 5.05 4.83 
Egyesült 
Államok 

4.93 7.5 4 6.10 5.96 70.9 5.02 5.84 5.62 5.78 

Forrás: Világbank: Polices for recovery, 2010 
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A Világbank előrejelzése arra is kitér, hogy Lengyelországnak, Csehországnak, és 

Szlovákiának van a legnagyobb esélye, hogy a legrövidebb időn belül növekedési pályára 

lépjen. Bulgária, Lettország és Litvánia maximum stabilizálni tudja 2010-ben a gazdaságát. 

Két kérdés helyes kezelése fog növekedést indukálni a térségben: a belső fogyasztás 

növekedése, másrészt az exportképes termékek előállítása.  

Ebben a térségben az összes ország esetében kritikus pont, hogy képesek-e egy megfelelő, 

befektetőbarát légkör megtermésére, emellett a makró-ökonómiai stabilitás kialakítására, 

valamint egy megfelelő oktatási szerkezet és színvonal létrehozására. Tehát Románia 

ugyanazt a trendet látszik követni mind a többi EU 10 ország, de a gazdasági válságra sokkal 

érzékenyebben reagált, ennek okairól a következő fejezetben lesz szó. 

2.2.2. Romániai gazdasági környezet általános elemzése 

Az utóbbi években Románia gazdaságát – akárcsak a világgazdaságot – a válság elmélyülése 

és pénzügyi válság egész gazdaságra való átterjedése jellemezte, a kormányzati lépések 

elmaradása csak erősítette ennek hatásait. Mi több, a későn meghozott döntések sok esetben 

nem hogy segítették volna a kilábalást, de még nehezítették is a reálgazdaság működését. Ezt 

a helyzetet tovább súlyosbította a természeti erők kiszámíthatatlan viselkedése, mint például 

az idei árvízsorozat, amely tulajdonképpen minden még létező „mozgatható erőforrást” 

lekötött. 

A gazdasági elemzéshez és a trendek előrejelzéséhez figyelembe vettük a Nemzetközi 

Valutaalap (IMF) előrejelzéseit, a Világbank (Worldbank) elemzéseit, de leginkább a Román 

Nemzeti Bank elemzéseire és a Gazdasági Előrejelző Intézet (Comisia Nationala de 

Prognoza) előrejelzéseire támaszkodtunk, mivel visszatekintve azt látjuk, hogy ezek korábbi 

előrejelzései álltak legközelebb a megvalósult trendekhez. 

Nos, nézzük a főbb gazdasági mutatókat és ezek várható alakulását. 

2004-ben a GDP értéke 59 mrd. Euró volt, 2006-ban 97 mrd. Euróra növekedett, 2008-ban 

elérte a 139 mrd. eurót. A GDP a jelentős növekedés után 2009-ben hatalmas zuhanást 

mutatott (lásd 2.1. számú ábra). A főleg a fogyasztás kibővülésén alapuló gazdasági 

növekedés trendjét letörte a gazdasági válság gyakorlatilag azonnal letörte.  
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2.1. ábra. A romániai GDP változása 1990- 2009 között % (előző évhez viszonyítva) 
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Forrás: INS, Nemzeti Statisztikai Hivatal 

A 2010 év első negyedévében az év hátralevő részére megfogalmazott előrejelzések 0-0,5 % 

közötti gazdasági növekedést, 2011-re 2,4 %-os és 2012-re 3,7 %-os növekedést jósoltak. A 

kormányzati intézkedéseket és az árvizek negatív hatásait látva egyre több elemző a további 1 

%-ig terjedő gazdasági visszaesést is lehetségesnek tart. Gazdasági növekedésre csak a 

Nyugat Európai piacokon elinduló fellendülést követően lehet számítani. A konjunktúra-

barométerként használatos előrejelző mutatók közül mind az ipari felhasználók energia 

felhasználása, mind a szerződések számának alakulása csak a jellemző nyári szezonális 

növekedést mutatja, de ennek mértéke is elmarad a tavalyi értékektől. 

Az export alakulásánál meredeken csökkenő trendet figyelhetünk meg, ugyanakkor a Román 

Nemzeti Bank elemzése szerint drasztikusan esett az import is, a kettő egyenlege kedvező: 

évek óta nem látott külkereskedelmi mérleg javulás lett a közvetlen hatása. 
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2.2. ábra. Románia exportjának alakulása 1977-2009 
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Forrás: INS, Nemzeti Statisztikai Hivatal 

Az export a 2009-es évben történő még nagyobb visszaesését két tényező mérsékelte: 

egyrészt az előbbi évről még folyamatban levő szerződések és megbízások valamennyire 

szinten tartották a kivitel szintjét, másrészt a Dacia nemzeti autó a gazdasági válság ellenére 

sikertörténetnek bizonyult (ez a minőségi javulásnak, az alacsony áraknak és a németországi 

valamint a franciaországi roncsautó programnak köszönhető). A Dacia 20 %-kal növelte a 

termelését és ennek nagy része az exportra ment hazai autópiaci kereslet csökkenése miatt. A 

hazai használtautó program 2010-ben kissé megmozdította a nemzeti piacot is (3 roncsautó 

után származó értékjegyet is beszámíthatnak egy új autó vásárlásánál), valamint az is pozitív 

tény, hogy a Dacia bemutatta az új terepautó típusát a Dacia Dustert. A Duster már az első 

időszakban olyan nagy az érdeklődés, hogy a rendelések száma meghaladja a termelési 

kapacitásokat és a vállalat vezetése azt fontolgatja, hogy a termelés egy részét átviszi más 

országokban (pl. Oroszországban) lévő összeszerelő telephelyeire. 

A gazdaság konjunkturális működését jelző másik fontos mutató, a munkanélküliségi ráta 

alakulása, amelynél szintén azt láthatjuk, hogy a 2002 óta tartó kedvező trendek (csökkenés) 

után ugrásszerű romlásnak lehetünk tanúi. Ennek oka alapvetően a privát szférában 

bekövetkezett elbocsátások, mert a közszektorban az igazi átalakítás a választások miatt 

elmaradt, illetve kevéssé valósult meg. Megvalósítása ez évre tervezett, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy ezek a típusú intézkedések nagyon nehezen valósulnak meg. A közszektorbeli 

létszámcsökkentés azért is fontos lenne, mert a kormányzati kiadások tetemes részét a 

fizetések, szociális és más humántényezőkhöz köthető kiadások teszik ki, ugyanakkor az így 
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felszabaduló forrásokból kezdeményezhető gazdaságélénkítő infrastrukturális kiadások is 

elmaradtak. 

2.3. ábra A romániai munkanélküliségi ráta alakulása 1991 és 2009 között 
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Forrás: INS, Nemzeti Statisztikai Hivatal 

A Gazdasági Előrejelző Intézet munkanélküliségi rátára vonatkozó előrejelzései az idei évre 

7,7%-os a jövő évre pedig 7,5 %-os munkanélküliséget valószínűsítenek. A munkanélküliség 

alakulásánál meg kell jegyezni, hogy nagyon nagy különbség figyelhető meg az egyes 

térségek között: míg Bukarestben alig emelkedett a munkanélküliek száma, addig a válság 

előtt is nagy munkanélküliségi rátával rendelkező olyan térségek, mint Székelyföld és Észak-

Moldva 10% fölötti munkanélküliséggel kell megküzdjenek. 

Valószínűsíthető, hogy ennél sokkal nagyobb a reális munkanélküliség, mivel a rendszerre 

jellemző, hogy a hivatalos statisztikák csak azok számát mutatják, akik az adott időpontban 

éppen munkanélküli segélyben részesülnek. A közszférában uralkodó nehéz helyzetet 

egyrészt a közalkalmazottak számának drasztikus emelkedése és a bérek ugrásszerű 

növekedése okozta.  

A foglalkoztatási illetve munkanélküliségi kérdések elemzésére a 2. fejezetben még 

részletesen visszatérünk. 

A köztartozás folyamatosan nőtt (erre alább még visszatérünk), a kormány az 

adósságállomány növekedésével nem befektetéseket finanszírozott, hanem azt ehelyett a 

megnövekedett humánerőforrás és a szociális kiadások finanszírozására fordította. Ezzel 

párhuzamosan ugyanakkor jelentősen csökkentek az adóbevételek is. 
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2.4. ábra. A román kormányzat összetartozásának alakulása (bel és külföldi) alakulása 
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Forrás: MFP, Pénzügyminisztérium adatai, BNR (Román Nemzeti Bank adatai)  

A közalkalmazottak száma 2005-től folyamatosan nőtt. Ez egyrészt az EU-s csatlakozás miatt 

történt, mert számos olyan közintézmény jött létre, amely azelőtt nem létezett (pl. 

Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség, Közösségi Rendőrség, Regionális 

intézmények stb.) Ezen intézmények humánerőforrással való feltöltése nem csak a meglévő 

intézményekből történő felesleges munkaerő átcsoportosítással, hanem jellemzően új 

alkalmazottak közszektorba való felvételével is a valósult meg.  A közszférában az 

alkalmazásokat ugyan 2009 januárjában befagyasztották, de jelentősebb elbocsátások azóta 

sem voltak. A kormány célkitűzése (részben a Nemzetközi Valutaalap nyomására is) a 2006-

os állapot megközelítése, vagyis 2010 végéig 50.000 közalkalmazottól akarnak megválni. 
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2.5. ábra. A romániai közalkalmazottak számának alakulása 2000-2009 között 
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Forrás : INS, Nemzeti Statisztikai Hivatal 

A másik fő probléma a bérek gyors emelkedése és ezek tarthatatlansága: 2004-től 2008-ig a 

bérek reálértékben is megduplázódtak. Ez egyrészt a versenyszférában is gond volt, ezért 

számos vállalat áttette termelési telephelyét más országba (pl. Coca- Cola Moldvába, a Poiana 

nemzeti márkának számító csokoládét gyártó Krafts Foods Bulgáriába stb.). A vállalatok 

vezetői szerint a bérek szintje túl magas volt az alacsony termelékenységi mutatókhoz képest.  

Ugyanakkor a közszférára jellemző, hogy egyes vezetői szinteken nagyon magasak a bérek, 

sokkal magasabbak, mint a reálgazdasági szférában, ez a tény főleg az elvileg nem profit-

orientált állami ügynökségekre, valamint a rendőrségre és a katonaságra jellemző leginkább. 

Ugyanakkor nagyon alacsonyak a fizetések az egészségügyben, az oktatásban és a gazdálkodó 

szervezetek fizetési skálájának alján levők valamint az új belépők beállási bére is igen 

alacsony. 

Elfogadtak egy, a bérek szintjét az egyes ágazatoknak és a képzettségi szinteknek, a 

szolgáltatás fontosságának megfeleltető egységes fizetési rendszerről szóló törvényt, de mire 

az életbe lépett, eredeti célját már nem tudta elérni. A fizetések befagyasztására vonatkozó 

hatályba lépő rendelet alapján a nagy fizetéseket befagyasztották, és a kormány július 1-től 

minden közalkalmazott bérét egységesen 25%-al csökkentette. Ebben az időszakban számos 

további törvény is született, amelyet a kormány hosszútávon nem tud alkalmazni, mert nem 

feleltek meg az érvényben levő jogszabályoknak, illetve az alkotmánynak. A közalkalmazotti 

béreket csökkentő törvénynél is valószínű, hogy az érintettek nemzetközi bíróságokhoz 

fognak fordulni, egy számukra pozitív döntés pedig precedens értékűnek számíthat. 
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2.6. ábra. Az átlagbérek alakulása 2005-2009 között 
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Forrás : INS, Nemzeti Statisztikai Hivatal 

A Gazdasági Előrejelző Hivatal év eleji adatokon alapuló előrejelzése a nettó bérek 

növekedésének megtorpanását illetve nagyon kismértékű – 2010- 2011-re 50 Ron (11- 12 

EURO) és 2012-re 100 RON – növekedését prognosztizálja. A vásárlóerőt nemcsak a bérek 

szinten maradása és/vagy csökkenése, de az adók szintje és a juttatások mértéke is 

meghatározza. Az utóbbi hónapban számos kormányzati juttatást vontak meg, illetve 

csökkentettek (gyereknevelési támogatás csökkenése, új házasok támogatásának teljes 

eltörlése stb.). Az adóbevétel növelésére az ÁFÁ-t 19 %-ról 24%-ra növelték, ez hosszútávon 

a külföldi befektetések távolmaradását, elterelését (pl. Bulgária felé) is okozhatja. Az adózási 

rendszer folytonos változatása teljesen kiszámíthatatlanná teszi a gazdasági környezetet, és a 

befektetők távolmaradását eredményezheti. 

A Román Nemzeti Bank az év elején prognosztizált az inflációs előrejelzése a 2.7. sz. ábrán 

látható, amelyet korrigálhat a befektetők távolmaradása, az agárjellegű termékek árvizek 

miatti 8%-os árnövekedése, valamint a nemzeti valuta leértékelődése is. A gazdasági válság 

eleje óta a nemzeti valutát ugyan sikerült stabilan tartani (a Nemzetközi Valutaalaptól 

származó hitel egy része a nemzeti valuta stabilitásának megőrzése érdekében a Nemzeti 

Bankhoz került), ugyanakkor a román lej leértékelődésére lehet számítani (igen széles sávban 

szóródó – 4,25-4,8 Ron/ Euro – szakértői valutaárfolyam előrejelzések olvashatóak).  

Ugyancsak negatív hatású a benzinárak és ennek következtében a szállítási költségek inflációs 

hatást generáló növekedése. 
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2.7. ábra. Az inflációs ráta alakulása 
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Forrás: BNR (Román Nemzeti bank), CNP (Gazdasági előrejelző hivatal) 

A romániai gazdaság elemzésénél nagyon fontos - figyelmen kívül hagyhatatlan - tényező a 

kormányzati válság, melynek elindulása óta több a válságmélyítő beavatkozás és nagyon 

kevés a sikeres kormányzati beavatkozásnak.  Számos felmérés már a gazdasági válság előtt 

is a versenyszféra azon értékeléséről, érzékeléséről számolt be, hogy kormány nem támogatja 

megfelelően a vállalkozásokat, itt főleg az ellenőrzési rendszerről és az ÁFA késői 

visszafizetéséről panaszkodtak. Amíg a gazdasági ellenőrök munkáját a kiszabott büntetések 

száma és nagysága alapján értékelik, addig ez a rendszer várhatóan fenn fog maradni. 

Másrészt sok esetben éppen maga a kormány a körbetartozások első láncszeme, mert egyre 

nagyobb időeltolódással fizetnek a kormány által igénybevett szolgáltatásokért és késedelmes 

az ÁFA visszatérítése is. 

Egy másik rendszer-probléma a finanszírozási szempontból nem fenntartható társadalom-

biztosítási rendszer: egyre kevesebb aktív kereső tart el egyre több nyugdíjast. Ennek 

megoldására az államelnök a nyugdíjak 16%-os megadóztatását szorgalmazza, ami viszont a 

szegénység-küszöbön élő nagyon nagyszámú nyugdíjas létminimumát fenyegetné.  A 

közalkalmazottak helyzetének rendezése mellett ez egy további fenntarthatatlan rendszer 

rendezését követeli meg a kormánytól. 

A kormány és a gazdasági válság együttes szorításának a kis és közepes vállalkozások vannak 

leginkább kitéve. Az átalányadó2 miatt nagyon sok kis cég bezárt és a trend folytatódik: 2010. 

                                                 
2 A vállalat pénzügyi eredményeitől teljesen független, kötelező módon általában a pénzügyi 
forgalom után kivetett adónem 
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év elejétől a cégbíróság szerint 121.814 cég függesztette fel vagy szüntette meg 

tevékenységét, majd 40 %-kal több mint 2009 azonos periódusában (87.617). Sajnos ezt a 

hatást csak erősítik olyan parlamenti jóváhagyásra váró törvényterveztek is, mint például 

kötelező könyvelő alkalmazására minden cégnél (amit a kis cégek nem engedhetnek meg 

maguknak, ugyanakkor nem is hatékony a megoldás, mivel nem minden cégnek van egy teljes 

könyvelői állást indokolttá tevő könyvelni valója). 

Ezen hatások eredményeként egyre nő a feketegazdaság, amely a miniszterelnök az év eleji 

becslése szerint akár a GDP 6%-ára is rúghat, amelynek kifehérítése, felgöngyölítése további 

súlyos kormányzati feladat. 

A gazdasági válság a nagyobb (többnyire külföldi tulajdonban lévő multinacionális) 

cégeknek, kedvezett és ezen belül is bizonyos iparágaknak: elsősorban az olajipari ágazatnak 

(Petrom, Rompetrol Rafinarie, Lukoil), a telekommunikációs társaságoknak (Orange, 

Vodafone) és a kereskedelmi láncoknak (Carrefour, Bat Trading, Kaufland). Románia Top 10 

vállalatából csak háromnak nem csökkent a profitja (Dacia, Bat Trading, Kaufland)3.  

A Ziarul fianaciar gazdasági lap elemzése jól mutatja, hogy a gazdaság jelenlegi állapota a 

kereskedelemnek és a ma már relatív rugalmatlan keresletű, nagy tőkeerővel rendelkező 

multinacionális vállalatoknak kedvez4. Ezek a vállalatok a több helyszínen való működésük 

miatt azt is megtehetnék, hogy egy ideig veszteségesek legyenek és más piacokon realizált 

profitból tartsák fenn itteni tevékenységüket, míg a kis és közepes vállalkozásoknak egyetlen 

megoldásként csak a tevékenység felszámolás, felfüggesztés maradt. 

A befektetésekről szóló hírek is ezeket a cégeket emelik ki, tipikus példa az ebben az 

időszakban több erdélyi városban bevásárló központjait megnyitó és a helyi kereskedőket a 

piacról kiszorító Kaufland, amelynek stratégiája a közepes városokban való terjeszkedés. 

A román gazdaság jelen helyzetében számos mutató tekintetében visszaesést, vagy stagnálást 

mutat (GDP, export stb.). A gazdasági előrejelzések a következő évekre kis emelkedést 

jósolnak. 

A gazdaság működését a kormányzati beavatkozások egyelőre negatívan befolyásolták 

viszont számos strukturális probléma (közalkalmazottak létszáma, társadalom-biztosítási 

                                                 
3 Ziarul Financiar 
4 Az utóbbi években tendenciózuson azt a tényt figyelhetjük meg, hogy a romániai 
erőforrások külföldi cégek hasznosítják (Verespataki aranybánya - kanadai cég 
kitermelésében, több száz Dobrudzsai szélmalom- cseh vállalkozás fogja építtetni és 
működtetni, a Fekete tenger olaját Kanadai vállalkozás fogja kitermelni), felvetve a kérdést: 
ezeket Románia – ezzel pénzt takarítva meg és munkaerőt foglalkoztatva – miért nem tudja 
kihasználni saját magának. 
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rendszer fenntarthatatlansága) nagyon gyors és hatékony megoldásra szorul. A kormányzat 

részéről szinte teljességgel hiányoznak a gazdaságélénkítő beavatkozások.  

2.3. Románia gazdaságának ágazatok szerinti jellemzése 
A gazdasági ágazatok szerinti elemzés során a Román Statisztikai Hivatal módszertanát 

követve (insse.ro) a GDP-hez való hozzájárulás jellemzésekor használt bontásban elemezzük 

a gazdasági ágazatokat. A szektoriális gazdasági elemzés a következő nagy 

gyűjtőkategóriákba sorolva elemzi a gazdasági ágazatokat: 

- Mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás 

- Ipar 

- Építőipar 

- Szolgáltatások 

A fenti besorolás logikája szerint minden nem termelő ágazat, a nagy szolgáltatások 

gyűjtőfogalomba tartozik. Az elemzésekben szűkebb értelemben is használjuk a 

szolgáltatások fogalmát, a szűkebb értelemben vett szolgáltatások külön alfejezetben 

szerepelnek majd, ezáltal nem téveszthetőek össze a szolgáltatás nagy gyűjtőfogalommal.  

A fentiekben röviden ismertetett nagy ágazatok fontosságát a GDP-he való hozzájárulásuk 

szemlélteti.  

2.8. ábra. Az ágazatok hozzájárulása a GDP-hez 

6.3%

23.7%

9.8%

50.1%

10.0%

Mezőgazdaság
Ipar
Épitőipar
Szolgáltatás
Adók

 
Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A nagy szolgáltatások gyűjtőágazat hozzájárulását (50.1%) a GDP-hez a következőképpen 

bonthatjuk tovább: 
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- Kereskedelem; autók és háztartási cikkek javítása; vendéglátóipar; szállítóipar; 

telekommunikáció - 21.2% 

- Pénzügy; ingatlan; vállalatoknak nyújtott szolgáltatások – 15% 

- Más szolgáltatások (Önkormányzat; hadsereg; egészségügy és más a lakosságnak 

nyújtott szolgáltatások) – 13%. 

A mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás fejezeten belül a Statisztikai Hivatal módszertana 

szerint a mező-, erdő- és halgazdálkodásra és vadászatra vonatkozó adatokat egybevonva 

tárgyaljuk.   

Az ipart elemezzük általában és ezen belül kiemelten összehasonlítjuk a kitermelő és 

feldolgozó ipart. Az iparhoz sorolunk minden a kitermelő és feldolgozó iparban működő 

vállalatot. A feldolgozó iparhoz tartozik az élelmiszer-, textil-, kémia-, fém-feldolgozóipar, a 

bútor-, autó- és elektronikus berendezésgyártás stb.   

A nagy szolgáltatások gyűjtőfogalommal elnevezett fejezeten belül külön részletezzük a 

kereskedelmet, a lakosságnak és a vállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat, a vendéglátóipart, 

és a posta és telekommunikációhoz tartozó vállalatokat. Mivel a pénzügyi szektor elemzésére 

önálló alfejezetet szántunk (2.9.), ebben a fejezetben nem részletezzük azt. 

A kereskedelem alfejezeten belül különállóan is elemezzük a kül- és belkereskedelmet. A 

kereskedelmi vállalatokhoz sorolunk minden olyan vállalatot, amelyiknek főtevékenységeként 

a kereskedelem van megjelölve.  

A lakosságnak és a vállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat összehasonlítva elemezzük.   

A lakosságnak nyújtott szolgáltatásokhoz olyan vállalatokat sorolunk, amelyek főként a végső 

fogyasztóknak adják el a szolgáltatásaikat, mint a vendéglátó ipari vállalatok, a turisztikai 

ügynökségek, háztartási gépeket és berendezéseket bérbeadó vállalatok, fényképészeti 

szolgáltatásokat nyújtók, mozik, rádió és tévé, művészeti szolgáltatások, előadásokat és 

műsorokat szervező vállalatok, múzeumok, könyvtárak, állatkertek és más szolgáltatásokat 

nyújtók. 

A vállalatoknak nyújtott szolgáltatásokhoz olyan vállalatok tevékenységét soroljuk, mint az 

ingatlanügynökségek, gépek és berendezések bérlése, informatikai szolgáltatásokat nyújtók, 

jogi és könyvelési szolgáltatásokat nyújtók, mérnöki tervezőirodák, reklámtevékenységgel 

kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtók, szemételhordással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtók 

és más szolgáltatók. Az előbbi kategóriába nem soroljuk bele a banki-pénzügyi szektort, a 
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közvetítőket (a nagybani kereskedelembe tartoznak), és nem soroljuk ide a kutatás-fejlesztési 

tevékenységeket sem.  

Az elemzésben használt diagramok többsége 2008-ig érvényes adatok feldolgozásából 

származtak, a 2008-as év utáni gazdasági viszonyok jellemzése szöveges formában történik.  

2.3.1. Az ágazatok gazdasági jellemzése 

Romániában a gazdasági válságot megelőző időszakban a gazdasági növekedés motorja a 

kereskedelem és az építőipar voltak. A gazdasági növekedést befolyásoló tényezők közül a 

2004-2008-as időszakban az egyik legfontosabb tényező az olcsó és fedezetlen hitelekkel 

finanszírozott fogyasztás volt. A fogyasztás 2005-ben 25%-os növekedési ütemet ért el, majd 

további évi 17%-al növekedett, azonban a 2008-as év utolsó negyedében a gazdasági válság 

hatására azonnal és drasztikusan visszaesett.  

A vállalatok fő tevékenységi területét tekintve a legnagyobb számban a kereskedelmi 

vállalatok vannak jelen Romániában, azonban arányszámuk látványosan csökkent, míg 1997-

ben a vállalatok közel 70%-át tették ki5, addig az iparágban bekövetkezett koncentráció 

következtében 2008-ra ezek aránya lecsökkent 39%-ra.  

Az építőipari vállalatok száma az eredeti 3%-ról háromszorosára növekedett, ami 

egyértelműen jelzi ennek az ágazatnak az előtörését az elmúlt években. A mezőgazdaságban 

találjuk meg a legkisebb számú vállalatot, és ezeknek az aránya nem is változott az 1997-es 

3%-hoz képest, az iparban bejegyzett vállalatok aránya pedig szinte változatlan maradt a 

1997-es 11%-hoz képest, gyenge növekedést mutatva a 2000-2005-ös időszakban.  

A különböző ágazatok nemzetgazdasági fontosságát tekintve a szolgáltatásoknak kiemelkedő 

szerepe van. Az elmúlt években a szolgáltatások hozzájárulása bruttó nemzeti termékhez 1-2 

százalék eltéréssel folyamatosan 50% körül mozogtak, 2009-ben először a szolgáltatások 

hozzájárulása 0,1%-al meghaladta az 50%-ot. A szolgáltatások mellett az ipar is megnövelte a 

hozzájárulását 2008-hoz képest 1%-al, így 2009-re elérte a 23,8%-ot. A mezőgazdaság 

hozzájárulása lecsökkent 6,3%-ra, ami aggodalomra adhat okot tekintve az ágazat fontosságát 

és lehetőségeit, és azt a tényt, hogy az aktív lakósság 30%-át foglalkoztatja. Az elmúlt évben 

(2009) a korábbi évek húzóágazatai erősen visszaestek. Az építkezés 13,6%-al és a 

                                                 
5 A kereskedelmi vállalatok nagy száma azonban nem sokat árult/árul el a kereskedelem 
ágazat valódi súlyáról, mivel ebben a szektorban nagyszámban működtek/működnek egy-két 
alkalmazottat foglalkoztató kis vállalatok is. 
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kereskedelem 11,2%-al csökkent 2008-hoz képest, így a két ágazat összesen 7,1%-al járult 

hozzá a román gazdaság csökkenéséhez. 

Az előbbiekben jellemzett szolgáltatások esetében fontos megjegyezni, hogy a GDP-hez való 

hozzájárulás elemzésének esetében a Statisztikai Hivatal a szolgáltatásokhoz sorol minden 

olyan ágazatot, ami nem tartozik az iparhoz, a mezőgazdasághoz vagy az építőiparhoz. Ilyen 

értelemben, amikor azt mondjuk, hogy a szolgáltatások 2009-ben több mint 50%-al járultak 

hozzá a GDP növekedéséhez, akkor a szolgáltatásokhoz sorolunk minden nem termelő 

ágazatot, vagyis kereskedelmet, pénzügyi szolgáltatásokat, telekommunikációt, vendéglőipart, 

szállítással kapcsolatos szolgáltatásokat, és más szolgáltatásokat.  

Az egyes ágazatok különböznek a nekik nyújtott hitelek nagysága tekintetében. Az elmúlt 

években átlagosan a vállalati (corporate) hitelek egyharmada a szolgáltatási ágazatnak jutott. 

A 2010 első felében a nyújtott hitelek 18,8%-a az iparnak, a 8,5%-a az építőiparnak jutott és 

csupán a kihelyezett hitelek 2,7% finanszírozta a mezőgazdasági ágazatot. A mezőgazdaság 

hitelezését a bankok hosszú időn át elhanyagolták, csupán 2006 után kezdett növekedni a 

mezőgazdaságnak jutatott hitelek összege, aminek az üteme 2009-ben elérte a 11,5%-ot 

(Botea 2010). Az önkormányzatok hitelezése növekedett a legnagyobb ütemben, 2010 

februárjában 28%-al több hitelt helyeztek ki a közszektorba, mint 2009-es év azonos 

hónapjába, így a közszektor az összes kihelyezett hitel 5%-át tudhatja magáénak.  

Az árbevétel szempontjából 2003 után az ipar és a kereskedelem minősült a két legfontosabb 

ágazatnak: 2008-ban együttesen a romániai vállalatok által realizált összes árbevétel több mint 

70%-át tették ki. Az ágazatok által realizált árbevétel alakulását tekintve egyértelmű 

szerkezeti átalakulás figyelhető meg a kereskedelem javára. Míg 2003-ban még az ipari 

vállalatok hozták létre a legnagyobb árbevételt, a 2008-as évre a kereskedelem vette át a 

vezető szerepet a romániai vállalatok által realizált árbevétel 40%-ával. Az 1997-es 

helyzethez viszonyítva, amikor az ipari vállalatok árbevétele az összárbevétel 50%-át tették 

ki, 2008-ra harmadával, azaz 33 %-ra csökkent. Az építőipar és a vállalatok számára nyújtott 

szolgáltatások is jelentős növekedést értek el a korábbi értékekhez képest, az építőipar 9%-ra 

az vállalatoknak nyújtott szolgáltatások 13% növekedtek, közel megduplázva a 1997-es 

értékekhez képest a részesedésüket az összárbevételben. 
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2.9. ábra. Az ágazatok hozzájárulása az összárbevételhez 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A 2.9. sz. ábra átfogó képet mutat az árbevétel ágazatok szerinti alakulásáról. 

Egy egyértelmű növekedési tendencia figyelhető meg minden ágazat esetében, ilyen 

értelemben a diagram szemléletesen ábrázolja a romániai gazdaság látványos fejlődési 

időszakát, ami a 2000-es évtől lendült fel igazán, és amit csak a gazdasági válság tört meg 

(lásd 2.10. sz. ábra).  

2.10. ábra. Az árbevétel alakulása ágazatok szerint 
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A bruttó profit ágazati eloszlásának éves változása kevésbé mutat egységes képet, mint azt az 

árbevétel esetében tapasztalhattuk.  

Míg az árbevétel szempontjából az ipar a legmeghatározóbb iparág volt az 1997-2004-es 

időszakban, 1998-tól 2003-ig összességében veszteséget termelt, és a 2003-as pozitív 

eredménye is csekélynek nevezhető, nagyságrendileg a lakosságnak nyújtott szolgáltatások 

szintjén mozog. Ennek ellenére az ipar látványosan legyűrte a korábban halmozott 

hátrányokat, és növekvő profitot volt képes realizálni, a vizsgált időszakban a román össz-

profitból való részesedése a 2007-es évben érte el a csúcsát, a kereskedelem azonban 2008-

ban az össz-profithoz való hozzájárulás tekintetében kevéssel megelőzte. 

Az 1997-2008-as időszakban a legnagyobb szélsőségek az ipart jellemzik, ahogyan azt 

korábban is láthattuk. Az ipar realizálta a vizsgált időszakban a legnagyobb veszteségeket és 

ugyanakkor a legnagyobb nyereséget is (ez így nem igaz: az ipar hozzájárulása végig pozitív 

nem látszik veszteség, és a legnagyobb nyereséget is a kereskedelem produkálta 2003-ban - 

lásd 2.11. sz. ábra). 

2.11. ábra. A bruttó realizált profit ágazati eloszlása 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

2.12. sz. ábra abszolút számokban ábrázolja a profit és veszteség alakulását ágazatonként. A 

2003-as évtől a kereskedelem, az építőipar és a vállalatoknak nyújtott szolgáltatások 

ugyancsak látványos növekedésnek indultak, azonban annak ellenére, hogy a kereskedelem 

2008-ban megelőzte az ipart, visszaesett egészen a 2005-ös szintre, ahogyan a vállalatoknak 

nyújtott szolgáltatások is visszaestek a 2005-ös szint alá.  
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2.12. ábra. A bruttó eredmény alakulása ágazatok szerint Romániában 1997-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal)  

Az ipar, kereskedelem, építkezés és a vállalatoknak nyújtott szolgáltatások esetében a profit 

csökkenésének tendenciáját erőteljesen magyarázza az ezekbe az ágazatokban eszközölt 

befektetések (lásd 2.13. ábra), a válság mellett ennek a látványos növekedése a 2006-2008 

közötti időszakban, erőteljesen visszavetette a profit növekedését az említett ágazatok 

esetében.  

2.13. ábra. A bruttó befektetések alakulása ágazatok szerint Romániában 1997-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A legerőteljesebb növekedési szakaszban a befektetések növekedését néhány ágazati 

jellegzetesség is befolyásolta. Az ipar esetében a befektetések növekedését a privatizáció 



29 
 

illetve a már régen elhanyagolt, elavult technikai eszközök és technológiák lecserélése 

befolyásolta a leginkább. A kereskedelem esetében a 2000-es év után nagyszámban piacra 

lépő szupermarket és hipermarket hálózat folyamatos terjeszkedése, az építőipar esetében 

magának az ágazatnak a növekedése magyarázza a befektetések növekedését, ahogyan a 

korábban erősen fejletlen szolgáltatási ágazat esetében is.    

2.3.2. Az ágazatok jellemzése a foglalkoztatás szempontjából 

Romániában a gazdasági növekedés időszakában számos új munkahelyet hoztak létre. A 

legtöbb új munkahelyet az a két ágazat hozta létre, amelyik egyben a leggyorsabb növekedési 

ütemmel rendelkezett a 2002-2007-es időszakban. Ahogyan azt a 2.14. sz. ábra is szemlélteti, 

az alkalmazottak számának növekedése szempontjából az építőipar és a kereskedelem 

látványosan kiemelkedik. A harmadik olyan terület, amelyik jelentősen hozzájárult az új 

munkahelyek létrehozásához: a bank és biztosítási szektor (Bobocea 2008). Az utóbbi 

területeken működő vállalatok a leginkább azáltal hoztak létre új munkahelyeket, hogy a 

lakossági (retail) irányába terjeszkedve országos hálózatokat hoztak létre. 

A 2.14. ábra esetében a mezőgazdaságra vonatkozó adatok egyszerre jellemzik a 

mezőgazdaságot, az erdő és halgazdálkodást és a vadászatot is. 

2.14. ábra. A foglalkoztatottak számának változása ágazatonként 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

 
A kereskedelemben működő vállalatok együttesen akkora termelékenységgel rendelkeztek a 

vizsgált időszakban, mint az ipar és az építőipar együttvéve. Ugyanakkor mindhárom ágazat 
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esetében ugyanolyan ütemű növekedés tapasztalható, pontosabban 2008-ra mind az ipar, mind 

az építőipar csökkentette lemaradását a kereskedelemhez képest.   

2.15. ábra. A termelékenység növekedése ágazatonként 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az egy főre eső profitabilitás szempontjából közel sem annyira egységes a növekedés 

ütemének mértéke, mint a termelékenység esetében.  

Az egy alkalmazottra számított profitabilitás szempontjából a kereskedelem ugyancsak 

kiemelkedő eredménnyel bír a 2001-2007-es időszakban, azonban 2008-ra az építőiparban 

dolgozók már lényegesen több profitot termeltek a vállalat számára, mint a kereskedelemben 

dolgozók.  

A 2008-as évi adatokat annak figyelembevételével is meg kell vizsgálnunk, hogy ekkora a 

válság már egyértelműen éreztette a hatását. A válság első hullámai – egyrészt a fogyasztás 

visszaesése, másrészt a megrendelések csökkenése miatt – erősebben érintették a 

kereskedelem és az ipar profitját, az építőipari vállalatok bevételét azonban korábban 

megkötött szerződések még pozitívan befolyásolták és ezért időben eltolódva érzékelték a 

válság hatásait.  
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2.16. ábra. Az egy alkalmazottra eső profitabilitás a román gazdaságban (1997-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A 2.17. sz. ábra a be nem töltött álláshelyeket mutatja be szakmák szerint. A szakmákat a 

foglalkozások főcsoportjai szerint határoztuk meg (a román statisztikai besorolási rendszert 

alapul véve). A legkisebb mértékben a Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, és 

gazdasági vezetők kategóriájában és a legnagyobb számban (3% körül) a Felsőfokú képzettség 

önálló alkalmazását igénylő foglalkozások kategóriájában hirdettek meg betöltetlen 

álláshelyeket.  

2.17. ábra. A betöltetlen álláshelyek számának alakulása Romániában (2005 - 2009) 
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 Jelmagyarázat a 2.17. sz. ábrához: A foglalkozások főcsoportjainak ismertetése 
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A foglalkozások főcsoportjai 
Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági vezetők 1 

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 2 

Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 3 

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 4 

Szolgáltatási jellegű foglalkozások 5 

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 6 

Ipari és építőipari foglalkozások 7 

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8 

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9 

Országos szinten az egyes szakmákban betöltetlen álláshelyek aránya 2% körül mozgott a 

2005-2008-as időszakban, valamilyen mértékű növekedést mutatva a 2007-ig, ami után 

bekövetkező csökkenés nagy valószínűséggel a válság következménye. A legkiemelkedőbb 

al-ágazat a pénzügy, 2007-re a betöltetlen álláshelyek aránya megközelítette a 3%-ot, míg az 

országos átlag 2% körül volt. A kereskedelemben figyelhető meg a legegyértelműbb 

csökkenés, ami feltehetően annak tudható be, hogy ezen az ágazaton belül az alkalmazás 

rendkívül hatékonyan működött, annak köszönhetően, hogy az eladói pozíciókra kevés 

betanítással azonnal alkalmazhattak szakképzetlen munkavállalókat, ennek éppen az 

ellenkezője történt a banki szféra terjeszkedése során.   

2.18. ábra. A megüresedett helyek változása 
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2.3.3. Mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás 

A mezőgazdaság Románia egyik legfontosabb ágazata, a nagyméretű művelhető területeknek 

és a jó minőségű talajnak köszönhetően nagy lehetőségeket rejt magában.  

2.19. ábra. A vállalatok számának alakulása a román mezőgazdaságban6 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A mezőgazdaság azonban nem képes a nagyszerű adottságokat kihasználni, a mezőgazdasági 

termelés felaprózott birtokszerkezetre épül, a használt felszerelések, berendezések elavult 

jellege, a gyenge finanszírozás, nehézkes támogatási rendszer állandó problémát jelentenek. 

2009-ben a bevethető területek egyharmada parlagon maradt.  

A vállalatok száma az elmúlt években, 2002 óta növekedésnek indult, de így is a 14.000 

körüli szám a töredékrésze a többi ágazatban működő vállalatok számának. A vállalatok 

számának jellemzésekor a statisztikai adatok a mezőgazdasághoz sorolják még az erdő és 

halgazdálkodást és a vadászatot. 

A mezőgazdasági termelés 2005-2007 között visszaesett a 2004-es értékhez képest. Erdély 

2007-ben érte el a legnagyobb arányát a romániai mezőgazdasági termelés értékében, ekkor 

az erdélyi mezőgazdasági termelés a román mezőgazdaság termelési összértékének 42%-át 

tette ki, ez 2008-ra 36%-ra esett vissza. A székelyföldi és a partiumi mezőgazdasági termelés 

értéke 6% illetve 7% körül mozgott, míg Kolozs megyében ez az arány 3% körül volt. 
                                                 
6 A 18-22. ábrákon Románia képezi az abszolút viszonyítási értéket, ezen belül Erdély külön 
kategóriaként, Erdélyen belül pedig három nagyobb térséget, a Partiumot, a Székelyföldet és 
Kolozs megyét külön ábrázoltuk.  
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2.20. ábra. A román mezőgazdaság termelési értékének változása (2001-2008) 
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Romániában a vidéki lakosság körülbelül 10 millió főt tesz ki, ennek egyharmada aktívan 

dolgozik a mezőgazdaságban, a tényleges alkalmazottak száma azonban, ahogyan a 2.20. sz. 

ábra is szemlélteti, erőteljesen csökkent a vizsgált időszakban. A 2.21. sz. ábra pontosabban a 

mezőgazdaság, a hal- és erdőgazdálkodás és vadászat területén működő vállalatoknál 

alkalmazott személyek számának alakulását ábrázolja.  

2.21. ábra. A mezőgazdaság, hal- és erdőgazdálkodás és vadászat területén foglalkoztatottak 
számának alakulása Romániában (1991-2008) 
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2.3.4. Ipar 

A vállalatok számát tekintve a kitermelő iparban a vállalatok számának növekedése 

lényegesen gyorsabb ütemben zajlott a vizsgált időszakban, mint a feldolgozó iparban, ebben 

az ágazatban a vizsgált időszak elején, 1997-ben csupán 200 vállalat volt bejegyezve, így a 

növekedés hangsúlyosabb ritmusa természetesnek tekinthető.  

2.22. ábra. A kitermelő ipari vállalatok számának változása Romániában 

0

200

400

600

800

1000

1200

Románia
Erdély

Székelyföld
Partium
Kolozs

 
Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

1997-ben a kitermelő vállalatok több mint 50% Erdélyben volt bejegyezve, ez az arány 

azonban közel tíz százalékkal csökkent le 2008-ban 46%-ra. A Székelyföldön bejegyzett 

kitermelő ipari vállalatok 1997-beni 10%-os aránya felülmúlta a partiumi 7%-os arányt, 

azonban a székelyföldi kitermelő ipari vállalatok aránya 2008-ra a felére, 5%-osra csökkent, 

míg a partiumi arány 7%-os maradt. Ennek a csökkenésnek az oka egyrészt a többi szektorban 

működő vállalatok számának növekedésével, valamint a primer szektorban működő nagy 

multinacionális cégek megjelenésével magyarázható (cementipar, építő-anyagok gyártása). 
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2.23. ábra. A feldolgozó ipari vállalatok számának változása Romániában (1997-2008) 
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A feldolgozó ipari vállalatok száma növekedett a vizsgált időszakban, de lényegesen 

visszafogottabb ütemben, mint a kitermelő ipari vállalatok esetében. Az erdélyi vállalatok 

1997-ben 43%-át tettek ki a romániai feldolgozó vállalatok összlétszámából, ami 2008-ra 

kevéssel 41% alá csökkent. Székelyföldön egészen 2008-ig a feldolgozó vállalatok aránya 

1%- 2% közötti értékben meghaladta a partiumi vállalatok számának arányát, 2008-ban 

mindkét régióban az arány 6% volt. A Kolozs megyében működő vállalatok számát tekintve 

ez a megye kiemelkedő helyet foglal el: ebben az egyetlen megyében működő feldolgozó 

ipari vállalatok aránya 4,8% volt, ami a székelyföldi 6,8%-hoz és a partiumi 6,4%-hoz képest 

figyelemreméltó arány, hiszen az utóbbi két régióban három-három megye adatai jelennek 

meg.  

2010-ben az ipari termelés növekedésnek indult, miután 2008 őszétől a válság hatására 13 

hónapon keresztül állandó csökkenésben volt. A növekedés tulajdonképpen már 2009 

decemberében elkezdődött, amikor 2008 decemberéhez képest 2,8%-al növekedett az 

árbevétel. Az INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) adati alapján 2010 januárjában az ipar által 

realizált árbevétel 6,5%-al növekedett 2009 azonos hónapjához képest, míg februárban ez a 

növekedés 3,3%-os volt. 2010 márciusában az előző év azonos hónapjához képest az 

árbevétel növekedése 6,9% volt, míg az előző hónaphoz képest a növekedés 22,8%-ot tett ki. 

A 22,8%-os növekedés elsősorban a feldolgozó ipar 24%-os növekedésének köszönhető, ami 

a kitermelő ipar csekély 2,4%-os növekedését húzta magával.  
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Összességében a 2010-es év első negyedében az ipar árbevétele 5,9%-al növekedett, 

elsősorban a feldolgozó iparnak köszönhetően, aminek a 6,8%-os növekedése ellensúlyozta a 

kitermelő ipar 2009 első negyedévéhez viszonyított 8,3%-os visszaesését. 2010 első négy 

hónapjában a növekedés folytatódott és elérte a 7,8%-ot.  

2010 első negyedében az ipari megrendelések is növekedésnek indultak, miután 2009 

decemberében 12%-ot estek. Áprilisban Románia az EU-ban a hetedik helyet foglalta el az 

ipari megrendelések értékének növekedése alapján, ami 26,5%-os növekedést jelent 2009 

azonos hónapjához viszonyítva, és ez az érték magasabb, mint az uniós 21,8%-os átlag.  

A 2.24. sz. ábra havi bontásban mutatja az ipari árbevétel alakulását. A vizsgált időszak elején 

a kitermelő ipar által realizált árbevétel meghaladta a feldolgozó iparét, a vizsgált időszak 

végére ez a viszony megfordult. Az éles visszaesés a 2008-as év végét jelzi, a gazdasági 

válság leginkább ekkor fejtette ki a negatív hatását. Ahogyan a diagramon is látható a válság 

negatív hatásai alól a legnehezebben a kitermelő ipar tudott szabadulni, és az ipar 2010 eleji 

fellendülése is elsősorban a feldolgozó ipar növekedésének köszönhető.   

2.24. ábra. Az ipari árbevétel alakulása havi bontásban, Romániában (2000-2010) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A 2.25. sz. ábra éves bontásban ábrázolja az árbevétel alakulását, ami 2008-ig töretlenül 

növekedett. 
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2.25. ábra. Az ipari árbevétel alakulása Romániában (1997-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az iparban foglalkoztatottak száma egész Románia szinten csökkenő tendenciát mutat, ezt a 

trendet követi a vizsgálatunk szempontjából fontos magyar lakta régiók foglalkoztatási 

struktúrája is, bár kétségtelen, hogy a csökkenés üteme lassúbb. 

2.26. ábra. Az iparban alkalmazásban levők számának alakulása 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Míg Erdélyben az iparban foglalkoztatottak részaránya 1991-ben 38%-ot tett ki az összes 

foglalkoztatotton belül, addig ez az arány 2008-ra 43%-ra nőtt. Székelyföld és Partium aránya 

közel egyformán 5%-ról 6%-ra nőtt, valamivel Partium javára (6,9%). A Kolozs megyei 

alkalmazottak aránya gyakorlatilag változatlanul 3% körül mozogott.  
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Az alkalmazásban levők számának eloszlásának a változása a kitermelő és a feldolgozó ipar 

szintjén nem mutat különösebb jellegzetességet. A foglalkoztatottak számának nagymértékű 

csökkenése 2000-ig tartott, a román gazdasági növekedés indulása után az ipari 

foglalkoztatottak számának csökkenése mérséklődött, és 2004-2008 között gyakorlatilag 

valamivel másfél millió alkalmazott körül stabilizálódott.  

2.27. ábra. A kitermelő és a feldolgozó iparban foglalkoztatottak alakulása 
Romániában (1991-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az átlagfizetés nominális értékben 1999-től 2008-ra több mint hétszeresére növekedett, 1991-

hez képest pedig több mint 1.500-szorosára. Az utóbbi értéket természetesen az infláció 

értékével együtt kell értelmezni, ami 1991-ben 223%-os, 1993-ban 293% volt, 2009-ben 

pedig már csak 4,5%-os. Az átlagfizetés régiónkénti eloszlása egyértelmű eltéréseket mutat. A 

román ipari átlaghoz viszonyítva Kolozs megyében voltak a legnagyobb átlagfizetések, itt, ha 

kevéssel is, de 2006-ban és 2007-ben az átlagfizetés meg is haladta a román átlagot. 

Székelyföldhöz és Partiumhoz képest az erdélyi átlagfizetés magasabb volt. Míg 1991-ben 

Székelyföldön és Partiumban az átlagfizetés a román átlag 90%-a illetve 100%-a volt, addig 

2008-ra mindkét régióban az arány lecsökkent a román átlag 80%-ra. Az erdélyi átlag 

esetében is megfigyelhetünk csökkenést, ez azonban 10%-al magasabb, mint az előbbi két 

régióban.  
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2.28. ábra. Az átlagfizetés alakulása régiónként az iparban, Romániában (1999-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az átlagfizetést tekintve a feldolgozó és a kitermelő ipar között jelentős különbség 

tapasztalható. A kitermelő iparban lényegesen nagyobb átlagfizetéseket adtak és 1991 óta a 

közöttük levő olló tovább nyílt. Míg 1991-ben a kitermelő iparban a román átlag 145%-át 

fizették ki, addig a feldolgozó iparban a román ipari átlagfizetés 94%-át tudták csak fizetni, 

2008-ra ezek az értékek 191% és 88%.  

2.29. ábra. Az átlagfizetés alakulása a kitermelő és feldolgozó ipar esetében (Románia 1999-
2008) 
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2.3.5. Építőipar 

Erdélyben a romániai építőipari vállalatok kb. 40%-a van bejegyezve. Kolozs megye kivételes 

helyzetét jelzi, hogy 2008-ra olyan mértékben megnőtt az itt bejegyzett építőipari vállalatok 

száma (6%), hogy megelőzte Székelyföldet ahol a román építőipari vállalatok 5%-a, és 

megközelítette Partiumot, ahol a vállalatok 7%-a volt bejegyezve. 

2.30. ábra. Az építőipari vállalatok számának változása régiónként 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az építőipar, amelyik korábban a román gazdaság húzóágazata volt, az iparral ellentétben 

2010-ben is folyamatosan esik.  

Az árbevétel az építőipari ágazatban – amely Románia gazdasági növekedésének egyik 

meghatározó tényezője volt – egészen 2008-ig látványos ütemben folyamatosan növekedett, a 

válság hatására azonban az ágazat 2008 után esésnek indult. 

2009-ben az építőipari ágazat 12,2%-al esett vissza 2008-hoz képest. Az INS adatai szerint 

2010 első négy hónapjában az ágazat csökkenése elérte a 18,7%-ot 2009 azonos időszakához 

viszonyítva, és a leghangsúlyosabb visszaesés (29%) az új építkezések esetében tapasztalható, 

a karbantartási és javítási tevékenységek ugyanakkor 18,6%-os növekedést mutatnak.  
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2.31. ábra. Az árbevétel alakulása a román építőipari ágazatban (1997-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az építőipari ágazat fellendülését az 31. sz. diagram kiválóan szemlélteti. 2001-re megállt az 

építőiparban foglalkoztatottak számának a csökkenése, és egyértelmű növekedésnek indult, és 

2008-ban már meghaladta az 1995-ös szintet.  

2.32. ábra. A román építőiparban foglalkoztatottak számának változása (1991-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az építőiparra jellemző átlagfizetés szempontjából Kolozs megye főleg az utolsó időszakban 

kiemelkedő szintet ért el, míg Székelyföld és Partium jóval a román átlag alatt helyezkedett 

el. A Kolozs megyei átlagfizetés 2003 és 2007 között több mint 10%-al haladta meg a román 

átlagfizetést, 2006-ban ez a többletérték elérte a 26%-ot.  
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A székelyföldi és a partiumi átlagfizetés 1991-ben még a román átlag 95%-a fölött volt, 2008-

ra azonban ez az érték 73%-ra illetve 77%-re csökkent, annak ellenére, hogy például a 

székelyföldi átlagfizetés még 2004-ben kevéssel meghaladta a román átlagot.  

2.33. ábra. Az átlagfizetés alakulása az építőiparban  
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

2.3.6. Szolgáltatás 

Kereskedelem 

A 2000-es évtől az olcsó hitelek által finanszírozott fogyasztás növekedésének köszönhetően 

a kereskedelem a román gazdaság egyik húzóágazatává vált, a vállalatok számának 2002 utáni 

növekedése is jelzi, ahogyan a kereskedelem szerepe meghatározóvá vált. A vállalatok 

számának növekedését jelentősen befolyásolta még a nemzetközi kereskedelmi hálózatok 

betörése és terjeszkedése.  
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2.34. ábra. A kereskedelmi vállalatok számának változása régiónként (Románia, 1997-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A kereskedelemben a vállalatok száma 2002-ig csökkent, utána növekedésnek indult.  

2.35. ábra. A foglalkoztatottak számának változása a kereskedelemben (Románia, 1991-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A foglalkoztatottak régiónkénti eloszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2008-ban a 

Romániában a kereskedelemben foglalkoztatottak mintegy egyharmadát Erdélyben 

alkalmazták. Ezen belül is Kolozs megye kiugró értékekkel jellemezhető, 2008-ra annyi 

alkalmazottat foglalkoztatott (4,5%), akár Székelyföld (4,5%), és csak valamivel kevesebbet, 

mint a három partiumi megye (5,7%).  
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Országos összehasonlításban a kereskedelemben az átlagfizetések 2008-ban Székelyföldön és 

Partiumban volt a legalacsonyabbak. Míg a székelyföldi arány 1991-től 80%-ról 72%-ra 

csökkent, addig Partiumban a visszaesés mértéke még nagyobb volt, hiszen itt 1991-ben az 

átlagfizetés még kevéssel meghaladta az országos átlagot. A Kolozs megyei átlag több évben 

is meghaladta az országos átlagot, itt 2007-ben volt a legmagasabb az átlagfizetés, ami az 

országos átlagnál 24%-al magasabb összeget jelentett.  

2.36. ábra. Az átlagfizetés alakulása a kereskedelemben (Románia, 1991-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Belkereskedelem 

Az árbevétel a kereskedelemben 2008-ig folyamatosan növekedett, a nagykereskedelem 

azonban valamivel meghaladta a kiskereskedelmet. 2008 után azonban a kereskedelemben, 

akár más ágazatokban is csökkenés következett. 

A kereskedelmi árbevétel azoknak a vállalatoknak az összes bevétele, amelyeknek a fő 

tevékenysége a kereskedelem. Az ábrázolt árbevétel tartalmazza a főtevékenységből és a más 

tevékenységekből származó árbevételt is, de nem tartalmazza az áfát és az állóeszközök 

értékesítéséből és bérbeadásából származó bevételeket.   
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2.37. ábra. Az árbevétel alakulása a román kis- és nagykereskedelemben (1997-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A kereskedelemnek – akárcsak az iparnak – nem sikerült visszatérnie a növekedési trendhez. 

Az INS adatai szerint 2010 első öt hónapjában a kereskedelemben működő vállalatok 

árbevétele 17,7%-al csökkent 2009 azonos időszakához képest, amit elsősorban az autóeladás 

26%-os visszaesése okozott.  

Külkereskedelem 

Románia exporttevékenységének legfontosabb célpontjai az uniós országok. Ahogyan a 2.38. 

sz. ábra is szemlélteti, a román export legfontosabb célországai Németország, Olaszország, 

Franciaország és Magyarország voltak. Az exportált termékek közül a legnagyobb arányt az 

autók és szállítási eszközök képviselik, a 2010 első négy hónapjában exportált termékek 42%-

a tartozott ehhez a kategóriához.  
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2.38. ábra. Románia EU tagországokba történő exportjának alakulása (2004-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A külkereskedelmi mérlegben mutatkozó negatív trend (lásd 2.39. sz. ábra) paradox módon 

fordul, mérséklődik a válság folyamán: 2010 első négy hónapjában az export 23,4%-al 

növekedett, míg az import csak 14,4%-al nőtt, ennek következtében a 2000 óta erősen 

növekvő kereskedelmi deficit 11,7%-al alacsonyabb negatívumot mutat. 

2.39. ábra. A külkereskedelmi mérleg alakulása 
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A lakosságnak és a vállalatoknak nyújtott szolgáltatások 

2.40. ábra. A szolgáltatások értékének alakulása (Románia, 1998-2008) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Természetes jelenség, hogy a vállalatok számára nyújtott szolgáltatások értéke meghaladja a 

lakosság számára nyújtott szolgáltatásokat. A különbség még hangsúlyosabb az árbevétel 

esetében, ahol a vállalati szolgáltatások a lakosságnak nyújtott szolgáltatások többszörösét 

érik el.  

2.41. ábra. Az árbevétel alakulása a szolgáltatások ágazatban 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Szolg. a lakosság 
számára
Szolg. a vállalatok 
számára

m
ill

ió
 R

O
N

 
Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 
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Annak ellenére, hogy 2010-ben a lakosságnak nyújtott szolgáltatások árbevétele az első négy 

hónapban 9,8%-al nőtt, míg ugyanebben az időszakban a vállalatok számára nyújtott 

szolgáltatók árbevétele 1,3%-al csökkent a különbség továbbra is jelentős a két fogyasztó 

szektor között. 

Turizmus -Vendéglátóipar 

A vendéglátó ipari szolgáltatásokat a Statisztikai Hivatal (insse.ro) egyben a lakosságnak 

nyújtott szolgáltatásokhoz is sorolja, ebben a kategóriában is elemzi.  Romániában egyik 

legjelentősebb potenciállal rendelkező alágazat a turizmus. A tengerpart, a magas hegyek, a 

domborzati változatosság illetve a kulturális sokszínűség komoly turisztikai erőforrásoknak 

számítanak. Az infrastruktúra fejletlensége illetve a magas árak jelentősen visszafogják a 

turizmus fejlődését. Az idegenforgalomhoz kapcsolódó egyik legmeghatározóbb terület a 

vendéglátóipar, amelyiknek az esetében a vállalatok számának növekedése egyértelműen 

szemlélteti az alágazatra jellemző pozitív tendenciát. 

2.42. ábra. A vállalatok számának alakulása Románia vendéglátóiparában 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

 A turizmusban foglalkoztatottak számát tekintve markáns növekedés figyelhető meg a 

vizsgált időszakban a magyarok lakta régiók szintjén. A romániai adatokhoz hasonlítva 

Erdély 2008-ban arányában több személyt foglalkoztatott a vendéglátóiparban (ez azért 

különös, mert a legnagyobb turisztikai fogadópotenciál a tengerparti övezetben alakult ki 

Romániában), mint a vizsgált időszak elején, a többi régió esetében azonban nem figyelhető 

meg lényeges elmozdulás a romániai adatokhoz viszonyított arányokban. Ez számunkra azt 
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jelzi, hogy Erdélyben lényegesebben rugalmasabb és szélesebb palettán mozog a turisztikai 

kínálat (jellemző turizmusfajták a kulturális, falusi és a téli valamint nyári hegyvidéki 

turizmus). 

2.43. ábra. A vendéglátóiparban alkalmazásban levők számának alakulása Romániában 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal)  

A turizmus fejlődési tendenciáját szemlélteti az alkalmazásban levők számának általános 

növekedése, ami minden vizsgált régióra ugyanúgy jellemző. 

A vendéglátóipar az egyetlen olyan vizsgált terület, ahol a székelyföldi átlagfizetés 2008-ban 

meghaladta a többi régió átlagfizetését. Míg a vizsgált időszak elejéhez képest az erdélyi, 

partiumi és Kolozs megyei átlagfizetés csökkent, addig a székelyföldi átlagfizetés növekedett. 
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2.44. ábra. Az átlagfizetés alakulása Románia vendéglátó iparában 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Ez azt jelzi, hogy a székelyföldi régióban egyfajta felzárkózás történt az elmúlt időszakban a 

többi régióhoz képest, bár a romániai átlagnál még így is alacsonyabbak a bérek (a tengerparti 

turizmusban fizetett bérek emelik meg az országos átlagot). 

Posta és telekommunikáció 

A Posta és telekommunikáció ágazatokhoz a postafiókokat, a rádió- és tévéműsor 

szolgáltatókat és telefon szolgáltatókat soroljuk. Az előbbiek közül a rádió és tévé 

kategóriákat a Statisztikai hivatal a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokhoz is sorolja. 

Mivel főleg a telekommunikáció ágazata rendkívül fejletlen volt a vállalatok számának 

robbanásszerű növekedését figyelhetjük meg ezen a területen. 1997-hez képest a vállalatok 

száma meghúszorózódott.  
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2.45. ábra. Az vállalatok számának alakulása a                                                                       
Posta és telekommunikáció ágazatban, Romániában  
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

Az alkalmazottak számát tekintve 2008-ra a romániai összes alkalmazott negyedét 

alkalmazták a Posta és telekommunikáció terén, ez 10%-os visszaesést jelent a vizsgált 

időszak elejéhez képest. A vizsgált régiók esetében a Partium kevés eltéréssel több, mint 

kétszer annyi alkalmazott volt, mint Székelyföldön, Kolozs megyében pedig valamivel több, 

mint a Székelyföld három megyéjében.  

2.46. ábra. Az alkalmazottak számának alakulása a Posta és telekommunikáció ágazatokban 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 
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Az alkalmazottak számát vizsgálva az ágazatok helyzetét stabilnak tekinthetjük, hiszen az 

alkalmazottak nem csökkent látványosan, mint a mezőgazdaság vagy az ipar esetében, 

azonban nem is indult növekedésnek, mint az építőipar és kereskedelem esetében.  

Az átlagfizetések szempontjából Székelyföld magasan kiugró értékekkel jellemezhető, amit 

magyarázhat az az alkalmazottak alacsony száma. 

2.47. ábra. Az átlagfizetés alakulása a Posta és telekommunikáció ágazatokban 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 
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2.4. Egészségügy 
Az egészségügyi rendszer a rendszerváltás óta egy lassú – és nem feltétlenül minőségi - 

változáson ment keresztül. 

Egyrészt volt egy időszak, amelyben az infrastrukturális, technikai fejlesztések teljesen 

leálltak, majd volt egy lassú javulás és a 2000-2008-as év között volt számos fejlesztés 

melynek eredményeképpen a területi kórházakhoz is eljutottak a technikai újítás vívmányai 

(pl. tomográf) ugyanakkor a képzési rendszer ezzel nem tartott lépést, ezért számos esetben az 

eszközökhöz nincs megfelelő szakember. Részint erre megoldás az, hogy a praktizáló 

orvosoknak évente képzéseken, konferenciákon való részvétellel el kell érniük egy adott 

pontszámot. 

A technikai felszereltségben viszont nagyon nagy eltérések tapasztalhatók, míg egyes 

kórházak európai szinten is ultramodernek számító berendezést kapnak, addig más 

kórházakban a betegek alapvető ellátásban szenvednek hiányt (olyan esetről sem ritkaság 

hallani, ahol a betegeknek az ápolók saját pénzből vesznek élelmet és majdnem mindennapos 

jelenség, hogy a beutalt betegek szereznek be bizonyos gyógyszereket, vagy a beavatkozáshoz 

szükséges eszközöket). 

Szintén az infrastruktúrához kapcsolódó – az ellátás színvonalát közép és hosszútávon is 

meghatározó – változás az a folyamat, amelyet a kormány decentralizáció névvel illet: a 

kórházak egy részét kivonják az egységes, minden anyagi területet átfogó biztosítórendszer 

hatálya alól és a települések adminisztrációjába adják át. A kórházak egy része minisztériumi 

felügyelet mellett marad: egyetemi kórházak, egészségügyi regionális központok. Az 

alkalmazottak fizetését továbbra is a biztosítón keresztül központi költségvetésből fogják 

megoldani.  

A 2.48.-2.49. sz. ábrákon azt láthatjuk, hogy miközben a kórházi ágyak száma folyamatosan 

csökkent, kismértékű növekedés észlelhető az egy főre jutó kórházi alkalmazottak 

tekintetében. 
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2.48. ábra. Kórházi ágyak számának alakulása Romániában (2004-2007) 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

2.49. ábra. 1000 lakosra jutó egészségügyi alkalmazottak száma Romániában (2004-2007) 

1000 LAKOSRA JUTÓ EGÉSZSÉGÜGYI 
ALKALMAZOTT

0

10

20

30

40

50

60

70

Orvos Fogorvos Gyógyszerész Asszisztens

2004 2005 2006 2007

 
Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

 Az egészségügyi intézményeknek a területen belüli eloszlását a 2.50-2.52. sz. ábra mutatja. A 

vizsgált területen Marosvásárhely és Kolozsvár egészségügyi központoknak számítanak ezzel 

is magyarázhatóak az ábrákon látható különbségek. A regionális egészségügyi szerepkört az 

orvosi egyetemek jelenléte mellett az erősen specializált orvosi szolgáltatások is 

hangsúlyozzák. 
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2.50. ábra. Az egészségügyi intézmények száma 100 ezer lakosra  
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

2.51. ábra. Az egészségügyi intézmények száma 100 ezer lakósra 2 
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2.52. ábra. Az egészségügyi intézmények száma 100 ezer lakósra 3 
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Cseke Attila egészségügyi minisztert idézve: „Az egészségügyi decentralizáció a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a kórházak vezetőségét az önkormányzat nevezi ki, és szintén 

az önkormányzat kapja meg a felügyeleti jogot az egészségügyi biztosítóval kötött szerződés 

felett: ellenőrizheti a menedzserek munkáját, a pénz felelős elköltését. Ezzel a döntés 

közelebb kerül a betegekhez és ugyanakkor megszűnik a jelenlegi „kétfejű” rendszer, 

amelyben a kórházépületek önkormányzati tulajdonban vannak, de a vezetőséget a 

szakminiszter nevezi ki.” 

Ez a rendszer tulajdonképpen a nagyobb és tőkeerősebb településeknek kedvez, míg a 

szegényebb települések már most azon aggódnak, hogy a fűtést sem fogják tudni 

finanszírozni.  Számos kórház nagy tartozást halmozott fel a beszállítók felé, ezt a kormány 

átadás előtt próbálta rendezni, de nem minden kórháznál volt sikeres. Számos kórházat nem 

vettek át az önkormányzatok a fennmaradt adósság miatt. A miniszter válasza erre a kérdésre 

az, hogy amelyik kórházat a települések nem veszik át, azt be fogják zárni.7,8 A kórházi ágyak 

eloszlását a vizsgált területi egységeken a 2.53. sz. ábra mutatja. 

                                                 
7 http://www.evz.ro/detalii/stiri/incepe-marea-descentralizare-in-sistemul-sanitar-898120.html   
14 Iunie 2010. Începe marea descentralizare în sistemul sanitarAutor:  Alina Vătăman 
8 http://www.evz.ro/detalii/stiri/ministerul-da-spitalele-dar-nimeni-nu-vrea-sa-le-preia-
898241.html   
16 Iunie 2010. Primăriile refuză să preia spitalele datornice, Mara Popescu 
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2.53. ábra. A kórházi ágyak száma 1000 lakósra 
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Forrás: INS (Nemzeti Statisztikai Hivatal) 

A 2.53. sz. ábra azt is mutatja, hogy az utóbbi években csak a tüdőkórházak és a pszichiátria 

részlegek bővültek, ez természetesen a növekvő betegségtípusok arányait is mutatja. 

Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy vannak olyan perifériára sodródott területek, 

amelyeknek hosszútávon nagyon negatív következményei lehetnek. Ilyen például a TBC 

elleni oltóanyag gyártását leállítása, (mert technikailag elavult), de 5 hónapig nem is 

importáltak külföldről vakcinát, holott a TBC-s betegek száma az EU-ban Romániában a 

legmagasabb. 

A válságra való hivatkozással a család-orvosi rendszer juttatásait és szolgáltatásait is 

megnyirbálták: számos szolgáltatásért fizetni kell, az ingyenes vagy részben térítéses receptek 

számát és felírható gyógyszerek körét limitálták. 

Habár az egészségügyi minisztérium stratégiájában az áll, hogy minél jobb szolgáltatások és 

minél egészségesebb népesség a stratégiai cél (nagyon nagy a keringési betegségekben 

szenvedők aránya, egyre növekszik a pszichikai betegségekkel küzdők aránya)9, a döntések és 

a gazdasági helyzet kettős szorításában (egyre többen veszítik el állásukat és a hivatalos 

munkanélküliségi periódus után nem jogosultak az ingyenes egészségügyi ellátásra) egyre 

többen szorulnak ki a biztosítási rendszerből és egyre romlik a lakosság egészségi állapota. 

Szintén a gazdasági helyzet és az Egészségügyi Minisztérium által szorítóba került célcsoport 

a gyógyszereket forgalmazó cégek, gyógyszertárak köre, amely a válság előtti periódusban 

                                                 
9 Planul strategic al ministerului sanatatii publice 2008 - 2010 
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nagy növekedést mutatott. Egyrészt a kormány folyamatosan tartozik a kórházakba beszállító 

vállalatoknak, emiatt sok esetben a mindennapi orvosi, sürgősségi ellátás is veszélyben van. 

Másrészt a családorvosok által ingyenesen felírt receptek száma is csökken (ezeket is mindig 

késve fizette ki a biztosító). Mindemellett – a fizetések csökkenése és az Áfa növekedése 

miatt – csökken a lakosság fizetőképessége is. 

Van olyan elemzés, amely azt mondja, hogy az idén több mint 1.500 patika tevékenységének 

a felfüggesztése, bezárása valószínűsíthető. Az általunk vizsgált terület (Erdély) lehet a 

leginkább veszélyeztetett e téren: itt van a legtöbb gyógyszertár és itt a legnagyobb bevétel is. 

Azt viszont feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy habár a gyógyszerkereslet egy része 

rugalmatlan (áttérnek ugyan az olcsóbb termékekre, de a gyógyszert mindenképpen meg kell 

venni), ezen a piacon a szakemberképzésre továbbra is folyamatosan szükség van. 

Az egészségügyi rendszer átalakítása által negatívan érintett réteg: a szolgáltatást nyújtó 

orvosok, asszisztensek és kisegítő-személyzet.  

Az egészségügyi személyzet munkaerő-piaci helyzetét és annak jövőbeni alakulását leginkább 

két tényező befolyásolja: egyrészt a munkaerő folyamatos és jelentős arányú kivándorlása, 

illetve a maradó most praktizáló orvosok korstruktúrája. 

A képzett munkaerő kiáramlását alapvetően két tényező határozza meg: egyrészt a fizetések 

alacsony szintje (van olyan EU-s ország, ahol az itteni fizetés akár tízszeresét is megkaphatja 

egy kezdő orvos), valamint a szakorvosi minőség megszerzésének is sokkal kedvezőbb és 

rövidebb idő alatt teljesíthetők a feltételei. Így nem meglepőek azok a felmérések, amelyek 

szerint a végzettek több mind fele már az egyetem elvégzése előtt tudatosan külföldre 

készül.10 Főleg olyan szakorvosból van hiány a belső rendszerben is, amelyek külföldön is a 

legkeresettebbek, mint például az altatóorvos, mentőorvos és röntgenorvos.  

Egyrészt az előbb leírt problémának is része az a tény, hogy a most praktizáló szakorvosok 

korstruktúrája azt mutatja, hogy az orvosok több mint fele 50 év feletti. Megfelelő 

humánerőforrás-stratégia hiányában a jelenleg főleg rurális, elzárt térségekre és főleg 

bizonyos szakorvos csoportra (családorvosokra, altató orvos, mentős orvos stb.) jellemző 

probléma általánossá válhat - tíz év múlva nagy problémák várhatóak az orvos-ellátás terén.  

                                                 

10 http://www.adevarul.ro/societate/Sistemul-sanitar-criza-medici_0_40797883.html# , Sistemul sanitar, în criză 
de medici, Paula Bulzan , Sorin Iordache , Miercuri 25 apr 2007 
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Összefoglalóan: a román egészségügy folyamatosan infrastrukturális és finanszírozási 

problémákkal küszködik, ezeket az aktuális decentralizációs folyamatok sem oldják meg. A 

megszorító intézkedések negatívan érintik mind a betegeket, mind az őket kiszolgáló orvos és 

betegellátó rétegeket. 

Ez a közszektor azon ágazata, amely folyamatosan humánerőforrás exportőrként jelenik meg. 

Ez a tendencia várhatóan mindaddig folyatódik, míg a többi európai országokban 

munkaerőhiány van, a nyugat – európai országokban sokkal magasabb a juttatások szintje és 

sokkal kedvezőbbek a munkaviszonyok. Tehát az orvosi fizetésekben megspórolt pénzt a 

felsőoktatásban (orvosképzés) fizetjük meg. 
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2.5. A gazdasági ágazatok összehasonlító elemzése 
A különböző ágazatok nemzetgazdasági fontosságát tekintve a szolgáltatásoknak kiemelkedő 

szerepe van. Az elmúlt években a szolgáltatások hozzájárulása bruttó nemzeti termékhez 1-2 

százalék eltéréssel folyamatosan 50% körül mozgott, 2009-ben először a szolgáltatások 

hozzájárulása 0,1%-al meghaladta az 50%-ot. A szolgáltatások mellett az ipar is megnövelte a 

hozzájárulását 2008-hoz képest 1%-al, így 2009-re elérte a 23,8%-ot.  

A mezőgazdaság hozzájárulása lecsökkent 6,3%-ra, ami aggodalomra adhat okot tekintve az 

ágazat fontosságát és lehetőségeit, és azt a tényt, hogy az aktív lakosság 30%-át 

foglalkoztatja.  

Az elmúlt évben (2009) a korábbi évek húzóágazatai erősen visszaestek. Az építőipar 13,6%-

al és a kereskedelem 11,2%-al csökkent 2008-hoz képest, így a két ágazat összesen 7,1%-al 

vette ki a részét a román gazdaság csökkenéséből.  

A GDP-hez való hozzájárulás szempontjából a magánszféra folyamatosan erősödik 

Romániában. 2009-ben a magánszféra 71,8%-ban járult hozzá a bruttó nemzeti termékhez, és 

a CNP (Országos Előrejelzési Bizottság) előrejelzései szerint ez az érték 2010-re eléri a 

78,8%-ot. A magánszektor hozzájárulása látványos növekedést ért el 1989 óta, amikor csupán 

12,8%-os arányban járult hozzá a bruttó nemzeti termékhez.  

2.5.1. A gazdasági ágazatok finanszírozása hitelekkel 

Nemzetgazdasági fontossága, és a lakosság közel egyharmados foglalkoztatása ellenére a 

mezőgazdaság alulfinanszírozott ágazat. A kihelyezett hitelek megoszlása 2010-ben a 

következőképpen alakult. A vállalatoknak nyújtott hitelek közül csupán 3,8% jutott a 

mezőgazdaságra, miközben a szolgáltatások a nyújtott hitelek több mint 43%-ból, az ipar 

28,7%-ból, az építőipar 13%-ból részesült. A fennmaradó 11,5% a közszektor által felvett 

hitelállományt tükrözi. A mezőgazdasági hitelezés csak 2006. után indult növekedésnek, 

aminek az üteme 2009-ben elérte a 11,5%-ot (Botea 2010). A nyújtott hitelek a legnagyobb 

növekedést az önkormányzatok esetében érték el, 2010 februárjában 28%-al több hitelt 

helyeztek ki a közszektorba mint 2009-es év azonos hónapjába, így a közszektor az összes 

kihelyezett hitel 5%-t tudhatja magáénak.  
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2.5.2. Az ágazatok jelenlegi helyzete 

2010 első hónapjaiban a legegyértelműbb növekedést a feldolgozó ipar könyvelte el. 2010 

első negyedében az árbevétel a feldolgozó iparban 6,8%-os növekedést ért el 2009 első 

negyedévéhez képest, míg a kitermelő ipar 8,3%-osan esett vissza. Az ipar összességében 

7,8%-so növekedést ért el az első négy hónapban. A ipari megrendelések értéke is 

növekedésnek indult, és 2010 áprilisában 26,5%-os növekedést ért el, ami meghaladta az 

uniós 21,8%-os átlagot.  

2010-ben a lakossági szolgáltatások árbevétele is nőtt, az első négy hónapban ez a növekedés 

9,8%-os volt, míg ugyanebben az időszakban a vállalati szolgáltatások árbevétele 1,3%-al 

csökkent.  

Az iparral ellentétben az építőipar és a kereskedelem 2008 óta nem tudott növekedésnek 

indulni. Az építőipar 2009-ben 12,2%-al csökkent 2008-hoz képest, és 2010 első négy 

hónapjában 18,7%-os volt ennek az ágazatnak a visszaesése, az elmúlt év azonos időszakához 

viszonyítva. A kereskedelem, elsősorban a belföldi autóeladások visszaesése miatt (-26%), 

17,7%-al csökkent 2010 első öt hónapjában 2009 megfelelő időszakához képest.   

Míg összességében a kereskedelem esett, addig az exportnak növekedett (+23,4%) annyira, 

hogy meghaladta az import növekedését (+14,4%) is, így 2010 első négy hónapjában a 

kereskedelmi deficit 11,7%-al csökkent.   

Az egészségügy folyamatosan infrastrukturális és erőforrás problémákkal küszködik- ezeket 

az aktuális decentralizációs folyamatok sem oldják meg. A megszorító intézkedések negatívan 

érintik mind a betegeket, mind az őket kiszolgáló orvos és betegellátó rétegeket. 

Ez az ágazat, amely folyamatosan humánerőforrás exportőrként jelenik meg. Ez a tendencia 

addig folyatódik, amíg akut humánerőforrás-hiány van az európai országokban, hiszen itt 

sokkal magasabb a juttatások szintje és kedvezőbbek a munkaviszonyok is. 

2.5.3. A magyarok lakta régiók közti különbségek 

A vizsgált erdélyi régiók között nem mutatkoztak látványos különbségek, ami a vállalatok 

számát illeti.  

A mindenképpen figyelemreméltó különbségek az átlagfizetések alakulásához kapcsolódnak. 

Kolozs megye szinte minden ágazatban a román átlagfizetés körül, vagy akár lényegesen 
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fölötte mozog, míg a Székelyföldön és Partiumban a vizsgált időszakban folyamatosan 

csökkent az átlagfizetés, 2008-ra a román átlag 80 százaléka közül mozgott. 

A román átlaghoz viszonyítva Kolozs megyében voltak a legnagyobb átlagfizetések, itt, ha 

kevéssel is, de 2006-ban és 2007-ben az átlagfizetés meg is haladta a román átlagot. Például 

az építőipari ágazatban 2006-ban 26%-al, a kereskedelemben 2007-ben 24%-al is meghaladta 

a román átlagot. Az erdélyi átlag esetében ugyanakkor a különböző ágazatokban a romániai 

átlag 90% körüli értékére való csökkenést figyelhetünk meg, ez. A foglalkoztatottak esetében 

is Kolozs megye mutat kiugró értékeket, például a kereskedelemben annyi alkalmazottat 

foglalkoztatott (4,5%), mint Székelyföld három megyéje (4,5%) és csak valamivel 

kevesebbet, mint a három partiumi megye összesen (5,7%). 
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2.6. A romániai illetve az erdélyi vállalati környezet jellemzése 
A tanulmány ezen alfejezete az Erdélyhez tartozó, hivatalos statisztikákon alapuló 16 megye, 

és ezen belül kiemelten Székelyföld (Maros, Hargita és Kovászna megyék), magyar Partium 

(Bihar, Szatmár és Szilágy megyék) illetve Kolozs megye vállalati környezetét hivatott 

bemutatni. Az adatok többsége két forrásból származik a Központi Statisztikai Hivatal adatai 

alapján másrészt pedig az Országos Cégbejegyzési Hivatal (Országos Cégbíróság) adatai 

alapján készült.   

2.6.1. A vállalatok száma, és annak változása 1997-2008 között 

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés után a Romániához csatolt Erdély 99.837 

km2-rel, azaz 42,04 %-kal növelte Románia területét, ami jelentősen megnövelte az ország 

gazdasági potenciálját is. Romániában 1989 után beszélhetünk vállalkozói környezetről, 

hiszen a rendszerváltást követően került napirendre a kis- és középvállalkozások kérdése. 

Rögtön a rendszerváltás után 1990-ben megjelentek azok a jogszabályok, amelyek 

megteremtették a kis- és középvállalkozások létrehozásának jogi kereteit. Romániában a 

kereskedelmi társaságok (beleértve a külföldi magán- és jogi személyek által alapítottakat is) 

megalapítását az 1990-es évi 31-es számú újraközölt, a kereskedelmi társaságokra vonatkozó 

törvény szabályozza. 1999-ben a Románia Kereskedelmi és Ipar Kamara adatai szerint, az 

országban bejegyzett és jogilag aktív kis- és középvállalkozásoknak 33,1%-a erdélyi 

vállalkozás volt (Kerekes J. - Mezei G, 2000). A rendszerváltozás után a világgazdasági 

trendeknek megfelelően nem csupán a vállalkozások száma növekedett, hanem módosult az 

egyes nemzetgazdasági szektorok aránya is. A gazdasági szektorok nemzetgazdaságon belül 

betöltött arányainak alakulása természetesen a szektorok foglalkoztatási aranyának változását 

is jelentette, amely nagymértékben átrendezte a hazai munkaerő és foglalkoztatási helyzetet 

is. A főbb gazdasági ágak szerinti átrendeződés a mezőgazdaság súlyának csökkenését és a 

szolgáltatások jelentős növekedését hozta magával. 

Ha elfogadjuk, azt a feltevést, hogy bármely térség vagy egy ország gazdaságában 

meghatározó jelentőségű a működő vállalkozások száma, akkor a vállalkozások számának 

összesítése valamint a vállalkozások számának alakulása megmutatja egy térség gazdasági 

potenciáljának fejlődőképességét. 2008. év végén több mint 554. 967 vállalkozást 

regisztráltak a gazdaságban. Az 2.54. ábrán látható, hogy az aktív vállalatok száma úgy 

Romániában, mint Erdélyben 1997 óta folyamatos növekedést mutat. Legmagasabb 

növekedést Kolozs megye mutat, hiszen több mint 200%-al növekedett a vállalatok száma. Az 
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Erdélyben működő aktív vállalatok 35, 5%-át teszik ki az ország aktív vállalatainak, azaz 

199.372 aktív vállalkozást tartottak nyilván 2008-ban. 

2.54. ábra. Az aktív vállalatok számának alakulása 1997-2008 között, 100% = 1997 
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Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 

A 2.3. táblázat adataiból kiderül, hogy a vizsgált térségekben Erdély átlaga illetve a Kolozs 

megyei vállalkozási-sűrűség magasabb, mint az országos átlag, Székelyföldön és a 

Partiumban ez az érték alacsonyabb, mint az országos átlag. A vállalkozás sűrűség 

szempontjából Erdély megyéi közül Kolozs megye képviseli a legmagasabb értéket, ami 

ismételten a megye gazdasági fejlettségét tükrözi. A vizsgált térségek közül Magyar Partium 

térségének legalacsonyabb a vállalkozás sűrűsége, ugyanakkor az erdélyi megyék közül 

Kassó-Szörény (17 vállalkozás/1000 fő) illetve Kovászna (21,2 vállalkozás/1000 fő) 

megyéknek volt a legalacsonyabb vállalkozás sűrűsége. 

2.3. táblázat. A vállalkozás sűrűség értékei 2008-ban 

 
Aktív 

vállalkozások 
Lakosság 

 Száma % Száma % 

Vállalkozási sűrűség (1000 
lakósra jutó vállalkozások 

száma) 

Románia 554967 100 21528627 100 25.78 
Ebből:      
Erdély 199372 35.93 7175504 33.33 27.79 

Székelyföld 27308 4.92 1130290 5.25 24.16 
Magyar Partium 32669 5.89 1715286 7.97 19.05 
Kolozs megye 27657 4.98 692021 3.21 39.97 

Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 
Amennyiben az Országos Statisztikai Hivatal által kiadott legújabb (2010) jelentést 

vizsgáljuk, kiderül, hogy a válság hatására az aktív vállalkozások száma 2009-ben, 2008-hoz 
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képest 8,7%-al csökkent. Ez a csökkenés elsősorban az ipar valamint az építkezési szektorhoz 

tartozó vállalatoknak köszönhető. Ebben az időszakban, Romániában két ágazatban 

növekedett az aktív vállalkozások száma: a professzionális tevékenység területén (vezetői 

illetve pénzügyi tanácsadás, jogi, számviteli tanácsadás, tervezés, információ-technológiai 

szolgáltatás, stb.) valamint a szállítás terén működő vállalatok, melyeknek többsége kis- és 

középvállalkozás. 

2.6.2. A vállalkozások megoszlása gazdasági ágazatok és régiók szerint 

A vizsgált térségekben és az országban a Statisztikai Hivatal a kereskedelemben valamint a 

gazdasági szolgáltatások alágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat regisztrált legnagyobb 

számban. Ezekben, az ágazatokban működő gazdasági szervezetek foglalkoztatási potenciálja 

ugyanakkor lényegesen szerényebb, mint a termelő ágazatoké, valamint a közszféráé, (ismert, 

hogy a gazdasági szolgáltatások ágazatában tevékenykedő vállalkozások között igen nagy 

számban vannak jelen foglalkoztatott nélküli, valamint 5 fő alatti mikro vállalkozások). A 

foglalkoztatásban legnagyobb súlyt az ipar, valamint a közszféra képviseli. 

Amennyiben a vállalkozásokat szektoronkénti megoszlás alapján vizsgáljuk, az 2.55. ábrából 

kiderül, hogy mind Romániában, mind a kisebb térségekben, legnagyobb arányban a 

kereskedelmi vállalatok képviseltetik maguk. Romániában 2008-ban a vállalatok 38,97%-át 

teszik ki a kereskedelemmel foglalkozó vállalatok. Amennyiben viszont az alkalmazottak 

számának eloszlása szerint vizsgáljuk az a gazdasági ágazatokat, országos szinten az 

alkalmazottak csupán 17,35%-a dolgozik a kereskedelemben. Ez a két adat arra enged 

következtetni, hogy bár nagyszámú vállalat tevékenykedik a kereskedelemben, a 

kereskedelemben leginkább kis és középvállalkozások vannak. A vállalkozások száma 

szerinti megoszlásban a kereskedelem után a szolgáltatási szektor következik (közlekedés, 

raktározás, professzionális tevékenységek, kommunikáció, tanácsadás, posta, reklám, oktatás, 

egészségügy, kulturális tevékenységek, szabadidős tevékenységek, ingatlanügyletek), 

amelyek a vállalatok 33,96%-át teszik ki országos szinten. A legtöbb szolgáltatással 

foglalkozó vállalkozás az ingatlankereskedést, ingatlan-bérbeadást, számítástechnikai és 

gazdasági, illetve gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatást magában foglaló 

gyűjtőágazatban működik. Ugyanakkor, ha az alkalmazottak számának eloszlása szerint 

vizsgáljuk az iparágakat, országos szinten az alkalmazottak 38, 60%-a dolgozik a szolgáltatási 

szektorban. A vizsgált adatok szerint a szolgáltatási szektorban legmagasabb az alkalmazottak 

aránya.  Bár az iparban tevékenykedő vállalatok aránya nem túl magas, országos szinten 

csupán 12,52%, mégis az alkalmazottak számának megoszlása szerint a szolgáltatási szektor 
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után legnagyobb arányban az iparban dolgoztak (30,21%). Erdélyben a vállalatok ágazati 

megoszlása szerint legnagyobb arányt a kereskedelem képviseli (35,51%), az alkalmazottak 

száma szerinti megoszlásban az ipar a leghangsúlyosabb ágazat (36,17%).  

2.55. ábra. Az aktív vállalatok megoszlása alkalmazottak és iparágak szerint (2008) 
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Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján  

Bár a mezőgazdaság terén működő vállalatok aránya alacsony, az 2.55. sz. ábrából 

leolvasható, hogy Székelyföldön (3,41%) a mezőgazdasággal foglalkozó vállalatok aránya 

magasabb, mint Erdélyben (2,8%) illetve országos (2,6%) szinten. A mezőgazdasági 

szektorban az alkalmazottként foglalkoztatottak száma az elmúlt tíz évben jelentősen 

csökkent, hiszen míg 1998-ban az alkalmazottak 6,98%-a dolgozott a mezőgazdaságban, 

2008-ban már az agrárszektor kevesebb, mint 3%-át foglalkoztatja az alkalmazottaknak, ez 

érvényes mind az országos szinten, mind Erdélyben. 
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2.56. ábra. Az alkalmazott személyek aránya iparáganként 1998; 2008 
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Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 

2.6.3. A regisztrált gazdasági szervezetek megoszlása tulajdonforma szerint 

1990-2009 között 

Az 1990-es években a magántulajdon uralkodóvá válása a gazdasági szerkezetváltással együtt 

következett be. Egy terület fejlődése szempontjából - adottságain túl - létfontosságú volt, 

hogy mennyiben tudott alkalmazkodni a változásokhoz. Az átalakulásban kiemelten fontos 

szerepet kapott a szervezeti formák szerinti változás.  Egy ország, térség sikerességét 

gazdasági szerkezetük felépítése alapján is meg kell közelíteni az átalakulás szakaszában 

(Cséfalvay Z. 1994).  

Az Országos Cégbejegyző Hivatal adatai alapján - 2009 között Romániában összesen 1. 963. 

172 gazdasági szervezetet jegyeztek be.  

Ebben az időszakban, Erdélyben 687.617 gazdasági szervezetet (35%-át teszi ki az országban 

bejegyzett gazdasági szervezetnek), Székelyföldön 113.317 vállalatot (5,77%), Magyar 

Partiumban 96.561 gazdasági szervezetet (4,91%) és Kolozs megyében 90.734 gazdasági 

szervezetet (4,62%) jegyzetek be. Kolozs megyében majdnem elérte a regisztrált gazdasági 

szervezetek aránya, a Magyar Partiumi térség 3 megyéjének együttes értékét. 

Tulajdonviszony tekintetében a gazdasági szervezetek 99%-a magántulajdonban van. 1990 és 

2009 között a regisztrált gazdasági szervezetek jogi forma szerinti megoszlását tekintve 

legnagyobb arányban vannak a kereskedelmi társaságok, ezt követik az engedéllyel 

rendelkező természetes személyek (egyéni és családi vállalkozások). Nemcsak a működő 
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vállalkozások számának növekvő tendenciája mutatható ki országosan és regionálisan, hanem 

az egyes vállalkozási típusok részarányának hasonló alakulása is. 1990 és 2009 között 

elsősorban a természetes személyek és családi vállalkozások illetve a kereskedelmi 

vállalkozások száma mutat jelentős növekedést.  

2.57. ábra. 1990-2009 között regisztrált gazdasági szervezetek megoszlása tulajdonforma 
szerint 
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Forrás: Saját számítás az Országos Cégbejegyző Hivatal adatai alapján (www.onrc.ro) 

A vállalkozások alakulásának és megszűnésének egyenlege hosszabb távon pozitív tendenciát 

mutat, vagyis az összes vállalkozás száma valamelyest növekszik. Ugyanakkor fontos 

kiemelni azt a tényt, hogy a nyilvántartásban rögzített és a ténylegesen működő vállalkozások 

eltérnek egymástól. A gazdaság eredményeinek javulása ugyanis értelemszerűen csak a 

működő vállalkozásoktól várható. Az utóbbi években a működő vállalkozások aránya 

feltehetően növekedett a regisztrált vállalkozásokon belül, és ez elsősorban az egyéni 

vállalkozások körére vonatkozik.  
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2.58. ábra. 1990-2009 között regisztrált kereskedelmi társaságok megoszlása jogi forma 
szerint 
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Forrás: Saját számítás az Országos Cégbejegyző Hivatal adatai alapján (www.onrc.ro) 

Az Országos Cégbejegyző Hivatal adatai szerint a bejegyzett természetes személyek száma 

évről évre növekedik. Összehasonlítva 2008. valamint 2009. január - júliusi adatokat az 

látható, hogy Romániában 33,46%-al több egyéni vállalkozást jegyeztek be 2009-ben, mint 

2008-ban. Összesen 35. 807 természetes személyt jegyeztek be az országban, amelyből 

37,73%-át Erdélyben (13.511). Az Erdélyben bejegyzett természetes személyek 17,98%-át 

Székelyföldön valamint 17,29%-át a három Partiumi megyében jegyezték be. Bár 

összehasonlítva a két év statisztikáját Kolozs megyében csökkent a bejegyzett természetes 

személyek száma, összességében mégis az Erdélyben bejegyzett természetes személyek 

számának közel 10 %-át teszi ki.  

2.4. táblázat. A bejegyzett természetes személyek száma 2008 és 2009. január - július közötti 
periódusokban 

 
Bejegyzett természetes 
személyek száma 2008. 
január - július között 

Bejegyzett természetes 
személyek száma 2009. 
január - július között 

Bejegyzések %-os 
növekedése 
(2009/2008) 

Románia 26. 850 35. 807 33.36% 

Erdély 10. 960 13. 511 23.28% 

Székelyföld 2. 120 2. 429 14.58% 

Magyar Partium 2. 246 2. 337 4.05% 

Kolozs megye 1. 471 1. 286 -12.58% 

Forrás: Saját számítás az Országos Cégbejegyző Hivatal adatai alapján (www.onrc.ro) 



71 
 

2.6.4. Az aktív vállalatok számának változása az alkalmazottak száma 

szerinti bontásban  

Napjainkban úgy Európában, mint hazánkban ma már a vállalkozások döntő részét a mikro-, 

kis- és középvállalkozások adják, ezért szerepük a gazdaság fejlődése szempontjából 

meghatározó jelentőséggel bír. A gazdasági élet majdnem minden területén megfigyelhető a 

kisvállalkozások többsége, így kiemelkedő a jelentőségű a foglalkoztatásban betöltött 

szerepük is. A működő vállalkozások elenyésző százaléka nagyvállalat, hiszen kevesebb, mint 

1%-át teszi ki a vállalatoknak. Mind Romániában, mint Erdélyben mind a megyék szintjén 

észrevehető, hogy 1998 és 2008 között a kis- és középvállalkozások száma majdnem 

megduplázódott ezzel szemben a nagyvállalatok száma csökkent. A működő vállalkozások 

99,9% - a kis- és középvállalkozások körébe tartozik. 

2.5. táblázat. A működő vállalkozások megoszlása vállalati méretkategóriánként (2008) 

  Mikro (0-9) Kis (10-49) 
Közép (50-

249) 
Nagy (250-) 

Románia 89.20 8.67 1.79 0.34 

Erdély 88.94 8.95 1.81 0.30 

Székelyföld 88.16 9.69 1.85 0.30 

Magyar Partium 89.00 9.03 1.72 0.26 

Kolozsvár 90.03 8.22 1.50 0.25 

Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 
Az 2.59. ábra mindhárom vizsgált évben azt mutatja, hogy a 10 fő alatt foglalkoztató 

vállalkozások részaránya mindegyik térségben, 88 % feletti. A KKV-nak foglalkoztatási 

szempontból egyik fontos jellemzője, hogy mintegy kétharmaduknak nincs alkalmazottja. Az 

önfoglalkoztatók (egyszemélyes vállalkozás) mellett az 1-4 főt alkalmazó vállalkozások 

száma a domináns. Annak oka, hogy a vállalkozások nagy része kevés számú alkalmazottal 

működik, illetve feketén foglalkoztat munkavállalókat, a magas munkaerőköltségben 

keresendő. 
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2.59. ábra. A működő vállalkozások megoszlása méretkategóriánként (1998-2000-2008) 
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Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 

2.6.5. Az aktív vállalatok elemzése forgalom szerint 

Amennyiben a forgalom megoszlását vizsgáljuk ágazatok szerint, a lenti ábrán jól látható, 

hogy 2008-ban a forgalom összértékéből a legmagasabb arányt a kereskedelem képviselte úgy 

Erdélyben (38,09%), mind Romániában (40,66%). A 2008-as adatokat az 1998-as adatokhoz 

hasonlítva, látható, hogy 10 éve úgy országos szinten, mint Erdélyben az ipar képviselte a 

legnagyobb arányt a forgalomban. Ezen kívül lényeges megfigyelni, hogy a szolgáltatási 

szektor által realizált forgalom jelentősen növekedett az elmúlt évtizedben, hiszen Erdélyben 

5.54 százalékponttal növekedett az arányuk a realizált forgalmon belül. Ugyanakkor fontos 

kiemelni, hogy az agrárszektor által realizált forgalom aránya folyamatosan csökken, úgy 

országos szinten mind Erdélyben.  
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2.60. ábra. A forgalom megoszlása iparáganként Romániában és Erdélyben                      
(1998-2002-2008) 
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Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 

Amíg 1998-ban Romániában a forgalom csaknem 50%-át a nagyvállalatok tették ki, 2008-ra 

ez az arány 29,4%-ra csökkent. A lenti ábrát vizsgálva látható, hogy a forgalom aránya 

viszonylag kiegyenlítődik a vállalkozások méret szerinti megoszlásában. Ez azt jelenti, hogy 

bár a nagy vállalkozások száma elenyésző, mégis a realizált forgalmuk meghaladja a mikro 

valamint a kisvállalkozások forgalmi értékeit. Amennyiben a kis- és közepes vállalkozások 

együttes forgalmát hasonlítjuk a nagyvállalatok forgalmához, úgy látható, hogy ezek a 

vállalatok teszik ki a forgalom közel 75%-át.  A forgalom arányában nagyobb mértékű 

növekedést a közepes vállalkozások tevékenysége eredményezett, hiszen a 1998 óta 11, 56 

százalékponttal növekedett az összforgalom összetételben az arányuk. 
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2.61. ábra. A forgalom megoszlása a vállalkozások mérete szerint (1998-2002-2008) 
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Forrás: Saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján 

E fejezet összefoglalásaként levonható a konklúzió, hogy a rendszerváltás óta a vállalkozási 

környezet lényeges változásokon ment keresztül, ami elsősorban a vállalkozások számának 

növekedésében tükröződik. Mind országos szinten, mind a magyarok, lakta régiók szintjén a 

vállalkozások ágazatok szerinti megoszlásában a kereskedelem, valamint a szolgáltatási 

szektorban működő vállalkozások vannak többségben, ami tükröződik a forgalmi mutatóban 

is, hiszen a forgalom összértékéből a legmagasabb arányt a kereskedelem képviselte úgy 

Erdélyben, mind Romániában 2008-ban.   

Amennyiben az alkalmazottak számának eloszlása szerint vizsgáljuk a gazdasági ágazatokat a 

vizsgált adatok alapján, kiderül, hogy a szolgáltatási szektorban legmagasabb az 

alkalmazottak aránya, amelyet követ az iparban foglalkoztatottak száma. A regisztrált 

gazdasági szervezetek tulajdonforma szerinti megoszlását tekintve legnagyobb arányban a 

kereskedelmi társaságok vannak, ezt követik az engedéllyel rendelkező természetes 

személyek (egyéni és családi vállalkozások). A működő vállalkozások 99,9% - a kis- és 

középvállalkozások körébe tartozik, és ezek a vállalatok teszik ki a forgalom közel 75%-át. 
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2.7. Beruházások 
A román gazdaságba történő beruházások tendenciáját vizsgálva, elmondható, hogy 2008-at 

követően jelentősen csökkentek. A 2.62. sz. ábra a nemzetgazdaságba történő beruházások 

alakulását és szerkezetét mutatja be. 

2.62. ábra. A beruházások nagyságának alakulása millió lejben 2006-2010 között 
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Forrás: Román Statisztikai Hivatal  

A 2010-es első negyedévi adatokat vizsgálva elmondható, hogy előző év első negyedévéhez 

képest a beruházások struktúráját tekintve az eszközökbe (beleértve a közlekedési eszközöket 

is) történő beruházások 30,6%-al estek, míg az építkezések 28,9%-al csökkentek. 
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2.63. ábra. A beruházások nagyságának ágazati eloszlása  
Nemzetgazdaságba történő beruházások ágazat szerint – 2010 I negyedév
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 Forrás: Román Statisztikai Hivatal  

Az évek során az iparba és a szolgáltatás ágazatába történt beruházás, a többi ágazatban az 

elmúlt három évben egy fluktuáció vehető észre. 

2.64. ábra. A külföldi tőkével bejegyzett társaságok száma 
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Forrás: Román Statisztikai Hivatal  

A rendszerváltást követően Romániába irányuló FDI (Külföldi közvetlen tőkebefektetések) 

nagysága 2008-ban érte el a maximumát, miután 2007-ben enyhe visszaesés volt 

tapasztalható. A gazdasági válság hatása jelentősen befolyásolta az országba áramló FDI 

nagyságát.  A 2010-es Román Nemzeti Bank adatai szerint jelentősen csökkent az országba 
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beáramló FDI nagysága, az első két hónapban (január, február) harmadára csökkent a 

beáramló FDI nagysága előző két hónaphoz képest. 

2.6. táblázat. A közvetlen tőkebeáramlás mértékének változása 2003 – 2009 között 
Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

FDI (millió EUR) 1 946 5 183 5 237 8 723 7 047 9 308 4 766 
Forrás: Román Nemzeti Bank 
Az 2.65. sz. ábra azon bejegyzett kereskedelmi társaságok számának alakulását ábrázolja, 

amelyeket külföldi tőkéből alapítottak. E tekintetben átlagosan évi 9,4%-os növekedés volt 

tapasztalható. 2003-ban 97.229 társaságot jegyeztek be, ez az érték 2009-re 56,6%-al nőtt 

elérve a 166.728 bejegyzett kereskedelmi egységet, az értékek kumulált értékek.  

2.65. ábra. A külföldi tőkéből bejegyzett kereskedelmi társaságok száma 2003-2009 között, 
kumulált értékek 
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Forrás: Kereskedelmi Jegyzék statisztikái, saját szerkesztés 

A 2.64.-2.65. ábrák adatait elemezve elmondható, hogy a tanulmányozott időszakban a 

legtöbb új kereskedelmi társaságot a kis és nagykereskedelmi tevékenység keretén belül 

alapították, azonban ha a jegyzett tőke nagyságát vizsgáljuk, akkor az idegen tőke számára a 

feldolgozó ipar volt a legvonzóbb ágazat.  

A mezőgazdaságon belül folyamatosan csökkent a FDI beruházások értéke, míg a 2007-es 

évet kezdődően megjelentek a pénzügyi közvetítésekkel foglalkozó és biztosítási 

tevékenységet végző vállalatok is. Ezek mellett jelentős volt az idegen tőke szerepe az 

információs és kommunikációs valamint az ingatlanközvetítő kereskedelmi társaságok 

alapításában.  
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A turizmusban való idegent tőke beruházások értéke 2007 után elhanyagolható mértékű volt. 

Dinamikus fejlődést mutatott azonban a tercier szektor felé irányuló FDI beruházások értéke. 

A legtöbb kereskedelmi társaságot 2007-ben a szolgáltatások szektorban jegyezték be, az 

összes bejegyzett társaságok közül 27,9%-os arányt képviselt ez az ágazat, a bejegyzett tőke 

értékét tekintve pedig a második legjelentősebb célterület volt az ipart követően (30%). Az 

FDI jelentősen csökkent 2008-ra, 2009-ben pedig elhanyagolható volt ennek a nagysága. 

A 2.66 sz. ábra a működő idegen tőkével rendelkező társaságok számát és ezek gazdasági 

tevékenységekre vetített eloszlását mutatja be 2009-ben.  

2.66. ábra. FDI tőkével rendelkező társaságok száma 2009-ben 
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Forrás: Kereskedelmi Jegyzék statisztikái, saját szerkesztés 

Az évek során a tőke nagyságát tekintve a feldolgozó iparba áramlott a legtöbb külföldi tőke, 

ezt a kis- és nagykereskedelem követte, ezekkel párhuzamosan az építőipar is jelentős 

hányadot tett ki az össz-külföldi beruházásokból. 2010. májusi adatokat tekintve a 

kereskedelem maradt a legvonzóbb (35,7%), növekedett a mezőgazdasági társaságok száma 

(kétszeresére nőtt 10,5%), csökkent a pénzügyi közvetítők és biztosító társaságok (0,3%) 

száma, illetve az ingatlan tranzakciókat folytató társaságok száma (5,5%). 2010. májusi 

adatok szerint értékben a legtöbb bejegyzett FDI tőke az ingatlan tranzakciókat folytató 

társaságokba vándorolt (56%), ami arra enged következtetni, hogy egyes társaságok jelentős 

tőkebevonást hajtottak végre, hogy konszolidálni tudják piaci pozíciójukat a piacon. Jelentős 

volt a mezőgazdaságba bevont FDI tőke nagysága (8%), ez erősen együtt mozog az új 

társaságok megjelenésével a romániai piacon.  
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A Kereskedelmi Jegyzék adatai alapján elmondható, hogy 2010 május végén a legtöbb FDI 

tőkével rendelkező társaságok közül Olaszország volt a vezető összesen 29.432 bejegyzett 

társasággal (ez a 17,38%-át teszi ki az összes FDI tőkével bejegyzett társaságok közül), 

Németország követte 17.865 bejegyzett társasággal (10,55%), harmadik helyen Törökország 

6,91%-al, negyedik helyen Magyarország 6,18%-al és végül Kína az ötödik 5,82%-al. A tőke 

értékét tekintve Hollandia az első (16,71%), Ausztria (14,45%), Németország (14,14%), míg 

Magyarország a 13. 2,13%-al (775.619 ezer USD nagysággal).    

2.67. ábra. FDI tőke nagysága szerinti eloszlás 2009-ben 
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Forrás: Kereskedelmi Jegyzék statisztikái, saját szerkesztés 

A regionális adatokat vizsgálva az tapasztalható, hogy az új vállalatok számának és a 

bejegyzett tőkének növekedése 2006-ban volt a legnagyobb. Az ezt követő években az 

országba beáramló idegen tőke szerepe az új vállalkozások létrehozásában csökkent, az 

Észak-Nyugati régió kivételével, ahol ez az érték 2007-ben érte el a maximumot. Ez a 

csökkenő tendencia országosan jellemző volt. 

A 2.68. számú ábra a külföldi tőkével bejegyzett kereskedelmi társaságok regionális 

megoszlását ábrázolja. A magyarlakta régiók közti különbség elenyésző a bejegyzett 

kereskedelmi társaságok számát tekintve.   
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2.68. ábra. A külföldi tőkével bejegyzett társaságok száma régiónként 
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Forrás: Kereskedelmi Jegyzék statisztikái, saját szerkesztés 

Az adatokat vizsgálva jól látható, hogy az előző évekhez képest a bejegyzett társaságok 

növekedési üteme lassult. Ugyanakkor Bukarestnek a vonzási köre és fővárosi szerepe is jól 

érzékelhető, 2005 és 2009 között a Bukarestbe bejegyzett társaságok számát tekintve országos 

adathoz viszonyítva átlag 48,08% volt, az Erdélyi átlag 31,71%.  

Bukarest vonzása a külföldi tőke értékbeni nagyságában is magas, a különbség nagyobb 

Bukarest javára, hiszen az országos értékekhez viszonyítva a Bukarestbe irányuló bejegyzett 

tőke nagyságának öt éves átlaga 51,66%, míg ez az arány Erdély esetében 20,33%. A 2007 –

es évben Maros megyébe áramlott jelentős nagyságú tőke és ennek hatására kerüli el 

Székelyföld a Partiumot.   

Az országos adatokkal összehasonlítva elmondható, hogy a 2009-es évben az országba 

bejegyzett kereskedelmi társaságok számának 42%-a a három erdélyi fejlesztési régióban 

csoportosult, de a bejegyzett külföldi tőke az országos érték 10,7%-át tette ki. Megjegyzendő, 

hogy közép-európai országokhoz hasonlóan Romániában is a főváros szerepe a legjelentősebb 

az idegen tőke vonzásában. 
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2.69. ábra. A külföldi jegyzett tőke nagysága szerinti megoszlás régiónként-EUR 
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Forrás: Kereskedelmi Jegyzék statisztikái, saját szerkesztés 

A nemzetközi gazdasági válság hatására az országba és a térségbe irányuló működő idegen 

tőke jelentősen csökkent 2009-ben (96,8%-al). A legújabb Román Nemzeti Bank és az 

Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint ez a csökkenés 2010. első két hónapjában 

mérséklődött 3ö2 millió EUR-ról 164 millió EUR-ra csökkent, áprilisban azonban ez 

megfordult és 381 millió EUR-ra növekedett. 

 A külföldi tőke beáramlása csökkenésének jelentős hatása van az említett régiók gazdaságára. 

Ebben a pillanatban bármilyen előrejelzés a térségbe irányuló FDI nagyágát illetően 

megalapozatlan lenne, célszerű megvárni az elkövetkező hónapok adatait is ahhoz, hogy 

konkrétan ki tudjuk jelenteni, hogy a külföldi tőkebeáramlás csökkenése megáll, vagy az 

esetleg a csökkenő tendencia megfordul az év végéig. 
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2.8. Az ipari parkok helyzete Romániában, különös tekintettel az 
erdélyi régiókra 
Az üzleti infrastruktúra mindazon fejlesztési, támogatási és szervezési formákat öleli fel, 

amelyek helyi, megyei vagy regionális szinten fejtik ki jótékony hatásukat az üzleti 

tevékenységekre, vagy folyamatokra. A 65/2001 kormányrendelet kidolgozta az ipari parkok 

alapításának módszertanát, ez a jogszabály szabályozza az ipari parkok működését és 

működtetését. Az ipari parkok Romániában a nagyvárosok közelébe települtek, ahol 

minimálisan a következő fejlesztési tényezők vannak jelen: 

- létezik 10-100 ha szabad terület 

- jól képzett a munkaerő,  

- fejlett a lokális vagy a regionális gazdaság, 

- viszonylag fejlett a szállítási infrastruktúra és könnyen elérhetőek a fontosabb 

útvonalak, csomópontok, 

- jelen vannak azok a képzési és fejlesztési struktúrák, amelyek biztosítják a képzett 

munkaerőt, továbbá ahol magas az innovációs potenciál. 

Az ipari parkok, mint az innovációkra alapozó fejlesztési stratégia széles körben elterjedt 

eszközei olyan előnyöket koncentrálnak, amelyek az adott város vagy régió számára is 

kiaknázhatók, ugyanakkor a vállalati koncentrációval további előnyöket halmoznak fel. 

Romániában, akár csak más közép- európai országban az ipari parkokat általában az 

önkormányzatok hozták létre, vagy magánjogi és önkormányzati szervezetek 

együttműködésének eredményeként jöttek létre. Az ipari parkokat több esetben is 

önkormányzati tulajdonú cégek, vagy magánvállalatok működtetik. 

IFB Focus kolozsvári tanácsadó cég tanulmánya alapján 2009-ben 91 ipari park létezett 

Romániában, ez az adat azonban a működő valamint a fejlesztés vagy építés alatt lévő ipari 

parkok számát is tartalmazza. Hivatalos adatok szerint ipari parkok esetében a következő a 

helyzet: a 91 ipari parkból csak 44-nek van hivatalos működési engedélye (ebből 23 

Erdélyben található).11 

                                                 
11 www.arisinvest.ro/ro/locatii/parcuri-industriale-si-alte-zone 
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2.7. táblázat. A létező és épülőben lévő ipari parkok helyzete Romániában és Erdélyben 

Forrás: Saját szerkesztés az IFB Focus adatai alapján (2009) 
A fenti adatokat vizsgálva elmondható, hogy az ipari parkok közel fele (46,03 %-a) Erdélyben 

található.  

Erdélyben az első ipari parkokat kormányrendelettel hozták létre 2001-ben, az egyiket a 

Brassó megyei Zernyesten (Zărneşti) a másikat a Fehér megyei Kudzsirban (Cugir). Az 

Erdélyi (Központi) régióban azóta számos ipari park jött létre, viszont ezeknek csak egy része 

engedélyezett (akkreditált) ipari park. Az engedélyezési eljárás több fontos feltétel teljesítését 

is előírja a kezelőszervezet számára, mint pl. területméret, infrastruktúra, különböző 

szolgáltatások biztosítása stb. 2006-ig országos szinten 32 ipari parkot hoztak létre ebből 26 

ténylegesen rendelkezik ipari park címmel, amelyet gazdasági minisztérium rendelettel 

hagyott jóvá. 

2007-ben már több mint 40 ipari park és 8 vámszabad övezet jött létre országos szinten. Egy 

sor olyan ipari park is létezik, amelyek építés vagy engedélyezés alatt állnak.  

A regionális és megyei szintű eloszlásukat vizsgáljuk feltűnő hogy Romániában az ipari 

parkok bizonyos megyékben koncentrálódnak, mint például Prahova, Brassó, Kolozs, Temes, 

Szeben megyék. 

A legnagyobb kiterjedésű ipari park Prahova megyében található Ploieşti város közelében, ezt 

követik a Brassói és Kolozsvári agglomerációk.  

Ipari parkok száma Romániában Erdélyben 

Miniszteri Rendelettel létrejött ipari parkok 39 19 

Kormányrendelettel létrejött ipari parkok 5 4 

115/2003 Sürgősségi Kormányrendelet alapján létrejött ipari parkok 1 0 

Bejegyzési kérelmek ipari parkra 2 0 

PHARE alapokból létrehozott infrastrukturális parkok 10 5 

Más ipari zónák 1 0 

Szabad zónák 5 1 
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Ami a Belső- Erdélyi vagy Központi - régiót illeti, az ország régiói közül a második helyet 

foglalja el az ipari parkok számát illetően, Dél-Munténia régió után, de az ipari parkok 

elsősorban Brassó megyében koncentrálódnak (65%).  

2.8. táblázat. Engedélyezett ipari parkok, a fejlesztési régiók szintjén 
Régió neve Ipari parkok, szabad zónák Elfoglalt terület (Ha) 

Észak – Kelet 5 52,87 
Dél – Kelet 7 270,6 

Dél – Muntenia 14 595,2 
Dél – Nyugat 3 33,4 

Nyugat 7 300 
Észak – Nyugat 7 285,6 

Központi 14 366 
Bukarest – Ilfov 2 31 ha 

Forrás: Romániai Befektetések Szövetségétől (Asociaţia Română de Investiţii Străine), 
2008 www.aris.ro 
Az ipari parkokat főként a külföldi befektetők preferálják és leginkább a nagyvárosok 

Kolozsvár, Brassó, Temesvár, Arad, Constanţa, Iasi közelében koncentrálódnak. 

2.70. ábra. Az ipari parkok megyék szerinti megoszlása 
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Forrás: Romániai Befektetések Szövetségétől (Asociaţia Română de Investiţii Străine), 2008 

www.aris.ro 

Ha a megyék szintjén vizsgáljuk az ipari parkok megoszlását szembeötlő, hogy egy sor megye 

van, ahol ezt a fajta üzleti infrastruktúrát nem leljük fel. A Kárpátokon kívül ebbe a 

kategóriába tartoznak Vrancea, Buzău, Vâlcea, Vaslui, Călăraşi, Mehedinţi, Erdélyben 

Hargita, Kovászna, Máramaros, Beszterce és Szilágy megyék.  

Országosan és Erdélyben is a legtöbb ipari park Brassó megyében található, számszerűleg 9, 

ebből 3 ipari park Brassó város mellett, a többi megoszlik Brassó szatellit-városai Rozsnyó, 
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Zernyest, Hétfalu és Fogaras között. Szeben megyében ezek Nagyszeben-Kiscsűr, Kisdisznód 

településeken, Maros megyében a marosvásárhelyi reptér közelében Vidtráteszegen (Nyárádtő 

község területén), Fejér megyében Kudzsiron (Cugir) találhatók. 

Az ipari parkok koncentrációja jellemző a Kárpátokon túl is, a Dél-Munténia régióban, 

Ploieşti városa körül 7 ipari park található a régión belüli 14-ből, a többi ipari park térbeli 

eloszlása egyenletesebb (3 Giurgiu megyében, 3 Argeş megyében, 1 pedig Ialomiţa 

megyében). 

Ha jellemezni akarnánk a 40 ipari parkot, a 65/2001 számú kormányrendelet előírásai alapján 

akkor néhány egyszerű megállapítást tehetünk ezekre vonatkozóan. A terület tulajdonosa 

alapján elkülöníthetünk 12 magántulajdonban (vállalati tulajdonban) lévő ipari parkot, 25 

önkormányzati tulajdonban van, 3 pedig a köz-, és magánszféra partnersége alapján jött létre. 

Az ipari parkok felszereltségét vagy területi infrastrukturális ellátottságát illetően fele 

rendelkezik olyan infrastrukturális elemekkel mind belső úthálózat, vízhálózat, 

szennyvízhálózat, villanyáram stb. Az ipari parkok 1323,35 ha-s összfelületéből 550,41 ha-

nyi terület infrastruktúrával megfelelően ellátott. 

Átlagosan a működő ipari parkok 300 vállalkozást vonzottak az országba körülbelül 8.714 új 

munkahelyet hoztak létre. Az ipari parkokat főleg a külföldi tőkével létrehozott innovatív 

vállalatok kedvelik, azáltal csökkentve a helyileg jól beágyazott versenytársakkal szembeni 

hátrányaikat. A Székelyföldön egyetlen ipari park sem jött létre, holott kezdeményezések 

voltak több városban is. Létezik néhány kisebb park, pontosabban ipari park kezdeményezés 

Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, de ezek 

nem rendelkeznek ipari park címmel a hatályos jogszabályok szerint. 

A székely megyék alapvetően vidéki jellegűek, az infrastruktúra rossz állapota, bár komoly 

javulást tapasztalhatunk az elmúlt években, nem kedvezett ezeknek a térségeknek, az 

Erdélyben befektetni vágyó nagy vállalatok általában a nyugati határvidékre illetve az 

egyetemi centrumok közelébe települtek. A székely megyék fekvése a nagyvárosokhoz és a 

fővároshoz képest is periférikus, Marosvásárhely pedig mint gazdasági, fejlesztési és oktatási 

centrum inkább a Kolozsvári agglomeráció felé orientálódik.  

Következtetésként megfogalmazhatjuk azt, hogy az ipari parkok növelik egy térség 

versenyképességét, de a romániai és általában a Közép-Európai példák azt mutatják, hogy az 

ipari parkok leginkább a nagyvárosok, kiemelten az ipari múlttal rendelkező nagyvárosok 

közelében sikeresek. A koncentráció egyértelmű előny, az itt felhalmozódó előnyök 
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kedveznek az adott nagyvárosok számára, Kolozsvár, Brassó, Temesvár példája aláhúzza ezt 

az állítást. Az ipari parkok jelentősen növelik e városok gazdasági súlyát és ezzel együtt a 

fejlettségbeli különbségeket a nagyvárosok és a vidéki térségek között.  
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Infrastrukturális beruházások 

Az elmúlt évek során Románia jelentős forrásokat áldozott az infrastruktúra fejlesztésére, 

ezekből a forrásokból azonban többnyire az utak korszerűsítésére költöttek, kevés volt az új 

utak építése. A következő táblázatban látható Románia infrastrukturális helyzetének alakulása 

az elmúlt években.  

2.9. táblázat. Románia infrastrukturális adatai 
  2006 2007 2008 
Közutak hossza (km), amiből: 79 952 80 893 81 693 

- Autópálya 228 281 281 
- európai utak 5 883 5 983 6 073 

Felújított utak hossza (km) 21 549 22 042 22 865 
Aszfaltozott könnyű utak hossza (km) 20 964 21 397 22 561 
Kövezett utak hossza (km) 25 637 25 347 24 654 
Földutak hossza (km) 11 802 12 107 11 613 

Forrás: Közlekedési Minisztérium 
A vasúti hálózat hossza 2005-ös adatok szerint 11.053 km, ebből 3.965 km volt elektromos 

hálózattal ellátva. A légi forgalmat illetően elmondható, hogy Romániában jelenleg 17 

repülőtér van bejegyezve, de ezek közül csak 5 reptér érte el a több mint 100.000 feletti utas 

létszámot, további 4 reptér 10.000 és 50.000 közötti utaztatást bonyolított le. Vízi szállítást 

illetően Románia fő kikötője Constanţa, ugyanakkor a Dunán is jelentős mennyiségű 

áruforgalmat bonyolítanak. A tengerpart vonala 170 km hosszú. A tengerpart vonala 170 km 

hosszú. A Constanţa-i kikötő állapota az infrstruktúra és a technikai eszközök szempontjából 

rendkívül rossz (forrás: Közlekedési Minisztérium). 

A jövőbeni beruházásokat illetően elmondható, hogy a legnagyobb hangsúlyt az európai 

útvonalakhoz kapcsolódó folyósok korszerűsítése, bővítése kapja (TEN-T projektek). 

A közlekedési stratégia tekintetében 4 prioritási tengelyt neveztek meg a 2009-2013-as 

időszakra: 

1. TEN-T folyósok korszerűsítése és fejlesztése. Ezeket a beruházásokat a Kohéziós 

alapokból valósítják meg. 

2.  A TEN-T folyóson kívüli infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztése, mint országutak, 

vasúthálózatok és folyami-, tengeri útvonalak. Ezeket a beruházásokat az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapokból valósítják meg. 

3. Szállítási szektor modernizálása, melynek jelentős környezetvédelmi hatása van. 

Ezeket a beruházásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alapokból valósítják meg. 

4. Technikai segítségnyújtás a közlekedési szektoron belül. 
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A finanszírozási tervet tekintve a 2009-2013-as időszakra 5,70 milliárd eurót szánnak a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésére és korszerűsítésére, ebből 4,57 milliárd euró közösségi 

forrás és 1,13 milliárd euró pedig a nemzeti önrészt képviseli (forrás: Közlekedési 

Minisztérium). 

Románia jelenlegi legnagyobb beruházása a Brassót Nagyváraddal összekötő (Fogarason, 

Segesváron, Marosvásárhelyen és Kolozsváron áthaladó) négysávos, 415 km hosszúságú 

Erdélyi Autópálya. A beruházás tervezett befejezése 2013, ez a határidő valószínűleg csúszni 

fog a román hatóságok és a kivitelező Bechtel társaság közötti nézeteltérés miatt. A beruházás 

összértéke 2,2 milliárd EUR. Az első 42 km-t Torda és Szamosújvár közötti szakaszt 2009. 

december 1.-én adták át a forgalomnak. 
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2.9. Pénzügyi piacok alakulása 
Romániában, a 2000-es években a pénzügyi piacok nagyon gyors fejlődésen mentek át, ez 

főként a bankszektor erőteljes megerősödésének köszönhető. A válság előtti összes 

kihelyezett hitel 2000-hez képest közel tízszeresére nőtt, ha pedig a GDP arányában 

vizsgáljuk, akkor a 2000-es 10 % arány majdnem 3-szorosára nőtt a 2006-os év végére. 

A gyors növekedésnek természetesen lehetnek korlátai, amely akár a tőkehiány, akár az új 

ügyfelek bevonásának lelassulása miatt következik be, további oknak tekinthető a képzett 

szakemberek akut hiánya is. A Román Banki intézet12 vezetője egy korábbi nyilatkozatában a 

jól képzett szakemberek hiányában látta azt a szűk keresztmetszetet, amely akadálya lehet a 

további gyors növekedésnek. A válság hatására ez a gyors növekedés megtorpant ugyan és a 

bankok a racionalizálási döntéseik következtében csökkentették az alkalmazottaik számát, 

ennek ellenére a jól képzett munkaerő megléte mind a fellendülésnek, mind az élesedő 

versenyben maradásnak feltétele lesz. 

A Capital gazdasági hetilap információi szerint a válság hatásaként a 2009-es év elején a 

bankszektorban 3.160 ember veszette el a munkáját és ez a szám a további 

költségracionalizálási tevékenység hatására várhatóan 5.000 fő fölé fog emelkedni. A 

munkaerő nem mennyiségében, hanem a minőség tekintetében fontos, hisz a válság előtti 

erőteljes növekedésben, arról beszéltek a szakemberek, hogy a romániai bankszektorban a 

munkaerő termelékenysége (egy főre jutó aktívák értéke) elmarad az európai átlagtól, de 

Kelet-Európa többi országához képest is alul teljesít. Ezt a versenyhátrány a bankok a 

standardizálás fokozásával próbálták csökkenteni, ezzel csökkentve a jó szakemberek 

hiányából származó hátrányokat, ennek azonban következménye lehet a rossz hitelek és a 

hibás döntések megnövekedése, hisz a gyorsan változó környezetben a felmerülő problémákra 

nagyon nehéz megfelelő standard válaszokat és megoldásokat találni.  

Romániában erőteljes a közgazdászképzés, számos városban folyik nappali vagy 

látogatásnélküli közgazdászképzés, ennek ellenére a bankoknál felléphet a jó szakember 

hiánya, főként mert az egyetemek és a bankok közötti együttműködési formák esetlegesek és 

felületesek. 

                                                 
12 Román Banki Intézet – a Román Nemzeti Bank és Romániai Bankok Egyesülete által 
alapított képzéssel foglalkozó intézmény. Célja, olyan szakmai felkészítő programok 
szervezése, amely fejleszti a pénzügyi szektorban dolgozók szakmai tudását. 
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2.9.1. A hitelintézetek főbb mutatói 

A romániai hitelintézeteket röviden két mutatóval szeretnénk jellemezni, az egyik a teljes 

eszközállomány nagysága és ennek alakulása, a másik a saját tőke arányos nyeresége (ROE). 

2.71. ábra: A romániai hitelintézetek eszközállományának alakulása reálértéken13 millió 
lejben, a 2007-2010-es periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A hitelintézetek eszközállományát vizsgálva azt mondhatjuk, hogy 2009 júniusáig reálértéken 

is növekedés volt tapasztalható, habár ez a növekedés 2009 első félévében jelentősen lassúbb 

volt, mint az azt megelőző periódusban. A 2009 második felétől azonban visszaesés 

tapasztalható, ami annak is köszönhető, hogy a bankok a költség racionalizálás érdekében 

bezártak néhány bankfiókot. A nominális értékeket vizsgálva egészen 2009 végéig még enyhe 

emelkedés volt, de ez év első felében már nominális értéken is csökkent a hitelintézetek 

eszközállománya. 

                                                 
13 A reál érték számításnál a 2007 decemberi érték a bázis. 
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2.72. ábra: A romániai hitelintézetek saját tőke arányos nyereségének (ROE) alakulása a                           
2008-2010-es periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A hitelintézetek ROE mutatója a 2008-s évben még enyhe növekedéssel zárt, decemberben 17 

% volt, 2009 első félévében jelentős esést követően a profit 0% közelébe esett, de a bankok 

költségracionalizálási döntéseinek folyományaként a profithozam nőhet. 

2.9.2. Hitelek és megtakarítások alakulása területek szerint  

A hitelek alakulása  

A hitelek és a megtakarítások összegének vizsgálata viszonylag reális képet fest egy adott a 

régió fejlődéséről, jövőbeli kilátásairól, hisz ha a vállalatok nagyobb hiteleket vesznek fel, az 

azt jelentheti, hogy pozitívan tekintenek a jövőbe, további fejlesztéseket eszközölnek. A 

kapott információk megmutatják a lakosság pénzügyi döntéseinek struktúráját is, hogy 

mennyi, illetve hogy milyen típusú hitellel rendelkeznek a természetes személyek, valamint 

hogy ezek a hitelek miként alakulnak egy adott idősávban. 

Az elemzés során az adatokat a 2005-2010-es periódusban vizsgáltuk. A 2005-2009 közötti 

időszakban a megadott értékek az adott év decemberének adatait tartalmazzák, míg 2010-ben 

a májusi adatok szerepelnek az elemzésünkben. Az értékeket lejben és reálértéken vizsgáltuk. 

A reálérték számításnál a 2005-ös évet vettük bázis értéként, és a többi évet ehhez képest 

korrigáltuk az inflációval.  

Romániában a felvett hitelek értéke dinamikusan növekedett a 2005-2008 közötti 

periódusban, az évenkénti növekedés elérte az 50-60%-t is. Ez a növekedés 2009-re leállt és 
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egy 4%-os csökkenés történt, a 2010-es év elején eddig egy 1%-os reálérték növekedés 

következett be.  

2.73. ábra: A hitel állomány alakulása millió lejben, a 2005-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A hitel állomány nagyobb részét már 2005-ben is a devizában felvett hitelek tették ki, ami 

akkor azt jelentette, hogy az összes hitelállomány 54%-a volt a deviza alapú hitel, a vizsgált 

évek során ez az érték tovább növekedett és 2010 májusára elérte a 62%-t. A deviza hitelek az 

árfolyam kockázat miatt kockázatot jelentenek mind a vállalatok, mind a lakosság számára. A 

lejben felvett hitelek reálértéken 2009-ben 10%-l, 2010 elején pedig 3%-l csökkentek, a 

deviza hitelek az árfolyam kockázat ellenére reálértéken sem csökkentek. 

A magyarok lakta régiókat vizsgálva ugyanaz a dinamika figyelhető meg, mint az országos 

adatok esetén. 
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2.74. ábra: A hitel állomány alakulása reálértéken millió lejben, a 2005-2010 periódusban a 
magyarok lakta régiónként 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Az eltéréseket vizsgálva elmondhatjuk, hogy Erdélyben, a dinamikus időszakban (2005-2008) 

a növekedés 1-5% magasabb volt mint az átlag, de 2008 után az országos szinthez hasonlóan 

reálértéken csökkenés következett be. Székelyföldön a dinamikusan növekedő időszakban a 

növekedés az erdélyi átlagnak felelt meg, utána pedig egy kis visszaesés tapasztalható, 2009-

ben reálértéken 6%-al, míg 2010. májusra 4%-al csökkent a Székelyföldön felvett hitelek 

értéke. Kolozs megyében a növekedés 2007-ben volt a legerőteljesebb (reálértéken 74%), 

2009-2010-ben itt is csökkenés következett be. A Partium az egyetlen régió a vizsgálatban, 

ahol 2009-ben nem volt tapasztalható csökkenés, itt 2008 vége óta reálértéken számolva 

stagnál a felvett hitelek értéke. 

A hitel állomány vizsgálata a hitel felvevő entitás szerint két fő vonalra bontható a lakossági 

hitelek elemzésére és a vállalati hitelek elemzésére. A két típus méretében megegyezik, és az 

egymáshoz viszonyított arányuk jelentősen nem is változik a vizsgálati 2007-2010 

periódusban. 
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2.75. ábra: A vállalati és lakossági hitelek részaránya a teljes hitelállományból  
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Ha magyarok lakta régiókról elmondhatjuk, hogy a Székelyföld esetében a vállalati hitelek 

aránya 1-2%-al kisebb, mint a lakossági hitelállomány, ezzel szemben Szatmár megyében 3-

4%-el magasabb a vállalatok által felvett hitel értéke a lakosságinál, ezek azonban nem 

jelentős eltérések. Szemmel láthatólag a válság hasonló hatással bírt mind két csoport 

hitelfelvételére, de az arány nem tolódott el egyik irányba sem.  

A két csoport között azonban van egy apró különbség, az hogy a lakossági hitelek esetén nem 

tapasztalható a 2010-es enyhe növekedés sem, vagyis a lakosságot a bizonytalanságérzet 

óvatosabb magatartásra sarkalja. 

Lakossági hitelek 

A lakossági hitelek alakulása hasonló a vállalati hitelekéhez, nagyságrendileg is hasonló 

értékről beszélhetünk, vagyis a lakosság hitel felvétel megközelítőleg egyenlő a vállalatok 

által felvett hitelek értékével. 
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2.76. ábra: A lakosság által felvett hitelek reálértéken millió lejben, a 2007-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Országos szinten 2009-ben egy 4%-os csökkenés következett be, mely csökkenés 2010 elején 

is folytatódott (-1%). A magyarok lakta vidékek lakossága is hasonlóan viselkedett az 

országos átlaghoz a hitel felvétel szempontjából, csak a Partium képez egy kis kivételt, hisz 

abban a régióban a lakosság által felvett hitelek nem hogy csökkentek volna, de 4%-al nőttek 

2009-ben. 

A régiók teljesen más méretűek ezért az abszolút értékek összehasonlítása nem célszerű, az 

összehasonlítást az egy főre eső hitel alapján lehet megtenni. Ehhez a számításhoz a Román 

Nemzeti Statisztikai Hivatal által publikált népességi adatokat használtuk.  

2.77. ábra: Az egy főre jutó lakossági hitelek értéke ezer lejben, a 2007-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank és a Román Statisztikai Hivatal adati alapján 
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A vizsgált periódus elején az országos áltagos lakossági hitelfelvétel nominális értéke 3.300 

lej/fő, amely a periódus végére 4.700 lej/fő-re növekedett. Az országos átlaggal szinte teljesen 

együtt mozog a mutató egész Erdélyre és ezen belül a Partiumra vonatkozó értéke, csak a 

Kolozs megyei és a Székelyföldi mutatók térnek el attól. 

A Kolozs megyei mutató a vizsgált periódus egészében magasabb mint az átlag, 2010 

májusában 2.100 lejjel haladja meg az országos átlagot. Ezzel szemben Székelyföldön a 

mutató elmarad az átlagtól és 2010 májusában csupán 2.700 lej/fő, ami a Kolozs megyei érték 

alig 40%-a. 

2.78. ábra: Az egy főre jutó lakossági hitelek reálértéke ezer lejben, a 2007-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank és a Román Statisztikai Hivatal adati alapján 

Ha reálértéken vett mutatót vizsgálva azt mondhatjuk, hogy Partium kivételével egy enyhe 

csökkenés tapasztalható az egy főre jutó lakossági hitelek terén. Partium esetén 2010-ben egy 

stagnálás következett be. 

Megvizsgáltuk milyen arányban veszik fel hiteleiket devizában a lakosok (lásd 2.79. sz. ábra), 

és megállapítottuk, hogy országosan a jelenleg felvett hitelek 64%-a devizában van. Az első 

vizsgált évhez képest (2007) mára a devizában felvett hitelek reálértéken is 44%-t 

növekedtek, míg a lejes hitelek 2%-t csökkentek. 
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2.79. ábra: A devizában felvett lakossági hitelek aránya a teljes hitel állományból a 2007-
2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Ha magyar lakta területek eltérését vizsgálva az országos átlaghoz képest megállapíthatjuk, 

hogy az átlagtól legjobban Kolozs megye és Székelyföld tér el, e két régióhoz tartozik az 

eredmények legnagyobb és legkisebb értéke. Erdély szinten a devizában felvett hitelek aránya 

szinte teljesen megegyezik az országos átlaggal, míg Partium az országos átlagnál 3-4%-l 

magasabb arányban vesz fel deviza hiteleket. Kolozs megyében már 2007-ben is 64%-volt a 

devizában felvett lakossági hitelek aránya, és ez az arány 2010-re elérte a 74%. A magyar 

lakta régiók közül egyedül Székelyföld van országos átlag alatt, ebben a régióban a deviza 

hitelek aránya idén érte el az 50%-t. Valószínűleg a székelyföldi emberek konzervatív 

gondolkodás módjának is betudható ez az alacsony arány, amely a kockázati kitettség 

szempontjából a legjobb a vizsgált magyar lakta vidékek között. 

A lakossági hitelek pénznem szerinti vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy a lakossági 

hitelek növekedésének a motorja a deviza hitelek voltak. 

A legnépszerűbb lakossági hitel forma Romániában is a drága, de rugalmas felhasználást 

biztosító fogyasztási hitel, amely a teljes lakossági hitelállomány 72-78%-t teszi ki. A 

lakossági hitelek értékének növekedésével a struktúra nem változott meg jelentősen, de azért a 

fogyasztási hitelek kismértékű visszaesése volt tapasztalható. 
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2.80. ábra: A lakossági hitelek struktúrája reálértéken millió lejben, a 2007-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Az első vizsgált évben, 2007-ben a teljes lakossági hitelállomány 78%-t tették ki a fogyasztási 

hitelek, 2010-ben ez az arány már csak 72%, ez a változás az ,,első lakás” hitelkonstrukciós 

program bevezetésének is köszönhető, hisz ennek hatására megnőtt a lakáshitel igénylések 

aránya (valóban a lakáshitel abszolút értelemben is nőtt, emellett az arány a fogy-hitelek 

abszolút értelemben vett csökkenése miatt is csökkent).  

Ha a fogyasztási hitelek regionális megoszlását vizsgáljuk, akkor egy 10-15%-os szórás 

tartomány van a magyar lakta vidékek között. 
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2.81. ábra: A fogyasztási hitelek aránya a lakossági hitelekből a 2007-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A romániai átlagnál kissé magasabb az Erdélyben és Partiumban mért fogyasztási hitelek 

aránya, de ez az eltérés nem nevezhető jelentősnek. Az átlagnál kisebb az arány Kolozs 

megyében, a Romániában mért arányhoz képest körülbelül 5%-al kisebbek az értékek. Az 

összes régió között Székelyföldön a legmagasabb a fogyasztási hitelek aránya, ez az 

arányérték 84%, amely 2010-re 80% alá csökkent. 

Vállalati hitelek 

A vállalati hitelek 2009-ben országosan 7%-al csökkentek reálértéken számítva, ami azt is 

jelenti, hogy a vállalatok elhalasztották beruházásaikat. Az idei év első felében egy apró 

növekedés (+2%) országos szinten már tapasztalható, de ez a magyar lakta vidékeken még 

nem  
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2.82. ábra: A vállalatok által felvett hitelek reálértéken millió lejben, a 2007-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A teljes periódust vizsgálva az országban felvett vállalati hitelek reálértéken 19%-al 

növekedtek, ettől elmaradnak a magyar lakta vidékek vállalati hitelezései. Erdélyben a 

növekedés 9%-os volt, ennél magasabb Kolozs megye (+13%) és Partium (+17%) növekedési 

üteme, amely már szinte az országos szintnek felel meg. A Székelyföldi vállalati hitelek 

azonban reálértéken nem növekedtek, sőt nem jelentősen (-1%) de csökkentek.  

A régiók összehasonlíthatósága érdekében kiszámoltuk az egy vállalatra jutó hitel értékét is, 

azonban ezt csak a 2007-2008 évekre tudtok kiszámolni, hisz csak ezen évekre állt 

rendelkezésünkre megfelelő adat. 
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2.83. ábra: Az egy vállalatra jutó vállalati hitelek reálértéke ezer lejben, a 2007-2008 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank és a Román Statisztikai Hivatal adati alapján 

Úgy országos szinten, mint a magyar lakta vidékeken egy növekedés volt tapasztalható, a 

növekedés mértéke is hasonló, az országos átlag az 13%, Székelyföldön ennél 3%-l gyorsabb 

volt a növekedés, míg Partiumban 2%-l kevesebb. Mivel nincsenek aktuális adatok ezért a 

magyar lakta vidékek egymáshoz viszonyított értéke az érdekes. A legkisebb értékű egy 

vállaltra jutó hitel a Székelyföldön tapasztalható, ahol ez az országos átlag 65%-a. A 

Partiumban és Kolozsváron az országos átlagnak megfelelő, míg Erdélyben kevesebb, az 

országos érték 85%-a. 

A vállalati hitelek esetén is megvizsgáltuk mekkora devizában felvett hitelek aránya (lásd 

2.84. sz. ábra), és azt állapítottuk meg, hogy jelenleg felvett vállalati hitelek 61%-a devizában 

van. Az első vizsgált évhez képest (2007) mára a devizában felvett hitelek reálértéken is 31%-

t növekedtek, míg a lejes hitelek csak 2%-t. 
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2.84. ábra: A devizában felvett vállalati hitelek aránya a teljes hitel állományból a 2007-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Országos szinten, reálértéken is minden évben növekedtek a deviza hitelek, ennek is 

köszönhetően az 56%-os (2007) arányuk mára már 61% lett, és szinte teljesen ugyanezekkel a 

számokkal írható le a deviza hitelek aránya Erdélyben is. Ezen belül vizsgálódva már 2 

pólusról kell beszélnünk, Kolozs megyében és Partiumon 66% körüli arányban vannak deviza 

hitelek a vállalatoknál, míg Székelyföldön csak 2010-ben haladta meg az 50%-t.  

A növekedés motorja a vállalati hitelek esetén is a deviza hitel volt, hiszen míg a vizsgált 

időszakban reálértéken alig volt tapasztalható a lejes hitelek növekedés, addig a deviza hitelek 

esetén, reálértéken egyharmados növekedés következett be. 
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A betétek alakulása 

A hitelek mellet a banki betétek alakulását időben és területi megoszlás tekintetében egyaránt 

vizsgáltuk. A betétek értéke és alakulása arról is információt nyújthat, hogy hogyan 

gondolkodnak a megtakarításokról az adott ország, régió lakói. 

2.85. ábra: A betét állomány alakulása reálértéken millió lejben, a 2005-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A betétek alakulását vizsgálva elmondhatjuk, hogy ebben a tekintetben az elmúlt években 

folyamatos növekedés volt tapasztalható, de ez – anélkül, hogy ebből messze menő 

következtetéseket vonhatnánk le – az év ötödik hónapjában megtorpanni látszik. Emellett az 

is látható, hogy a betétek nagy része lejben van elhelyezve, ez 60-65%-os arányt jelent a 

deviza betétekkel szemben. A deviza betétek értéke tehát 40% körüli, 2010 májusában 41%, 

ez elég magasnak mondható. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a 

deviza betétek aránya 17% volt 2010 májusában, ami a romániai érték csupán 40%-a. Ez 

annak is köszönhető, hogy a külföldön dolgozó román állampolgárok devizában küldik haza 

keresetük egy részét. 

A betétek dinamikáját vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2009-ig erőteljes volt az éves növekedés 

(20-35%). Mivel 2010 első öt hónapjában csupán 2% volt a növekedés a betétek mennyisége 

kissé megtorpanni látszik,  
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2.86. ábra: A betétek éves növekedési üteme a 2005-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A deviza betétek, ugyan kisebb arányt képviselnek a teljes betétállományból (jelenleg a teljes 

állomány 41%-a deviza betét) mint a lejes betétek, a növekedési ütemük három évben is 

gyorsabb volt, mint a lejben történő betéteké. Két évben 2007-ben és 2009-ben 40% fölötti 

volt ennek aránya. Az idei év első felében a növekedési ütem lelassult, sőt a deviza betétek 

esetében tulajdonképpen csökkenésről kell beszámolnunk. 

A fókusz régiókat vizsgálva is hasonló dinamikáról számolhatunk be. A 2009-ig tartó 

erőteljes növekedés az idei évben kissé megtörni látszik, azonban jelenleg csak az első öt 

hónap adatai állnak rendelkezésünkre. 

2.87. ábra: A betét állomány alakulása reálértéken millió lejben, a 2005-2010 periódusban  
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 
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A magyar lakta vidékeken a vizsgált periódus egészében növekedés volt tapasztalható a 

betétek esetén. Az idei évre reálértéken több mint megduplázódtak a betétek a 2005-s évhez 

képest. A vizsgált évek közül 2007-ben és 2009-ben volt erőteljes növekedés, ekkor a 

növekedések 30-50% környékén voltak, az idén kicsit lassabbnak tűnik ez az érték az év eleji 

adatok alapján.  

A betétek esetén is vizsgálatunkat ketté választottuk a betétet lekötő entitás alapján, így 

vizsgáltuk a lakossági és a vállalati betétek alakulását is. 

2.88. ábra: A vállalati és lakossági betétek részaránya a teljes betétállományból  

52% 51%
40% 41%

31% 28%

48% 49%
60% 59%

69% 72%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 máj.

Vállalati betétek Lakossági betétek

 
Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A vizsgált periódus elején még egyenlő arányban voltak a lakossági és vállalati betétek a 

teljes betét állományban, ám ez az egyensúly mára a lakossági betétek irányába tolódik. Az 

idei éve elején a betét állomány több mint 70%-t a lakossági betétek teszik ki. 

Lakossági betétek 

A lakossági betétek egy dinamikus növekedésen mentek át a vizsgált periódusban. A 2005-ös 

érték több mint 250%-a az idei év eleji érték. Ez a növekedés a magyar vidékeken még 

erőteljesebb, mint az országos átlag. 
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2.89. ábra: A lakosság által lekötött betétek reálértéken millió lejben, a 2005-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Az idei évben az országos és a magyar lakta vidékek növekedési üteme is 7% környéki volt, a 

teljes növekedés azonban magasabb volt a magyar lakta vidékeken. Az országos növekedési 

ütem a teljes periódusban 157% volt, de a Partiumban a betétek reálértéken majdhogynem 

megháromszorozódtak (198%).  

A lakossági betétek értékének összehasonlítása érdekében képeztük az egy főre eső betét 

mutatót.  

2.90. ábra: Az egy főre jutó betétek értéke reálértéken ezer lejben, a 2005-2010 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank és a Román Statisztikai Hivatal adati alapján 
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Az átlagos országos betét állomány 2010 májusában 2.800 lej/fő volt. Ezt az értéket a magyar 

lakta vidékek közül csak Kolozs megye haladta felül, ott 4.100 lej/fő volt. A teljes periódusra 

vetített növekedés azonban a Partiumban volt a legnagyobb, ott az idén az egy főre eső a 

háromszorosa a 2005-s értéknek.  

A lakossági betétek kapcsán még azt vizsgáltuk, hogy a lakosok devizában vagy lejben köti le 

inkább a pénzét, és hogy a magyarok lakta vidékek lakosságának eltérőek a lekötési szokásai. 

2.91. ábra: A lejben lekötött lakossági betétek aránya a teljes betétállományból a 2005-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A lakossági betéteinek 61%-a lejben van lekötve, és ez az arány a vizsgált periódusban szinte 

állandó volt, nem voltak nagy változások benne. Az erdélyi és a Kolozs megyei értékek ennél 

egy kicsivel magasabbak (63-64%), a legmagasabb érték pedig Székelyföldön jellemző, ahol 

a lekötött betétek csak 29% van devizában lekötve 2010-ben.  

Vállalati betétek 

A vállalati betétek esetén, országos szinten egy kis visszaesés következett be a teljes periódus 

során, a 2010-s érték 7%-l kisebb mint a 2005-s. A magyar lakta vidékeken azonban 

reálértéken sem volt sehol csökkenés, a teljes periódusra nézve mindenhol egy legalább 20%-

s növekedés volt tapasztalható. 
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2.92. ábra: A vállalatok által lekötött betétek reálértéken millió lejben, a 2005-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

Az idei évben az országos szinten, valamint Kolozs megyében és Partiumban is csökkentek a 

betétek, az országos átlag -8%, a Kolozs megyei -10%, míg a Partimban 15% csökkentek a 

vállalati betétek. Erdély szintjén egy 5%-s növekedés volt, míg Székelyföldön 10%-l nőtt a 

vállalati betét állomány az idei évben, a teljes periódusra vetített növekedés is Székelyföldön 

volt a legmagasabb (67%). 

Az összehasonlíthatóság érdekében a vállalati betétek esetén is képeztünk egy mutatószámot, 

ez az egy vállalatra eső vállalati betétek értéke.  

2.93. ábra: Az egy vállalatra jutó betétek értéke reálértéken ezer lejben, a 2005-2008 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank és a Román Statisztikai Hivatal adati alapján 
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Az országos szintű mutató ugyan 15% esett 2008-ra a 2005-s értékhez képest, de így is 

magasan a magyar lakta vidékek mutatói fölött van a 2008-s 48.100 lej/vállalat átlagos 

értékkel. A magyar lakta vidékeken a legkisebb érték a Partiumban van, ahol 2008-ban 11.400 

lej volt a mutató értéke, ami a negyede az országos átlagnak. 2008-ban jelentősebb növekedés 

csak Kolozs megyében (61%) és Székelyföldön volt tapasztalható (25%). 

A devizában és lejben lekötött betétek arányát a vállalati betétek esetén is vizsgáltuk. Ezen 

mutató esetén is eltér az országos átlag a magyarok lakta vidékeken tapasztalt arányoktól. 

2.94. ábra: A lejben lekötött vállalati betétek aránya a teljes betétállományból a 2005-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A teljes országra vonatkozó átlagban a vállalatok 59%-a köti le lejben a betéteit, a magyarok 

lakta vidékek közül Kolozs megyében van legközelebb az átlag az országoshoz, ahol a betétek 

69%-a van lejben. A teljes erdélyi régióban, átlagban a betéteknek csak 22%-a van devizában. 

Ehhez hasonló a Partiumban és Székelyföldön a deviza betétek aránya, ahol szintén 20% 

körüli. 

A hitelek és betétek összehasonlító elemzése 

Összehasonlítva a hitelek és betétek alakulását a 2005-2010. május periódusban, azt 

mondhatjuk, hogy hasonló növekedő tendenciával írható le mind két állomány, de a hitel 

állomány növekedése sokkal markánsabb, 2009-ben viszont ez a növekedés megállt és 

reálértéken egy 4%-s csökkenés történ, ez nem mondható el a viszont a betétekről, amelyek a 

periódus alatt folyamatosan növekedtek, csak az idénre lassult le a növekedés (1%). 
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2.95. ábra: A hitelek és betétek alakulása reálértéken 2005-2010 között (millió lejben) 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A periódus elején 2005-ben még nem volt jelentős a különbség a hitelek és a betétek értéke 

között, a hitelek 81%-nak megfelelő értékben voltak betétek a bankokban, ez az olló a 

hitelezési dömping következtében folyamatosan szétnyílt, az arány mára a hitelek javára 

mozdult el, az összhitel érték 61%-nak megfelelő értékben vannak betétek.  

Lakossági hitelek és betétek 

A lakossági hitelek és betétek viszonyának alakulását regionális szinten az egy lakosra 

számított hitel-, és betétérték segítségével vizsgáltuk abból a célból, hogy az egyes régiók 

összemérhetőek legyenek. 
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2.96. ábra: Az egy főre jutó hitelek és betétek alakulása reálértéken ezer lejben, 2007-2010 
periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A magyar lakta vidékek egy főre jutó reálértékben kifejezett hiteleit és betéteit vizsgálva, 

fontos mennyiségi és aránybeli eltéréseket figyelhetünk meg. Erdély, Kolozs megye és 

Partium esetén elmondhatjuk, hogy az egy főre jutó hitelek reálértéken meghaladják a 

betéteket, habár a vizsgált periódus végén (2009-2010) egy közeledés tapasztalható, a hitelek 

csökkentek, míg a betétek növekedtek. Székelyföldön a betétek reálértéke a vizsgált periódus 

végére meg is haladta a hitelekét, még ha a különbség elenyésző is.  

Vállalati hitelek és betétek 

A regionális összehasonlíthatóság érdekében a vállalatok esetén az egy vállalatra jutó 

reálértékben számított hitelt és bevételt vizsgáltuk 2007-2008-ban. 
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2.97. ábra: Az egy vállalatra jutó hitelek és betétek alakulása reálértéken ezer lejben, 2007-
2008 periódusban 
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Forrás: Saját számítás a Román Nemzeti Bank adati alapján 

A magyar lakta vidékek közül a határ mentén lévő Partiumban a legnagyobb az egy vállalatra 

jutó hitel reálértéke, valamint itt a legkisebb az egy vállalatra jutó betétek értéke. A legkisebb 

egy vállalatra jutó hitel állománnyal a Székelyföld jellemezhető, ahol 2008-ban egy több mint 

15%-s növekedés volt, de még így is a többi magyar lakta régiónál kisebb értékű a mutató. A 

vizsgált periódusban a vállalati hitelek növekedése volt megfigyelhető mindenik vizsgált 

régióban. A betétek Székelyföld, Partium és Kolozs megye esetében növekedtek, míg az 

erdélyi vállalatok átlagos betét állománya reálértéken visszaesett.  

Összefoglaló 

A vizsgált periódusban mind a hitelek, mind a betétek értéke növekedett. Ez a növekedés a 

periódus elején gyors volt, majd a válság begyűrűzése miatt hirtelen lelassult. A felvett hitelek 

nagyobb része devizában felvett hitel, ami növeli az eladósodottsági kockázatot, ez az arány 

Székelyföldön kisebb, de mindegyik általunk vizsgált régióban 50% fölött van. 

A betétek esetén is folyamatos növekedés volt tapasztalható, azzal a különbséggel, hogy a 

lejes betétek voltak nagyobb arányban szemben a devizában eszközölt betétekkel. A vállalati 

és lakossági betétek a lakosság javára billentek el, hiszen a vállalati betétek aránya sokat 

csökkent a vizsgált periódusban, ennek két oka is lehet: a jó beruházási lehetőségek és a kevés 

pénz. Valószínű, hogy a periódus elején a jó beruházási lehetőségek miatt volt alacsony, míg a 

periódus vége fele a likviditási problémák miatt nem növekedett a vállalati betétek aránya.  
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2.9.3. A banki kirendeltségek területi megoszlása  

A bankrendszer erőteljes fejlődésének köszönhetően, egyre több bank törekszik arra, hogy 

minél szélesebb területi lefedettséget érjen el, ami ugyan az utóbbi két évben megtorpant, de 

ez volt az egyik alapja a kiadott hitelek gyors növekedésének. E térbeni terjeszkedés és 

növekedés jelentős humánerőforrás igényt generált az egész ország területén, ennek az 

igénynek a megbecsülése érdekében mértük fel a bankok fiókhálózatának területi 

megoszlását. 

A felmérésben azon jelentősebb országos hálózattal rendelkező bankok szerepelnek, 

amelyeknél elérhető a megyei szintre lebontott kirendeltség listájuk. Ezek a bankok a 

Takarék- és Betéti Pénztár (C.E.C), Román Fejlesztési Bank (BRD), Román Kereskedelmi 

Bank (BCR Erste), Raiffeisen Bank, Transilvania Bank (Banca Transilvania), Posta Bank 

(Bancpost), Carpatica Bank (Banca Comerciala Carpatica), Alpha Bank, Piraeus Bank, Banca 

Romaneasca, OTP Bank, Intesa Sanpaolo Bank, CreditEurope Bank, Millenium Bank, MKB 

Romexterra Bank és a GarantiBank. 

A vizsgált intézmények jelenleg 5.382 bankfiókot, kirendeltséget vagy ügynökséget 

működtetnek országszerte, amelyből 1.997 fiók működik Erdély területén, a tanulmány 

fókuszát jelentő kisebb régiókban a megoszlás a következő: Székelyföldön 291, Kolozs 

megyében 244, Partiumban 304. Kolozs megyében egyedül közel annyi bankfiókot vagy 

kirendeltséget találunk, mint a Székelyföld három megyéjében összesen. 

2.98. ábra: A bankfiókok száma régiónként 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 
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A vizsgált területek nagyságrendi eltérése miatt egy másik mutatót is vizsgáltunk, ez pedig a 

100.000 lakosra jutó bankfiókok száma. A mutató számításánál a Román Statisztikai Hivatal 

2010. január 1-re vonatkozó népességi adatait használtuk. A mutató alapján azt mondhatjuk, 

hogy egyfelől Erdély bankfiók ellátottsága összességében valamivel jobb, mint az országos 

átlag, ettől jelentősen csak Kolozs megyében tér el a bankfiókok száma, ahol megközelítőleg 

tízzel több bankfiók jut 100 ezer lakosra, mint országos szinten. 

2.99. ábra: A 100 ezer lakosra jutó bankfiókok száma régiónkénti bontásban 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról és a Román Statisztikai Hivatal adatai 

alapján 

A legrégebben kiépült és a legkiterjedtebb fiókhálózattal rendelkező banknál (C.E.C) a fiókok 

száma meghaladja az 1.200-t, de az öt legnagyobb bank mindegyike több mint 500 fiókkal 

rendelkezik Románia szinten.  
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2.100. ábra: A vizsgált bankok bankfiókjainak száma  
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 

A tanulmányban szereplő fókusz régiókat vizsgálva elmondhatjuk a bankfiókok 37%-a 

működik Erdélyben, ezen belül 5% Székelyföldön, 5% Kolozs megyében, míg 6%-uk a 

Partiumban. A bankokat és a régiókat külön vizsgálva azonban jelentős eltéréseket 

tapasztalhatunk. 

Erdély 

Erdély területén a legtöbb bankfiókot a C.E.C. Bank működteti, szám szerint 456-ot. Száznál 

is több bankfiókkal a Román Fejlesztési Bank (BRD), a Román Kereskedelmi Bank (BCR), a 

Transilvania Bank, a Raiffeisen Bank és a Posta Bank (Bancpost) rendelkezik. 

2.101. ábra: A vizsgált bankok Erdélyben található bankfiókjainak száma 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 
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Ha a bankfiókok országos megoszlását vizsgáljuk, akkor elmondhatjuk, hogy az országos 

átlagnál több mint 5%-al nagyobb számban működtet bankfiókot Erdélyben az Intesa 

Sanpaolo Bank (legnagyobb számban a Bánságban), a Transilvania Bank, az MKB 

Romexterra Bank és az OTP Bank. 

2.10. táblázat: Az Erdélyben is működő fontosabb bankok erdélyi fiókjainak részaránya 
Bank neve Erdélyben működő fiókok aránya 

Intesa Sanpaolo 56% 

Banca Transilvania 47% 

MKB Romexterra 46% 

OTP bank 43% 

Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 
A vizsgált bankok közül az átlagnál több mint 5%-al kevesebb bankfiókot működtet 

Erdélyben a GarantiBank, a CreditEurope, a Piraeus Bank, a Banca Romaneasca és a 

Raiffeisen Bank vezet. 

2.11. táblázat: Erdélyben kisebb mértékben jelenlévő bankok fiókjainak megoszlása 
Bank neve Erdélyben működő fiókok aránya 

GarantiBank 22% 

CreditEurope 26% 

Piraeus Bank 28% 

Banca Romaneasca 31% 

Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 
Székelyföld 

Székelyföld területén a legtöbb bankfiókot a nagy hagyományokkal rendelkező C.E.C. Bank 

működtet, szám szerint 85-öt. Harmincnál több bankfiókkal rendelkezik a Román Fejlesztési 

Bank (BRD), a Román Kereskedelmi Bank (BCR), a Transilvania Bank és a Raiffeisen Bank. 
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2.102. ábra: A vizsgált bankok Székelyföldön lévő bankfiókjainak száma 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 

A bankfiókok átlagos eloszlásánál, ami azt mutatja, hogy a Romániában létező összes 

bankfiók megközelítőleg 5%-a működik Székelyföldön, ennél nagyobb arányban az MKB 

Romexterra, az OTP Bank, a C.E.C. és a Transilvania Bank működtet fiókokat: 

2.12. táblázat: Négy fontosabb bank bankfiókjainak Székelyföldre eső aránya 
Bank neve Székelyföldön működő fiókok aránya 

MKB Romexterra 12% 

OTP Bank 11% 

C.E.C. 7% 

Banca Transilvania 6% 

Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 
Az átlagnál kevesebb fiókot pedig a GarantiBank, a CreditEurope, a Piraeus Bank, a Banca 

Romaneasca és a Raiffeisen Bank működtet. 

Kolozs megye 

Kolozs megyében a legtöbb bankfiókot a Transilvania Bank működtet (ez az egyik olyan 

román tőkével létrehozott bank, amelynek nem Bukarestben van a székhelye), szám szerint 50 

fiók található ennek a megyének a területén. Jelentősebb mennyiségű bankfiókkal még a 

Román Kereskedelmi Bank, a C.E.C. Bank, a Román Fejlesztési Bank és a Raiffeisen Bank 

rendelkeznek. 
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2.103. ábra: A Kolozs megyében lévő bankfiókok száma  
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 

Kolozs megyében az ország összes bankfiókjának 5%-a működik, ehhez az átlagos számhoz 

képest több bankfiókot működtet a Transilvania Bank (10%), az OTP Bank (8%), a Millenium 

Bank (7%), az MKB Bank (6%) és az Alpha Bank (6%). Kisebb számban vannak jelen a 

GarantiBank, C.E.C.Bank, CreditEurope, Banca Romaneasca, Raiffeisen Bank (4%), Román 

Kereskedelmi Bank (4%), Piraeus Bank fiókjai. 

Partium 

A vizsgált régió területén a legtöbb bankfiókot a C.E.C. Bank működteti, amelynek összesen 

89 kirendelt részlege van ebben a régióban. A Román Fejlesztési Bank, a Transilvania Bank 

Transilvania, a Román Kereskedelmi Bank és a Raiffeisen Bank rendelkezik még jelentősebb 

számú bankfiókkal a régióban. 
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2.104. ábra: A Partiumban lévő bankfiókok száma a vizsgált bankok szerinti bontásban 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 

Az Intesa Sanpaolo bank nagy számban működtet a Partiumban bankfiókokat, az országos 

megoszlás átlaga feletti arányban. Az Intesa Sanpaolo bank mellett az MKB Romexterra, a 

Transilvania Bank és a C.E.C. Bank működtet az átlagnál nagyobb arányban bankfiókot a 

régióban. 

2.13. táblázat: A Partiumban működő bankok arányszámai 
Bank neve Bankfiókok aránya 

Intesa Sanpaolo 13% 

MKB Romexterra 8% 

Banca Transilvania 7% 

C.E.C. 7% 

Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált bankok honlapjáról 
A régióban a relatív átlagnál kisebb arányban működtet bankot a Piraeus Bank (3%), Alpha 

Bank (4%), GarantiBank (4%), Millenium Bank (4%), a Banca Romaneasca és a Raiffeisen. 

2.9.4. A biztosító társaságok kirendeltségeinek területi megoszlása 

A biztosító társaságok közötti éles verseny valamint a lakosság pénzügyekkel kultúrájának 

fejlődése járult hozzá ahhoz, hogy egyre több biztosítótársaság rendelkezik országos 

lefedettségű hálózattal. Ezen hálózatok fenntartása, sikeres működtetése kompetens 

humánerőforrás-bázist feltételez, ez az igény véleményünk szerint az oktatási rendszer 

kínálati oldalán is meg kellene jelenjen. 
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A felmérésben a jelentősebb országos hálózattal rendelkező biztosító társaságok szerepelnek, 

ezek mindegyike rendelkezik legalább megyei szintű kirendeltséggel. Ezek a társaságok a 

Groupama, Omniasig, Ardaf, Asirom, Allianz, Uniqua, BCR Asigurari, Carpatica Asigurari, 

Generali és Eureko.  

A fent felsorolt intézmények jelenleg összesen 1.606 kirendeltséget működtetnek az 

országban, amelyből 711 kirendeltség működik Erdély területén, a tanulmány fókuszát jelentő 

kisebb régiókban a megoszlás a következő: Székelyföldön 114, Kolozs megyében 69, míg 

Partiumban 107. 

2.105. ábra: A biztosító társaságok kirendeltségeinek száma régiónként 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált biztosítók honlapjáról 

A vizsgált területek eltérő nagyságúak ezért megvizsgáltuk a 100 ezer főre jutó kirendeltségek 

számát, amely érték Székelyföldön volt a legmagasabb, majdnem jelentéktelen mértékben 

marad el tőle Erdély és Kolozs megye. 
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2.106. ábra: A 100 ezer lakosra jutó biztosító kirendeltségek száma régiónkénti bontásban 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált biztosítók honlapjáról és a Román Statisztikai Hivatal adatai 

alapján 

A legnagyobb országos hálózattal rendelkező biztosító társaság a Groupama, majdnem 300 

kirendeltséggel rendelkezik az országban, ezen kívül országos szinten még három társaság 

rendelkezik 200 körüli kirendeltséggel. 

2.107. ábra: A biztosítók kirendeltségeinek száma országosan, 2010-ben 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált biztosítók honlapjáról 

A tanulmányban szereplő fókusz régiókat vizsgálva elmondhatjuk a kirendeltségek 44%-a 

működik Erdélyben, ebből a Székelyföldön és a Partiumban azonos számban találjuk őket 7% 

mindkét régióban, míg 4%-ot tesz ki Kolozs megye. 
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Erdély 

Erdély területén a legtöbb kirendeltséget a Groupama működteti, szám szerint 124-t. Száz 

körüli kirendeltség számmal még az Ardaf és az Omniasig rendelkezik. 

2.108. ábra: Az Erdélyben lévő kirendeltségek száma, 2010-ben 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált biztosítók honlapjáról 

Az országos eloszlási arányokhoz viszonyítva (mint már fentebb említettük Erdélyben az 

összes kirendeltség 44%-a működik), a Generali biztosító társaság működtet az átlagos 

értéktől leginkább eltérő számban kirendeltségeket Erdélyben. A Generali társaság 

kirendeltségeinek 51%-a Erdélyben működik. A legkisebb arányú jelenléttel az Asirom 

rendelkezik Erdélyben, a társaság a kirendeltségeinek 40%-a található ebben a régióban. 

Székelyföld 

Székelyföld területén a legtöbb kirendeltséget a Groupama működteti, szám szerint 25-t. Ez 

az érték kimagaslik a többi biztosító társaságok által működtetett kirendeltségek száma mellé 

rendelve. 



123 
 

2.109. ábra: A Székelyföldön működő kirendeltségek  
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált biztosítók honlapjáról 

Székelyföldön szintén a Generali biztosítótársaság az, amely az országos megoszlás átlagához 

képest több kirendeltséget működtet (9%), az átlag fölött még a Groupama társaságnak 

vannak kirendeltségei (8%). Az átlagos 7% -os jelenlétnél kisebb arányban működnek a 

Carpatica (6%) és az Ardaf (5%) biztosítótársaságok. 

Kolozs megye 

Kolozs megye területén a legtöbb kirendeltséget a Groupama csoport működteti, szám szerint 

16-ot. Ezen társaság adatai ebben a régióban is kimagaslanak a többi társaság adatai közül. 

2.110. ábra: A Kolozs megyében lévő kirendeltségek száma 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált biztosítók honlapjáról 
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Kolozs megyében az átlag feletti arányban a Groupama és az Allianz működtet kirendeltséget 

(5%), míg az átlagnál kisebb arányban az Eureko és a Carpatica (3%). 

Partium 

A vizsgált régió területén a legtöbb kirendeltséget az Omniasig működteti, amelynek összesen 

20 kirendeltsége van a régióban. Az Omniasig mellett még az Ardaf Biztosítótársaság 

rendelkezik 15-nél több kirendeltséggel a régióban. 

2.111. ábra: A Partiumban lévő kirendeltségek száma 
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Forrás: Saját gyűjtés a vizsgált biztosítók honlapjáról 

A Partium területén az Eureko és az Omniasig kirendeltségei több mint 10%-át működteti, 

amely az átlagos megoszlásnál lényegesen nagyobb. A Groupama és a Carpatica azok a 

biztosító társaságok, amelyek arányában a legkisebb képviselettel vannak jelen a régióban 

(4%). 
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2.10. Kutatás-fejlesztés Romániában és Erdély történelmi          
régióiban 
2.10.1. A K+F tevékenységek infrastrukturális és humán háttere 

A kutatás, fejlesztés (K+F) fontosságát a társadalmi-gazdasági fejlődésben nem lehet eléggé 

hangsúlyozni. A kutatások, legyen szó alapkutatásokról, vagy alkalmazott kutatásokról, a 

bennünket körülvevő világ feltárása céljából szervezett, általában intézményi keretek között 

végzett emberi tevékenység. A jelentősége a gazdaságban az új technológiák, eszközök, 

termelési és értékesítési ismeretek létrehozásában, felhalmozásában nyilvánul meg. A kutatás-

fejlesztéshez tartoznak az innovációk is, újszerű megoldások, ez nem csak új termékek 

kifejlesztését, hanem ezek értékesítésének újszerű módozatait is jelentheti. Egy ország K+F 

potenciálja kiemelten fontos, azt jelzi, hogy az adott ország képes-e új ismeretek 

létrehozására, avagy importálnia kell a technológiákat, gépeket, eszközöket. A statisztikai 

adatok az Európai Uniós módszertannak megfelelően számos K+F-hez kapcsolódó adatot 

közölnek, az adatok összehasonlítása és elemzése révén feltárul előttünk, egy ország, régió 

vagy egy kisebb térség kutatási és innovációs képessége. 

Romániában 2004-ben a kutatás-fejlesztés tevékenységek 60%-ban a közszektorban zajlottak. 

Ebben az évben, a nyilvántartott intézmények száma az egyetemekkel együtt 719 volt. Ebből 

a számból 120 olyan kutatóintézet volt, amely az Oktatásügyi Minisztérium, az Akadémia, a 

Mezőgazdasági Minisztérium vagy más kormányzati intézmény alárendelt intézményeként 

működött. Több kategória is elkülöníthető ezen belül, 37 intézmény országos jelentőségű 

kutatóintézet, 86 egyetemi kutatóközpont, 25 magánjogi (általában non – profit) szervezet 

(GVOP, 2006). 

A gazdasági szervezetek száma 488 volt ebben az évben, ebből 276 volt ténylegesen K+F 

tevékenységekre szakosodott vállalkozás, a fennmaradó 212 pedig olyan vállalkozás, amelyek 

alapszabályában jelen van ez a tevékenységi kör, azonban ennél a kategóriánál nehezen lehet 

kiszűrni, melyek azok a vállalkozások, amelyek ténylegesen is foglalkoznak K+F 

tevékenységgel. 

Romániában 2007-től egységes jogszabály alá vonták a kutatóintézetek szabályozását. A 

jogszabály célja, egy egységes kutatás – fejlesztési rendszer létrehozása, amelynek mind a 

közjogi intézmények, mint a magánjogi szervezetek részét képezik. E jogszabály többféle 

kutatóegységet különít el, az akadémiához tartozó országos jelentőségű intézményektől a 

kutatás – fejlesztési vállalatokig elmenően, minden entitást akkreditált vagy K+F 

tevékenységek elvégzésére jogosult intézmény kell legyen. Az akkreditált vagy 
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jogosítvánnyal rendelkező intézmények közül 6 a Román Tudományos Akadémiának 

alárendelt országos kutatóintézet, 32 országos jelentőségű kutatóintézet továbbá 69 egyéb 

vállalat vagy közintézmény. 

Az ország kutatói potenciáljának fejlődését egy rövid idősoros táblázatban ábrázoljuk. A 

táblázat alapján látható, hogy amíg 2003-ban a kutatásokban foglalkoztatott személyzet száma 

39.985 fő volt, ez a szám 2008-ban már meghaladta a 43,000 főt országos szinten. Ez főként a 

doktori iskolákban végzettek számának megnövekedésével illetve a kutatási projektek 

finanszírozásának folyamatos emelkedésével magyarázható. 

2.14. táblázat. A kutatásokban dolgozók számának növekedése, 2000 – 2008 

Év Kutatásokban dolgozók száma 

A kutatásokban dolgozók 

száma 10000 aktív lakosra 

vetítve 

2000 37241 43,2 

2001 37696 44,0 

2002 38433 46,1 

2003 39985 48,1 

2004 40725 49,4 

2005 41035 48,9 

2006 42220 49,9 

2007 43400 48,7 

2008 43502 49,1 

Forrás: INS, Románia Statisztikai Évkönyve, 2009 
A ténylegesen kutató munkát végzők számát tekintve ez a szám 25968 volt 2004.ben, ennek 

kevesebb, mint fele 9200 fő volt akkreditált kutató, 844 fő az adott tudományág doktora. Az 

1000 főre eső kutatók száma 2002-ben Romániában csupán 3 fő, 2008-ban 2,8, tehát messze 

elmarad az EU-ban regisztrált értékhez ahol ez majdnem 6 fő 1.000 lakosra vetítve.  

A kutatási ágazat akut problémái közül legelsőként a forráshiányt említhetjük, bár a források 

mértéke 2008-as esztendőig emelkedő tendenciát mutatott, a kutatólaboratóriumok és 

intézetek infrastrukturális hiányosságai olyan mértékűek voltak, hogy a források még nem 

tudtak hozzájárulni komolyabb kutatási eredmények megvalósításához. A 2002 utáni 

kormányzatok mindegyike, az EU nyomására, ténylegesen tett a K+F szektor fejlesztéséért, a 

kutatók száma is illetve az erre a célra allokált támogatások mértéke is növekedett. 
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2.112. ábra. A főállású kutatók számának alakulása 2004 és 2008 között 
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Forrás: INS, Románia Statisztikai Évkönyve, 2009, Statisztikai Közlemény 2010, Január. 

Tipikus jelenség, hogy ténylegesen kutatásokban dolgozók számának növekedése elmaradt a 

K+F-ben alkalmazott személyzet folyamatosan növekedésének üteméttől, az elismert kutatók 

száma sokkal kevésbé nő, mint a kiszolgáló vagy adminisztratív személyzet. Az elismert 

kutatók száma 2002-ben 8513 fő volt országos szinten, 2005-ben 10339, majd 2007-ben újra 

visszaesést mutat, ebben az évben az elismert kutatók száma 9936 fő. A kutatótársadalom 

enyhe elöregedését az okozza, hogy a kutatók nyugdíjazása jelentősebb számú fogyást 

eredményez, mint amit a fiatal generációk képesek lennének kiegyenlíteni, de nem 

elhanyagolható e társadalmi réteg fiatalabb képviselői esetében a társadalmi mobilitás 

mértéke sem. A kutatói státusz megszerzése is nehézségekbe ütközik, egy végzős hallgatónak 

legalább 8-10 év, egy fiatal PhD abszolvensnek legalább 6 év kell amíg kutatói státuszt 

szerez.  

A második probléma, amely jellemzi a K+F szektort az alacsony bérek, amely következtében 

a fiatal tehetséges kutatók külföldön, sokszor az Egyesült Államokban keresnek jobb 

munkafeltételeket. A kutatótársadalom ennek következtében, lassan de folyamatosan 

elöregszik, így az innovatív, újszerű ötletek kevésbé találnak táptalajra. 

Ha az adatokat tudományágakra bontjuk, akkor azt látjuk, hogy a legtöbben a műszaki 

tudományok terén dolgoznak, ezen belül pedig a mérnöki tudományok dominálnak. 2004-ben 

az 53%-a a kutatóknak dolgozott a műszaki és mérnöki tudományok körében, az az arány 

2008-ban már meghaladta a 61%-ot.  
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Ennek oka egyrészt az, hogy Romániában a szocializmus évei alatt a természettudományokra 

(matematika, fizika, kémia stb.) illetve a mérnökképzésre helyezték a hangsúlyt, az is 

jellemző, hogy általában ezek a legjobban felszerelt egységek, amelyek nagynevű egyetemi 

központokban tömörülnek, az itt meghirdetett a szakok hagyományosan vonzóak a diákok 

számára. 

2.15. táblázat. K+F egységek száma és kutatók tudományági megoszlása, 2007 
Tudományterület Egységek számai Kutatók száma 

     Összesen 719 30740 

Természettudományok  85 5439 

Műszaki és mérnöki tudományok 405 13.386 

Orvostudományok 66 2.911 

Mezőgazdaság 103 1.907 

Társadalomtudományok 37 3948 

Humántudományok 23 3149 

Forrás: INS, Románia Statisztikai Évkönyve, 2009 

Romániában hagyományosan erős a természettudományi oktatás, kisebb hangsúlyt fektetve a 

humán illetve a társadalomtudományokra. Az egyetemi oktatásban erős a fizika, illetve a 

műszaki tárgyak oktatása, egyetemenként is változik a szakok erőssége. A legnagyobb 

növekmény a humántudományokban dolgozók körében regisztrálható ebben a körben 

dolgozók száma 2002-ben 1640 fő volt, 2007-ben már 3149 fő, tehát majdnem 

megkétszereződött ez a szám. Ennek az egyik oka az, hogy a humántudományok oktatása 

illetve az ehhez kapcsolódó kutatási munka a szocializmusban teljesen háttérbe volt szorítva. 

A fordulópont a változás után következett be az egyetemek számának megnövekedésével 

illetve a 90-es évek közepétől széles körben megjelenő filológia képzéssel . Egyre 

keresettebbek lettek a bölcsészeti szakok, egyre több néprajzos, antropológus, tanár került ki 

az egyetemekről, magiszteri illetve doktori iskolák alakultak, amelyek kutatókat képeztek 

illetve kutatási intézeteket hoztak létre. 

A kutatások terén Romániában szintén a természettudományok és a műszaki tudományok 

dominálnak, de az elmúlt évtizedekben, az orvostudományokban is értek el komoly kutatási 

eredményeket.  

A kutatói pályára lépők kiválogatása általában egy professzoron vagy egy tanszéki kollektíván 

múlik, sok esetben a tipikus jó tanuló, szorgalmas diákokat tartják az egyetemeken, kevésbé 

figyelnek a kreativitásra, vagy innovatív jellemű fiatalokra. A romániai oktatási rendszer 

sajátosan elitista, már a középiskolákban is jellemző, hogy csak a jó képességű diákokkal 
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foglalkoznak komolyan, a többi középszerű vagy gyenge képesítésű lesz. Ez a helyzet tovább 

fokozódik az egyetemeken is, ahol a több ezres tömegekből csak néhány végzős hallgató 

válik, válhat kutatóvá. 

Ha részletesebben vizsgáljuk a kutatótársadalmat látható, hogy a legtöbb alkalmazott (47,4%) 

a műszaki és mérnöki tudományok területén dolgozik, ezt követi sorrendben a 

természettudományok (15,6%). A két tudományágban 2008-ban közel 20000 fő dolgozott, a 

mérnöki ágazatban 14366 személy, ennek 39,1%-a volt nő, a természettudományok és az 

egzakt tudományok terén 4624 fő ennek közel fele 47,8%-a a gyengébb nem képviseletében. 

A tanulmányi végzettség szerint a K+F szektorban dolgozók között természetesen a 

felsőfokúak részaránya a domináns 34642 fő (79,6%), 2363 fő poszt-liceális (középiskola 

után végzett 2 éves képzés általában laboratóriumokban dolgozó munkatársakat jelenti), amíg 

középiskolai vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik 5578 fő, (12,8%).   

Ami a doktori fokozattal bíró kutatókat illeti ez a szám nem változott jelentősen az elmúlt 

években, amíg 2007-ben 14821 volt ez a szám, 2008-ban 14851 főre emelkedett, ebből a nők 

részaránya 42,5%. A főállásúak és az oktatás mellett is kutatási feladatokat vállalók aránya 

ebből a populációból 62,4%, a mellékállásban kutatók részaránya 37,6%.  

A kutatói minősítéssel rendelkezők aránya 70,9% azaz 30864 fő. Sajnos továbbra is csökkent 

a kutatótársadalomban a 34 éves kor alattiak aránya egy év alatt 2 százalékponttal 24,4%-ra. 

A 35 és 54 év közöttiek aránya lassan növekszik 48%, amíg az 54 év felettiek aránya már 

meghaladja a 26%-ot. 

A regionális elosztást nézve meglehetősen változatos képet kapunk, a kutatóhelyek illetve a 

kutatók számát tekintve. A regionális felosztásban kiemelkedik Bukarest – Ilfov régió, mind a 

kutató intézmények mind a kutatószemélyzet tekintetében. 

2.16. táblázat. A kutatók és a kutatásban érdekelt intézmények regionális megoszlása, 2007 

 
Intézmények 

száma 
Megoszlás  

(%) 
Foglalkoztatottak 

száma 
Megoszlás  

(%) 
Összesen 719 100 42484 100 
Észak – Keleti régió 81 11 4156 9,7 
Dél – Keleti régió 34 5 2201 5,1 
Déli régió 67 9 4376 10,3 
Dél – Nyugati régió 40 6 2506 5,8 
Nyugati régió 52 7 2.321 5,46 
Észak – nyugati 
régió 

73 10 3923 9,23 

Központi régió 80 11 2641 6,2 
Bukarest - Ilfov 292 41 20360 47,9 

Forrás: INS, Románia Statisztikai Évkönyve 2005, 2009 
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A kutatásban foglalkoztatottak megoszlása nem egyenletes. Nemcsak Bukarest dominanciája 

figyelhető meg, hanem egyre növekvő tendenciát mutat az Észak – Keleti (Moldova) régió, 

2002-ben alig 5%-al szerepelt ma közel 10%, illetve a Déli vagy Munténiai régió.  

Az erdélyi régiók közül csak a Kolozsvár központtal büszkélkedő Észak – Nyugati régió 

növelte e tekintetben a súlyát. Belső – Erdély illetve a Bánáti régió ezen K+F indikátora, bár 

nőtt a K+F szektorban alkalmazottak súlya, lemaradó tendenciát mutat. 

2.113. ábra. A K+F alkalmazottak regionális megoszlása 
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Forrás: INS, Románia Statisztikai Évkönyve, 2005, 2009 

A megyék szintjén vizsgálva a kutatásban dolgozók számát Bukarest mellett Kolozs megye 

emelkedik ki (3008 alkalmazottal), továbbá Iasi megye (3013 alkalmazottal), Arges (2607 

alkalmazott), Dolj megye Craiova központtal (1979 fő).  

Világosan látható, hogy azokban a megyékben magas a K+F alkalmazottak aránya ahol jelen 

vannak a nagyvárosok, illetve ahol a nagy állami egyetemek működnek. 

Erdélyben Kolozsvár mellett Brassó (1378 alkalmazott) jelentős, a rangsorban pedig Szeben 

és Marosvásárhely következik közel 500 alkalmazottal. A bánáti régióban jelentős Temes 

megye, Temesvár az ország második legfontosabb gazdasági centrumaként és egyetemi 

központként több mint 1000 főt foglalkoztat a K+F területén. Jelentős Arad szerepe is ebben a 

térségben, közel 700 alkalmazott dolgozott ebben a megyében a K+F szektorban. 
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Ami a kutatók alkalmazását illeti, a legnagyobb súlyt a felsőoktatás képviseli 16510 fő, a 

központi kormányzatnak alárendelt intézmények 6100 főt, amíg a vállalati szektor 7971 

alkalmazottat foglalkoztat. Ez az arány 1998-hoz képest jelentősen eltolódott az üzleti szektor 

irányába, de ha az uniós átlagot nézzük (53,3%), akkor ettől még mindig jelentősen eltér. Az 

EU bizonyos tagállamaiban a K+F nagyon nagy mértékben áttolódott az üzleti szférába, így 

például Luxembourgban 81%-a az alkalmazottaknak magánvállalatok keretében kutat, 

Ausztriában ez az érték 68%, Svédországban 73,2%, Írországban 61%, Németországban a 

kutatók 64%-a dolgozik magánjogi szervezetek alkalmazásában. 

1998-2002 között kezdődött el az a támogatási rendszer, amely a felsőoktatási reform 

részeként több mint 34 kutatóközpont létrehozását támogatta 15 felsőfokú intézményben a 

Világbank pénzügyi segítségével. A célzott tudományterületek közül kiemelten az egzakt 

tudományok kutatási bázisát támogatták, főként a molekuláris biológiát, genetikát, 

információs technológiákat, a műszaki tudományok köréből a vegyészet, anyagismeret, 

gépészet, mechatronika, energetika, elektromechanika, optikai elektronika, a 

nanotechnológiák voltak a kiemelt ágazatok, ezek mellett kisebb mértékben helyet kaptak az 

orvostudományok és az agrártudományok is. 

2001-ben kezdődött A kiemelt központok program (Programul de centre de excelenţă) amely 

2008-ig 34 kutatási intézményt, főként egyetemek, számára nyújtott anyagi támogatást.  

Az EU-s irányelveknek és módszertannak megfelelően a Felsőoktatási Intézmények 

Tudományos Kutatásokkal Foglalkozó Országos Bizottsága 2006-ig 29 kiváló intézményt 

akkreditált a műszaki tudományok terén. Az alkalmazott, meglehetősen bonyolult 

akkreditációs kritériumok elősegítették az intézmények kutatási teljesítményének javulását, 

ehhez jelentős forrásokat rendelt a 2004 és 2008 között fennálló kormányzat.  
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2.10.2. A K+F tevékenységek finanszírozása 

Az 1999-2003 időszakban a kutatás – fejlesztési tevékenységek költségvetési és 

magánszektorból érkező finanszírozása minden évben állandó, viszont rendkívül alacsony 

mértékű volt összehasonlítva az EU-ban jellemző támogatási szinttel. A Romániában 

regisztrált szint nem haladta meg a GDP 0,40% - át évente. Ezen az értéken belül a 

magánszektor hozzájárulása folyamatosan csökkent 2003-ig, ebben az évben a magánszektor 

hozzájárulás nem érte el a GDP 0,20 % -t sem. Az össz-ráfordítás körülbelül 45%-a 

származott a vállalkozói szektorból. 

2.17. táblázat. A K+F kiadások alakulása az éves GDP-ből, 1998-2008 között 
K+F ráfordítások 1998 2000 2003 2005 2007 2008 

% a GDP-ből  0,48 0,37 0,40 0,48 0,59 0,60 

Forrás: INS, Románia Statisztikai Évkönyve, 2009 
Összehasonlítva az EU tagországokban regisztrált értékek átlagával (1,97% 2008-ban) ez az 

érték rendkívül alacsony, az ország hátrányos gazdasági helyzetét tovább tetézi a K+F 

alufinanszírozása.  

Ennek direkt következménye az, hogy az innovatív ágazatok technológiái behozatalra 

szorulnak, rontva az ország amúgy is silány versenyképességét, a jól képzett szakemberek és 

kutatók pedig elhagyják az országot, nemcsak a magasabb fizetés, hanem a presztízs és a 

magasabb szakmai megbecsülés reményében is. 

2.18. táblázat. A K+F kiadások megoszlása fejlesztési régiónként 

Megnevezés 
10,000 főre eső 

alkalmazottak száma 

Összkiadások (1000 

lej) 2006-ban 

Összkiadások (1000 

lej) 2007-ben 

Észak – Keleti 32,9 107.503 163.561 
Dél – Keleti  20,8 54.303 80.630 
Déli   36,0 145.750 231.770 
Dél – Nyugat 28,6 53.961 67.793 
Nyugati  26,7 69.434 111.583 
Észak – Nyugati  33,1 116.664 193.458 
Központi  25,2 60.920 74.856 
Bukarest – Ilfov 168 957.267 1.254.284 

Forrás: INS, Románia Statisztikai Évkönyve, 2009 
A regionális adatok mind az alkalmazott kutatók számát tekintve mind az elköltött pénzügyi 

eszközöket nézve ismét a Bukarest-Ilfov régió, ezen belül a főváros súlyát rajzolják ki. A 

fővárosban koncentrálódik az alkalmazottak közel fele, az elköltött kutatási pénzek több mint 

fele. A fővárosi régiót követi a Prahova és Argeş megyéket is magába foglaló Déli vagy 

Munténiai régió. Ennek régiónak a helyzeti előnye részben a fejlett iparban (vegyipar, 
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élelmiszeripar, autógyártás, gépipar stb.) másrészt a főváros közelségében rejlik. Az ország 

legfejlettebb gazdasági régiója a Bukarest – Ploieşti – Piteşti háromszögben fekvő terület. 

Ezt a régiót követi az Észak – Nyugati régió, itt két megye bír kiemelkedő szereppel a K+F 

területén, de ezek közül is Kolozs megye illetve Kolozsvár emelkedik ki, a partiumi Bihar 

megye illetve Nagyvárad súlya Kolozsvár mellett jelentősen eltörpül.  

Ha a megyék szintjén vizsgáljuk a kiadások mértékét Bukarest után, a már említett Arges 

megye (167,7 mil.lej) majd Kolozs megye (154,8 mil. lej), Temes megye a Bánságból (73,5 

millió lej) a történeti Erdélyből pedig Brassó megye következnek (48,6 millió lej). A 

székelyföldi megyék közül Maros megyének van jelentősebb szerepe 12,6 millió lej, 

Kovászna megye, azaz Háromszék 2,3 millió lejjel, amíg a tömb-magyar Hargita megye 

csupán 392 ezer lej K+F kiadást realizált. Itt meg kel jegyeznünk, hogy a statisztikai adatok 

nem tartalmazzák a Sapientia EMTE által lebonyolított pályázatok pénzügyi adatait, részben 

azért mert a Sapientia partner volt ezekben a kutatásokban (könyvelési szempontból az 

elköltött pénzek egy része nem nála jelent meg), továbbá ezen alapok túlnyomó többsége 

2008 után lett felhasználva.  

Erdélyben Kolozsvár után Brassó a legfontosabb K+F központ, a legtöbb kutatást a brassói 

műszaki egyetemek keretében végeztek a mérnöki szakmák és az informatika területén, de 

jelentős az erődgazdálkodáshoz kapcsolódó valamint az élelmiszeripari kutatások aránya is. 

Marosvásárhelyen az orvostudományok illetve a farmakológia, vegyipar és az élelmiszeripar 

jelentős K+F felületek.  

A magánforrások bevonása tekintetében a K+F szektorban, ennek arány 28% 2001-ben, 35% 

2002-ben, 30% 2003-ban, 32% a 2004. esztendőben, ez az érték 32,9% 2007-ben, 29% 2008-

ban. 

A regionális bontás érdekessége, hogy a Déli régióban a legmagasabb a magánvállalatok 

hozzájárulása, ebből a régióból Prahova és Argeş megye hozzájárulása kiemelkedő 

(Prahovában a kőolaj, vegyipar illetve az élelmiszeripar jelentős, Argeş megyében a 

gépkocsigyártás, ezen belül a Dacia – Reneault gyárak). 

2.19. táblázat. K+F támogatások külső forrásokból 
 2002 2004 2006 2007 2008 

% a teljes K+F költségekből  7 6,8 4,1 4,5 4 
Forrás: Románia Statisztikai Évkönyve, 2009 
Ami a K+F költségek típusai illeti, már 2004-ben is alacsony a beruházás jellegű költségek 

aránya, az épületek, gépek és egyéb eszközök beszerzésére az összráfordítások 9,6%-át 
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használták fel. Legnagyobb mértékben az előállítási folyamatokra illetve az ipari technológiák 

megszerzésére használtak fel forrásokat, ennek aránya 42%. Ezt követi az alapkutatásokra 

fordított források aránya 14%. Kiemelendő az a tény is, hogy az ipari technológiákra fordított 

költségekből csak kisebb arányt képviselnek az állami szektorból származó támogatások. 

Ennek alapján látható, hogy létezik kereslet az ipar részéről a K+F tevékenységek iránt, 

kiemelten azon tevékenységekkel szemben, amelyek a technológiák, eszközök, termékek 

fejlesztését tűzték ki célul. Románia 2008-ban összesen 2980,7 millió lejt költött 

kutatásfejlesztési tevékenységekre, ez a GDP 0,59%-a, 0,06%-l többet mint a 2007. évben 

(INS, 2009). Ami a külső finanszírozást illeti ennek az aránya folyamatosan csökkent az 

állami K+F támogatások növekedésével, amíg 2002-ben ez a z arány még 7% fölött volt, 

2008-ban már alig haladta meg a 4%-ot. 

2008-ban az állami források részaránya a K+F támogatásokból ismételten nőtt, amíg ez az 

arány 2007-ben csak 67,1% volt, 2008-ban 70,1%, a vállalati szféra részaránya 26,9%-ról, 

23,3%-ra csökkent. A K+F támogatások 48,7%-át a kormányzati (minisztériumoknak 

alárendelt) intézmények kapták, majd a felsőoktatási intézmények (34,5%) illetve a 

fennmaradó 16,7%-ot a vállalati szféra.  

A tőke-javakba való befektetések 4,3%-al csökkentek 2008-ban, a 2007-es esztendőhöz 

képest. Az alapkutatásokra költött összegek viszont 3,6%-al nőttek 2008-ban, az össz-

támogatásokból 45,9%-ról 49,5%-ra. Az alkalmazott kutatások támogatása viszont csökkent 

több mint 5%.-al. A kísérleti kutatásokra 8%-a irányult a forrásoknak. 

A felhasznált források 84,3%-át folyó költségek fedezetére használták fel a 

kedvezményezettek, a fennmaradó összeget pedig tőke-javak vásárlására fordították. 

Az állami költségvetésből érkező források a GDP 0,41%-át képezték, ez az érték 2007-ben 

0,36% volt. Látható, hogy a növekmény az állami kiadások növekedése miatt történt, sajnos a 

vállalati szektor szereplése továbbra is alacsony szintű. Ami a jövőt, illetve az EU-s 

stratégiákhoz való viszonyt illeti, Románia teljesítménye alulmarad az elvárt szinttől, a K+F 

költségek GDP-hez viszonyított aránya most is rendkívül alacsony. Az Európai Bizottság által 

kidolgozott Európa 2020 stratégia célkitűzése az, hogy a tagállamok az éves GDP 3%-át 

fordítsák kutatás – fejlesztésre. Ez a stratégia szerint 1% kormányzati forrásból és 2% vállalati 

kutatás-fejlesztési kiadásokból kell összeálljon. Az EU országaiban ez az arány 2008-ban 

0,9%-os volt, 1% fölött csak Finnország, Franciaország és Spanyolország teljesített. A folyó 

év áprilisában szervezett Kitekintés a jövőre, Románia és az Európa 2020 Stratégia című 
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konferencián az ország elnöke kételyeit fejezte azzal kapcsolatosan, hogy Románia tudja 

tartani ezt a célkitűzést. Az elnök előadásában arra is utalt, hogy a romániai kutatás – 

fejlesztési infrastruktúra nem tudná ezt a mennyiségű forrást hatékonyan felhasználni 

Az ország K+F politikai célkitűzéseit egy elnöki szinten szervezett munkacsoport dolgozza ki, 

valószínűsíthető, hogy Románia 2020-ra a már korábban bevállalt 2%-os szintet fogja 

rögzíteni. A Tudományos Kutatások Országos Ügynökségének honlapján (www.ancs.ro) az 

intézmény elnökének közleményében szintén a 2%-os célkitűzés jelenik meg reális, 

megvalósítható célként. Ehhez azonban a vállalati K+F kiadások mértéke a jelenleginek 6-7-

szeresére kell emelkedjen. További célkitűzés a kutatók állományának növekedése lenne, 

hiszen az EU tagországaihoz viszonyítva a Romániában dolgozó kutatók száma nagyon 

alacsony, harmada az EU-s átlagnak. Az EU-ban a GDP- 1,9%-t költötték 2008-ben K+F 

tevékenységekre, 2009-ben ez már meghaladta a 2%-ot.  

A már említett ügynökség közleményében jelenik meg az a tétel, amely szerint ahhoz, hogy a 

GDP-ből a K+F szektor 2,2%-kal részesüljön évente 3000 kutatóval kellene bővüljön a kutató 

állomány. Ez nemcsak a kormányzati kiadások megnövekedése miatt lehetetlen. Ezt a 

nagyszámú kutatót az ország egyetemei nem tudják ,,kitermelni”, illetve az ezek 

foglalkoztatásához szükséges infrastruktúra sem áll rendelkezésre.  

A jelenlegi válság sújtotta Romániában minden, ami a kiadási oldalt terheli már tervezési 

szinten nemleges választ kap, a köztisztviselők bércsökkentése, illetve az intézmények 

erőteljes karcsúsítása sem kedvez az állami kutatóintézményeknek. A jelenlegi közigazgatási 

nyírbálás tükrében tény, hogy a romániai K+F szektor rendkívül rossz helyzetbe kerül a 

következő években. Valószínűleg nő a vállalati K+F kiadások aránya, főként azért mert az 

állami kiadások jelentősen csökkeni fognak az elkövetkezendő két évben. Az leginkább 

hangoztatott megoldás Romániában ilyenkor az EU-s források lehívására való hivatkozás, 

ennek viszont több komoly akadálya van. Egyrészt az EU-tól lehívandó alapokhoz hozzá kell 

rendelni a központi költségvetésből származó állami forrást is (e téren már most komoly 

hiányt jegyez a pénzügyminisztérium) másrészt, pedig ha a kutatóintézetek pályázatokat is 

nyernek az uniós programokból az EU-s források út ó-finanszírozással jutnak el 

kedvezményezettekhez, tehát a projekteket elő kell finanszírozni, erre pedig ismételten nincs 

költségvetési forrás. 

2.10.3. A K+F eredményességi mutatói 
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Az alkalmazott személyzet illetve a beruházások és a működésre elköltött pénzügyi eszközök 

a K+F bemeneti oldalát jelentik. Az output mérése sokkal nehezebb, ezért ezt a szabadalmak 

számában mérjük, a vállalatok esetében a vállalati innovációkat a márka, vagy termék illetve a 

technológiák, licenszek bejegyzésével mérhetjük.  
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2.20. táblázat. A letett szabadalmi kérések száma Romániában 

A terület neve 2003 2004 2005 2006 2007 

Ország 881 996 1032 965 867 
Észak – Kelet 142 134 232 195 187 
Dél – Kelet 49 75 72 93 83 
Dél – Muntenia 83 98 94 62 55 
Dél – Nyugat 65 69 56 47 56 
Nyugat 42 40 64 62 69 
Észak – Nyugat 89 130 106 99 83 
Központi 48 101 77 62 62 
Bukarest – Ilfov 363 349 331 345 272 

Forrás: Románia Statisztikai Évkönyve 2008, 2009 
A bejegyzéseket végző szakhatóság Romániában az OSIM, ennél az intézménynél jelentik be 

és jegyzik a szabadalmakat. A fenti táblázat teljesen világosan mutatja, hogy a legtöbb 

szabadalom Bukarest – Ilfov régióból illetve az Észak – Keleti régióból származik (Iaşi 

Egyetemi Központ). 

Az erdélyi régiók a Belső – Erdélyt magába foglaló Központi régió, illetve a Bánságot és a 

Pártium déli részét magába foglaló Nyugati – régió, valamit az Észak – Erdélyt magába 

foglaló Észak – Nyugati régió kevésbé jól teljesít. Ha egy térségnek tekintjük őket, mint a 

szélesebb értelembe vett történelmi Erdélyt akkor az ország történelmi régiói között az első 

helyen van Bukarest után. Az erdélyi térség sajnos e tekintetben csak Kolozsvár és Temesvár 

központokban teljesít, ezeket követi Brassó majd Marosvásárhely.  

A megyék szintjén a legtöbb szabadalmi kérést 2007-ben Iaşi megyei szervezetek tettek le 

(72), meglepően magas a moldovai Suceava megyéből érkezők száma is (54), valamint Galaţi 

megyéből (42). Az erdélyi megyék közül Kolozs megye teljesít a legjobban, e tekintetben 

(40), a Bánságból, Temes megyéből 45 szabadalmi kérést nyújtottak be az OSIM –hoz. A 

jóváhagyott szabadalmi kérelmek száma 2006-ban 787, 2007-ben 684, ez a leadott kérelmek 

számához viszonyítva 76,6%-os illetve 73,8%-os sikerességi arány.  

Ha azokat a számokat vizsgáljak, amelyek az input és az output mutatókat jelzik, akkor 

egyenes arányban javulnak az output mutatók az input mutatók növekedésével. Tehát a K+F 

ráfordítások meghozzák az eredményeket, ott ahol léteznek megfelelő feltételek, humán 

erőforrás, infrastruktúra és pénz. Erre a legjobb példa Iaşi, az Észak – Keleti régió központja 

több mint 300.000-es lakosú város, bár gazdaságilag nem teljesít kiemelkedően, sőt Brassó, 

Temesvár vagy Kolozsvár sokkal jelentősebb gazdasági centrumok, azonban Iaşi több 

évtizede vezet olyan kutatásokban, mint a biotechnológia, agrártudományi kutatások, 

gyógyszeripar. 
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A moldovai régió problémáját azonban nem oldja meg e növekedési centrum, hiszen az 

innovációkra épülő stratégia nem tudja megoldani az erősen elmaradt vidéki térségek 

problémáit, az egy régión belüli fejlettségbeli különbségek itt a legnagyobbak. 

A közszektorhoz tartoznak még az innovációs és technológiai transzfer központok valamint az 

inkubátor házak, ezek száma 48, ennek több mint fele Bukarestben található, 2 Ilfov 

megyében. Sorrendben az innovációs központok: 3 központ Aradon, 3 Kolozsváron, 2 

Temesváron, 2 Brassóban található. Ezek a központok leginkább a mérnöki tudományok terén 

aktívak, de jelentős a számuk az informatikai alkalmazások, biotechnológiák, energetika és 

egyéb műszaki ágazatok terén is. Erdélyben Marosvásárhelyen, Gyulafehérváron, Besztercén, 

Nagybányán és Nagyváradon találunk ilyen technológia centrumokat. 

Talán a kutatásfejlesztési infrastruktúra legkomplexebb képviselői a tudományos és 

technológia parkok. Romániában 4 ilyen akkreditált intézmény található. Ebből egy 

Temesváron (kémia, elektrokémia, fizika, alkalmazott mérnöki tudományok), egy Galaţi-n 

(informatika és kommunikáció), egy Bukarestben (mikro- és nanotechnológiák) valamit egy 

Iasiban található. A Iaşiban található Technolpolis parkban az informatika, biotechnológia és 

élelmiszeripar területein folynak kutatások. 

Ami a vállalatokhoz kapcsolódó márka bejegyzéseket illeti ezek száma a 2002-es adatokhoz 

képest majdnem megduplázódott 2007-ben. Amíg 2002-ben ez a szám 6026 volt, 2007-ben 

csaknem 11000 volt. A legtöbb márkabejegyzési kérelem Bukaresttől származik, az összes 

kérelem több mint fele 5382, jelentős ez a szám Ilfov megyében 529 kérelem, Kolozs 

megyében 475 így ez a megye országosan a harmadik helyet foglalja el, őt követi Prahova 

megye 349 kérelemmel. Erdélyben Brassó megye emelkedik ki 321 kérelemmel, jelentős ez a 

szám Temes megyében 315, Constanţa megyében 319, Galaţi megyében 236. A székelyföldi 

megyékből érkező kérelmek száma összesen 371, ebből a legnagyobb részt a Maros megyéből 

érkező kérelmek képviselik 152, a harmadik helyet egész történeti Erdélyből Hargita megye 

foglalja el 145 benyújtott kérelemmel. 

A Romániában működő külföldi vállalatok márkabejegyzési kérelmeit tekintve 2007-ben 

6141 kérést iktattak, ez a beiktatott kérelmek össz-számához viszonyítva elég jelentős arány 

35,8%, a legtöbb márkabejegyzést az élelmiszeriparban, a mezőgazdasági termékek valamint 

a használati cikkek előállításában regisztráltak. 

Az innovatív vállalatok számát tekintve Románia az EU utolsó országai közé tartozik. Amíg a 

német vállalatok közel 70% innovatív vállalat Belgiumban és Finnországban ez a szám 52%, 
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Romániában viszont csak 24%, sovány vigasz, hogy Bulgária és Magyarország e tekintetben 

még rosszabbul áll. 

2.10.4. Projektek és intézmények 

2010-ben Romániában az Európai Unió által finanszírozott Hetedik Keretprogram keretében 

249 nagy kutatási projekt zajlik. 16 projektet az ERA – NET keretéből finanszíroznak, kilenc 

projekt az ESFRI (Európai Stratégiai Fórum a Kutatási Infrastruktúráért) öt pedig az ITC 

(Információ, Technológia és Kommunikáció) keretéből került támogatásra. 

Számos projektet támogat az EU a Gazdasági és Versenyképességi Operatív Program 

keretéből, azonban az itt megjelenő számok nem valósak, ugyanis csak a már megkötött 

szerződések száma jelenik meg hivatalos adatként (261), a projektek több mint fele azonban 

el sem indult, a tavalyi évben bekövetkezett gazdasági visszaesés miatt.  

Ami a kutatóintézetek, illetve az állami intézmények támogatását illeti komoly visszaesés 

történt már 2009-ben is. A Gazdasági Minisztérium al-intézményeiben 50%-al csökkent 

átlagában az intézmények költségvetése, ennek következménye leginkább a már elkezdett 

projektek, aláírt beszállítói szerződések felfüggesztésében, sőt több esetben ezek 

visszamondásában nyilvánult meg. 

A kutatóintézetek állami támogatása csökkent, az újabb kormányzati finanszírozási koncepció 

szerint ezek az intézmények saját szerződéseikből és projektjeikből kell megéljenek. Az 

állami támogatásokat eszközbeszerzésre használhatták fel a tavalyi évben, a fenntartási 

költségeiket maguk kell ki termeljék. Jó példa erre a stratégiailag rendkívül fontos Országos 

Fémek és Radioaktív Anyagok Kutató Intézete (ICPMRR) amelynek a tavalyi 11 millió lejes 

költségvetése 2010-re 7 millió lejre csökkent. A tavalyi kutatási projektek többségének 

költségevetését 25%-l csökkentették, a fennmaradó projektek megvalósítását és 

finanszírozását áttolták erre az évre. A Kőolaj és Petrokémiai Kutatóintézet (INCDCP) 2009. 

évi költségvetése a 2008-hoz képest 50%-al csökkent.  

Ez év januárjában a Gazdasági Minisztérium összes kutatóintézetre kiterjesztették azt az elvet, 

hogy az állam ezen intézmények támogatását megszűnteti, a továbbiakban saját projektjeikből 

illetve az általuk megtermelt bevételekből kell megéljenek (Ziarul Financiar, 2010 mar.23).  

Románia 2007-ben költségvetési forrásokból egy lakosra vetítve 19,2 eurót költött K+F –re, 

összehasonlításként néhány ország adatai vizsgáltuk meg. Eszerint Finnországban egy főre 

vetítve 327,8 eurót, Svédországban 295,7, Luxemburgban 298, Franciaországban 289 eurót 
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költöttek. Az újonnan csatlakozók közül Málta 26, Szlovákia 27,8, Lettország 20,1, Litvánia 

24,2, Magyarország 32 eurót költöttek. Románia alatt a rangsorban csak Bulgária van 9,8 

euróval per lakos. 

Amíg Romániában a kormányzati szektor több mint 60%-ban finanszírozza a kutatás – 

fejlesztési projekteket ez az arány az EU legtöbb tagállamában teljesen fordítva van. Az 

Európai Unióban az üzleti szereplők részaránya a kutatások finanszírozásában átlagosan 67%. 

2006-ban, a kormányzati és a felsőoktatási intézményektől származó források alig több mint 

32%-ot tettek ki. AZ EU országai közül a vállalkozó szektor szerepe Luxemburgban a 

legjelentősebb 81%, Finnországban 71%, 65% fölött van Írországban, Ausztriában, Dániában, 

Németországban.  

Az EU-s források szerint a vállalati K+F beruházások világszinten 6,9%-ra mérséklődtek 

2008-ban (EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2009). Az EU szintjén ez az érték 

8,1% volt, a 2007. év 8,8%-os szintjéhez képest. A 2007-ik év után ez a második év, hogy az 

EU nagyvállalatai többet költenek K+F-re mint az Egyesült Államok (5,7%) és Japán (4,4%). 

Az első tíz nagyvállalat közül a Volkswagent, illetve a Nokiát említhetjük meg, több milliárd 

eurót fektetve be kutatásokba és termékfejlesztésekbe. Az első világszinten a Toyota Motors 

több mint hét és fél milliárd euróval, az Egyesült Államokból a Microsoft, a GM jelentős. A 

legdinamikusabb növekedés a K+F költségek tekintetében azonban azoknál a vállalatoknál 

regisztráltak, amelyek székhelye a fejlődő, ha úgy tetszik gazdaságilag feltörő államokban 

van. Kína éves növekménye a vállalati K+F kiadásokat tekintve 40%, India (27,3 %), Taiwan 

(25,1 %) és Brazília (18,6 %).(EU Statistical Yearbook 2009). 

Mindenképpen jó hír, hogy az EU-ban nem esett jelentősen vissza a K+F beruházások aránya, 

talán ez a stratégia segít a tagországoknak gyorsabban kikerülni a válságból. Örvendetes az a 

tény is, hogy egyre nagyobb mértékben ruháznak be a cégek a megújuló energiaforrásokba és 

energiahordozókba. 

Az Európai Unió országait rangsorba állítva a vállalati K+F költségeket tekintve azt látjuk, 

hogy az első 1000 vállalat közül a legtöbb Nagy – Britanniában (247), Németországban (209) 

található. Romániából egyetlen vállalat sem került be az első 1000 vállalat közé, 

Magyarországról kettő. (EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2009) 
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2.10.5. K+F tevékenységek szektoriális megoszlása  

Az Egyesült Államokban az ilyen típusú beruházások növekedése a gyógyszeriparban, a 

biotechnológiában, és az információs technológiákban jellemző, az EU tagállamaiban a 

szektoriális megoszlás viszonylag kiegyensúlyozott. 

Az EU tagállamai nagyvállalatai inkább jeleskednek azokban a szektorokban, amelyek 

kevésbé K+F intenzívek. Az EU ilyen jellegű szerepe főként az autóiparban, az alkatrészek 

gyártásában illetve az elektronikai iparban és a vegyiparban tűnik ki. A gyógyszeripar és a 

biotechnológia ágazat a leginkább K+F intenzív, ez jelenti világszinten az K+F kiadások 

18,9%-át, az Egyesült Államokban az összkiadások 25%-át. Komoly növekményt valósított 

meg a K+F kiadások tekintetében Takeda Pharm (42,7%), Boehringer Ingelheim (21,9%), a 

Schering-Plough (20,6 %). 

Az autóipar harmadik helyen van a K+F kiadások tekintetében, ez az egyik legfontosabb 

szektor Romániában is. Annak ellenére, hogy ez az ágazat érezte meg a leggyorsabban a 

gazdasági válságot több európai autógyártó növelte K+F kiadásait, közülük a leginkább 

kiemelkedők a Volkswagen (20,4 %), Peugeot (+14,4 %) és a Fiat (+14,1 %). Néhány 

nagyvállalat azonban csökkentette az ilyen típusú kiadásait, mint pl. a Renault (-9,2 %), 

Daimler (-9,1 %), BMW (-8,9 %), Ford Motor (-2,7 %) és a General Motors (-1,2 %). Az 

energetikai ágazatban főként a megújuló energiaforrásokat felhasználó nagyvállalatok 

növelték a K+F kiadásaikat, ezek közül 6 európai nagyvállalat realizált jelentős 

beruházásokat. 
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2.11. Következtetések 
Tanulmányunk gazdasági-társadalmi feltételrendszert feltáró részében széles körben 

tárgyaltuk a romániai gazdaság szektoriális jellemzőit, továbbá a három fontosabb 

magyarlakta régió társadalmi-gazdasági viszonyait. A tanulmány céljának megfelelően e 

fejezet végén következtetéseinket a gazdasági helyzet fényében, de a munkaerő-piaci kereslet 

és a felsőoktatás perspektíváiból fogalmazzuk meg. A legfontosabb megválaszolandó 

kérdések: a román gazdasági rendszer milyen típusú munkaerőt igényel, a felsőoktatás 

jelenlegi szakstruktúrája mennyiben felel meg ezeknek az igényeknek, illetve a felsőoktatás 

tervezése, fejlesztése szempontjából milyen kívánatos szerkezet felé célszerű elmozdulni, 

mindezt elsődlegesen a magyarok lakta régiók boldogulását és fejlődését elősegítő magyar 

nyelvű felsőoktatási kínálat szerkezetére koncentrálva. 

A román gazdaság alakulása és helyzete egy viszonylag egyszerű képlettel írható le. A 

gazdasági fellendülése három pillérre épült: a növekvő fogyasztás, az ipar és az építőipar 

erőteljes fejlődése, és a szolgáltatási szektor növekedése (ezen belül is kiemelten a nagy 

kereskedelmi hálózatok terjedése). Ezt segítette elő az idegen tőke beáramlása, illetve a 

folyamatosan növekvő, sok esetben korlátlan és nem ellenőrzött hitelkihelyezés.  

A 2009-ben begyűrűződő válság megmutatta a román gazdaság törékenységét és 

kiszolgáltatottságát, az erősen exportra épülő ipar a nyugat-európai keresletcsökkenés miatt 

több mint egy évig jelentősen visszaesett, emellett az idegen tőke beáramlás is drasztikusan 

lecsökkent. A kormányzati intézményrendszer túlburjánzása és a társadalombiztosítási 

rendszer terheltsége a kormányzati kiadások folyamatos növekedését idézte elő, ez a 

bevételek elmaradása következtében került felszínre és okozott hatalmas zavart a román 

állami költségvetésben.  

A versenyszektorban már 2009-ben elkezdődött a munkaerő leépítése, a közszektorban ez a 

folyamat 2010 végéig fog megtörténni, ilyen szempontból jelentős átrendeződés várható a 

munkaerőpiacon.  

A román gazdaság helyzete jelen pillanatban nem túl biztató az elhelyezkedni szándékozó 

munkaerő számára, sőt a fiatal, diplomás munkanélküliek aránya azt mutatja, hogy a gazdaság 

munkaerő felvevő képessége rendkívül alacsony. Az ipari vállalatok viszonylag stabil 

munkaerő létszámot foglalkoztatnak, az újra fellendülő ipar véleményünk szerint nem lesz 

komoly felvevőpiac a munkaerő számára főleg az új technológiák egyre szélesebb körben 

való bevezetése miatt. 
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A román gazdaság még mindig a szerkezetváltás folyamatában van, egyre nagyobb a 

szolgáltatások súlya, ennek növekedési potenciálja megítélésünk szerint még mindig 

hatalmas, számos további lehetőséget rejt magában. Erre jó példa a turizmus, amelynek 

kihasználtsági foka jóval a romániai turisztikai potenciál alatt van, de nagyon sok specializált 

tevékenység hiányzik még ebből a szektorból (pl. idegenvezető, programszervező, 

túraszervező stb.). 

A nagyvárosi régiók a román gazdaság motorjai, a regionális szerkezetből kiemelkedik 

Bukarest, mint főváros, gazdasági és egyetemi központ, a kutatás-fejlesztési romániai 

fellegvára. A többi nagyváros pl. Kolozsvár, Brassó, Temesvár szintén fontos ipari és 

egyetemi központok a koncentráció ilyen értelemben Romániában egyértelmű. 

A magyarlakta régiók, kivéve a viszonylag kis lélekszámú magyarságot tömörítő Kolozs, 

Temes és Brassó megyéket, lakosságának nagy része vidéken és a mezőgazdaságból él, itt 

jelentős a foglalkoztatottság az építőiparban, turizmusban, iparban, alacsony a 

szolgáltatásokban és több esetben kiemelkedően magas a közigazgatásban. Romániában a 

munkahelyek hiánya a versenyszférában, abban is megnyilvánul, hogy a szegényebb 

megyékben magasabb a közigazgatásban foglalkoztatottak aránya (pl. Szilágy megyében 

4,05%, Krassó Szörényben 3,91%, Kovászna megyében 3,63%, Hargita megyében 3,51%) 

ezzel szemben Brassó megyében, Kolozs vagy Prahova megyékben 2,5% – 3% ez az arány. A 

nagyvárosoktól távol fekvő magyar régiókban a munkaerő a kevésbé jövedelmező 

ágazatokban dolgozik, ez komoly gazdasági hátrányt jelent a többi régióval szemben. A 

munkaerő a legkevésbé a Székelyföldön mobilis, ez a nagyszámú mezőgazdaságban 

foglalkoztatott népességnek köszönhető, ezen térség integrációja nehézkes a román 

nyelvtudás hiánya illetve a nem piacorientált gazdasági tevékenységek nagy súlya miatt.  

A román piacokon a székelyföldi vállalatok főként az építőiparban, a faiparban, az építkezési 

anyagok gyártásában, a műanyag iparban és a kereskedelmi tevékenységek terén vívtak ki 

elismerést. Jellemző sajnos a nyersanyagok kivitele (hús, fa, kő, mezőgazdasági termények), 

ami azt tükrözi, hogy a székelyföldi gazdaság alacsony hozzáadott értéket termel. 

A magyarlakta régiókban a szakmailag jól képzett munkaerő iránti igény főként az 

élelmiszeriparban (magas minőségű tájjellegű élelmiszerek előállítása), a még ki nem 

aknázott gazdasági lehetőségekben (komplex erdőgazdálkodás, hulladék újrahasznosítás, 

kisipar, magas minőségű kézműipar stb.), az innovatív ágazatokban (energetika, 

környezetgazdálkodás, biotechnológia), illetve a vállalatok, szervezetek irányításában rejlik. 
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A válság megjelenéséig az egyik rendkívül fontos gazdasági ágazat Romániában, az építőipar 

volt, ennek felfutása az építőipari szakma népszerűségét is jelentősen megemelte. Ugyanez a 

helyzet az iparban is, a műszaki felkészültségűek illetve a gépészmérnökök iránt nőtt a 

kereslet, ezt a növekményt követte az ilyen irányú egyetemi képzések iránti érdeklődés.  

Romániában napjainkban is virágkorát éli az informatikus képzés. Az elit oktatás egyik 

szakterülete ma az automatizálási és számítógépgyártó szak Bukarestben, Temesváron és 

Kolozsváron. 

Mint a munkaerő-kereslet egyik fontos területe, az egészségügy folyamatosan orvoshiányban 

szenved, de ugyanez a helyzet áll fenn az asszisztensek és a medikális személyzet 

szempontjából is. 

A potenciális gazdasági fellendülés és a munkaerő kereslet egyik motorja az infrastruktúra 

fejlesztése iránt mutatkozó hatalmas igény, a Conştanţa-i kikötő újjáépítésétől, az 

árvízvédelmi munkálatokon keresztül, az országos autópálya hálózat kiépítéséig bezárólag 

óriásiak az ország fejlesztési igényei. Ez nemcsak a mérnök- társadalom, hanem a közép-, és 

alapfokú végzettek számára is munkalehetőségeket rejt. 

A felsőoktatási kínálat, ezen belül az erdélyi magyar felsőoktatás, tehát legalább három 

követelmény keresztmetszetében kell kialakuljon: 

- A jelenlegi munkaerő-piaci igények,  

- A jelenlegi felsőoktatási kereslet (amely sok esetben nem igazodik a munkaerő-piaci 

kereslethez), 

- A jövőben valószínűsíthető munkaerő-piaci igények szerint. 
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3. Munkaerőpiac 

3.1. Vezetői összefoglaló 
Az ezredfordulón meginduló, majd 2003-2008 között jelentősen felgyorsuló román gazdasági 

növekedésnek köszönhetően a válságot megelőzően folyamatosan csökkent a 

munkanélküliség Romániában, de a válságnak katasztrofális hatása volt a reálgazdaságra ezen 

belül a munkaerőpiacra. Romániában a 2008-as év elején, a válságot megelőzően 4,8 millióan 

dolgoztak. Ugyanekkor a betöltetlen munkahelyek aránya 2,15% volt, ami legalább 100.000 

betöltésre váró munkahelyet jelentett országszerte. 2010 májusára a munkavállalók száma 4,3 

millióra csökkent, és a kétféle számítás mód14 szerint 700-800 ezerre tehető a munkanélküliek 

száma. Szakvélemények szerint a magánszférában a nagy elbocsátások már 2009-ben 

megtörténtek, de az közszférában csupán fizetés nélküli szabadságok beiktatásával próbáltak 

enyhíteni a költségvetési deficitet. A román kormány jelenlegi (2010. július) tervei szerint ez 

év második felében az államigazgatásban dolgozók 25%-át bocsátanák el. 

A magyaréhoz hasonlóan a román gazdaság- és társadalomnak is nagy problémája a 

foglalkoztatottság alacsony szintje. A 21,5 milliós román népességből 15,7 millió tartozik a 

15-64 éves korosztályba és ennek 57%-a foglalkoztatott. A 20-64 éves korosztály 61,6%-a 

foglalkoztatott, ami 8,4 százalékponttal elmarad az Európai Stratégia 2020 ajánlásától. 

A munkanélküliségi adatok elemzéséből kiderült, hogy Romániában a nők munkahelye 

„stabilabb”, a válság hatására arányaiban kevésbé nőtt körükben a munkanélküliség. A 

regionális különbségeket úgy összegezhetjük, hogy amíg a fővárosban és környezetében, 

illetve három nagyvárosban (Temesvár, Kolozsvár és Constanta) alig nőtt a munkanélküliség, 

addig a többi megyében átlagosan megduplázódott. Az általunk kiemelten vizsgált (magyarok 

lakta) régiók munkanélküliségét elemezve megállapítható, hogy az évtized közepe 

fordulópontnak tekinthető. A kommunizmusban erőteljesen iparosított erdélyi nagyvárosok 

(Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmárnémeti) még a 2000-es évek elején is a legnagyobb 

munkanélküliségi mutatókkal rendelkeztek. A jelentős külföldi tőkebefektetéseknek és ipari 

parkoknak köszönhetően Kolozs megye és a Partiumi megyék 2005 után fokozatosan átvették 

a vezető szerepet e mutató tekintetében is, és a válságnak is kisebb hatása volt ezekben a 

nagyobb exporthányaddal rendelkező régiókban.   

                                                 
14 Módszertani definíciók a következő oldalon találhatók. 
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Az egyik, kutatásunk szempontjából fontos megállapítás, hogy nő a diplomás munkanélküliek 

aránya. Amíg Romániában 2000-ben a munkanélküliek 3,2%-a, addig 2009–ben 7,1%-a volt 

diplomás. Az összes pályakezdő munkanélküli 29,7%-a, vagyis majdnem minden harmadik 

pályakezdő munkanélküli rendelkezik valamilyen felsőfokú diplomával! 

Az erdélyi munkaerőpiaci keresletet több szekunder és primer adatgyűjtéssel vizsgáltuk. Ezek 

alapján az állapítható meg, hogy a versenyszférában vannak jelei a növekedés 

újraindulásának. Ezt az óvatos munkaerő-kereslet növekedést azonban egy időre ellensúlyozni 

fogja a köztisztviselői szektor tervezett 25%-os létszámleépítése. A meghirdetett 

munkahelyek aránya az összes munkahelyhez viszonyítva a „gépkezelők és –vezetők” 

foglalkozási főcsoport (FEOR) esetében nagyobb volt 2010 első negyedévében, mint az előző 

év utolsó negyedévében. A stabilizálódás-növekedés jelei látszanak még a „mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási szakmunkások” foglalkozási főcsoport keresletében is. A kutatásban 

vizsgált régiók közül a nagyobb mértékben iparosodott Kolozs megyében és Partiumban újra 

számottevő munkaerő-keresletet támasztanak az exportorientált ipari parkok a szakképzetlen, 

betanított munkások iránt. Ezeken a vidékeken a top menedzserek iránti kereslet is elsősorban 

az ipar által meghatározott: a termelési igazgató vezeti a meghirdetett állások toplistáját. A 

felsőfokú végzettséget igénylő, hivatalosan meghirdetett munkahelyek közül Erdély szintjén a 

gépészmérnök, a programozó és a banki tanácsadó a leggyakoribbak. A szakmunkásokra 

vonatkozó álláshirdetések között dominálnak a román gazdaság legfontosabb ágazatai: a 

textilipar, a bőrfeldolgozás-cipőgyártás, a fafeldolgozás és bútorgyártás és az építőipar. 

Székelyföld az erdélyi átlagtól különböző munkaerő-piaci képet mutat, ha a munkanélküliség, 

a munkaerő-kereslet és a jövedelmeket vizsgáljuk, akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy 

elmaradottabb a többi vizsgált régióhoz viszonyítva. A strukturális különbség abban van, 

hogy Székelyföldön sokkal kisebb mértékben van jelen az exportorientált ipar és ennek 

munkaerő-kereslete. Mind a szakképzetlen, mind a szakképzett munkaerő iránti kereslet 

leginkább a textiliparban, az építőiparban, a fafeldolgozásban és a bőrfeldolgozásban jelenik 

meg. A közép és felsőfokú végzettséget igénylő munkahelyeket leginkább a helyi fogyasztás 

kielégítésére törekvő kereskedelem és más szolgáltatási szegmensek kínálnak.  
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Ebben a fejezetben bemutatjuk a román munkaerőpiacot országos és a vizsgált régiók 

szintjén, részletesen elemezzük a munkanélküliséget, és külön vizsgáltjuk a kutatási témánk 

szempontjából kiemelt fontosságú fiatalkorúak helyzetét a munkaerőpiacon. Románia 

esetében nemzetgazdasági tényező a munkavállalók migrációja és az általuk transzferált 

jövedelem. A munkaerő-piaci keresletet több szekunder és primer adatgyűjtéssel is 

elemezzük, végül a munkabérek elmúlt évekbeli alakulása és jelenlegi helyzete zárja a 

fejezetet.   

 

A fejezetben használt rövidítések és fontosabb fogalmak magyarázatai: 

• AMIGO: A munkaerőre vonatkozó statisztikai kutatásokat a népszámlálás közötti 

időszakokban negyedévente minden társadalmi csoportot érintve, 2004-óta 

negyedévente 28.080 család lekérdezésével végzik. 

• CURS (Centrul de Sociologie Urbana si Regionala): magántőkével működő, 

szociológiai- és marketingkutatásokat végző, az egész országot átfogó intézet. A 

Vidéki és Regionális Szociológiai Központ 18 éve, 1420 kérdező biztossal, készít 

országos szociális felméréseket és közvélemény kutatásokat. 

• Munkanélküliségi ráta: a Megyei Munkaerő-elhelyező Hivatalnál bejegyzett 

munkanélküliek száma / aktív civil lakosság (munkanélküli + foglalkoztatottak). 

• BIM (Biroul International al Muncii) munkanélküliségi ráta: a Nemzetközi 

Munkaügyi szervezet román megnevezése (angolul International Labour 

Organization). A BIM munkanélküliségi mutató és a hivatalos munkanélküliségi 

mutató között módszertani eltérés van. Eszerint azok a 15-64 év között személyek 

minősülnek munkanélkülinek, amelyekre egyszerre érvényes a következő három 

feltétel: nincs munkahelyük, készek két héten belül munkába állni és az utóbbi négy 

héten belül aktívan keresték a munkát. 
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3.2 Országos munkaerő-piaci adatok 

Az ezredfordulón meginduló, majd 2003-2008 között jelentősen felgyorsuló román gazdasági 

növekedésnek köszönhetően a válságot megelőzően folyamatosan csökkent a 

munkanélküliség Romániában. 

3.1. ábra. A romániai munkanélküliségi ráta alakulása 1991-201015 között 
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

A válság reálgazdasági hatása katasztrofális mértékű, egy év alatt, 2009 végére majdnem 

megduplázódott a munkanélküliség. Romániában az Országos Munkaerő-elhelyező Hivatal 

közlése szerint 2010 májusában 701.854 munkanélkülit tartottak számon, a munkanélküliségi 

ráta 7,7%-os.  

Egyes jelek szerint 2010 második negyedévében megállt a munkanélküliség növekedésének 

gyors üteme, de az adatok alapján ez még egyértelműen nem állítható. A munkanélküliek 

2010. májusi száma az előző hónapénál 36.333 fővel kevesebb, de ez nem feltétlenül a 

gazdasági növekedés elindulásának a jele, hanem statisztikai-nyilvántartási okai is vannak. Az 

említett hivatal nyilvántartása szerint 2010 áprilisában és májusában több mint 63.000 fővel 

csökkent a munkanélküliek száma, pedig tömeges alkalmazásokra nem került sor. A 

magyarázat abban áll, hogy májusban 103.000 fő került ki a nyilvántartásokból, melyek közül 

alig 40%-ának, közel 40.000 munkanélkülinek sikerült munkahelyet találni. A maradék 

63.000 személy közül sokan elérték a nyugdíjkort, mások külföldre távoztak, elhunytak vagy 

a segély folyósításának megszűnését követően már nem jelentkeztek vissza a rendszerbe. A 

gazdasági növekedés újraindulásával kapcsolatos reményeket oszlatja, hogy ugyancsak 

                                                 
15 A 2010-es mérés áprilisban történt 
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májusban 67.000 új munkanélküli jelentkezett a Megyei Munkaerő-elhelyező Hivataloknál, 

amiből 49.000 friss elbocsátott és több mint 18.000 újrairatkozott. A hivatal előrejelzése 

szerint 2010 végére a munkanélküliségi ráta 7,3%-ra történő csökkenésére számítanak. 

3.2. ábra. Az alkalmazottak számának alakulása 2002-2010 között 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

A fenti ábra igazolja, hogy a regisztrált munkanélküliek számának és a munkanélküliségi 

rátának fokozatos csökkenése ellenére az alkalmazottak száma az elmúlt évtizedben 

körülbelül egy szinten maradt, a válságot megelőzően növekedni kezdett, majd jelentős 

mértékben csökkent. A magyarázat az aktív korú népesség számának csökkenésében van: 

11,5 millióról 9,7 millióra csökkent az elmúlt évtizedben. Ennek a természetes népesség-

csökkenés mellett a legfőbb oka még az emigráció, amelynek legnagyobb hulláma 1999 és 

2003 között volt.  

Romániában a 2010. első negyedéves hivatalos statisztikai adatok szerint 21,5 millió lakos 

volt, ebből 57% munkaképes korú (15-64 év közötti személyek). A BIM16 munkanélküliségi 

ráta 7,7% volt, növekedésben az előző évharmadhoz képest, amikor ez a mutató 7,5%-os volt.  

                                                 
16 Eszerint azok a 15-64 év között személyek minősülnek munkanélkülinek, akikre egyszerre 
érvényes a következő három feltétel: nincs munkahelyük, készek két héten belül munkába 
állni és az utóbbi négy héten belül aktívan keresték a munkát.  
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3.3. ábra. Az összes, az aktív és a foglalkoztatott lakosság, alkalmazottak száma Romániában 
2010. március. 

Össz lakosság szerkezete - 2010 

Összes lakosság 21 462

15 éves és feletti lakosság  18 210
15 év alatti 
lakosság         

3 252

Aktív lakosság 9 721
Inaktív lakosság
15 éves és feletti

8 489 

Foglalkoztatott
lakosság 8 934

BIM munkanélküli
787

Alkalmazottak
* 6 035

Más
kategóri
a 2 899

* Ebben a számban benne vannak a hadseregben lévők is.  
Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE), havi gyorsjelentés 2010. július 6. 

Az aktív népességből (9.721 ezer személy) a foglalkoztatottak száma 8.934 ezer személy volt, 

míg a munkanélküliek száma 787 ezer. A foglalkoztatottak aránya a 20-64 éves korosztályban 

61,6%-os, ami a 2020-as Európai Stratégia által kitűzött 70%-tól 8,4 százalékponttal marad el.  

A munkanélküliség erőteljes regionális különbségeket mutat. Átlagon felüli munkanélküliségi 

ráta a következő megyékben volt: Vaslui (15,3%), Mehedinţi (14,4%), Teleorman (13,1%), 

Dolj (13,0%), Ialomiţa (12,8%), Fehér (12,4%), Kovászna (12,2%), Galac (12,0%), Gorj 

(11,9%), Hargita (11,3%), Krassó Szörény (11,0%), Szilágy (10,8%), Hunyad (10,7%), Buzău 

(10,4%), Călăraşi (10,0%), Neamţ (9,9%), Argeş (9,8%), Prahova (9,5%), Olt (9,4%), 

Dâmboviţa (9,3%), Brassó és Tulcea (9,1%), Beszterce (9,0%), Brăila (8,9%), Suceava és 

Vâlcea (8,7%), Bákó (8,6%), Maros (8,5%). A legalacsonyabb munkanélküliségi ráták a 

következő megyékben voltak: Temes (4,5%), Ilfov (2,8%) és Bukarest város (2,5%). Az 

adatsorból kiolvasható, hogy a magyarlakta megyék a munkanélküliséggel erőteljesebben 

sújtott területek közé tartoznak.  

A regionális különbségeket úgy összegezhetjük, hogy amíg a fővárosban és környezetében, 

illetve három nagyvárosban (Temesvár, Kolozsvár és Constanta) alig nőtt a munkanélküliség, 

addig a többi megyében átlagosan megduplázódott. 
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3.4. ábra. A BIM munkanélküliségi ráta nemek, korcsoportok és lakóhely szerinti megoszlása 
2010 márciusában 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

A BIM munkanélküliségi ráta nemek közti eltérése átlagosan 1,7 százalékpontos volt, 8,8% a 

férfiak esetében és 7,1% a nők esetében. Első ránézésre meglepő, hogy vidéken 4,1 

százalékponttal kisebb a BIM munkanélküliség aránya, amíg a városokban ez a mutató 9,9% 

addig vidéken 5,8%. Ez a különbség abból adódik, hogy a vidéki népességben nagyarányú, 

önfenntartó gazdálkodást folytató „kényszer-gazdálkodók” nincsenek beszámítva e mutatóba. 

Az életkorcsoportok szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a BIM 

munkanélküliségi ráta a fiatal korosztály (15-24 év) esetében volt a legmagasabb 22,2%, azaz 

a munkanélküliség a kutatásunk szempontjából leginkább kritikus korcsoportot érinti 

leginkább. Az előző évi adatok alapján elmondható, hogy 2008-at követően a 

munkanélküliségi ráta folyamatosan nőtt a férfiak és nők esetében. Kivétel a 2010-es adatok 

közül az 55. évet betöltött vidéki környezetben élők, ezeknél a BIM munkanélküliségi ráta 

csökkent. 

Az aktív lakosság foglalkoztatottsági rátája 2010 márciusában 57%-os volt, ez az érték 0,4 

százalékponttal kisebb, mint az előző év márciusi rátája.  
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3.5. ábra. A foglalkoztatottsági ráta alakulása korosztály szerinti megoszlásban 2006-2010 
között 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

Megállapítható, hogy arányaiban a 25-54 és az 55-64 évesek foglalkoztatottságára volt a 

legnagyobb hatással az elmúlt évi visszaesés. A következő ábrán a foglalkoztatottsági ráták 

alakulását követhetjük nemi és földrajzi bontásban.  

3.6. ábra. A munkanélküliek száma nemi bontásban 2002-2010 között 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

Az abszolút számokat is vizsgálva megállapítható, hogy Romániában a munkanélküliség 

2002-től 2007-ig folyamatosan csökkent (átlag 13,4%-al), majd ezt követően emelkedni 

kezdett. A 2009-es évben 75,9%-al nőtt a munkanélküliek száma az előző évhez képest, ez a 
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folyamat az idei márciusi adatokat figyelembe véve tovább fokozódik. Márciusban a 

munkanélküliek száma 7,9%-al meghaladta az előző év végét. Meg kell jegyezni azt is, hogy 

ezekben az adatokban nincsenek benne azon munkanélküliek száma, akik már mindenféle 

szociális hálóból kiestek és nem kapnak munkanélküli segélyt sem. 

A következő ábrán a munkanélküliségi ráta alakulását figyelhetjük meg 2005 és 2010 

márciusa között nemek szerinti bontásban. 

3.7. ábra. A BIM munkanélküliségi ráta alakulása 2005-2010 között 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

Az abszolút számok után az arányok elemzése is megerősíti azt, hogy a nők munkaerőpiaci 

helyzete jobban, kevésbé érzékenyen viseli a változásokat, mint a férfiaké. A női 

munkanélküliek száma a válságot megelőzően gyorsabban csökkent, mint a férfi 

munkanélküliek száma és 2008 után lassabban növekedett.  

Természetesen az iparágakat is különbözőképpen sújtotta a gazdasági válság: 2008-hoz képest 

az építőiparban dolgozók 16,1%-a, a szállításban és kommunikációban dolgozók 10,3%-a, a 

mezőgazdaságban dolgozók száma 12,7%-al veszítette el munkahelyét 2009-ben. A 2010–es 

év első negyedévében, az építőiparból és fémmegmunkálásból 28.056, célgépeken dolgozó 

14.006, a magán építőiparból pedig 10.677 képesítés nélküli személy vált munkanélkülivé.  
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3.8. ábra. Az alkalmazottak számának eloszlása a főbb gazdasági szektorokban 
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

A statisztikai adatokat vizsgálva észrevehető az a tény, hogy az utóbbi években az 

alkalmazottak számát tekintve az iparban elhelyezkedettek száma folyamatosan csökkent. Az 

építőiparban egészen 2008-ig nőtt az alkalmazottak száma, ezt követően folyamatos esésnek 

indult, mivel az ingatlan piac - részben a hitelezési feltételek miatt, részben a gazdasági 

válságnak és az ezt követő megszigorításoknak hatására - leállt.  

3.9. ábra. Az alkalmazottak nemek és gazdasági tevékenység szerinti bontása 2008-ban (a 
vízszintes tengelyen a CAEN kód szerinti gazdasági tevékenységi besorolás van feltüntetve) 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 
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CAEN (TEÁOR) kódok szerinti megnevezés: 

A – Mezőgazdaság, erdészet, halászat 
B – Bányászat 
C – Feldolgozó ipar 
D – Elektromos és hőeneregia-, melegvíz-, kondicionált levegő-előállítása és termelése  
E – Vízszolgáltatás, hulladékgazdálkodás, tisztiási tevékenység 
F – Építkezés 
G – Kis- és nagy-kereskedelem, autók és motorok javítása 
H – Szállítás és raktározás 
I – Szállodák és vendéglők 
J – Informatika és telekommunikáció 
K – Pénzügyi közvetítés és biztosítás 
L – Ingatlan tranzakciók 
M – Tudományos és technikai tevékenységek 
N – Adminisztratív tevékenység és támogató szolgáltatások 
O – Közintézményi tevékenység 
P – Oktatás 
Q – Egészségügy szociális gondozás 
R – Kulturális tevékenység 
S – Más szolgáltatások 

A CAEN kód szerinti gazdasági tevékenységekben alkalmazottak, nemek szerinti eloszlása 

belátható, hogy Romániában (is) léteznek jellemzően női illetve férfi szakmák. Az utóbbiba 

tartoznak a mezőgazdaság, az erdészet, a bányaipar, az elektromos és hőenergia előállításával 

foglalkozó ágazatok, az építőipar, és nem utolsó sorban a szállítás. Ezzel szemben főként nők 

dolgoznak az egészségügyben és szociális gondozásban, az oktatásban, a kulturális 

intézményekben, a pénzügyi intézményekben, a szállodaiparban és vendéglátásban. 
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3.3. Munkanélküliség a vizsgált régiókban 
Az általunk vizsgált régiók munkanélküliségi rátái nagymértékű szórást mutatnak az országos 

átlaghoz viszonyítva.  

3.10. ábra. Az országos és regionális munkanélküliségi ráta alakulása 2001- 2010 márciusa 
között  
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

A rendszerváltás óta legmagasabb munkanélküliségi rátát 2000-ben mértek: 10,5%-ot. Ettől 

eltérő értékek jellemezték a különböző régiókat, amíg Kolozs megyében a munkanélküliségi 

ráta meghaladta az országos átlagot, 11,3%-ot ért el, addig az erdélyi átlag 9,8% volt. A 

székelyföldi munkanélküliségi ráta 2000-ben 8,8%, az észak Partiumi volt a legkedvezőbb, 

csupán 6,7%. Kolozs megye a jelentős fejlesztéseknek köszönhetően, 2006-tól kezdődően 

napjainkig, a legalacsonyabb munkanélküli rátával büszkélkedhet Erdély szintjén. Ezzel 

ellentétben Székelyföld 2005-től, az országos átlagot és a vizsgált régiókét meghaladó 

munkanélküliségi rátával rendelkezik. 

A következőkben a regionális munkanélküliség végzettség szerinti eloszlását elemezzük (lásd 

3.11. és 3.12. ábrák): 
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3.11. ábra. Az országos és regionális munkanélküliek végzettségek szerinti besorolása 2000-
ben 
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

3.12. ábra. Az országos és regionális munkanélküliek végzettségek szerinti besorolása 2009-
ben 
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

A 2000-2009 közötti időszakban nem csak a vizsgált vidékek egymáshoz viszonyított 

munkanélküliségi rátája változott meg, hanem a munkanélküliek végzettség szerinti 

összetétele is átalakult. Az egyik, kutatásunk szempontjából fontos megállapítás, hogy nő a 

diplomás munkanélküliek aránya. Amíg Romániában 2000-ben a munkanélküliek 3,2%-a, 

addig 2009–ben 7,1%-a volt diplomás. Ennyiben a korcsoport létszámához képest kiépült 



158 
 

jelentős felsőoktatási kapacitás – a munkanélküli statisztikára jótékony hatást gyakorolva – 

befogadott jelentős számú fiatal korcsoporthoz tartozó munkaképes korú személyt.   

2000-ben a vizsgált területek közül Székelyföldön a munkanélküliek kevesebb, mint 2%-a, 

ellenben a többi területen, már több mint 2%-a, sőt az erdélyi átlag 3%-a a felsőfokú 

oklevéllel rendelkező. Ezzel szemben 2009-ben a diplomás munkanélküliek aránya – 

Székelyföldet kivéve, ahol az adatok tanúsága szerint a diplomások elhelyezkedési esélyeit a 

válság kevésbé rontotta – jóval meghaladja az országos átlagot (7,1%).  



159 
 

3.4. A fiatalok foglalkoztatottsága a munkaerőpiacon 
3.4.1. A pályakezdő munkanélküliek 

A válság óta a pályakezdők is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Adataink szerint, amíg a 

válság előtti időszakban válogathattak a munkahelyekben, addig 2009-ben már többszörös 

túljelentkezésre számíthattak a meghirdetett állások elfoglalásakor. 

3.13. ábra. A pályakezdő munkanélküliek végzettségek szerinti besorolása 2000-ben 
régiónként 
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Forrás: saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

Az Országos Statisztika Hivatal forrásai szerint 2000-ben országos átlagban, az összes 

munkanélküli 0,6%-a pályakezdő friss diplomás. Székelyföldön a munkanélküliek 0,3%-a, 

Kolozs Megyében 0,4%-a, Partium valamint egész Erdély területén 0,6%-a diplomájával 

elhelyezkedni nem tudó munkanélküli. Ha a pályakezdő munkanélküliek végzettség 

kategóriáinak egymáshoz viszonyított arányát vizsgáljuk, megállapítható, hogy Romániában 

2000-ben a pályakezdő munkanélküliek 7%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel.  
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3.14. ábra. A pályakezdő munkanélküliek végzettségek szerinti besorolása 2009-ben 
régiónként 
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

Ez az arány 2009-re már sokkal kedvezőtlenebb képet mutat. A pályakezdő munkanélküli 

diplomások aránya országos átlagban 1,9%, az elhelyezkedni nem tudók között azonban a 

diplomások jelentős arányt képeznek, összes pályakezdő munkanélküli arányában 29,7%. 

Székelyföldön és Kolozs megyében ez az arány egy kicsit alacsonyabb ugyan, ugyanakkor a 

Partiumban és Erdély átlagában ez az arány jóval magasabb.  

A gazdasági válságon kívül, ebben a magas munkaerő feleslegben nagy szerepet játszott a 

felsőfokú oktatást megreformáló Bologna-a folyamat is, melynek eredményeként két 

generáció frissen végzett jelenik meg egyszerre a munkaerőpiacon. A Bologna-i rendszerben 

beiskolázottak nemcsak rövidebb, 3 éves, képzésben részesültek, hanem felkészültségükben is 

inkább gyakorlatiasabb tudásra tettek szert. Ez első évfolyam végzettjei a régi egyetemi 

rendszerben beiskolázott, 4 évet tanuló társaikkal, egyszerre kerültek a munkapiacra.  

A pályakezdők nagy része, akik addig elhelyezkedtek rögtön utcára is kerültek, másokat pedig 

fel sem vettek és azóta is folyamatos aktív munkakeresők, melynek legfőbb oka a megfelelő 

szakmai tapasztalat hiánya. 

3.4.2. Frissen végzettek elhelyezkedési lehetőségei 

Az AMIGO által, a fiatalok munkapiaci elhelyezkedésére készített gyorsfelmérési tanulmány, 

2009 év II. félévében, véletlenszerűen 5.923 ezer, romániai statisztikák szerint fiatalnak 

számító, 15-34 év közötti, tanulmányokat nem folytató személyeket kérdezett le. E kutatás 
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eredményei alapján, a tanulmányaik befejeztével a végzettek közül 33,6% talált egy éven 

belül munkahelyet. A felsőfokú tanulmányaikat befejezők 60,9%-a, míg a középfokú 

tanulmányokkal rendelkezők 35,0%-a, illetve az alacsonyabb felkészültségűek 14,6%-a 

rendelkezett munkahellyel, ugyanezek az arányszámok a városon élők illetve a falvakon élők 

körében rendre 39,6% illetve 26,3%. A 2009 év II. negyedévében, a gyorsfelmérésben 

szereplő 5.923 ezer fiatal 58,8%-a városokban lakott, 52,2% tartozott a 25-34 éves 

korcsoporthoz.  A 15-34 éves korcsoport teljes létszámából 3.698 ezer fiatal a (a 

gyorsfelmérés célcsoportjának 62,4%-a) rendelkezett közép- vagy felsőfokú végzettséggel.  

A felmérés készítésének időtartama alatt 1.948 ezer fiatal vett részt valamilyen országos 

képzési formában (a 15-34 éves korosztály 32,9%-a). Jelentősebb a részvétel az oktatásban a 

15-19 éves korcsoport (83,3%) és a 20-24 éves korosztály esetében a 25-34 évesekhez képest 

(5,1%). A nagyon fiatalok csoportjára (15-19 év) értelemszerűen az alacsony foglalkoztatási 

szint (13,7%), és ugyanakkor a nagyon magas oktatásban való részvételi arány jellemző. A 

kor előrehaladtával, a gazdasági tevékenység arányosan növekszik és az oktatásban való 

részvétel csökken. A felsőbb korosztály (30-34 év) tagjai 87,7%-ban voltak aktívak a 

munkaerőpiacon, ugyanakkor az oktatásban való részvételük csak 2,1% volt.  
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3.15. ábra. A munkanélküli segélyben részesülők korcsoport és végzettség szerinti 
felosztásban 2000-ben 
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

3.16. ábra. A munkanélküli segélyben részesülők korcsoport és végzettség szerinti 
felosztásban 2009-ben 
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Forrás: Saját szerkesztés az Országos Statisztika Hivatal adatai alapján (INSSE) 

Az Országos Statisztika Hivatal adatai szerint, amíg 2000-ben a fiatal, 29 év alatti 

munkanélküli segélyre jogosultak közül alig néhány százalék rendelkezett felsőfokú 

oklevéllel, addig 2009-ben a 25 év alatti munkanélküliek közel 20%-a és a 25-30 év közötti 

korcsoport megközelítőleg 25%-a diplomás volt. A diplomás fiatal munkanélküliek számának 

növekedése főleg a frissen végzettek elhelyezkedési gondjaira utal. 
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Míg 2008-ban Romániában a munkáltatók 73 százaléka szakemberhiánnyal küszködött addig 

2009-ben már az elbocsátásokon volt a hangsúly. Ugyancsak munkaerő felesleget gerjesztett a 

két generáció frissen végzett megjelenése egyszerre a munkaerőpiacon, ami a Bologna-i 

rendszer korai bevezetésének volt köszönhető. A pályakezdők nagy része, akik addig 

elhelyezkedtek rögtön utcára is kerültek, másokat pedig fel sem vettek és azóta is folyamatos 

aktív munkakeresők, melynek legfőbb oka a megfelelő szakmai tapasztalat hiánya (Ádám 

Rudolf, 2009). A Megyei Munkaerő-elhelyező Hivatal szerint a 2009-ben felsőfokú oklevelet 

szerzők 20%-a nem kapott munkahelyet. 

3.4.3. Az oktatási rendszert elhagyó fiatalok 

Ugyancsak az AMIGO felmérés készítésekor, 3.901 ezer személy (a gyorsfelmérés 

célcsoportjának 65,9% -a) fejezte be tanulmányait az országos oktatási rendszerben. Ezek 

több mint fele (55,3%) középfokú végzettségű – főleg líceum (29,5%) és szaklíceum, vagy 

szakmunkás (21,9%) volt. A fiatalok többsége (98,7%) befejezte középfokú tanulmányait 

(záró vizsgával, vagy a nélkül), csak 1,3% hagyta abba tanulmányait különböző okokból. Az 

oktatási rendszert elhagyó fiatalok átlagéletkora 17,8 év volt, e tekintetben jelentős a 

különbség a városlakók (19,2 év) és a falun élők (16,2 év) között volt. 

3.4.4. Szülők és fiatalok képzési szintjének összefüggései 

Összehasonlítva a szülők és fiatalok által elért tanulmányi szintet, megállapítható, hogy 

többségében az iskolarendszert elhagyó fiatalok képzési szintje a szülőkéhez hasonló. 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyerekei 87,4%-ban felsőfokú végzettséggel 

léptek ki az oktatási rendszerből. Azon fiatalok közül, akik szülei középfokú végzettséggel 

rendelkeznek, 67,7% középfokú és 21,0% felsőfokú tanulmányokat végeztek. Az alacsony 

képzettségű családokból kikerült fiatalok körében 52,6% az alapszint elvégzése után lépett ki 

az oktatási rendszerből, míg 44,9% középfokú, illetve 2,5% felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik. 

3.1. táblázat. A gyerekek iskolai végzettségének összehasonlítása a szüleikével 
Gyermek 

végzettsége % 
alsó közép felső 

felső  1.2 11.4  87,4 
közép  11,3 67,7 21 

Szülők 
végzett-

sége alsó 52,6 44,9 2,5 
Forrás: Saját szerkesztés a Tribuna Economica nr.51-52/2009 adatai alapján 
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3.4.5. Beilleszkedés a munkaerőpiacán 

A már említett AMIGO felmérés kezdetéig megfelelő munkahelye volt 3198 ezer fiatalnak 

(az iskolarendszerből kikerültek 82,0% -a). Ezek közül 54,9% férfi és 56,8% városlakó. Az 

első munkahelyen a fiatalok többsége alkalmazott volt (75,6%) és teljes munkaidőben 

dolgozott (92,1%). Az első munkahely keresésében a fiatalok 75,4%-a aktív módszereket 

alkalmazott: cég-tulajdonosok vagy más illetékes vezetők közvetlen megkeresésével 37,9%, 

család, rokonok, ismerősök segítségével 37,5% találta meg első munkahelyét. A felmérést 

megelőző időszakban, az oktatási rendszerből kikerült 15-34 éves korosztályba tartozó 

személyek közül 24,4% hat hónapon belül, míg 33,6% egy éven belül találta meg első 

munkahelyét. Az egyetemi évek alatt végzett szakmai gyakorlatokat a munkaadók nem veszik 

tudomásul, itt csak a munkapiaci tapasztalatok számítanak, ezért a legtöbben még az egyetemi 

évek alatt munkába állnak, ezzel mintegy megnövelik elhelyezkedési esélyeiket. 

Románia egyik elterjedt internetes munkaközvetítő portáljának (Myjob) munkapiaci 

kínálatának nyilvántartásában lévők 26%-a egyetemi hallgató, akik többnyire szakmai 

tapasztalatot nem igénylő munkahely között is válogathatnak, bel – és külföldön egyaránt. 

Ugyancsak elterjedt a részmunkaidős és a projektekbe történő ideiglenes bedolgozói 

munkahelyek száma, ami a jelenlegi hallgatók jövőbeni elhelyezkedését segítheti elő. 

3.4.6. Továbbtanulás, mint ideiglenes megoldás 

Az egyetem elvégzése után a munkanélküli frissen végzettek közül egyre több fiatal választja 

a továbbtanulás lehetőségét abban a reményben, hogy kvalifikáltabban könnyebben tud majd 

elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Becslések szerint 2009-ben a mesteri képzésben részt vevő 

hallgatók 20-30%-a ilyen szándékkal ült vissza a padokba. Ezzel egyfelől elkerülik a 

munkanélküli pályakezdés közvetlen kockázatát, másrészt a képzésük végére növelik 

elhelyezkedésük esélyeit. Tény, hogy 2008-hoz képest 2009-ben a romániai multinacionális 

cégek frissen végzetteknek tett állásajánlatai 8,9%-al csökkentek.  

3.4.7. Munkanélküliségi migráció 

A Román Ifjúsági és Sportminisztérium felkérésére 2009 májusában készített tanulmány, 

közzéteszi azt az elgondolkodtató tényt, hogy 2,4 millióan szeretnék elhagyni az országot (a 

megkérdezettek fele 18 és 34 év közötti fiatal volt), amely szám megegyezik az elmúlt 10 év 

összes elvándorlóinak számával. A megkérdezettek megközelítőleg egyharmada szeretne 

végleg elmenni, míg 7%-uk bizonyosan távozni fog. Célországként Angliát, Spanyolországot, 
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Olaszországot és az Egyesült Államokat nevezték meg. Arra a kérdésre, hogy miért is akarják 

elhagyni Romániát, a fiatal megkérdezettek 69%-a a munkahely hiányát nevezte meg 

elsőként, ezt követte a lakásprobléma.  

A Román Orvosi kamara kutatásai alapján, 2009-ben 10 orvosból 6-n külföldön szeretnének 

praktizálni.  Ezzel egybevág egy nemzetközi Orvosi Állásbörze adat, mely szerint jelenleg a 

romániai orvosok 60%-a szeretne anyagi gondok miatt külföldön dolgozni.  A friss 

diplomások gyakorlati idejük alatt Franciaországban, Németországban és Angliában 3.000 

eurónak megfelelő fizetést is kaphatnak, míg 2009-ben a romániai elhelyezkedésű 

kollegáiknak az Európai Unióban a legkisebb jövedelem jutott. Elmondható, hogy a román 

állampolgárságú fiatalok külföldi munkaerő vándorlása az utóbbi években megszokottá vált, 

ez a gazdasági válság ideje alatt még fel is erősödött. Mindez az on-line kommunikáció 

elterjedésének, valamint a fiatalok alaposabb idegen nyelv ismeretének tulajdonítható. A 

gazdasági válság hatására, a fiatalok által eddig közkedvelt külföldi munkahelyek, mint gyerek- és 

idősgondozás megszűnőben vannak. A családoknak már nem áll módjukban ápolót alkalmazniuk 

gyerekeik vagy idős családtagjaik mellé.  

A Tjobs internetes romániai munkaközvetítő portál szerint 2010-ben főként a fiatoknak tudnak 

külföldi munkát ajánlani, de a női és a férfi munkahelyek aránya kezd kiegyenlítődni. A férfiakat 

érintő munkalehetőségek 22,31%-a a 18 és 25 év közötti korosztályt, 20,20%-a a 26 és 30 év 

közöttieket célozza és csupán 4%-a érinti az 50 év fölöttieket, míg a női munkák 25,75%-a a 25 

év alatti korosztályt, 20,20%-a a 26 és 30 év közöttieket és 4,56%-a az 50 év fölöttieket célozza.  
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3.5. Külföldi munkavállalás 
3.5.1. A nemzetközi migráció gazdasági haszna 

A múlt század közepétől a nemzetközi migráció egyre erőteljesebbé vált és egyre inkább a 

figyelem középpontjába került, mert e jelenség hatására a fejlett országok többnemzetiségű 

országokká kezdtek válni. Az Európai Unió országaiban, a nemzetközi migráció igencsak 

befolyásolja a lakosság jelentős részét. 2001-ben végzett felmérésekből kiderült, hogy az 

Európai Uniót alapító tagországok lakosainak nagy száma, körülbelül 9 millióan más 

tagországok állampolgárai. Ez az adat távolról sem tükrözi a teljes valóságot, nem tartalmazza 

az illegális munkavállalókat, valamint nem mindegyik befogadó ország követte az ideiglenes 

munkavállalókat. A kibővült Európai Unió esetében megkülönböztetjük az országok közötti, 

kizárólag munkavállalásra berendezkedett szabad munkaerő-áramlást a lakhely változtatási- 

és több esetben állampolgárság változtatási kérelemmel történő migrációtól. Amíg az alapító 

Európai Unió országai és az újonnan csatlakozó országok közötti jövedelemkülönbségek 

eléggé számottevőek, addig számítani lehet a munkaerő-vándorlásra. Az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Népesedési Ügyosztálya szerint a globalizációnak köszönhetően napjainkban a 

nemzetközi migrációban résztvevők tömege világ méretekben 200 milliót számlál, ami 

körülbelül kétszerese a 25 évvel ezelőttinek. 

3.5.2. Romániai munkavállaló migráció 

A Román Tudományos Akadémia 2007-ben készített nagyszabású migrációval kapcsolatos 

tanulmánya szerint a migránsok 12%-át friss diplomások, 26%-át líceumi végzettek, 9%-át 

szakképesítéssel rendelkezők, 33%-át elemi és általános iskolai végzettek, valamint 20%-át 

más kategóriák teszik ki. Ugyanakkor a magasan kvalifikáltak közül 14%-ban a mérnökök és 

műépítészek, 5-5%-ban a tanárok, közgazdászok és 4-4%-ban technikusok, orvosok és 

gyógyszerészek hagyták el az országot. Ebben az évben a román emigránsok közkedvelt 

célpontjai: Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Anglia és Ausztria volt. Az Olaszországban 

élő vendégmunkások közül a legtöbben román állampolgárok ezt követi a marokkóiak és 

albánok. Magyarországon dolgozó vendégmunkások 42%-a szintén román állampolgárságú 

volt 2007-ben. 

Pontos statisztikai adatok hiányában csak becsülhető, hogy a külföldön dolgozók személyek 

száma 2009-ben, 2.800.000 - 3.300.000 között mozgott. A hivatalos statisztika csupán a 

végleg kitelepülteket tartja számon, eszerint 2007-ban 8.830, míg 2002 és 2007 között 65.874 

személy hagyta el véglegesen Romániát, ami azt jelenti, hogy évente megközelítőleg 10.000 

személlyel számolhatunk. 
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A CURS17 közvélemény kutató intézet által elvégzett felmérés szerint 2009-ben 

megközelítőleg 3.250.000 román állampolgárságú munkavállaló tartózkodott külföldön, 

amiből több mint 2.800.000 –an európai országban vállaltak ideiglenes munkát. Ugyancsak a 

CURS szerint, 2008–ban az összes végleges migráns mintegy 40%-a Olaszországban és 

Spanyolországban volt, ennek 10%-at egyedül élők (kb. 1.200.000 személy) és 30%-át 

(megközelítőleg 3 személyes) családosok alkotják. 

A MyJob.ro online munkaerő-közvetítő nyilvántartása szerint, a külföldi vendégmunka iránti 

érdeklődés 2009-ben az előző évekhez viszonyítva többszörösére nőtt. A legkeresettebbek a 

mérnöki szakmával rendelkezők, számítástechnikai szakemberek és az orvosok. Amíg az 

előző években a román állampolgárok képesítés nélküli munkahelyeik célpontjául főként 

Olaszországot, Spanyolországot valamint Görögországot választották, addig 2009-ben inkább 

Németországba, Franciaországba és Hollandiában vállaltak, szakmai tudást igénylő munkát. 

A Közel-Keleti, Arab Emirátus-i, Omar-i kőolaj feldolgozók megsokszorozták a petrokémiai 

szakemberek iránti igényeiket, de legtöbben mégis a turizmusban, a mezőgazdaságban, a 

kereskedelemben helyezkedtek el. Ugyancsak 2009-ben sok orvos és mérnök vállalt külföldi 

munkát. A MyJob.ro adatbázisa alapján a legtöbb mezőgazdasági munkavállaló, valamint a 

turizmusban és a kereskedelemben elhelyezkedő Bukarestből és a moldvai megyékből indul, 

ellenben az orvosok és a mérnökök többsége Kolozsvárról és Szebenből költözik külföldre. A 

külföldi munkavállalásra indulók 79%-a férfi és csupán 21%-a nő. A vállalkozó kedvűek 

korhatára a fiatalabb korosztály felé tolódik: amíg 2008-ba a 23-30 éves korosztály az összes 

jelentkező egyötödét adta, addig 2009-ben már 33%-ban képviseltette magát ez a korcsoport, 

sőt a szakmai tapasztalattal rendelkező 30-45 éves munkavállalók már a jelentkezők 52%-át 

teszik ki. 

A 2010-es év elején 106.047 személy kereste fel külföldi munkavállalás céljából a munkaerő- 

közvetítő irodákat. A legtöbben, 33.622-en az építőiparban, 12.088-an a mezőgazdaságban, 

11.675-en iparban, 10.980-an a szállításban, 7.273-an közélelmezési láncokban és 

megközelítőleg 6.000-en a turizmusban helyezkedtek el. Mindezek közül az Angliában 

dolgozók számíthatnak a legnagyobb jövedelemre. Ott egy mezőgazdasági alkalmazott 1.400 

fontot is megkereshet, míg olaszországi kollégája csak 1.400 Eurót és Németországban 

ugyanezért a tevékenységért 1.200 Euró jár. A németországi építőipari cégek 1.000-1.200 

                                                 
17 (CURS) Centrul de Sociologie Urbana si Regionala) Magántőkével működő, szociológiai- 
és marketingkutatásokat végző, az egész országot átfogó intézet. A Vidéki és Regionális Szo-
ciológiai Központ 18 éve, 1420 kérdező biztossal, készít országos szociális felméréseket és 
közvélemény kutatásokat. 
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Eurót, az angol vállalatok 800 -1.000 fontot fizetnek, de csak 18 és 50 év közöttieket 

alkalmaznak. Kivételt csak igen nagy szakmai tapasztalat, valamint kitűnő egészségi állapot 

esetén tesznek. 

3.5.3. A migránsok által hazaküldött pénz 

Az anyaországba transzferált jövedelmeket ingatlanvásárlásba fektetik, esetleg tartós 

fogyasztási cikkeket, lakást, földet, mezőgazdasági gépeket vásárolnak, de nem ritka a kis- és 

családi vállalkozások alapítása sem. A migránsok lehetőségük szerint megpróbálják anyagilag 

támogatni családtagjaikat, de ezek a jövedelmek időlegesek, rövidtávúak és nem képesek 

nagyot lendíteni a család gazdasági helyzetén.  

A Világbank, banki átutalásokat véve alapul megállapította, hogy Románia 2007-ben, a maga 

6,8 milliárd $, külföldi munkaerő vándorlásból származó jövedelmével a világ első 10 országa 

között szerepel.  

3.17. ábra. A külföldön dolgozók hazautalt pénzösszege 2007-ben 
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Forrás: Saját szerkesztés a Tribuna economica nr.52/2007 adatai alapján   

A listavezetők: India 27 milliárd $-l, Mexikó 25,7 milliárd $-l és Kína 25 milliárd $-l. Érdekes 

azonban, hogy néhány gazdagabb ország is előnyösen részesül a migránsai által hazaküldött 

jövedelemből: Franciaország 12,5 milliárd $-t, Spanyolország 8,9 milliárd $-t, Belgium 7,2 

milliárd $-t és Nagy Britannia valamint Németország egyenként 7-7 milliárd $-t kapott. A 

következő évben, 2008-ben, szintén a banki átutalások figyelembevételével, a Világbank 

szerint közel 9 milliárd $ kerül Romániába. Sajnos, a gazdasági válság negatív hatásai miatt 

2009-re már sokkal vissza fogottabb jövedelemre tettünk szert, vagyis 6,7 milliárd euróra.  
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A CURS Közvéleménykutató Intézet, 2008-ban készített felmérése alapján, egy átlagos 

külföldről származó átutalás értéke 700 euró körül mozog. Feltételezve, hogy évente 

körülbelül 5 átutalásra számíthatunk, akkor átlagban 3.500 euró érkezik egy kivándorlótól az 

országba. Feltételezve az előbbi átutalt összeg évi 5 alkalmi átutalását, megbizonyosodhatunk, 

az évi 6,3 milliárd euró hivatalosan átküldött összeg helyességéről. Azonban, ha ehhez még 

hozzászámolunk 50%-ot a más úton beérkező pénznek, akkor megközelítőleg 9,45 milliárd 

eurót kapunk, ami a hivatalos és nem hivatalos csatornán beérkező pénzmennyiség együttes 

becsült összege. 

Ez megközelíti a Román Nemzeti Bank (BNR) által becsült értéket. A BNR szerint 2008-ban 

6,3 milliárd euró, míg 2007-ben 6,2 milliárd euró érkezett be. 2009-re, a Román Nemzeti 

Bank az összeg 30%-os csökkenését jelentette, ami nem feltétlenül tükrözi a valóságot, hiszen 

a külföldi vendégmunkások továbbra is külföldön dolgoztak, így a hivatalos és a nem 

hivatalos csatornán bejött pénz a CURS szerint elérte a 6,7 milliárd eurót. 

3.5.4. A migráció pénzbeli hozamának felhasználása 

A Román Európai Intézet szerint a beáramolt jövedelem nagyobb része nem hivatalos úton 

érkezett az országba, a külföldi munkaerő-vándorlásból származó jövedelemről itt sem 

kapunk teljes képet. Ugyancsak nehezíti a mérést az a tény, hogy a feladót nem kötelezik az 

űrlap teljes, statisztikai felméréseket szolgáló részeinek pontos kitöltésére. 

Megállapítható, hogy a bevallott külföldi munkavállalásból származott jövedelem 1997 és 

1999 között mérhetően megkétszereződött, majd 2002 –után az összes külföldről származó 

bevétel majdnem 90%-át alkotta. 

Köztudott, hogy a külföldi munkavállalásból származó jövedelem belföldön kerül 

felhasználásra, növelve ezzel a különböző javak és szolgáltatások keresletét, ami sajnos nem 

csak a hazai, hanem főleg az importtermékekre vonatkozik. 

A gazdasági mutatók elemzéséből általában nem derül fény a következőkre: 

- a külföldi munkavállalók pontos száma, mivel legtöbbször a külföldiek bérezése 

alacsonyabb az illető országok állampolgárainak bérezésénél, nem tudjuk pontosan az ebből 

eredő veszteséget, azt a GDP veszteséget, amit az elmentek okoznak, mivel munkájukat 

külföldön gyümölcsöztetik, azt az exportnyereséget, amit a migránsok itthoni 

tevékenységükkel megvalósíthattak volna. Látható, a befogadó ország többszörösen előnyös 

helyzetben van, hiszen a migránsok munkaerejüket ott hasznosítják, valamint a mindennapi 
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fogyasztásukkal a befogadó ország piacának komparatív előnyét növelik, míg a kibocsátó 

ország számos veszteséget könyvelhet el, ami szorosan összefügg a kötelező oktatással, a 

migránsokba fektetett humán tőkével, valamint az ebből származtatott elveszett haszonnal. 

Figyelve a külföldi munkavállalásra vállalkozó humántőke állományt és az általuk generált 

fogyasztási szokásokat, modelleket, látható, hogy egy bizonyos fokú migráció, úgy a 

befogadó ország, mint a kibocsátó ország számára előnyös, ugyanakkor ez a migráció 

nagyobb méreteket öltve olyan gazdasági és szociális veszteségeket tud okozni, melyek 

‘pótlása’, úgy rövid, közép, és hosszútávon egyaránt komoly következményekkel jár. 

3.5.5. A migráció makroökonómiai hatásai 

Románia fizetési mérlegét nagymértékben befolyásolja a külföldön dolgozók (rezidensek) 

hazautalt jövedelme, függetlenül attól, hogy hivatalos munkavállalásból, vagy 

feketemunkából származik, de tény, hogy mindig előnyösebb piaci feltételekkel rendelkező 

országokból származik, ahol a kibocsátó országénál magasabb reáljövedelemre tehetnek szert. 

Konkrét mérési módszer hiányában e jövedelmek megállapítása számos akadályba ütközik. 

Számos nemzetközi szervezet, mint a Világbank, Nemzetközi Valutaalap vagy a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet vállalkozott e módszer kidolgozására, végül két lehetséges megoldást 

találtak: e jövedelmek külön kezelését, becslését, vagy statisztikai lekérdező módszerrel 

regionális, esetleg országos vizsgálatot kezdve, megállapítani ennek nagyságát, függetlenül, 

hogy hivatalos munkavállalásból származik vagy sem. 

A Romániai Európai Intézet szerint, a 2002-es és 2003-az évben, évente 1,5 –2 milliárd euró 

bevétel származott a külföldi munkavállalásból. Ez óriási lehetőségeket rejt magában. 

Megfelelő banki eszközökkel ezeknek az összegeknek hosszú távú befektetésekbe történő 

elhelyezése előnyös volna az egész nemzetgazdaság számára, megnövekedne a 

készpénzforgalom, növekedne a valutatartalék, erősödne a hazai fizetési eszköz, csökkenne a 

kamat, hosszú távon életszintvonal emelkedésre számíthatnánk, ami a hazai termékek és 

szolgáltatások iránti kereslet növekedését idézné elő. 

3.5.6. A migráció okainak változása 

Míg 1989 előtt a migráció főként etnikai okokra volt visszavezethető, addig 1990-es évek 

után főként a gazdasági okok dominálnak. Románia szempontjából az 1990-es év jelentette a 

mai kivándorlás csúcspontját. A határok megnyitása közel 100.000 román állampolgár 

elvándorlását idézte elő. A migráció a ’90-es években fejlődött ki, amikor sokan legálisan 
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vagy illegálisan, az Európai Unió országainak munkapiacai hiányosságait használták ki. 

Romániai mérések alapján a 2002-es évben az illegális migráció 20-30%-l meghaladta a 

legálist. Napjainkban, becslések szerint Románia lakosságának körülbelül 10%-a tartós 

munkavállalással tartózkodik külföldön. Mivel Románia intenzív munkaerő kibocsátó 

országgá vált, ennek a tételnek a pontos ismerete egyre sürgetőbb lett. A mérést nehezítette, 

hogy a 2004-es évig a fizetési mérleg lebontása nem volt elég részletes, csupán az 

adminisztrációs transzfereket és magántranszfereket követték.  

Az egész országra kiterjedő, kérdőíves vizsgálatot nem végeztek ugyan, de szűkebb körű 

felméréssel 2005-ben foglalkozott a Nemzetközi Vándorlási Hivatal. Szerintük a 2001-2005 

időszakban a romániai háztartások közel 10%-ánál jeleztek munkaerő-kivándorlást, ami 

főként ideiglenes jelleget mutatott és átlagosan 2 évet tartott. 

Ugyanezt az időintervallumot vizsgálva, a Nyílt Társadalom Alapítvány szerint, a városi 

háztartások 53%-a, a migrációból származó jövedelmet a napi pénzügyi gondok megoldására 

fordítja, míg csupán 4% fekteti új vállalkozásba. A háztartási beruházások között vezet a 

lakásvásárlás, ami keresletnövelő hatása miatt áremelkedést idézett elő e piacon.  

Összegzésként elmondható, hogy míg a külföldi munkavállalásból származó jövedelem 

mikroökonómiai hatása aránylag könnyen vizsgálható, addig a makroökonómiai 

következmények, a felhasználás módjától függően – ami beruházásból vagy fogyasztásból 

állhat – összetettebbek és nehezebben számszerűsíthetők. Ezek a jövedelmek jótékony 

hatással vannak az ország fizetési mérlegére addig, amíg nem importból származó termékek 

megvásárlására költik, erősítik a nemzeti fizetési eszközt, ugyanakkor az előidézett 

keresletnövelésnek köszönhetően inflációt is előidézhet. Mindezek a hatások együttes 

jelenléte határozza meg a nemzeti fizetőeszköz értékét, caeteris paribus pedig kedvezőtlen 

hatást gyakorol a fizetési mérleg deficitjére. 
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3.6. Munkaerőpiaci kereslet 
Az erdélyi munkaerőpiaci kereslet vizsgálatának legfontosabb következtetése, hogy úgy tűnik 

2010 közepe fordulópontot jelent a munkaerőpiacon, a versenyszférában vannak jelei a 

növekedés újraindulásának. Ezt az óvatos növekedést, azonban egy időre el fogja nyomni a 

közszolgálati szektor 25%-os létszámleépítése. 

A kutatás kiemelt fontosságú témáját jelentő 2010-es első félévi munkaerőpiaci keresletet 

többféleképp vizsgáltuk az elemzésbe bevont régiókban. Két hivatalos adatforrás szekundér 

adataira és egy primer kutatásra alapoztuk elemzésünket:  

1. az Országos Statisztikai Hivatal specifikus kutatásának adatai, 

2. a romániai Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség által szolgáltatott hivatalos 

adataira, 

3.  a magyarok lakta régiók újságjaiban megjelenő álláshirdetések alapján.  

A meghirdetett állások a román COR foglalkozás nómenklatúrába sorolhatók, amely az 

ISCO-88 nemzetközi szabványra alapoz. Az ISCO-88 (International Standard Classification 

of Occupations) 10 foglalkozási főcsoportot különböztet meg, amiből kilencet vizsgáltunk, a 

10. csoportot, amelyhez a fegyveres erők és a fegyveres testületek foglalkozásaiban dolgozók 

tartoznak, nem. A román osztályozási rendszer a főcsoportokon belül közepes és ezeken belül 

kisebb csoportokat is felsorol, egészen 6 számjegyű részletezettségig. A csak 4 számjegyű 

részletezettségű magyar FEOR-93 átvette az ISCO-88 főcsoportjait, így tartalmilag megfelel a 

tanulmányban közölt foglalkozás-főcsoportoknak. A főcsoportok a következők:  

1. GM1: törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági vezetők, 
rövidítve: törvényhozók és vezetők (legislators, senior officials and managers);  
2. GM2: egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásúak, 
rövidítve: önálló szakértők (professionals);  
3. GM3: egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásúak, 
rövidítve: segítő szakértők (technicians and associate professionals);  
4. GM4: irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozásúak, rövidítve: 
hivatalnokok (clerks);  
5. GM5: szolgáltatási jellegű foglalkozásúak, röviden: szolgáltatók (service workers 
and shop and market sales workers);  
6. GM6: mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásúak, rövidítve: 
mezőgazdasági szakmunkások (skilled agricultural and fishery workers);  
7. GM7: ipari és építőipari foglalkozásúak, rövidítve: ipari szakmunkások (craft and 
related trade workers);  
8. GM8: gépkezelők, összeszerelők, járművezetők, rövidítve: gépkezelők és -vezetők 
(plant and machine operators and assemblers);  
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9. GM9: szakképzettséget nem igénylő, rövidítve: egyszerű foglalkozásúak 
(elementary occupations). 

3.6.1. Az Országos Statisztikai Hivatal specifikus kutatása 

Az Országos Statisztikai Hivatal 2005-től kezdődően negyedévenként, a vállalati-intézményi 

szegmensre reprezentatív, 25 ezres elemszámú mintán vizsgálja a munkaerőkeresletet. A 

vizsgált célsokaságba a teljes körű közszolgálati szektor és a 3 főnél többet foglalkoztató 

vállalkozások kerültek, amelyek körülbelül 92%-át foglalkoztatják valamennyi 

munkavállalónak. A meghirdetett munkahelyek száma az újonnan meghirdetett, még el nem 

foglalt, fizetett állások számát jelenti. A meghirdetett munkahelyek aránya az előbbi mutató 

és az összes munkahely (betöltött + meghirdetett) közötti arányt jelöli, vagyis minél nagyobb 

ez az érték, annál inkább keresleti, szívásos piacról beszélhetünk. 

3.18. ábra. Az Országos Statisztikai Hivatal szerinti munkaerő-kereslet változása 2007-2010 
között  
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

Az idősor grafikonján jól látszik, hogy a világgazdasági válság 2008 harmadik negyedévében 

érte el a román reálgazdaságot, ettől kezdődően a betöltetlen állások aránya folyamatosan 

csökkent 2009 utolsó negyedévéig. A változások jól megfigyelhetők a következő ábrán is, 

ahol a 2010 első negyedévi adatait 2009 eleji és végi adatokkal hasonlítottuk össze a 

foglalkozási főcsoportok szerint. A vizsgált kilenc foglalkozási kategóriát az előbbiekben 

definiáltuk.  

A 3.19. ábrán a meghirdetett munkahelyek / összes munkahely arány változását mutatjuk be 

az előző év első, illetve utolsó negyedévéhez viszonyítva. 
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3.19. ábra. Az Országos Statisztikai Hivatal szerinti munkaerő-kereslet változása 2009-2010 
között foglalkozási főcsoportonként  
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

A fenti ábrán is látható akárcsak az előző ábrán, hogy a 2010 elején elinduló növekedés még 

nem érte el a 2009 eleji szintet. Ez a megállapítás valamennyi foglalkozás főcsoportra igaz, de 

az egy év alatti legnagyobb visszaesést a GM2-egyetemi, főiskolai képzettség önálló 

alkalmazását igénylő foglalkozásúak; a GM6-mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

foglalkozásúak; GM3-egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásúak; 

és a GM9-szakképzettséget nem igénylő foglalkozásúak iránti kereslet esett vissza a 

legnagyobb mértékben. 

3.6.2. A Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek (ANOFM) adataira 

alapozott kutatás 

Az államigazgatási intézmények közé sorolt Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek 

(ANOFM) tevékenysége a magyarországi Munkaügyi Hivatalokénak felel meg, Románia 

valamennyi megyéjében a munkaerőpiac működését és a foglalkoztatás-politika 

megvalósítását segíti. 

Kutatásunk során 2010 második negyedévében 12 héten keresztül követtük Erdély 16 megyei 

hivatala által meghirdetett munkahelyek számát és foglalkozáscsoportok szerinti összetételét. 

A meghirdetett állások a fejezet elején tárgyalt COR (magyar megfelelője a FEOR-93) 

foglalkozási nómenklatúra 6 számjegyű részletezettségébe illeszkednek. Az adatfeldolgozás, -

tömörítés során a részletes foglalkozás kategóriákból úgy képeztük a foglalkozási 
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főcsoportokat (GM1-GM9), hogy a több héten keresztül ismétlődő hirdetéseket kiszűrtük, 

csak egyszer vettük figyelembe. 

A gazdasági fejlettség regionális különbségeihez hasonlóan értelemszerűen jelentős 

különbségeket tapasztalunk a megyék között: 

3.20. ábra. A Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségeknél regisztrált munkaerőkereslet  
az erdélyi megyékben 
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Forrás: saját szerkesztés a Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek adatai alapján 

A legtöbb új munkahely Kolozs megyében lett meghirdetve, a legkevesebb Hargita 

megyében. Meglepő, hogy a Hargita megyei munkaerőkereslet ilyen nagymértékben elmarad 

a Kovászna vagy a Szilágy megyeitől. A megye társadalmi-, gazdasági potenciáljához képest 

még alacsonyabb értéket ér el Fejér és Máramaros megye, az átlagosnál nagyobb a 

munkaerőkereslet Hunyad és Krassó-Szörény megyében. 

További információt kapunk a munkaerőpiaci helyzetről, ha a hivatalosan meghirdetett 

állások számát a megyei munkanélküliségi adatokhoz viszonyítjuk. Az alábbi ábrán 

megfigyelhető, hogy Kolozs, Hunyad, Bihar megyékben a legjobb a munkakeresők 

elhelyezkedési esélye, és Hargita, Beszterce-Naszód, Fejér megyékben a legrosszabb. 
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3.21. ábra. A Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségeknél regisztrált munkaerőkereslet a 
munkanélküliek számához viszonyított aránya az erdélyi megyékben 
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Forrás: saját szerkesztés a Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek adatai alapján 

A kutatás céljából legfontosabb megyék esetében a foglalkozás főcsoportok szerinti 

megoszlást külön is vizsgáltuk.  

3.22. ábra. A Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségeknél regisztrált munkaerőkereslet 
foglalkozás főcsoportok szerinti megoszlása a székelyföldi megyékben 
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Forrás: saját szerkesztés a Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek adatai alapján 

Meglepő eredmény, hogy a hivatalosan meghirdetett állások között elenyésző a 

„mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások” aránya. Hargita megyében, ahol e két 

szektornak nagy a jelentősége a megye gazdaságán belül, egyetlen ilyen állás sem lett 
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meghirdetve az elmúlt negyedévben. Ez a szürke és fekete gazdaság nagy arányáról 

árulkodik. A Hargita megyében meghirdetett állások közül az „Egyéb felsőfokú vagy 

középfokú végzettséget igénylő foglalkozások” kategóriának a legnagyobb az aránya, ezen 

belül az értékesítési és biztosítási ügynök állások a leggyakoribbak. Kovászna és Maros 

megyében sokkal nagyobb a súlya az ipari szektor szakképzett, illetve szakképzetlen 

munkaerő iránti keresletének. 

A foglalkozási főcsoportok nagyon tág kategóriái mellett a részletes alapadatokat is 

elemeztük. Mivel az adatgyűjtés három hónapjában összesen 907 féle foglalkozás számára 

hirdettek állást az erdélyi megyék munkaerő-közvetítő hivatalai, ezért a következő ábrákon 

csak a tíz legkeresettebb foglalkozást tüntettük fel.  

3.23. ábra. A tíz legkeresettebb foglalkozás Székelyföldön 
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Forrás: saját szerkesztés a Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek adatai alapján 

Az adatokat vizsgálva érezhető a textilipar hatása, ugyanakkor a Maros megye hatása a 

térségre, mivel a meghirdetett munkahelyek eltérnek a három megyében. Hargita megyében a 

tíz legjobban keresett munkahely között megjelenik a biztosítási ügynöki állás (25 hely), 

pincér (34 hely) és az árubeszerző (20 hely). Kovászna megye esetében megjelenik a 

reklámügynök (23 hely), kereskedelmi munkás (20 hely) és autóvezető (76 hely). 
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3.24. ábra. A Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségeknél regisztrált munkaerőkereslet 
foglalkozás főcsoportok szerinti megoszlása Partium-ban és Kolozs megyében 
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Forrás: saját szerkesztés a Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek adatai alapján 

A partiumi és Kolozs megyében is lényegesen nagyobb a munkaerő kereslet. Biharban az 

ipari és építőipari foglalkozások kereslete átlagon felüli, Kolozs megyében a szakképzettséget 

nem igénylő foglalkozásoké, Szatmár megyében pedig a gépkezelők, összeszerelők, 

járművezetőké.  

3.25. ábra. A tíz legkeresettebb foglalkozás Partium-ban és Kolozs megyében 
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Forrás: saját szerkesztés a Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek adatai alapján 
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A négy megyében a legkeresettebb állás a szakképzettséget nem igénylő készruhaipari 

munkás. Bihar megyében megjelenik a szakképzettséget nem igénylő mezőgazdasági munkás 

(110 hely), lakatos (166 hely). 

A következőkben a keresett foglalkozási főcsoportok egymáshoz viszonyított arányait 

vizsgáljuk a négy régióban. 

3.26. ábra. A Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségeknél regisztrált munkaerőkereslet 
foglalkozás főcsoportok és régiók szerinti megoszlása 
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Forrás: saját szerkesztés a Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökségek adatai alapján 

A munkaerő kereslet foglalkozás főcsoportok szerinti összetétele nagyjából azonos 

valamennyi vizsgált régióban: a szakképzettséget nem igénylő foglalkozások az összes 

kereslet valamivel több, mint egyharmadát jelentik. Ezen belül a leggyakoribb a konfekció-

ipari szakképzetlen munkás (az összes kereslet 8,0%-a), az összeszerelő betanított munkás 

(6,6%), csomagoló szakképzetlen munkás (6,2%) és útkarbantartó szakképzetlen munkás 

(3,3%).  

A gépkezelők, összeszerelők, járművezetők az összes kereslet további 20%-át jelentik, a 

kategórián belül a textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó (6,2%), a ruházati 

gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó (3,1%), és a bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és 

gyártósor mellett dolgozó (2,7%) a leggyakoribbak. 

Jelentős még a szolgáltatási jellegű foglalkozások 24%-os aránya, ezen belül leggyakoribb 

foglalkozások a biztonsági őr (2,5%), az eladó (2,4%), a pincér (1,5%), a kereskedő (1,1%). 
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Az erdélyi átlagtól való eltérés egyik vége a Kolozs megyei munkaerőkereslet, a másik a 

Hargita megyei. Hargita megyében mindössze 15,7% a szakképzettséget nem igénylő 

foglalkozásoké és 17,5% a gépkezelők, összeszerelők, járművezetők aránya, legnagyobb 

aránya az egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásoké (31,9%). A 

különbségek legfőbb oka az iparosodottság szintjei közötti jelentős eltérés. 

A következő táblázatokban a kilenc foglalkozási főcsoporton belüli legkeresettebb 

foglalkozásokat tüntettük fel. 

3.2. táblázat. Az I. foglalkozás főcsoport – „Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti 
vezetők, gazdasági vezetők” - legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Termelési vezető 0 7 20 
Eladási igazgató 2 2 18 
Gazdasági igazgató 0 0 10 
Ügyvezető igazgató 1 0 9 
Irodavezető 1 1 8 
Területi egyesületi titkár 0 1 8 
Gazdasági tanácsadó 0 2 8 
KFT ügyvezető igazgató 1 1 8 
Árubeszerzési igazgató 0 4 7 
Gépipari részlegvezető 0 0 7 
Technikai igazgató 0 0 7 
Igazgatóhelyettes 0 1 7 
Kereskedelmi igazgató 1 1 7 

 

3.3. táblázat. A II. foglalkozás főcsoport – „Egyetemi, főiskolai képzettség önálló 
alkalmazását igénylő foglalkozásúak” - legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Gépészmérnök 2 62 112 
Programozó 2 5 59 
Pénzügyi banki tanácsadó 0 0 58 
Civil építészmérnök 1 6 55 
Gazdasági kutatói asszisztens 0 0 30 
Más mérnök, architektus 0 0 28 
Útépítő mérnök 0 2 28 
Elektrotechnikus mérnök 0 1 27 
Tanácsadó 1 4 24 
Kémikus mérnök 14 2 24 

 

3.4. táblázat. A III. foglalkozás főcsoport – „Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozásúak” - legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Értékesítési ügynök 116 114 402 
Kereskedelmi ügynök 65 13 197 
Általános orvosi asszisztens 4 2 180 
Minőségellenőr 3 26 153 
Kereskedelmi képviselő 1 80 118 
Biztosítási ügynök 27 45 116 
Könyvelő 17 27 80 
Szállodai recepciós 0 6 66 
Rendszergazda 0 10 60 
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Mechanikai technikus  0 1 51 
 

3.5. táblázat. A IV. foglalkozás főcsoport – „Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozásúak” - legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Pénztáros 2 14 114 
Raktáros 7 20 108 
Árumozgató munkás 2 25 61 
Titkár 5 4 58 
Raktáros 3 11 49 
Ügyfélszolgálati  4 1 30 
Áruválogató 1 17 27 
Adatkezelő 0 7 23 
Adminisztratív hivatalnok 5 3 22 
Gazdasági hivatalnok 4 7 16 

 
3.6. táblázat. Az V. foglalkozás főcsoport – „Szolgáltatási jellegű foglalkozásúak” - 

legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Biztonsági ügynök 2 32 956 
Eladó 82 94 921 
Pincér 58 84 641 
Kereskedelmi munkás 42 93 425 
Szakács 18 81 391 
Báros 15 14 213 
Biztonsági őr 32 4 139 
Rohammunkás 11 3 118 
Szállodai takarító 2 4 76 
Pincér segéd 2 4 72 

 
3.7. táblázat. A VI. foglalkozás főcsoport – „Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

foglalkozásúak” - legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Kertész 1  0 155 
Állatgondozó 1 6 16 
Gombaszedő 0 0 10 
Mezőgazdász 10 0 10 
Favágó 0 2 7 
Szalagfűrész munkás 1 0 6 
Méhész 0 1 2 
Virágkötő 0 0 2 
Darukezelő, targoncakezelő 0 0 1 
Mezőgazdász és állatgondozó 1  0 1 

 
3.8. táblázat. A VII. foglalkozás főcsoport – „Ipari és építőipari foglalkozásúak” - 

legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Kőműves 42 461 848 
Szabó, varró 29 359 750 
Bőrműves 0 101 705 
Műbútorasztalos 192 86 618 
Általános asztalos 97 210 616 
Autószerelő 0 0 598 
Lakatos 25 191 518 
Betonvas szerelő 1 65 262 
Hegesztő 2 24 173 
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Festő 26 11 166 
 

3.9. táblázat. A VIII. foglalkozás főcsoport – „Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők” - 
legkeresettebb foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Textilruha szabó 408 1012 2403 
Készruhagyári szakképzett munkás 86 155 1183 
Bőrvarró munkás 10 239 1033 
Teherautó kezelő 36 243 644 
Szerelő munkás 1 112 338 
Gépkocsi kezelő 57 31 322 
Gépkezelő munkás 1 19 232 
Cipész 1 4 167 
Cipész segéd  4 151 
Kotrógépkezelő 7 30 129 

 
3.10. táblázat. A IX. foglalkozás főcsoport – „Szakképzettséget nem igénylő” - legkeresettebb 

foglalkozásai 

  Székelyföld Partium Erdély 

Szakképzést nem igénylő készruhagyári 
munkás  

322 1111 3094 

Szakképzést nem igénylő szerelő 
munkás  

234 16 2560 

Szakképzést nem igénylő csomagoló 
munkás  

114 1087 2371 

Szakképzést nem igénylő utász  64 124 1251 
Szakképzést nem igénylő kőműves 30 114 930 
Raktáros 53 170 524 
Kézi rakodómunkás 87 15 302 
Szakképzést nem igénylő mezőgazdász 10 110 296 
Épület gondnok 41 64 285 
Takarítónő 10 12 228 

 
A vezetőket kereső álláshirdetéseknél a termelési-, az eladási és a gazdasági igazgató, a 

felsőfokú végzettséget igénylő nem vezetői pozícióknál a gépészmérnök, programozó, 

pénzügyi szakember vezeti a keresleti listát. A szakmunkásokat és a szakképzetlen munkaerőt 

kereső álláshirdetések között dominálnak a román gazdaság fontos ágazatai: a textilipar, a 

bőrfeldolgozás-cipőgyártás, a fafeldolgozás és bútorgyártás és az építőipar. 



183 
 

3.6.3. A magyarok lakta vidékek újságjaiban megjelenő álláshirdetések 

nyomon követése 

A primer adatgyűjtés során a következő újságokban megjelenő álláshirdetéseket követtük 

2010. március és április hónapokban: 

- Kolozs megye:  Szabadság  
- Hargita megye:  Udvarhelyi Híradó 

Heti Hirdető 
Gyergyói Kisújság 
Új kelet 
Székely Hírmondó 
Hargita Népe 
Csíki Hírlap 
Adevărul Harghitei 
Informatia Harghitei 

- Kovászna megye:  Székely Hírmondó 
- Maros megye:  Népújság 
- Szatmár megye:  Szatmári Friss Újság 
- Szilágy megye: Szilágyság 
- Országos napilapok:  Új Magyar Szó 

    Krónika 
 
Ezek az álláshirdetések természetesen részben vagy egészében megjelenhetnek az állami 

munkaerő-elhelyezési ügynökségek kínálatában, ezért az abszolút számokkal nem érdemes 

foglalkozni, hanem a keresett foglalkozáscsoportok egymáshoz viszonyított arányait 

elemezzük. 

A foglalkozás kategóriákat elsősorban a kereslet mentén alakítottuk ki, de részben 

megfeleltethetők a hivatalos osztályozási rendszernek (COR).  
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3.11. táblázat: A nyomtatott sajtóban megjelenő álláshirdetések foglalkozás csoportok szerinti 
megoszlása (2010. március-április) 

Foglalkozási 
főcsoportok 

Foglalkozási csoportok 
Összes 

megoszlás 

Főcsoporton 
belüli 

megoszlás 
menedzser (közép és felsővezető) 2% 13% 
értékesítő (marketinges) 2% 11% 
Könyvelő 0% 2% 
Pénzügyes 0% 1% 
egyéb közgazdász 2% 10% 
jogász/jogtanácsos 1% 3% 
informatikus, programozó 1% 6% 
Gépészmérnök 2% 10% 
Építészmérnök 1% 8% 
egyéb mérnök (élelmiszer stb.) 2% 11% 
közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 0% 0% 
egyéb felsőfokú 4% 25% 

felsőfokú 
végzettséget 
igénylő munkák 

felsőfokú összesen 17% 100% 
értékesítő (ügynök) 4% 38% 
biztosítási bróker (ügynök) 2% 18% 
egyéb gazdasági 2% 23% 
közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 1% 6% 
egyéb érettségit igénylő munka 1% 15% 

érettségit 
igénylő munkák 

érettségit igénylő munkák összesen 10% 100% 
könyvelés/előkönyvelés 1% 2% 
egyéb gazdasági 3% 7% 
Építkezés 4% 8% 
egészségügyi munka 1% 2% 
gyári szakmunkás 3% 5% 
egyéb szakmunka 36% 76% 

szakképzettséget 
igénylő munkák 

szakképzettséget igénylő munkák 
összesen 48% 100% 

gazdasági 2% 10% 
építkezés 0% 0% 
gyári betanított/segédmunkás 2% 9% 
egyéb 14% 81% 

képesítés nélküli 
munkák 

képesítés nélküli munkák összesen 18% 100% 
felsőfokú végzettséget igénylő munkák 0% 1% 
egészségügyi munka 1% 11% 
külföldi szakmunka 3% 39% 
egyéb külföldi munka 4% 49% 

külföldi munka 

külföldi munka összesen 8% 100% 
 összesen 100%  

Forrás: saját szerkesztés az újsághirdetések alapján 
Az álláshirdetések összesítéséből származó megoszlás alapján az állások majdnem fele (48%-

a) valamilyen szakképzettséget igényel. A felsőfokú végzettséget igénylő munkák aránya 

17%, míg az érettségit feltételezőké 10%. Viszonylag nagy, 18% a képesítés nélküli 

alkalmazottakat kereső hirdetések aránya. 

A foglalkozási főcsoportokon belüli megoszlásokat vizsgálva megállapítható, hogy a 

felsőfokú végzettséget igénylő munkahelyek több mint egyharmadában (37%) közgazdászt 
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keresnek, ezen belül pedig leggyakrabban menedzsert és értékesítési szakembert. Ez utóbbi 

nem értékesítési/eladási ügynököt jelent, ezt ugyanis külön kategóriaként az érettségit igénylő 

munkahelyek csoportjába soroltuk, ahol 38%-ával listavezető. A szakképzettséget igénylő 

munkák 9%-a is valamilyen gazdasági, üzleti tevékenységet jelent, ide elsősorban az 

előkönyvelés, könyvelés tartoznak. A képesítés nélküli munkák széles spektrumát jelzi, hogy 

ezeknek a hirdetéseknek a 81%-a az egyéb kategóriába került. Végül az összes álláshirdetés 

8%-át jelentő külföldi munkalehetőségeken belül elsősorban az egészségügyi munka emelhető 

ki, e csoporton belül a felsőfokú végzettség iránti igény elenyésző.  

3.12. táblázat. Székelyföldi álláshirdetések a nyomtatott sajtóban (2010. március-április) 

Foglalkozási 
főcsoportok Foglalkozási csoportok Összes 

megoszlás 

Főcsoporton 
belüli 

megoszlás 

menedzser (közép és felsővezető) 2% 15% 

értékesítő (marketinges) 2% 11% 

könyvelő 0% 2% 

pénzügyes 0% 1% 

egyéb közgazdász 2% 13% 

jogász/jogtanácsos 1% 5% 

informatikus, programozó 1% 6% 

gépészmérnök 1% 6% 

építészmérnök 1% 7% 

egyéb mérnök (élelmiszer stb.) 1% 10% 

közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 0% 0% 

egyéb felsőfokú 3% 23% 

felsőfokú 
végzettséget 
igénylő munkák 

felsőfokú összesen 14% 100% 

értékesítő (ügynök) 4% 37% 

biztosítási bróker (ügynök) 2% 20% 

egyéb gazdasági 3% 25% 

közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 1% 7% 

egyéb érettségit igénylő munka 1% 10% 

érettségit 
igénylő munkák 

érettségit igénylő munkák összesen 11% 100% 

könyvelés/előkönyvelés 1% 3% szakképzettséget 
igénylő munkák 

egyéb gazdasági 2% 4% 



186 
 

építkezés 4% 8% 

egészségügyi munka 1% 2% 

gyári szakmunkás 3% 6% 

egyéb szakmunka 40% 78% 

szakképzettséget igénylő munkák 
összesen 

51% 100% 

gazdasági 2% 13% 

építkezés 0% 0% 

gyári betanított/segédmunkás 0% 3% 

egyéb 14% 85% 

képesítés nélküli 
munkák 

képesítés nélküli munkák összesen 17% 100% 

felsőfokú végzettséget igénylő munkák 0% 1% 
egészségügyi munka 1% 11% 
külföldi szakmunka 2% 22% 
egyéb külföldi munka 5% 66% 

külföldi munka 

külföldi munka összesen 7% 100% 
 összesen 100%  

Forrás: saját szerkesztés az újsághirdetések alapján 
A székelyföldi nyomtatott sajtóban megjelenő álláshirdetések között a felsőfokú végzettséget 

igénylő munkák aránya 14%, ezen a kategórián belül a közgazdasági végzettséget igénylőké 

pedig 42%. Az érettségivel rendelkezők számára hirdetett állások közül az értékesítési 

ügynökök aránya majdnem megegyezik az egész Erdélyre vonatkozó aránnyal (37%). A 

kategórián belül a második legkeresettebb szakma a biztosítási ügynök (20%), és az egyéb 

gazdasági területre vonatkozó hirdetésekkel együtt az érettségit igénylő álláshirdetések 83%-a 

gazdasági jellegű. A külföldi munka aránya és megoszlása is nagyjából összhangban van az 

egész Erdélyre vonatkozó előbbi megállapításokkal. 

3.13. táblázat. Kolozs megyei álláshirdetések a nyomtatott sajtóban (2010. március-április) 

Foglalkozási 
főcsoportok Foglalkozási csoportok Összes 

megoszlás 

Főcsoporton 
belüli 

megoszlás 
menedzser (közép és felsővezető) 4% 11% 
értékesítő (marketinges) 0% 0% 
könyvelő 0% 0% 
pénzügyes 0% 0% 
egyéb közgazdász 0% 0% 
jogász/jogtanácsos 0% 0% 
informatikus, programozó 0% 0% 
gépészmérnök 12% 30% 
építészmérnök 0% 0% 
egyéb mérnök (élelmiszer stb.) 14% 35% 
közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 0% 0% 

felsőfokú 
végzettséget 
igénylő munkák 

egyéb felsőfokú 10% 24% 
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felsőfokú összesen 40% 100% 
értékesítő (ügynök) 12% 100% 
biztosítási bróker (ügynök) 0% 0% 
egyéb gazdasági 0% 0% 
közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 0% 0% 
egyéb érettségit igénylő munka 0% 0% 

érettségit 
igénylő munkák 

érettségit igénylő munkák összesen 12% 100% 
könyvelés/előkönyvelés 0% 0% 
egyéb gazdasági 4% 22% 
építkezés 1% 6% 
egészségügyi munka 5% 28% 
gyári szakmunkás 0% 0% 
egyéb szakmunka 9% 44% 

szakképzettséget 
igénylő munkák 

szakképzettséget igénylő munkák 
összesen 20% 100% 
gazdasági 0% 0% 
építkezés 0% 0% 
gyári betanított/segédmunkás 12% 42% 
egyéb 16% 58% 

képesítés nélküli 
munkák 

képesítés nélküli munkák összesen 28% 100% 
felsőfokú végzettséget igénylő munkák 0% 0% 
egészségügyi munka 0% 0% 
külföldi szakmunka 0% 0% 
egyéb külföldi munka 0% 0% 

külföldi munka 

külföldi munka összesen 0% 0% 
 Összesen 100%  

Forrás: saját szerkesztés az újsághirdetések alapján 
A Kolozs megyei álláshirdetések alapján is megfigyelhető a különbség a székelyföldi 

struktúrához képest, nagyobb arányban (és sokkal nagyobb számban) jelenik meg az ipari 

parkok munkaerőkereslete: mérnökök, gyári betanított/segédmunkások iránti igény. 

A Partium-on belül csak szatmári és szilágysági újságokat követtük, ezért az erre a régióra 

vonatkozó eredményünk nem tekinthető reprezentatívnak. 

3.14. táblázat. A Partiumi álláshirdetések a nyomtatott sajtóban (2010. március-április) 

Foglalkozási 
főcsoportok Foglalkozási csoportok Összes 

megoszlás 

Főcsoporton 
belüli 

megoszlás 
menedzser (közép és felsővezető) 0% 4% 
értékesítő (marketinges) 3% 25% 
könyvelő 0% 0% 
pénzügyes 0% 0% 
egyéb közgazdász 0% 0% 
jogász/jogtanácsos 0% 0% 
informatikus, programozó 1% 7% 
gépészmérnök 3% 19% 
építészmérnök 1% 7% 
egyéb mérnök (élelmiszer stb.) 0% 4% 
közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 0% 0% 
egyéb felsőfokú 5% 35% 

felsőfokú 
végzettséget 
igénylő munkák 

felsőfokú összesen 14% 100% 
érettségit értékesítő (ügynök) 0% 0% 
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biztosítási bróker (ügynök) 0% 0% 
egyéb gazdasági 0% 7% 
közigazgatás (államigazgatás, önk. stb.) 0% 0% 
egyéb érettségit igénylő munka 3% 93% 

igénylő munkák 

érettségit igénylő munkák összesen 3% 100% 
könyvelés/előkönyvelés 0% 0% 
egyéb gazdasági 0% 3% 
építkezés 1% 7% 
egészségügyi munka 1% 4% 
gyári szakmunkás 1% 7% 
egyéb szakmunka 14% 80% 

szakképzettséget 
igénylő munkák 

szakképzettséget igénylő munkák 
összesen 18% 100% 
gazdasági 0% 2% 
építkezés 0% 3% 
gyári betanított/segédmunkás 4% 27% 
egyéb 10% 68% 

képesítés nélküli  
munkák 

képesítés nélküli munkák összesen 14% 100% 
felsőfokú végzettséget igénylő munkák 0% 0% 
egészségügyi munka 1% 50% 
külföldi szakmunka 0% 0% 
egyéb külföldi munka 1% 50% 

külföldi munka 

külföldi munka összesen 2% 100% 
 összesen 100%  

Forrás: saját szerkesztés az újsághirdetések alapján 
A részletes foglalkozáskategóriák megoszlását vizsgálva azt találjuk, hogy a nevesített 

kategóriák közül leggyakoribb a gyári betanított segédmunkás (17%), a felsőfokú végzettségű 

értékesítési szakember (15%), a gépészmérnök (12) a legkeresettebb foglalkozások.  

A regionális különbségek jól megfigyelhetők az újságban hirdetett állások foglalkozási 

főcsoportok szerinti megoszlásában is:  
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3.27. ábra. Az újságokban megjelenő álláshirdetések foglalkozás főcsoportok szerinti 
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Forrás: saját szerkesztés az újsághirdetések alapján 

Az Erdély kategóriába lettek figyelembe véve az országos magyar nyelvű napilapokban, a 

Krónikában és az Új Magyar Szóban megjelenő álláshirdetések. Legszembetűnőbb eredmény, 

hogy a kolozsvári napilapban szignifikánsan nagyobb arányban jelennek meg felsőfokú 

végzettséget igénylő munkák hirdetései, mint a többi régióban.   



190 
 

3.7 Munkabérek  
A statisztikai hivatal adatai szerint a nominális bruttó fizetés 2010 márciusában 2.074 RON 

volt, míg a nettó fizetés elérte az 1.509 RON-t (kb. 360 euró).  

Az elmúlt időszakban a legjelentősebb változás a jövedelempolitikában az egységes, 16%-os 

személyi jövedelmi adókulcs és a differenciált minimálbér bevezetése volt. A differenciált 

minimálbér törvényi szabályozása szerint a szakképzetlen munkaerő számára 440 RON (kb. 

105 euró) a minimálbér, a szakképzettek esetében 528 RON (kb. 126 euró), szellemi 

munkások 550 RON (kb. 131 euró) főiskolai végzettségűek 660 (kb. 157 euró) és 880 RON 

(kb. 209 euró) az egyetemi végzettségűek esetében. A jelentős költségvetési hiánnyal 

küszködő román kormány jelenleg (2010. július) a progresszív szja adókulcsok visszaállítását 

tervezi. 

A lakosság jövedelmeinek több mint 60%-a munkabérből származik, de az elmúlt években 

nagy súlyt kaptak a társadalmi szolgáltatások és a külföldről érkező valutatranszferek. Ez 

utóbbi 2009-ben nagyon visszaeset, aminek az oka a külföldi vendégmunkások egyre 

nehezebb körülmények közötti munkavállalása.  

A következő ábrán a különböző gazdasági ágazatokban lévő átlag bruttó fizetések nagyságát 

láthatjuk 2010 márciusában RON-ban kifejezve.  

3.28. ábra. A bruttó átlag jövedelmek nagysága (RON) 2010-ben 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 
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Négy szektorban volt magasabb a bruttó fizetés az országos átlagnál: a bankszektorban, az 

informatikai és telekommunikációs szektorban, a közigazgatásban és honvédelemben, illetve 

az oktatásban. A legmagasabb átlagfizetés a bankszektorban volt (5.618 RON, kb. 1340 euró).  

3.29. ábra. Az ipari bruttó átlag jövedelmek nagysága (RON) 2010-ben 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 

Az ipart tekintve a legmagasabb átlag bruttó fizetés a kőolaj kitermelésben volt (4.272 RON), 

míg a legalacsonyabb bér a feldolgozó iparon belül a készruhagyártók esetében volt (1.092 

RON). 

3.30. ábra. Az átlagos bruttó és nettó bérek alakulása 2006-2010 között 
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Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) 



192 
 

A jövedelmek alakulásán is jól megfigyelhető a válság 2008 végén kezdődő hatása. A 

reálbérek vizsgálata céljából a következő ábrán a nettó és bruttó bérek változását az inflációs 

ráta alakulásával vetjük össze.  

3.31. ábra. A nettó és bruttó bérek növekedési ütemének és az inflációs rátának alakulása  
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Forrás: Statisztikai Hivatal és a Román Nemzeti Bank adatai alapján 

A válság 2008 végi begyűrűzését megelőző években Romániában jelentős reálbér növekedést 

könyvelhettünk el, 2009-ben pedig átlagosan 5,5%-kal csökkentek a reálbérek. A meghirdetett 

megszorító intézkedések és a közalkalmazottak bérének 25%-os csökkentésével 2010-ben 

még jelentősebb lesz a reálbércsökkenés. 

A 3.32. ábrán a nettó bérek nagyságát mutatjuk be általunk vizsgált területeken18.  

                                                 
18 Az Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) megyei szintű adataiból a foglalkoztatottak 
számával súlyozva határoztuk meg a régiók átlagos nettó bérét. 
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3.32. ábra. Az átlagos bruttó bérek alakulása 2006-2010 között 
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Forrás: saját számítás az Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) adatai alapján 

Székelyföldi megyék közöl Kovászna megyében a legalacsonyabb a nettó bérek nagysága 

(987 RON), ezt Hargita megye követi (998 RON) és Maros megyében lépi túl az 1.000 RON 

nagyságot (1.133 RON). A legmagasabb nettó átlagbér Temes megyében volt 1.319 RON, 

míg a legalacsonyabb Kovászna megyében. A legalacsonyabb átlag nettó bérek Kovászna és 

Hargita megyében volt Erdélyi szinten (a legmagasabb és legalacsonyabb átlag nettó bér 

közötti eltérés 33% volt). 
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4. A romániai magyar közép- és felsőfokú oktatás  

Feltérképezve a romániai magyar közép- és felsőfokú oktatást a gazdasági és társadalmi 

sajátosságok tükrében, azt láttuk, hogy egy igen átgondolt összehangolásra van szükség.  

A fejezet alapinformációi tételesen: 

- Romániában 144 középfokú magyar nyelven is oktató intézmény működik 9688 

magyar helyet kínálva, továbbá 10 felsőfokú alapképzést biztosító egyetem működik, 

5978 magyar helyet hirdetve.   

- Az állam által oktatásra szánt összeg elmarad az európai átlagtól és diákok és szüleik 

elvárásaitól is. 

- A középfokú képzés szakirányai és az egyetemi képzési ágak között nincs 

megegyezés, ám a diákok választási preferenciáit tekintve sem feltétlenül van szoros a 

kapcsolat aközött, hogy milyen szakon járt középiskolában egy fiatal és hogy milyen 

profilú egyetemen tanul tovább 

-  Az utóbbi három évben az figyelhető meg, hogy a magyar érettségiző korban lévő 

fiatalok 70%-a érettségizik, ami közelít az európai átlaghoz.  

- Körülbelül minden ötödik magyar gyerek nem magyar nyelvű, hanem román nyelvű 

felsőoktatási intézményben kezdte/kezdi el tanulmányait 

- A romániai felsőoktatásban nagy változást hozó jelenség az egyetemek kihelyezett 

tagozatainak elterjedése, minden kisvárosban van már egyetemi oktatás, nagy román 

egyetemek képeznek itt „szakembereket”. 

- Erdélyben a magyar nyelvű képzést nyújtó szakok nagyon különböző oktatási 

minőséget képviselnek és eltérő stratégiát követnek. A felsőoktatási intézményeket 

három szegmensbe soroltuk: elit-, tömeg- és papírképzés.  

- Az elfogadható minőségű képzést sem nyújtó „diplomagyárak” nagy részesedését 

tartjuk a romániai magyar felsőoktatás és társadalom egyik legnagyobb 

problémájának. Ezek az intézmények megtöltik a munkaerőpiacot a nagyon alacsony 

színvonalú szaktudással rendelkező munkavállalókkal, amivel nemcsak a szakmák 
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presztízsét, hanem elsősorban a munkaadók versenyképességét rontják, ezáltal 

hátráltatják vagy ellehetetlenítik a román gazdaság felzárkózását a Közép-Kelet 

Európai átlaghoz. 

A romániai felsőoktatási rendszerre jellemző vonás, hogy az egyetemi képzés 

decentralizációja következtében fokozatosan csökken a rendszer standardizáltsága és 

rétegzettsége. Az egyetemi autonómia kialakulása egy pozitív trend kellene legyen, 

amennyiben az oktatás ténylegesen a munkaerő-piaci követelményekre reflektálna. 

A pályakezdő fiatalok esetében egyre inkább jellemző, hogy nincs megfelelés a végzettség és 

az adott munkahely között, ami az intézményes képzés és a munkaerőpiac közötti 

aszinkronitást jelenti.  

Az oktatásból a munkába történő átmenet vezérlésében úgy tűnik, egyre nagyobb szerep jut a 

piacnak, amely rugalmasabban képes kezelni a gazdaságban egyre gyorsabban változó 

humánerőforrás-igényeket.  

A fent vizsgált karrierek azt bizonyítják, hogy bizonyos feltételek megléte mellett (szülői 

háttér, kapcsolati tőke, vállalkozói véna) a székelyföldi fiatal diplomások képesek munkát 

találni, még ha ezek a munkahelyek nem is kínálják a tökéletes karrier perspektíváját. A 

szegényebb, gyengébben szituált szülők gyermekei kevésbé vállalkozóak inkább a biztos, 

nem a versenyszférában működő munkahelyeket preferálják.  

Sajnos Székelyföld esetében rendkívül magas azon családok aránya, kiemelten vidéki 

környezetben, ahol a hagyományos értékrend szerint a karrier az orvosi, tanári vagy 

köztisztviselői pályákhoz kapcsolódik, kevésbé az üzleti szektorhoz. 

A romániai viszonyokat szemlélve további lényeges probléma, hogy egyelőre még 

meglehetősen szűk az a piaci szegmens, amely karrierépítést, akár szaktanácsadás szintjén – 

kizárólag a szakmai kompetencia szempontjait érvényesítve – érdemben el tudná látni.  

Egy ilyen intézményhálózat kiépüléséig tehát a munka világába kilépő romániai (és ezen belül 

az erdélyi magyar) fiatalok a maguk egyéni stratégiája mentén kénytelenek munkahelyet, 

vagy akár munkát találni. 

A romániai közép- és felsőfokú oktatásra vonatkozó kutatásunkat két irányból terveztük 

megközelíteni. Igyekeztünk minden lehetséges információt összegyűjteni a középiskolákról és 

egyetemekről, tekintve a helyek számát, a szakok, szakirányok leírását. A szekundér 

adatgyűjtést és elemzést primer módszerekkel igyekeztünk kiegészíteni. Minden romániai 
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magyar középiskolába küldtünk ki kérdőívet, amely amellett, hogy milyen osztályok 

működnek az adott intézményekben, arra is rákérdez, hogy az abban az iskolában végzett 

hallgatók hány százaléka és hol tanul tovább. A visszaérkező kérdőívek csak nagy 

körültekintéssel használhatóak, ugyanis 144 magyarul is oktató középiskolából mindössze 15 

töltötte ki, ami nem reprezentatív, tekintve, hogy egyes régiókból nem is kaptunk információt. 

(A kérdőív megtalálható a mellékleteket tartalmazó CD-n.) Kvalitatív adatgyűjtési 

módszerként a mélyinterjú készítését használtuk, a Sapientia EMTE néhány hallgatójának 

eddigi életpályáját térképeztünk fel, továbbá az oktatási rendszer helyzetéről több ízben is 

beszéltünk középiskolai igazgatókkal, egyetemi oktatókkal.   

A romániai oktatási rendszerben az elemi (1-4. osztály) és általános (5-8. osztály) elvégzése 

után a diákok képességvizsgán vesznek részt és az ezen elért eredmények alapján kerülnek be 

a választott líceumi vagy szakiskolai osztály valamelyikébe. A szakiskolai osztályokba akkor 

is beiratkozhat a fiatal, ha nem kapott átmenőt a képességvizsgán. A líceumi 4 év végén 

érettségi vizsgát tesznek a diákok és a sikeres vizsga után továbbtanulhatnak. A szakiskolai 

oktatás végén van lehetőség érettségi vizsgát tenni, ha a diák a 11. osztály elvégzése után 

beiratkozik még két év líceumi osztályba, ezek a fiatalok tehát 5 év középiskolai oktatás után 

szereznek érettségi oklevelet.  

A kelet-közép-európai országok többségében az Alkotmányhoz, valamint a gazdasági és 

politikai életet szabályozó törvényekhez képest több éves késéssel születtek az oktatási 

törvények, Romániában 1995-ben lépett az oktatási törvény életbe, amelyet azóta többször is 

módosítottak. Romániában az oktatásra szánt állami költségvetés éves mértéke az 1994-1995-

ös tanévben a környező országoktól és a saját törvényben előírt minimális összegtől (a GDP 

4%-a) is elmaradt, a bruttó nemzeti termék 2%-a volt, és ebből a felsőoktatásra alig fél 

százalék jutott. 2008-ra javult a helyzet, az állami költségvetés 11,8%-a jutott ekkor már az 

oktatásra, ami 9.688,9 millió lejt jelent, a GDP 4,4%-át téve ki. Ez az összeg a következőképp 

oszlott meg az oktatási szintek között:  
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4.1. ábra. Az oktatásra szánt összeg %-os eloszlása a különböző oktatási szintek között 

Az oktatásra szánt összeg %-os eloszlása

Óvodai oktatás
9,0%

Általános iskolai 
oktatás
20,0%

Középiskolai oktatás
37,0%

Felsőoktatás
25,0%

Más
9,0%

 
Forrás: saját szerkesztés az UIS Statistics adatai alapján 

A kutatás keretén belül a Romániai magyar nyelvű középiskolai (érettségi oklevél szerzésével 

záruló képzések) illetve alapképző egyetemi oktatást (bachelor) mértük fel a 2010/2011-es 

tanév beiskolázási adatait véve figyelembe. Forrásként a középiskolák esetében a Román 

Oktatási Kutatási Ifjúsági és Sport Minisztérium adatbázisát használtuk, míg a felsőoktatási 

adatokat az egyetemek weboldalairól illetve az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) 

Egyetemi kalauz című kiadványából szereztük be.  
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4.1. Középiskolai oktatás 
4.1.1. Meghirdetett magyar helyek száma képzési áganként Romániában 

Romániában 144 olyan oktatási intézmény működik (a részletes lista megtalálható az 1-3 

számú. mellékletekben), amely magyar nyelvű oktatást biztosít a középiskolásoknak, összesen 

9688 helyet kínálva. Szakirányonként a helyek száma a következőképpen oszlik meg:  

4.1. táblázat. A magyar nyelven oktató középiskolákba beiskolázott diákok száma képzési 
ágak szerinti bontása 

Képzési ág Helyek száma Helyek százalékos aránya 
Reál 2688 27,75 
Műszaki 2494 25,74 
Szolgáltatás 1504 15,52 
Humán  1174 12,12 
Természeti erőforrások és környezetvédelem 672 6,94 
Teológia  634 6,54 
Művészeti 320 3,30 
Pedagógia 144 1,49 
Sport 58 0,60 
Összesen 9688  

Forrás: saját szerkesztés a Román Oktatási Kutatási Ifjúsági és Sport Minisztérium 
honlapján található adatok alapján  
A magyar iskolák a fenti táblázat értelmében legnagyobb arányban a reál illetve a műszaki 

oktatásra helyezik a hangsúlyt, ezen képzési ágakra hirdetik meg a legtöbb helyet. A második 

fontos terület a szolgáltatás képzési ág (ide tartozik a vendéglátás, kereskedelem, turizmus, 

tanácsadás, stb. terület) és csak negyedikként jelenik meg a humán képzési ág. 

Erdély területén kívül egyetlen középiskola működik, a bukaresti Ady Endre Elméleti líceum, 

amely egy 28 helyet biztosító matematika-informatika szakos kilencedik osztályt indít.   

4.1.2. A középiskolai helyek képzési áganként Székelyföldön 

A három székelyföldi megyében 69 középiskola működik, ezek 5.740 hellyel várják a 

2010/2011-es tanévben középiskolába jelentkezőket. 
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4.2. táblázat. A székelyföldi magyar nyelven oktató középiskolák képzési ágak szerinti bontása 
Képzési ág Helyek száma Helyek százalékos aránya 

Műszaki 1738 30,28 
Reál 1148 20,00 
Szolgáltatás 1028 17,91 
Humán  586 10,21 
Természeti erőforrások és környezetvédelem 532 9,27 
Teológia  326 5,68 
Művészeti 236 4,11 
Pedagógia 88 1,53 
Sport 58 1,01 
Összesen 5740  

Forrás: saját szerkesztés a Román Oktatási Kutatási Ifjúsági és Sport Minisztérium 
honlapján található adatok alapján  
A fentebb bemutatott képzési ágak szerinti eloszlás azt mutatja, hogy Székelyföldön a legtöbb 

diák műszaki profilú osztályban végzi középiskolai tanulmányait, ezt követi a reál majd a 

szolgáltatás terület és az előzőekhez képest csak kis számban (586 hely) tanulhatnak humán 

területen a fiatalok. 

4.1.3. A középiskolai helyek képzési áganként a Partiumban  

A Partiumban (Bihar, Szatmár és Szilágy megyék) összesen 44 iskolában zajlik magyar 

nyelvű középiskolai oktatás, így a 15 éves magyar fiatalok közül 2.296-nak nyújtva 

lehetőséget az anyanyelvén való tanulásra.  

4.3. táblázat. A partiumi középiskolák magyar osztályainak képzési ágak szerinti bontása 
Képzési ág Helyek száma Helyek százalékos aránya 

Reál 812 35,37 
Műszaki 532 23,17 
Humán  364 15,85 
Szolgáltatás 196 8,54 
Teológia  168 7,32 
Természeti erőforrások és környezetvédelem 140 6,10 
Művészeti 56 2,44 
Pedagógia 28 1,22 
Sport 0 0,00 
Összesen 2296  

Forrás: saját szerkesztés a Román Oktatási Kutatási Ifjúsági és Sport Minisztérium 
honlapján található adatok alapján  
A Partiumban reál képzésben részesül a legtöbb fiatal, itt azonban a műszaki képzés után már 

jelentősebb szerephez jut a humán képzés, maga mögé utasítva a szolgáltatás képzési ágat.  
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4.1.4. A középiskolai helyek képzési áganként Kolozs megyében 

Kolozs megye 15 iskolájában 672 helyet kínál a magyar ajkúaknak. 

4.4. táblázat. A középiskolák képzési ágak szerinti bontása Kolozs megyében 
Képzési ág Helyek száma Helyek százalékos aránya 

Humán  56 2,44 
Műszaki 56 2,44 
Művészeti 28 1,22 
Pedagógia 0 0,00 
Reál 364 15,85 
Sport 0 0,00 
Szolgáltatás 84 3,66 
Teológia  84 3,66 
Természeti erőforrások és környezetvédelem 0 0,00 
Összesen 672  

Forrás: saját szerkesztés a Román Oktatási Kutatási Ifjúsági és Sport Minisztérium 
honlapján található adatok alapján  
Kolozs megyében is az előbbiekben bemutatott régiókhoz hasonlóan a reál oktatásra helyezik 

a hangsúlyt, a magyar helyek számának (672) felét is meghaladja ezen képzési ág beiskolázási 

száma (364). A szolgáltatás profil mellett Kolozs megyében megjelenik ugyanolyan 

részarányban a teológia profil. A helyek számát illetően harmadik holtversenyben a humán és 

a műszaki képzési ág 56-56 helyet biztosítva a diákoknak.  
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4.2. Felsőoktatás 
A romániai felsőoktatás a bolognai oktatási rendszer szerint működik, ezen kutatás az 

alapképzésre (bachelor) terjed ki. Arra vonatkozóan, hogy hány helyet hirdetnek az országban 

összesen a felsőoktatásban éppen a kihelyezett tagozatok, távoktatásos képzések mérhetetlen 

nagy száma miatt nem sikerült információt találni. A tandíjmentes helyek száma Romániában 

a 2010/ 2011-es tanévre összesen 62.000-re tehető. A magyar nyelven hirdetett helyek száma 

5.978.  

4.2.1. A magyarul meghirdetett helyek száma képzési áganként                

Romániában 

Romániában 10 felsőoktatási intézmény (a részletes lista megtalálható 1 - 3 számú 

mellékletekben) biztosít magyar nyelvű képzést, összesen 51 képzési ágon az 4.5. sz. 

táblázatban bemutatott beiskolázási számokkal. Erdély területén kívül egyedül a Bukaresti 

Egyetem biztosít magyar képzést Hungarológia szakon 15 tandíjmentes helyet hirdetve.  

4.5. táblázat. A romániai magyar felsőoktatási helyek száma képzési áganként  

Képzési ágak 
Tandíj-
mentes 

Tan-
díjas 

Levelező 

Alkalmazott mérnöki tudományok 10 3  
Alkalmazott modern nyelvek  50  
Alkalmazott műszaki tudományok 10 20  
Biológia 24 25  
Elektronikai mérnök és távközlés 15 35  
Élelmiszeripari mérnök 20 30  
Filmművészet és média 20 10  
Filozófia 30 35  
Fizika 25 9  
Fogorvosi 35 35  
Földrajz 91 160  
Geológia mérnöki 18 10  
Gyógyszerészeti 35 35  
Humán 15   
Informatika 80 155  
Ipari mérnöki 15 35  
Jog 20 60  
Kémia  11 10  
Kertészet  20 60  
Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika 10 20  
Kommunikációs tudományok 59 100 50 
Könyvelés 25 25  
Környezetmérnök 20 30  
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Környezettudomány 49 87 50 
Közgazdaság 55 45  
Közigazgatás tudományok 55 75  
Kulturális tanulmányok 14 10  
Marketing 31 49  
Matematika 21 35  
Mechatronika és robotika 25 25  
Management 60 75  
Mérnök-közgazdász 15 15  
Művészet 20 10  
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok 36 25  
Neveléstudományok 125 712 20 
Nyelv és irodalom 171 288  
Orvosi 151 95  
Pénzügy 50 125  
Politikatudományok 19 15  
Pszichológia 34 80  
Rendszerek 20 20  
Számítógépek és információtechnológia 35 60  
Színház 37 34  
Szociális munkás 30 55  
Szociológia 129 309  
Teológia 134 70  
Testkultúra és sport 27 75  
Történelem 52 35  
Üzletigazgatás 136 239 50 
Vegyészmérnöki 17 10  
Zene 17 10  
 Összesen 2173 3635 170 
Mindösszesen 5978 

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz 
című kiadványa alapján  
A fenti lebontást nagyobb csoportokba osztottuk tudományterület szerint, a legnagyobb 

beiskolázási számot mutató jól elkülöníthető területeket a következő táblázat mutatja be:  
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4.6. táblázat. A jelentősebb felsőoktatási tudományterületek Romániában a magyar oktatás 
tekintetében 

Képzési ág 
Helyek 
száma 

Helyek 
százalékos 

aránya 
Neveléstudomány  857 32,79 
Gazdaságtudomány  815 31,18 
Humán, nyelv és irodalom 524 20,05 
Műszaki, mérnök tudomány 418 15,99 
Összesen 2614  

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz 
című kiadványa alapján  
A fenti négy nagyobb terület 43,73%-át teszi ki a romániai magyar felsőoktatási helyek 

számának.  

Amint azt a 4.2. sz. ábra is mutatja, főként a nappali tagozatra összpontosít a magyar 

felsőoktatás, ami a minőségi oktatás alapfeltétele. Ám azt is látnunk kell, hogy sokkal 

nagyobb a tandíjas helyek aránya, ami a magyar családok anyagi helyzetét is figyelembe véve 

nem a legkedvezőbb. Már az is komoly kiadás a szülőknek, ha a gyerek megélhetését más 

városban kell finanszírozni, nemhogy még a tandíját is fizetni.  

4.2. ábra A magyar tandíjmentes, tandíjas és levelező helyek aránya Romániában  

Tandíjmentes, tandíjas, levelező helyek aránya

Tandíjmentes 
helyek (2173)

36,3%

Tandíjas 
helyek (3635)

60,8%

Levelező 
helyek (170)

2,8%

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz című 

kiadványa alapján  

4.2.2. A magyar felsőoktatási kínálat Székelyföldön 

Székelyföldön hét intézmény kínál különböző felsőoktatási szakokat, három ebből itteni 

székhelyű (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar 
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Tudományegyetem, Színházművészeti Egyetem), míg négy kihelyezett tagozatként működik 

(Babeș- Bolyai Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Modern Üzleti 

Tudományok Főiskolája, Budapesti Corvinus Egyetem). A hét egyetem összesen 2.425 helyet 

kínál, ebből 822 tandíjmentes, 1483 tandíjas és 120 levelező tagozaton végezhető el. A 

romániai magyar oktatás 40,57%-a valósul meg Székelyföldön. A kihelyezett tagozatok igen 

nagy arányban ajánlanak helyeket a Székelyföldön tanulni vágyóknak, mégpedig a teljes 

beiskolázás szám 40,78%-át kínálják.  

4.3. ábra A három székelyföldi megye beiskolázási számának aránya  

Felsőoktatási helyek száma Székelyföldön

Hargita 
megye (912)

37,6%

Kovászna 
megye (387)

16,0%

Maros megye 
(1126)
46,4%

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz című 

kiadványa alapján  

A továbbiakban megvizsgáljuk a képzési ágak szerinti bontást a székelyföldi felsőoktatást 

illetően:  

4.7. táblázat. A Székelyföld részesedése a jelentősebb magyar nyelvű felsőoktatási 
tudományterületekből  

Képzési ág 
Helyek száma 

Románia 
Helyek száma 

Székelyföld 
%-os 
arány 

Neveléstudomány  857 467 54,50 
Gazdaságtudomány  815 380 46,62 
Humán, nyelv és irodalom 524 130 24,81 
Műszaki, mérnök tudomány 418 350 83,73 

Összesen 2614 1327 50,76 
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Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz 
című kiadványa alapján  
A fenti táblázat azt mutatja, hogyan aránylanak tudományterületenként a romániai magyar 

beiskolázási számok a székelyföldi helyek számához. Láthatjuk, hogy az átlagot (50,76) igen 

erősen meghaladja a mérnöki, műszaki terület, fölé emelkedik még a neveléstudomány is, ám 

átlag alatt marad a gazdaságtudomány és a humán, nyelv és irodalom területe.  

4.2.3. Partiumi felsőoktatás  

Bihar megyében a Partiumi Keresztény Egyetem látja el a magyar hallgatók igényeit, és 

Szatmár megyében a Babeș- Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata. A partiumi 

magyar felsőoktatás ezzel ki is merült, az előbb említett két intézmény 811 helyet kínál az 

idén, ebből mindössze 246 tandíjmentes.  

4.8. táblázat. A Partium részesedése a jelentősebb magyar nyelvű felsőoktatási 
tudományterületekből  

Képzési ág 
Helyek száma 

Románia 
Helyek száma 

Partium 
%-os 
arány 

Neveléstudomány  857 166 19,37 
Gazdaságtudomány  815 225 27,60 
Humán, nyelv és irodalom 524 190 36,26 
Műszaki, mérnök tudomány 418 0 0 
Összesen 2614 581 22,22 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz 
című kiadványa alapján  
4.2.4. Felsőoktatás Kolozs megyében 

Kolozs megyében a Babeș- Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kolozsvári kara illetve a Protestáns Teológiai Intézet várja a magyarul 

tanuló fiatalokat, kitéve az országos magyar helyek 45,20%-át.      
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A tudományterületek szerinti bontás (4.9. táblázat) alapján megállapíthatjuk, hogy Kolozs 

megyében nem elsősorban a főbb tudományterületeknek megfelelő szakok működnek, a főbb 

területek 26,43%-át képezik Kolozsváron.  

4.9. táblázat. A Kolozsváron működő jelentősebb felsőoktatási tudományterületek aránya  

Képzési ág 
Helyek száma 

Románia 
Helyek száma 

Kolozs 
%-os 
arány 

Neveléstudomány  857 204 23,80 
Gazdaságtudomány  815 210 25,77 
Humán, nyelv és irodalom 524 209 39,88 
Műszaki, mérnök tudomány 418 68 16,27 

Összesen 2614 691 26,43 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz 
című kiadványa alapján  
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4.2.5. Az egyetemek rangsora a meghirdetett magyar nyelvű képzési         

helyek alapján 

4.10. táblázat. Az egyetemek rangsorolása a meghirdetett magyar nyelvű képzési helyek 
alapján  

Ssz.  Egyetem 
Tandíj-
mentes 

hely 

Tan-
díjas 
hely 

Leve-
lező 
hely 

Össze-
sen 

Tandíjmentes 
helyek százalékos 
aránya az összes 
helyek számából 

1. 
Babeş- Bolyai 
Tudományegyetem 

1158 2329  3487 33,20 

1. Sapientia Erdély Magyar 
Tudományegyetem 

434 681  1115 38,92 

2. Partiumi Keresztény Egyetem 220 365 50 635 34,65 

3. Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 

221 165  386 57,25 

4. Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája 

50  100 150 33,33 

5. Színházművészeti Egyetem 25 35  60 41,66 
Károli Gáspár Református 
Egyetem 

20 10 20 50 40,00 6. 

Budapesti Corvinus Egyetem 
kihelyezett tagozata  

 50  50 0 

7. Egyetemi Fokú Protestáns 
Teológiai Intézet 

30   30 100 

8. Bukaresti Egyetem 15   15 100 
Összesen 2173 3635 170 5978 36,35 

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz 
című kiadványa alapján  
A 4.10. sz. táblázatban a meghirdetett helyek száma szerint rangsoroltuk az egyetemeket, de 

emellett egy fontos arányra is rámutat a táblázat, mégpedig a tandíjas és tandíjmentes helyek 

arányára. Az országos átlag szerint a magyar beiskolázási számok 36,35%-a van tandíjmentes 

helyként meghirdetve. A fenti adatokból jól kitűnik, hogy ezt az átlagot az egyetemek 

próbálják is tartani, a Babeș- Bolyai, legtöbb helyet kínáló egyetem kissé elmarad az említett 

arányhoz képest, 33,20%-ban kínál térítésmentes helyet. A második legnagyobb intézmény, a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem meghaladja az átlagot, 38,92%-ban hirdet 

tandíjmentes helyet. Kiemelkedő eredményt mutat a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem, ugyanis a magyar helyek számának 57,25 százalékát hirdeti 

ingyenesre.  
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A 4.4. sz. ábra mutatja az egyes intézmények szerepét a romániai magyar felsőoktatásban. A 

Babeș- Bolyai Tudományegyetem legnagyobb arányban, 58,3%-ban vesz részt a képzésben, 

ám a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem szerepe 

is jelentős, 29,3%, a jelentőségét tovább fokozza a földrajzi elhelyezkedés, hogy 

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is kínál szakképzést. A Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészi Egyetem a magyar helyek 6,46%-át kínálja, míg a többi hat intézmény 

összesen 5,94%-át teszik ki az idei magyar beiskolázási számoknak.     

4.4. ábra A romániai magyar felsőoktatás szereplői és azok aránya a „piacon”  

A főbb intézmények aránya a magyar felsőoktatásban

Babes - Bolyai 
Tudományegyetem

58,3%

Sapientia EMTE
18,7%

Partiumi Keresztény 
Egyetem

10,6%

Más egyetemek
5,94%

Marosvásárhelyi 
orvosi egyetem

6,46%

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz című 

kiadványa alapján  

4.2.6. Születési és beiskolázási számok, arányok 

A továbbiakban nézzük a beiskolázási számokat illetve a születési adatokat. Ugyan a kutatás 

szempontjából – hogy az idei érettségi adatokkal és felsőoktatási beiskolázási számokkal 

összevethessük – nagyon fontos lenne az 1991-ben született magyar gyerekek száma, 

romániai népszámlálási adatok csak 1992-től álltak rendelkezésünkre. Tudjuk, hogy 2010-ben 

8.420 fiatal érettségizett, akiknek nagy része 1991-ben és 1992-ben született. Az érettségiző 

korúak számát 12.000-re becsüljük, tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar fiatalok körében egy 

korosztálynak megközelítőleg 70%-a érettségizik. Az idén magyarul érettségizők 83,84%-a 
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tett sikeres vizsgát, ez összesen 7.059 diákot jelent. Az előző alfejezetből kiderült, hogy 5.978 

magyar egyetemi hely, úgyhogy az érettségizettek 84,68%-ának kell Romániában magyarul 

továbbtanulnia ahhoz, hogy minden meghirdetett helyet elfoglaljanak. Ez komoly pillanatnyi 

felsőoktatási túl-kapacitásra utal.  

Demográfiai háttér  

Romániában a rendszerváltozás (1989) után engedélyezték az abortuszt, és a már addig is 

egyre csökkenő természetes szaporulat negatív előjelet kapott és a természetes fogyás állapota 

állt be a romániai lakosság, de a romániai magyarok körében is.  

A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő okaként a természetes fogyást 

jelölhetjük tehát meg, amely közel 200 000 fős létszámcsökkenés kissé több mint felét teszi 

ki. A nemzeti identitásváltásnak tulajdonítható asszimilációs veszteségek is részben ezen belül 

jelennek meg, nehezen becsülhető módon. A kivándorlás különböző formái okozzák a 

létszámcsökkenés kisebbik felét, a véglegesen kitelepedettek a teljes fogyás mintegy 

egynegyede (kb. 52 ezer fő), a többi része pedig a népszámlálási módszertanok változásának 

tulajdonítható. Ide sorolhatjuk az ideiglenes kinn tartózkodók által okozott létszámcsökkenést, 

ennek nagyságrendje szakértői becslés alapján 50-70 000 fő közötti értékre tehető, ami teljes 

fogyás 20-30 százalékát teszi ki, attól függően, hogy az asszimilációs veszteségeket hova 

számítjuk (ez utóbbi nagyságrendjét a teljes fogyás 6-15 százaléka közé helyezem, sok 

kérdőjellel). A létszámcsökkenés összetételének százalékos becslése meglehetősen 

problematikus, és csak nagyon hozzávetőlegesen lehet megtenni, mivel 10 év alatt a 

lehetséges okok esetenként összekapcsolódva érvényesülnek.  

A természetes fogyás fő oka az alacsony termékenység, amely beleilleszkedik ugyan a kelet-

európai termékenységcsökkenési trendbe, de annak legalacsonyabb értékeit közelíti. A 

termékenység különböző mutatóinak elemzése alapján kiderül, hogy valójában csupán 

posztszovjet térségben figyelhetők meg a romániai magyarokéhoz fogható, alacsony női 

termékenységi mutatók. Amíg ott az életszínvonal drasztikus (relatív) csökkenése a fő oka az 

alacsony gyermekvállalásnak, Erdélyben a magyarságra jellemező, hogy a nyugat-európai 

trendhez hasonlóan az 1989-es változásoknál korábban kezdődő, csökkenő tendenciájú 

termékenységi pattern is hatással van, valamint a mérhető létszámcsökkenéshez az elöregedő 

korstruktúra is hozzájárul. A kisebbségi helyzet következtében a vegyes házasságok is 

hatással vannak az etnikai reprodukcióra.  
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A romániai magyarok létszámfenntartásának megvalósítását egy összetett népességpolitikai 

stratégiával lehet elérni. Ennek alapja egy hatékony országos családpolitika, a magyar nyelvű 

iskolaválasztás többoldalú serkentése az asszimiláció megfékezéséhez, és nem utolsó sorban 

az életszínvonal olyan ütemű növekedése, amely legalább a Magyarországra irányuló 

kivándorlást a jelenleginél mérsékeltebb üteművé teheti, ideális esetben pedig minimalizálja. 

Az alábbi táblázatban tekintsük meg a születési adatokat és a becsült érettségiző számot az 

adott korosztályból, jól látszik, hogy az érettségizők száma folyamatosan csökkenni fog. Az 

érettségizők számát az születési számokból évente 70%-ra becsültük, az előző évek 

érettségizők számából kiindulva. 
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4.11. táblázat. Születési számok és a becsült érettségizői szám (70%) az adott évfolyamból  

Év Magyarok Becsült érettségiző szám 
Az adott évfolyam ebben az 
évben éri el a felsőoktatási 

kort  
1992 14.837 10.386 2011 
1993 12.921 9.045 2012 
1994 13.167 9.217 2013 
1995 12.513 8.759 2014 
1996 11.940 8.358 2015 
1997 12.084 8.459 2016 
1998 12.299 8.609 2017 
1999 11.746 8.222 2018 
2000 11.802 8.261 2020 
2001 11.288 7.902 2021 
2002 10.687 7.481 2022 

Forrás: saját szerkesztés a 2002-es népszámlálási adatok alapján  
Tekintsünk a középiskolai beiskolázási számokra, idén 9.688 kilencedikes diákot várnak a 

magyar középiskolák, ezen fiatalok jórészt 1995-ben születtek, tehát ahhoz, hogy a 

középiskolai magyar helyek beteljenek a korosztály 77,42%-a kell úgy döntsön, hogy 

középiskolában tanul tovább és érettségizik.   

4.2.7. A romániai magyar felsőoktatás oktatói bázisa  

A továbbiakban nézzük a romániai magyar felsőoktatási szakokon oktatók számát a három 

legnagyobb intézményben: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Sapientia EMTE és Partiumi 

Keresztény Egyetem. Az adatbázist az egyetemek honlapján elhelyezett információk alapján 

készítettük, megnézve a szakmai önéletrajzokat. Azon oktatókat vettük figyelembe, akik a 

fentebb részletesen tárgyalt magyar nyelven zajló oktatást biztosítják. Nem találtunk 

információt a jogi szakok oktatóira vonatkozóan, így ezt a lenti táblázatban nem is 

szerepeltetjük. A mintába szerettük volna bevenni a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemet is, de nem volt elég információnk a honlapon  

4.12. táblázat. Egyetemi oktatók száma (kiemelve a docensek, professzorok számát) 
szakterületenként az egyes egyetemeken*  

Szakterület  Partium Sapientia BBTE 
Összesen 47 16 12 

Professzor és docens 15 4 4 Bölcsész 
 Docens, professzor arány a 

teljes oktatói létszámra 
31,92 25 33,33 
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Összesen 9  10 
Professzor és docens 4  6 Filozófia-történelem 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

44,44  60,00 

Összesen   36 
Professzor és docens   7 Pszichológia 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

  19,44 

Összesen 24 35 19 
Professzor és docens 5 9 9 Társadalomtudományok 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

20,83 25,71 47,37 

Összesen   28 
Professzor és docens   3 Politika, közigazgatás 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

  10,71 

Összesen 12  22 
Professzor és docens 4  5 Teológia 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

33,33  22,73 

Összesen 13 21 25 
Professzor és docens 3 4 3 Közgazdaság 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

23,08 19,05 12 

Összesen 25   
Professzor és docens 9   Művészet 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

36   

Összesen  19 26 
Professzor és docens  4 13 Matematika, informatika 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

 21,05 50 

Összesen   58 
Professzor és docens   21 Természettudományok 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

  36,21 

Összesen  72  
Professzor és docens  17  Műszaki tudományok 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

 24,29 23,61 

Összesen  16 5 
Professzor és docens  3  Környezettudományok 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

 18,75  

Összesen  9  
Professzor és docens  1  Média 

 Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

 11,11  

Összesen  9 3 Európai tanulmányok 
Professzor és docens  2  
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Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

   

Összesen   8 
Professzor és docens   4 Fizika 

Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

  50 

Összesen   12 
Professzor és docens   5 Kémia és vegyészmérnöki 

Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

  41,66 

Összesen   17 
Professzor és docens   2 Biológia és geológia 

Docens, professzor arány a 
teljes oktatói létszámra 

  11,76 

Összesen   19 
Professzor és docens    

Földrajz 
Docens, professzor arány a 

teljes oktatói létszámra 
   

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 
* a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nélkül 

Az 4.12. sz. táblázat adatai csak főállású oktatókra vonatkozik. Fontos információ a docens, 

professzor arány a teljes oktatói létszámból, ugyanis az egyes oktatási programok 

akkreditálásánál elengedhetetlen sarokszám ez. A bachelor, alapképző programok esetében 

min. 20% kell legyen, míg a mesteri programoknál min. 80%, az akkreditációs folyamat során 

a társult professzorok, docensek is növelik ezt az értéket, ám mégis hasznos tudni, hogy az 

adott oktatási intézmények egyes szakjai hol állnak.  

Matematika területen oktatók száma és a professzor, docens arány is nagyobb a Babeș-

Bolyain mint a Sapientián, de meg kell jegyeznünk, hogy sokkal több matematikát igénylő 

szak van a Babeș-Bolyai egyetem keretén belül. 

4.5. ábra. Matematika, informatika szakos oktatók száma a Sapientián és a BBTE-n 
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Matematika, informatika szakos oktatók

70 72

17 17

Sapientia BBTE

Összesen

Professzor és docens

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 

Teológiát a Sapientián nem oktatnak, ennek megfelelően a másik két intézményben vannak 

ilyen szakosodással rendelkező tanárok. A filozófia, történelem oktatás szintén hasonlóan a 

két helyszínen van. 

4.6. ábra. A teológia szakos oktatók száma a PKE-n és a BBTE-n  

Teológia szakos oktatók

12

22

4
5

Partium BBTE

Összesen

Professzor és docens

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 

4.7. ábra. A filozófia és történelem szakos oktatók száma 
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Filozófia- történelem szakos oktatók

9

10

4

6

Partium BBTE

Összesen

Professzor és docens

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 
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4.8. ábra. A műszaki képzésben résztvevő oktatók száma 

70 72

17 17

Sapientia BBTE

Összesen

Professzor és docens

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 

Három területen van mindhárom intézményben oktatás: gazdaságtudományok, 

társadalomtudományok illetve a bölcsészet, utóbbiba vettük bele a magyar nyelv és az idegen 

nyelv oktatást is. 

Gazdasági jellegű tárgyakat oktatók mindhárom intézményben relatív nagyszámban 

képviseltetik magukat, mindhárom intézményben közel azonos a minősített oktatók száma. Ez 

egy olyan tudományterület, amely akárcsak a bölcsészet a munkapiacon igen széleskörűen 

hasznosítható. 

4.9. ábra. A gazdasági szakos oktatók száma a három legnagyobb oktatási intézményben  

Gazdasági jellegű tárgyak oktatói

13

21

25

3
4

3

Partium Sapientia BBTE

Összesen

Professzor és docens

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 
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Társadalomtudomány keretei közé a szociológia és szociális munkás szakok oktatásához 

kapcsolódó tanári gárdát vettük számba, itt látható, hogy a Kolozsváron van a legtöbb 

minősített oktató. Bölcsészeten oktatók száma a Partiumon a legnagyobb, a minősített oktatók 

aránya is ennek megfelelően itt a legnagyobb.  

4.10. ábra. A társadalomtudományok oktatóinak száma 

Társadalomtudományok oktatói

24

35

19

5

9 9

Partium Sapientia BBTE

Összesen

Professzor és docens

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 

4.11. ábra. Bölcsészeten oktatók száma 

Bölcsész oktatók

47

16

12
15

4 4

Partium Sapientia BBTE

Összesen

Professzor és docens

 
Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapjai alapján 
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4.3. Észrevételek, következtetések  
A középiskolába induló 15 éves fiatal még nem tudja, milyen szakirány felelne meg 

képességeinek, és nem is mérik ezt hatékonyan fel intézményi keretek között sem. A jó 

képességű gyerekek esetében, akik jó eredmény érnek el a képességvizsgán a szülők eldöntik, 

hogy abban a középiskolában illetve osztályban tanul a gyerek tovább, ahol a legjobb tanárok 

tanítanak. A gyengébb képességvizsga-jegyeket szerzőknek „maradék-elven” maradnak azok 

a szakirányok, amelyeket még nem választott senki, attól függetlenül, hogy mi felelne meg a 

gyereknek.  

Az egyetemi szakokra való jelentkezésnél mód van a fenti szakirányultság-választás 

korrekciójára.  

A fentiek fényében nem feltétlenül szoros a kapcsolat aközött, hogy milyen szakon járt 

középiskolában egy fiatal és hogy milyen profilú egyetemen tanul tovább. Nincs olyan 

speciális tudásra szükség a romániai egyetemeken, amit ne lehetne egy más szakirányról 

érkezőnek is behozni: lehet orvostanhallgató egy filológia középiskolai osztályból érkező diák 

és lehet kommunikáció szakos egyetemi hallgató a könyvelés osztályból érkező tanuló.  

Az utóbbi három évben az figyelhető meg, hogy a magyar érettségiző korban lévő fiatalok  

70%-a érettségizik, ami közelít az európai átlaghoz, ez azzal is magyarázható, hogy 2008-tól 

Romániában a tíz osztály elvégzése a kötelező az előző nyolc helyett.  

A 4.13. táblázat képzési ágak szerinti bontásban mutatja be, hogy az egyes 

tudományterületeket mely oktatási intézményekben oktatják párhuzamosan magyar nyelven 

Romániában. Jól látszik, hogy egyes területeken jelentős túlkínálat van, tekintve a 

meghirdetett helyek számát.  

 4.13. táblázat. A romániai magyar felsőoktatás képzési ágak szerinti bontása 

Képzési ág  Egyetem Megye Város 
Tandíj-
mentes 

tan-
díjas 

Leve-
lező 

Össze-
sen 

Neveléstudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 15 30   

Neveléstudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 9 10   

Neveléstudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 10 130   

Neveléstudományok BBTE Maros Marosvásárhely 10 130   

Neveléstudományok BBTE Hargita Székelyudvarhely 23 130   

Neveléstudományok BBTE Szatmár Szatmárnémeti 11 130   

Neveléstudományok BBTE Kovászna Kézdivásárhely 12 130   

Neveléstudományok KGRE kt Maros Marosvásárhely 20   20 

Neveléstudományok PKE Bihar Nagyvárad 10 15   

Neveléstudományok SZE Maros Marosvásárhely 5 7   

857 

Nyelv és irodalom PKE Bihar Nagyvárad 7 23   

Nyelv és irodalom PKE Bihar Nagyvárad 20 20   

459 
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Nyelv és irodalom BBTE Kolozs Kolozsvár 5 10   

Nyelv és irodalom BBTE Kolozs Kolozsvár 8 10   

Nyelv és irodalom BBTE Kolozs Kolozsvár 6 10   

Nyelv és irodalom BBTE Kolozs Kolozsvár 6 10   

Nyelv és irodalom BBTE Kolozs Kolozsvár 17 20   

Nyelv és irodalom PKE Bihar Nagyvárad 8 27   

Nyelv és irodalom BBTE Kolozs Kolozsvár 38 50   

Nyelv és irodalom PKE Bihar Nagyvárad 15 25   

Nyelv és irodalom BBTE Kolozs Kolozsvár 9 10   

Nyelv és irodalom PKE Bihar Nagyvárad 7 18   

Nyelv és irodalom S-EMTE Hargita Csíkszereda 25 25   

Nyelv és irodalom S-EMTE Hargita Csíkszereda   30   

Szociológia BBTE Kolozs Kolozsvár 10 45   

Szociológia BBTE Kolozs Kolozsvár 33 45   

Szociológia PKE Bihar Nagyvárad 17 18   

Szociológia PKE Bihar Nagyvárad 16 19   

Szociológia S-EMTE Hargita Csíkszereda 13 37   

Szociológia BBTE Kolozs Kolozsvár 40 145   

438 

Üzletigazgatás PKE Bihar Nagyvárad 35 40   

Üzletigazgatás MÜTF Hargita Székelyudvarhely 50   50 

Üzletigazgatás BBTE Kolozs Kolozsvár 20 30   

Üzletigazgatás BBTE Kovászna Sepsiszentgyörgy 16 84   

Üzletigazgatás BBTE Kovászna Sepsiszentgyörgy 15 85   

425 

Földrajz BBTE Kolozs Kolozsvár 20 10   

Földrajz BBTE Kolozs Kolozsvár 18 10   

Földrajz BBTE Kolozs Kolozsvár 34 100   

Földrajz BBTE Hargita Gyergyószentmiklós 19 40   

251 

Orvosi MOGYE Maros Marosvásárhely 10 30   

Orvosi MOGYE Maros Marosvásárhely 135 50   

Orvosi MOGYE Maros Marosvásárhely 6 15   

246 

Informatika BBTE Kolozs Kolozsvár 55 130   

Informatika S-EMTE Maros Marosvásárhely 25 25   
235 

Kommunikációs tudományok MÜTF Hargita Székelyudvarhely     50 

Kommunikációs tudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 12 20   

Kommunikációs tudományok S-EMTE Maros Marosvásárhely 15 15   

Kommunikációs tudományok S-EMTE Hargita Csíkszereda 13 37   

Kommunikációs tudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 7 8   

Kommunikációs tudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 12 20   

209 

Teológia PKE Bihar Nagyvárad 15 20   

Teológia KGRE kt Maros Marosvásárhely   10   

Teológia EFPTI Kolozs Kolozsvár       

Teológia EFPTI Kolozs Kolozsvár 30     

Teológia BBTE Kolozs Kolozsvár 18 10   

Teológia BBTE Kolozs Kolozsvár 17 10   

Teológia BBTE Kolozs Kolozsvár 10 5   

Teológia BBTE Fehér Gyulafehérvár 20 5   

Teológia BBTE Kolozs Kolozsvár 14 5   

Teológia BBTE Kolozs Kolozsvár 10 5   

Teológia EFPTI Kolozs Kolozsvár       

204 

Környezettudomány BBTE Kolozs Kolozsvár 11 50   

Környezettudomány S-EMTE Kolozs Kolozsvár 13 12   

Környezettudomány PKE Bihar Nagyvárad     50 

186 
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Környezettudomány BBTE Kolozs Kolozsvár 25 25   

Pénzügy BBTE Kolozs Kolozsvár 50 50   

Pénzügy PKE Bihar Nagyvárad 0 75   
175 

Menedzsment BBTE Kolozs Kolozsvár 25 35   

Menedzsment PKE Bihar Nagyvárad 35 40   
135 

Közigazgatástudományok S-EMTE Maros Marosvásárhely 15 35   

Közigazgatástudományok BBTE Szatmár Szatmárnémeti 15 20   

Közigazgatástudományok BBTE Kovászna Sepsiszentgyörgy 25 20   

130 

Pszichológia BBTE Kolozs Kolozsvár 34 80   114 

Testkultúra és sport BBTE Kolozs Kolozsvár 13 30   

Testkultúra és sport BBTE Kolozs Kolozsvár 14 45   
102 

Közgazdaság S-EMTE Hargita Csíkszereda       

Közgazdaság S-EMTE Hargita Csíkszereda 55 45   
100 

Számítógépek és 
információtechnológia BBTE Kolozs Kolozsvár 

15 40   

Számítógépek és 
információtechnológia S-EMTE Maros Marosvásárhely 

20 20   
95 

Történelem BBTE Kolozs Kolozsvár 9 8   

Történelem BBTE Kolozs Kolozsvár 10 6   

Történelem BBTE Kolozs Kolozsvár 15 6   

Történelem BBTE Kolozs Kolozsvár 18 15   

87 

Szociális munkás BBTE Kolozs Kolozsvár 30 55   85 

Jog S-EMTE Kolozs Kolozsvár   40   

Jog  BBTE Kolozs Kolozsvár 20 20   
80 

Kertészet S-EMTE Maros Marosvásárhely 20 10   

Kertészet BCE Maros Nyárádszereda   50   
80 

Marketing BBTE Kolozs Kolozsvár 21 29   

Marketing S-EMTE Hargita Csíkszereda 10 20   
80 

Színház SZE Maros Marosvásárhely 5 7   

Színház SZE Maros Marosvásárhely 5 7   

Színház SZE Maros Marosvásárhely 5 7   

Színház BBTE Kolozs Kolozsvár 10 3   

Színház SZE Maros Marosvásárhely 5 7   

Színház BBTE Kolozs Kolozsvár 7 3   

71 

Fogorvosi MOGYE Maros Marosvásárhely 35 35   70 

Gyógyszerészeti MOGYE Maros Marosvásárhely 35 35   70 

Filozófia BBTE Kolozs Kolozsvár 15 20   

Filozófia PKE Bihar Nagyvárad 15 15   
65 

Nemzetközi kapcsolatok és 
európai tanulmányok BBTE Kolozs Kolozsvár 

13 8   

Nemzetközi kapcsolatok és 
európai tanulmányok S-EMTE Kolozs Kolozsvár 

23 17   
61 

Matematika BBTE Kolozs Kolozsvár 9 15   

Matematika BBTE Kolozs Kolozsvár 12 20   
56 

Alkalmazott modern nyelvek S-EMTE Maros Marosvásárhely   50   50 
Elektronikai mérnök és 
távközlés S-EMTE Maros Marosvásárhely 

15 35   50 

Élelmiszeripari mérnök S-EMTE Hargita Csíkszereda 20 30   50 

Ipari mérnöki S-EMTE Maros Marosvásárhely 15 35   50 

Könyvelés S-EMTE Hargita Csíkszereda 25 25   50 

Környezetmérnök S-EMTE Hargita Csíkszereda 20 30   50 

Mechatronika és robotika S-EMTE Maros Marosvásárhely 25 25   50 
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Biológia BBTE Kolozs Kolozsvár 24 25   49 

Rendszerek S-EMTE Maros Marosvásárhely 20 20   40 

Politikatudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 19 15   34 

Fizika BBTE Kolozs Kolozsvár 7 3   

Fizika BBTE Kolozs Kolozsvár 9 3   

Fizika BBTE Kolozs Kolozsvár 9 3   

34 

Filmművészet és média S-EMTE Kolozs Kolozsvár 12 8   

Filmművészet és média BBTE Kolozs Kolozsvár 8 2   
30 

Alkalmazott műszaki 
tudományok S-EMTE Hargita Csíkszereda 

10 20   30 

Kibernetika, statisztika és 
gazdasági informatika S-EMTE Hargita Csíkszereda 

10 20   30 

Mérnök-közgazdász S-EMTE Hargita Csíkszereda 15 15   30 

Művészet PKE Bihar Nagyvárad 20 10   30 

Geológia mérnöki BBTE Kolozs Kolozsvár 18 10   28 

Zene BBTE Kolozs Kolozsvár 17 10   27 

Vegyészmérnöki BBTE Kolozs Kolozsvár 17 10   27 

Kulturális tanulmányok BBTE Kolozs Kolozsvár 14 10   24 

Kémia BBTE Kolozs Kolozsvár 11 10   21 

Humán 
Bukaresti 
Egyetem Ilfov Bukarest 

15     15 

Alkalmazott mérnöki 
tudományok BBTE Kolozs Kolozsvár 

10 3   13 

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja alapján.  
4.3.1. Lemorzsolódás 

Megfigyelhető, hogy a magyar oktatásban résztvevők aránya csökken, ahogy a magasabb 

szintű képzés irányába haladunk. A „lemorzsolódás” a kötelező alapfokú oktatásban való 

belépéskor nagyobb (az óvodai szintről az elemi szintre), mint az onnan való kilépéskor (a 

kötelező gimnáziumi szintről a líceumi oktatás irányába).  

Az olvasott szakirodalom és az oktatási rendszerben szerzett tapasztalataink azt 

valószínűsítik, hogy körülbelül minden ötödik magyar gyerek nem magyar nyelvű, hanem 

román nyelvű felsőoktatási intézményben kezdte/kezdi el tanulmányait.  

Fontos megfigyelni az egyetemeken belüli lemorzsolódási arányokat is, tehát, hogy hányan 

szereznek diplomát azok közül, akik beiratkoznak az adott intézménybe. Példának tekintsük a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem gazdasági képzéseit, ahol összességében 35%-

os a lemorzsolódási arány, tehát az eddig beiratkozott hallgatók 65%-a végezte el az 

egyetemet. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a más, nagyobb romániai egyetemeken ez az 

lemorzsolódási szám még ennél is magasabb.  
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4.3.2. Romániai felsőoktatás, kihelyezett tagozatok 

A romániai felsőoktatásban nagy változást hozó jelenség az egyetemek kihelyezett 

tagozatainak elterjedése. Minden kisvárosban van már egyetemi oktatás, nagy román 

egyetemek képeznek itt „szakembereket”. Ezen kihelyezett tagozatok elsősorban nem a 

frissen végzett középiskolásokat célozzák meg (bár a középiskolások egy része is mellettük 

dönt), hanem azokat az idősebb személyeket, akik olyan munkakört töltenek be középiskolai 

végzettséggel, ahová egyetemi végzettség lenne szükséges. Igen nagy probléma is ez, ugyanis 

ezen kihelyezett tagozatokon, ahol az oktatók tantárgyanként két óra előadást tartanak és a 

vizsga nagyrészt egy 12 oldalas dolgozat leadásából áll nem szerez használható tudást a 

hallgató, viszont az állásokat továbbra is azok töltik be, akik eddig, megnehezítve így a jól 

képzett fiatalok elhelyezkedését. Vegyük például Csíkszeredát, a város lakossága a 2002-es 

népszámlálási adatok szerint 42 029 fő, a Sapientia EMTE két kara 13 szakra hirdet itt 

felvételit, de emellett a következő egyetemek is működtetnek kihelyezett tagozatokat:  

A Spiru Haret román nyelvű magánegyetem csíkszeredai kirendeltsége a következő szakokra 

várja a jelentkezőket: 

 
1. Jog és közönségkapcsolatok 
2. Jogi és adminisztrációs tudományok 
3. Matematika – informatika 
4. Szociológia és pszichológia 
5. Bank és pénzügy 
6. Pénzügyi menedzsment  
7. Marketing  
8. Román nyelvtan és irodalom  
9. Idegen nyelvtan és irodalom  
10. Nemzetközi kapcsolatok, európai tudományok  
11. Pszichológia  
12. Zene  
13. Földrajz  
14. Filozófia és újságírói  
15. Történelem  
16. Sport  
17. Architektúra  
18. Állatorvosi tudományok  
19. Könyvelői pénzügymenedzsment  
20. Menedzsment   

 A Lucian Blaga román nyelvű egyetem csíkszeredai kirendeltsége a következő szakokat 

indítja Csíkszeredában, feltéve ha van elég jelentkező:  
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1. Matematika – informatika 
2. A kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtana 
3. Management 
4. Bank és pénzügy 
5. Újságírás 
6. Környezetvédelem 
7. Élelmiszermérnöki 
8. Jog 
9. Közigazgatás 
10. Román nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom 
11. Román nyelv és irodalom – francia nyelv és irodalom 
12. Elektormechanika 
13. Román nyelv és irodalom –német nyelv és irodalom  

Csíkszeredában 2010-ig a Babeş- Bolyai Tudományegyetem is működtetett kihelyezett 

tagozatot, informatikusokat képezve itt, az említett egyetemnek Hargita megyében 

(Csíkszereda 60 km-es környezetében) még Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen 

van kihelyezett tagozata. Emellett Székelyudvarhelyen a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskolája is jelen van.  

Az egyetemek ilyen széles kínálattal való terjeszkedése erőst hatást gyakorol a felsőoktatási 

rendszerre. Nem kell ahhoz sehová utazni és gyakorlatilag az erőfeszítés is minimális ahhoz, 

hogy valakiből jogász, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember legyen ezen egyetemek 

valamelyik kihelyezett tagozatán.  Azt is látnunk kell, hogy a kihelyezett tagozatok tandíjai 

nem megfizethetetlenek, a romániai magyar felsőoktatási tandíjak átlagához igazodnak. 

(1800- 2500 RON/ tanév) 

4.3.3. A felsőoktatási intézmények szegmentálása 

Erdélyben a magyar nyelvű képzést nyújtó szakok nagyon különböző oktatási minőséget 

képviselnek és eltérő stratégiát követnek. A felsőoktatási intézményeket három szegmensbe 

soroltuk a következő szempontok szerint: 

1. „Elitképzést” nyújtó intézmények. Jellemzője, hogy az adott szak kisebb-nagyobb 

létszámú magyar oktatói állománya már hosszabb ideje szervesen bekapcsolódott a 

tanszékek tudományos és kutatói tevékenységébe, amely – legalábbis országos 

szinten – jelentősnek nevezhető. A képzésben alacsony a hallgató/oktató arány és 

magasabb a fokozattal rendelkező minősített oktatók aránya. Az ebbe a 

szegmensbe tartozó karok, tanszékek nem szerveznek nagy létszámú 

látogatásnélküli, illetve kihelyezett helyszíneken történő képzést.  
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2. „Tömegképzést” nyújtó intézmények. A meglévő, valós felsőoktatási keresletet 

próbálják kielégíteni, amely egyes szakterületeken „tömeges” is lehet, más 

területeken pedig hosszú évek óta nem változik jelentősen. Elsősorban az oktatók 

tudományos-kutatói teljesítménye különbözteti meg az előző szegmenstől, nem 

találkozunk számottevő eredményeket elérő kutató műhelyekkel. További 

különbség a tandíjas helyek magas aránya, és ennél a szegmensnél már megjelenik 

az erőteljes földrajzi expanzió, a különböző településekre kihelyezett képzés. Az 

ilyen látogatás nélküli képzéseket nyújtó intézmények már határterületet képeznek 

a következő szegmenssel, azt a viszonylag szubjektíven megállapítható 

különbséget tudjuk definiálni, hogy az anyaegyetemről érkező oktatók más 

minőséget garantálnak, mint a „diplomát pénzért” adó intézmények.  

3. „Papírképzést” nyújtó intézmények. Ezeknek az intézményeknek alapvető 

stratégiája, hogy megtalálják, vagy elébe menjenek bármilyen felsőfokú diploma 

iránti keresletnek. Célpiacuk a munkahellyel rendelkező 25-40 évesek, akik nem 

vehetnek/vehettek részt nappali képzésben, de munkahelyi karrierpályájuk miatt 

szükségük van felsőfokú diplomára. Az „oktatás” nagyon költséghatékony, 

általában havonta két hétvégét jelent, hétvégenként 4-8 fizikai óraszámmal, és 

ilyen cost-center-eket létrehoznak már a 20 ezer főnél kisebb létszámú városokban 

is. Egyaránt találkozzunk bachelor illetve master szintű képzéssel is, kínálatukban 

gyorsan beemelnek bármilyen képzést, amire keresletet érzékelnek, elsősorban 

olyanokat, amelyeket valamilyen törvényi szabályozás előír a munkavállalók 

számára. Általában a minősített oktatók helyszínek közötti „vándoroltatásával” 

valamint „kölcsönzésével” próbálnak megfelelni a felsőoktatási akkreditációs 

feltételeknek, de olyan is van, amelyik az erőteljes földrajzi terjeszkedésében 

semmilyen trükkel nem képes valamennyi helyszínen folyó oktatását 

akkreditáltatni, ezért elutasítja ezt az állami minőségbiztosítási rendszert. A 

tandíjmentes helyek száma elenyésző, de előfordulhatnak, mivel a 

magánegyetemek mellett állami egyetemek is megjelennek ebben a piaci 

szegmensben. Az erdélyi munkaerőpiacra, illetve a társadalom egészére 

legkárosabb következménye annak van, hogy ezek az intézmények nem 

csökkentik fizetőképes keresletüket azzal, hogy nehéz vizsgák, feltételek elé 

állítanák a hallgatókat. Gyakorlatilag megvalósul a „diplomát pénzért” elv. 

Magyar nyelvű képzés csak elvétve akad ebben a szegmensben, de a romániai 

felsőfokú képzésben részt vevő magyar hallgatók nagy aránya „látogatás nélküli” 

kategóriába sorolható román tannyelvű képzésben vesz részt.  
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A szegmens legeklatánsabb példája a „világ legnagyobb egyeteme”-ként aposztrofált Spiru 

Haret magánegyetem, amely 2008/2009-es tanévben több mint 300 ezer tandíjköteles 

hallgatóval rendelkezett világszerte, mivel az országos piacon túl a román emigráció főbb 

célpontjait jelentő nyugati államokban (Spanyolország, Olaszország stb.) is megjelent 

képzéssel. 

Hosszú távon a munkaerő-piaci kiszűrné az ilyen stratégiájú intézményeket, de ennek 

megvalósulását az időtáv mellett az is akadályozza, hogy a román munkaerő-kereslet jelentős 

részét nem a versenyszféra jeleníti meg, hanem az alkalmazási feltételekkel is túlszabályozott 

költségvetési intézmények.  

Az erdélyi magyar tannyelvű felsőoktatási képzésről rendelkezésünkre álló részletes adatok 

alapján szakértői becsléssel a három szegmens következő megoszlását határoztuk meg.  

4.12. ábra. A magyar tannyelvű felsőfokú képzést nyújtó intézmények szegmentációja 
(szakértői becslés)  

elitképzés
15%

tömegképzés
73%

papírképzés
12%

Bázis: a magyar tannyelvű felsőoktatásban részt vevő romániai magyar hallgatók.
 

Forrás: a magyar tannyelvű szakok meghirdetett helyei alapján. 

Hangsúlyozzuk, hogy csak a magyar tannyelvű képzést vehettük számításba, a román nyelvű 

képzésben részt vevő magyar hallgatókat is figyelembe véve sokkal nagyobb a „papírképzés” 

szegmens aránya. Erre vonatkozóan ugyancsak szakértői becsléseket tudunk adni, 

véleményünk szerint még Hargita megyében is, - ahol jelen van a Sapientia csíkszeredai 

campusa és a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája – a „diplomagyárakban” végző diákok 

száma legalább 3-4-szerese a nappali képzésben részt vevő diákokénak.  
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4.13. ábra. A felsőoktatásban részt vevő romániai magyar hallgatók becsült megoszlása a 
különböző besorolású felsőoktatási intézményeknél. 

elitképzés
4%

tömegképzés
20%

papírképzés
76%

Bázis: a felsőoktatásban részt vevő romániai magyar hallgatók.

 
Forrás: szakértői becslés. 

Az elfogadható minőségű képzést sem nyújtó „diplomagyárak” nagy részesedését tartjuk a 

romániai magyar felsőoktatás és társadalom egyik legnagyobb problémájának. Ezek az 

intézmények megtöltik a munkaerőpiacot a nagyon alacsony színvonalú szaktudással 

rendelkező munkavállalókkal, amivel nemcsak a szakmák presztízsét, hanem elsősorban a 

munkaadók versenyképességét rontják, ezáltal hátráltatják vagy ellehetetlenítik a román 

gazdaság felzárkózását a Közép-Kelet Európai átlaghoz. A felsőoktatás kínálati oldalára is 

jelentős hatással vannak, a minőségibb képzésre törekvő intézményektől elvonva a diákok egy 

részét, főképp a mesteri képzésben.  

4.3.4. A Sapientián végzett közgazdász hallgatók életpálya-elemzései      

(esettanulmány)  

Az erdélyi magyar diplomás fiatalok életpálya elemzéseit több erdélyi magyar szociológus is 

elvégezte az elmúlt évtizedben, a legkimerítőbb elemzést Csata Zsombor és Dániel Botond 

végezték, az ő munkájuk a különböző időszakaszokban végzett magyar fiatal diplomások 

életpályáját ölelte fel. Elemzéseik során figyelembe vették a különböző társadalmi rétegekből, 

vidékről és városokból érkező fiatalok életpályáját sőt életpálya típusokat is meghatároztak 

tanulmányaikban (Csata–Dániel 2005). 

Egyik szembeötlő megfigyelésük az volt, hogy a kilencvenes évek derekán végzett fiatal 

diplomások számottevő hányada a (legtöbbször még állami tulajdonban levő) vállalati 
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világban kezdte el munkahelyi pályafutását. Az 1996–1998 között végzett diplomások több 

mint fele rögtön a diplomázás után, rendszerint ismerősök révén került nagyobb állami 

vállalatokhoz, közhivatalokba, egyházi és oktatási intézményekhez. 

Ez időszakban működő felsőoktatási rendszer tehetetlenségét hangsúlyozták, szemben a 

munkaerő-piaci változásokkal. A szocializmus éveiből örökölt teher rányomta bélyegét az 

intézményekre, jellemző vonásuk a rugalmatlanság volt. Az állam szerepe erre az időszakra 

gyorsan és radikális megváltozott, hiszen a rendszerváltást követően már nem közvetít az 

iskola és a munkaerőpiac között, a diplomások a pályatervezésükben hirtelen magukra 

maradtak. (Csata és munkatársai, 2007). 

A 90-es években jellemző, hogy a hirtelen megváltozó munkaerőpiac illetve oktatási 

intézményrendszer aszinkronitása nem segítette a fiatalokat a karriertudatosság 

kialakulásában, továbbá az eredményes munkavállalásban. Az ebben az időszakban végzettek 

hatalmas százaléka telepedett ki Magyarországra, főként a FIDESZ kormányzat idején 

jellemző gazdasági és társadalmi konjunktúrára építve. 

Ebben az időszakban jellemző, hogy a hagyományos szervezetek egyre kevésbé képesek 

hosszú távú és biztos munkahelyeket kínálni. Mayrhofer és munkatársai modellje alapján 

(Iellatchich et all 2002; Mayrhofer et all 2004) az iparosodást átfogó „vállalati világ” 

fokozatosan elveszíti domináns szerepét, helyettük más, karrierlogikát követő 

önfoglalkoztatási (self-management) formák válnak elterjedtté (Csata, 2007). 

Csata és társai kutatásából egyértelműen kiderült, hogy míg az állami egyetemen végzettek 

karrierútjára jobbára az egyenes vonalú pálya jellemző, kevesebb váltással, a magánegyetem 

végzősei számos lehetőséget voltak kénytelenek kipróbálni, és gyakoribb a szakmán kívüli 

munkavállalás. Az ilyen fajta, a tanulmányi évek alatt kialakult karrierhabitus – a Iellatcich-

féle (2001) modell terminológiájában – leginkább a krónikus rugalmasság fele tolja a 

magánegyetemen végzetteket.  

Ez a fajta karriermagatartás tehát a munkahelyi életpályát egy többállomású, állandóan 

építkező folyamatként értelmezi, a személyes versenyképesség fenntartásához pedig számol a 

folyamatos tanulás szükségességével is.  

Jellemző a múlt évtized elejére, hogy a műszaki képzettségűek többnyire tanáraikon keresztül 

vagy nagyobb vállalatoknál, a társadalomtudományi hallgatók pedig leginkább a civil 

szférában találnak lehetőséget a tanonckodásra.  
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Ami az 1998–2004 között végzettek életpályáját illeti jellemző, hogy az előző időszakban 

végzettekkel szemben már felértékelődik a szakképzés jelentősége, és egyre kevésbé 

lényegtelen, hogy az adott egyetemi intézmény milyen oklevelet ad, de főként, hogy milyen 

szakmai perspektívákat közvetít a diákjainak (Csata 2005).   

A 2005–2006 közötti periódusban végzettek esetében azt várnánk, hogy a pozitív tendenciák 

tovább erősödjenek. Azonban a felsőoktatás kirobbanó fejlődése, főleg mennyiségi szempontú 

növekedése miatt félő, hogy a diákok létszáma meghaladja azt a kritikus értéket amely fölött 

már nincs minőségi oktatás, a tartalmi oldal eltörpül a formai diplomagyártás jelentősége 

mellett, ez semmiképpen sem segíti a diplomás fiatalokat a szakmai ismeretek alapján történő 

elhelyezkedésben. A túlfejlesztett szakoktatás, amely ügyet sem vet a munkaerőpiac 

igényeire, azt eredményezi, hogy a végzősök közül egyre kevesebben kezdenek el a 

szakmában dolgozni. Ebben a légkörben a szakmai karrier-elképzeléseik nem találnak 

támpontra, úgy érezhetik, hogy az általuk elvégzett egyetem vagy megszerzett szaktudás 

értéktelen sőt egyenesen haszontalan.  

Karrierelemzések a Sapientia EMTE Közgazdaságtudományi szak végzettjei között 

Az alábbiakban 16 volt Sapientiás hallgató rövid életpályáját mutatjuk be, ezek a fiatalok 

2005 – 2009 között végeztek, többnyire jó képességű diákokként mutatkoztak be, de van 

közöttük olyan is, aki máig nem diplomázott le. A mintát véletlenszerűen, választottuk ki 8 nő 

és 8 férfi életpályáját vizsgáltuk. A minta Háromszéket, Csíkszéket és Udvarhelyszéket fedi 

le, legtöbben 2006-ban és 2007-ben végeztek. Néhány esetben, ahol ezt kiemelték az 

interjúalanyok, megemlítettük a családi hátteret illetve néhány személyes jellemvonást is. 

F.K.G. szilágysági, Zilahon végezte a középiskolát, a Sapientia EMTE Csíkszeredában induló 

közgazdasági szakának első évfolyamán végzett 2005-ben. Első munkahelye a Sapientián 

volt, itt kezdte egyetemi gyakornokként és azóta is itt tanít főállással. Emellett a munkahelyi 

kollégáival egy tanácsadással foglalkozó vállalkozást is indítottak, ebből korán visszavonult, 

főként személyes okokból, majd egy másik kollégája, volt tanára mellett dolgozott és 

dolgozik ma is alkalomadtán. Emellett az átszervezett csíkszeredai víz-, és szennyvízcsatorna 

szolgáltató állandó munkatársa. Ma PhD hallgató Gödöllőn. 

M.E. csíkszeredai születésű, 2006-ben végzett Könyvelés és gazdálkodási informatika szakon, 

korán, még az államvizsga védés előtt megkereste egy fejvadász cég és munkát ajánlott neki. 

Egy multinacionális vállalathoz került, mint projektmenedzser, bár folyamatosan készül 

hazaköltözni még azóta is Bukarestben dolgozik. 
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V. ZS. a Sapientia EMTE Általános Közgazdaság szakán végzett 2006-ban, jó nyelvérzéke (4 

idegen nyelvet beszél) révén először Bukarestbe került egy üzleti tanácsadással foglalkozó 

multinacionális vállalathoz. V.ZS. az Egyesült Államokban  dolgozott egy évet. Amikor az a 

projekt, amelyikben dolgozott kifutott, akkor visszatért szülővárosába. Ma az általa alapított 

és vezetett fordítóirodánál dolgozik. V.ZS. magasan képzett családból származik. 

L.K., bukaresti születésű, az ottani magyar gimnáziumban végezte középfokú tanulmányait. 

Rövid Babeș- Bolyais időszak után jött át a Csíkszeredába, párhuzamosan járva az Agrár és 

élelmiszeripari valamint a Kommunikáció- PR szakokat. L.K. az Egyesült Államokban is 

tanult és dolgozott. Mindkét szakon jelessel végzett, majd egy kis tanácsadó cég munkatársa 

lett. Fél év után átment az akkor újraszerveződő regionális víz és csatorna szolgáltatóhoz, 

azóta is PR vezető munkatárs az említett vállalatnál. Emellett egy kis egyéni vállalkozás 

keretei között is vállal munkát, projekt- elszámolásokat egyéb pénzügyi tanácsadáshoz 

kapcsolódó feladatokat végez vállalatok és önkormányzatok számára. 

K.B. csíkszeredai 2006-ban végzett a Sapientián, először kozmetikumok forgalmazásával 

kezdte, egy országos hálózaton belül majd autószalont vezetett Csíkszeredában. Később egy 

könyvviteli céghez került innen az egyik országos jelentőségű bank fiókjához nyergelt át, 

közgazdászként dolgozik. Könnyedén váltja munkahelyeit, jellemző rá, hogy mindig vezető 

pozícióra vágyik, jól beszél románul és angolul. Több esetben nem alkalmazottként, hanem 

egyéni vállalkozóként dolgozott be az adott vállalatnak. 

F.F. jó képességű diák volt. Csíkszeredában született és 2006-ban végzett az Általános 

Közgazdaság szakon, egyetem után ösztöndíjjal Hollandiában, Drontenben tanult és 

dolgozott, ragaszkodott szülőföldjéhez ezért visszatért szülővárosába, magas szociális 

érzékenységű révén, nem a versenyszektorban keresett munkahelyet. Ma Csíkszereda 

Önkormányzatánál dolgozik. 

V.Sz. csíkszeredai születésű, viszonylag jól szituált család gyermeke, kiemelkedő képességű 

diák volt, 2006-ban végzett az Általános Közgazdaság szakon, bár neki nem kínáltak fel 

multinacionális vállalatnál vezetőpozíciót, ő is úgy döntött, hogy a vőlegénye mellett 

Bukarestben próbál állást találni, egy magyarországi bejegyzésű autóalkatrészeket forgalmazó 

vállalat bukaresti fiókjához került, ma ott irodavezető. 
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S.R., kézdivásárhelyi születésű, 2006-ban végzett, mint Sapientiás diák az Általános 

Közgazdaság szakon, először egy csíkszeredai háztartási gépeket és számítógépeket 

forgalmazó cégnél majd, az egyik bank helyi kirendeltségénél dolgozott. A bank 2009 

tavaszán bezárt a csíkszeredai fiókot, így R. munkahelyet kényszerült váltani. Ma Hargita 

megye legnagyobb szállítóvállalatánál dolgozik mint fuvarszervező. 

S.B, kézdivásárhelyi születésű, 2006-ban végzett az Általános közgazdaság szakon, először 

egy kézdivásárhelyi kis cégnél dolgozott mint alkalmazott, majd, az egyik ottani székhelyű 

országos jelentőségű elektronikai cikkeket forgalmazó kereskedelmi cégnél folytatta, jelenleg 

is ott dolgozik.  

Á.Á., csíkszenttamási születésű, a középiskolát Székelyudvarhelyen végezte a Benedek Elek 

Tanítóképzőben. Rövid óvónői pálya után iratkozott be a Sapientiára, 2006-ban végzett, mint 

általános közgazdaság szakos, ő már indulásból bankban kezdett dolgozni, rendkívül jó 

kommunikációs képességekkel rendelkezett, ezért a kis fiók vezetésében is szerepet kapott. A 

bank 2009 tavaszán bezárta a csíkszeredai fiókot, így Á. munkahelyet kényszerült váltani. Ma 

a Hargita Megyei Tanács elnöki kabinetjének alkalmazottja. 

B.Zs. csíkszeredai születésű a Sapientia EMTE Általános Közgazdaság szakán végzett 

Csíkszeredában 2007-ben, egy pár hónapnyi munkahely keresés után, egy magyarországi 

építőipari vállalat csíkszeredai fiókja alkalmazta, először titkárnőként, majd menedzser 

asszisztensként dolgozott a helyi megbízott igazgató mellett. Ma is itt tevékenykedik, bár más 

alternatívák után is kutat, legutóbb a helyi európai parlamenti képviselő brüsszeli irodájába 

készült szakmai gyakorlatra. 

K.CS. csíkszeredai születésű, itt végezte a középiskolát is, azért maradt a városban 

(tulajdonképpen egy nagyvárosban szeretett volna tanulni), mert a szülei nem tudták 

finanszírozni tanulmányait és a fenntartási költségeit. Itthon maradt, mert az egyetem mellett 

dolgozni akart, és dolgozott is végig, egy nagykereskedelmi cég ügynökeként. Szerette ezt a 

munkát bár az egyetemre emellett nem igazán volt ideje járni. Végül minden vizsgáját letette 

és lediplomázott a többiekkel együtt, ma egy másik hasonló cégnél regionális igazgató. 

D.I. sepsiszentgyörgyi születésű a Sapientia EMTE az általános közgazdaságtan szakán 

végzett Csíkszeredában 2008-ban, először egy sepsiszentgyörgyi kereskedelmi cégnek 

dolgozott. Folyamatosan munkahelyet keresett, mivel a cég, ahol dolgozott egyre rosszabb 

eladási mutatókat produkált. Innen kilépve 2010-től a Sapientia gazdasági tanszékein tanszéki 

előadó, miután versenyvizsgával elfoglalta a meghirdetett pozíciót.  
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V. Cs. Kézdivásárhelyi születésű, Kézdivásárhelyen végzett, majd a Sapientia EMTE 

Környezetgazdaság szakán folytatta tanulmányait, 2007-ben végzett. Rövid 

munkahelykeresés után Csíkszeredában talált munkát egy kisebb cégnek dolgozott be, de ez 

nem felelt meg a végzettségének, így az Apemin Tusnád RT. környezetvédelmi szakembere 

lett, amikor az ISO megszerzése céljából az említett RT. ilyen jellegű posztot hirdetett. 

J.CS és B.ZS. székelyudvarhelyi születésűek, gyerekkori barátok. Mindketten a Sapientia 

EMTE Agrár és élelmiszeripari gazdaság szakán végeztek 2006-ban. Bár B.Zs. azóta sem 

diplomázott le, mindketten elégedtettek a karrierjük alakulásával. A két fiatalember már az 

egyetem alatt mobiltelefonokkal kereskedett, az egyetem elvégzése után céget alapítottak és 

azóta is a mobiltelefonok illetve tartozékok kereskedelmével foglalkoznak, ma három 

székelyföldi városban három üzletük van. 

A vizsgált végzősök többsége szegény vagy középosztálybeli szülők gyermekei, kevesebb 

közöttük a faluról származó, bár a minta véletlenszerűen lett kiválasztva, több városi 

származású alany került górcső alá, mint vidéki. A legtöbbeknél látható, hogy nincs egyenes 

egypályás felívelés, tehát egyazon cégen belüli hierarchikus felemelkedés, de többségük 

vezető, vagy vezetői döntések előkészítésében dolgozik. Ha a Iellatchich–Mayrhofer–Meyer 

féle karrier típusok szerint vizsgáljuk az alanyok eddigi életpályáját akkor több típust is 

elkülöníthetünk. (Iellatchich–Mayrhofer–Meyer 2001). A vizsgált fiatalok eloszlása a 

karriertípusok között viszonylag egyenletes, minden életpálya típusnak van képviselője a fenti 

mintából. 

A karrier típusok közül domináns a „szabadon lebegő” szakértők (free floating professionals) 

akik szervezeten kívül aktiválnak, rövid időre szóló szerződések alapján. Az adott 

szervezetekhez lazán kötődnek, munkájuk során egy jól meghatározott szakterületen, speciális 

feladatokat látnak el. Ezt követi az önfoglalkoztatók (Self-employment) szintén szervezeten 

kívül tevékenykednek, standardizált termék- vagy szolgáltatást kínálnak egy viszonylag stabil 

klientúrának. A legfontosabb törekvésük az autonómiájuk, függetlenségük megőrzése.  

A legutolsó, bár egy meglehetősen populáris és sokak által megkívánt karrier típus a 

hagyományos szervezeti karrierpálya. A vállalati világba e szerint a típus szerint alulról lehet 

bekerülni, általában egyenesen az iskolából/egyetemről, a munkahelyi előmenetel jól 

meghatározott szabályok szerint történik. A munkahelyi biztonság foka magas, emiatt 

rendkívül népszerű ez a karrier. A viszonylagos biztonság miatt az alkalmazottakra magas 

intézményi lojalitás jellemző, hosszú időt töltenek a szervezetben. A legfontosabb egyéni 

szempont a vállalati hierarchiában elfoglalt pozíció. Ebben a típusban négy személyt találunk, 
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kettő akik Bukarestben kezdte el életpályájukat, ámbátor jeleznünk kell, hogy az egyikük, 

másfél év után önön szándéka szerint visszatért szülővárosába és saját vállalkozást alapított. 

Látható a vizsgált minta szerint, hogy a legtöbb végzős abban a városban kezdte el 

életpályáját ahol egyetemi éveiben szocializálódott, kapcsolataik és szakmai élményeik is 

idekötötték őket. Ez jelenség sajnos jellemző más egyetemi városok esetében is, a magyar 

nyelvű végzettek körében a magyar jellegű, vagy magyar lakossággal is bíró városok hatnak 

erőteljesen mint Kolozsvár, Marosvásárhely vagy Nagyvárad. 

Jellemző a munkahelyválasztásban és a karrier kezelésében a rugalmasság, igazolva a Csata 

Zsombor által felvázolt rugalmassági trendet a fiatal munkavállalók körében, akár a szakmán 

kívüli elhelyezkedés is, bár a többségük használja szakmai ismereteit mindennapi 

munkájában. Nyilván a munkaerő-piaci lehetőségek diktálnak, döntéseik alapja kevésbé a 

szabad választás, bár erre is van eset. Az egyik volt hallgató tudatosan választotta az 

önkormányzati munkát, bevallottan fél a versenytől, jelezve, hogy ő tudatosan kerülte a 

versenyszférára jellemző kockázatokat. Jellemző, hogy szegény családból származik, szülei 

munkások, akik lányuk számára biztos, jól fizető munkahelyet reméltek, ez az elvárás 

rányomja bélyegét a vizsgált alany életpálya választására is. 

A Bukarestből hazaköltöző és vállalkozást nyitó fiatalember jól szituált, vállalkozó szülők 

gyermeke, merész, gyors döntéseket felvállalni képes, kockáztatni is mer. A fenti két eset 

ismételten megfelel a Csata Zsombor által feltárt karriertípusoknak. Tanulmányaiban rámutat, 

hogy az alacsonyabb végzettségű szülők esetében az alanynál egy fokozottabb kockázatkerülő 

magatartás érvényesül: olyan karrierpályákat választanak, amelyek alacsonyabb bérezés és 

korlátozott mobilitási feltételek mellett hosszabb távú alkalmazást ígérnek, viszont a jól 

szituált diplomás, esetleg vállalkozó szülők gyermekei továbbviszik a szüleiktől tanult mintát, 

nem mennek a közszektorba dolgozni és sokkal inkább mernek vállalkozni. 

A vállalkozói kedv tekintetében is a fenti előzmények hatnak determinisztikusan, a 

szegényebb, konzervatívan nevelt gyermekek kockázatkerülők, nem vállalkoznak, amíg, bár 

nincs direkt összefüggés, a középosztálybeli vagy jól szituált szülők gyermekei sokkal 

bátrabbak e tekintetben.  A fent bemutatott minta meglehetősen heterogén, főként a 

tekintetben, hogy a többségükre, függetlenül származástól, helytől, több jellemző is ráillik. 

Többségükre ráillik a több pályán való mozgás, tanácsadó, de alkalmazott is (akár két helyen 

is), ragaszkodik a szülőföldjéhez (a határozott többség városon dolgozik) és bár nem 

mindenki, de többségük vezetői pozícióban vagy annak közelében helyezkedik el. A vidéki 

karrierekről a mintában nem esik szó, illetve csak egy volt hallgató dolgozik vidéken az 
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ásványvíziparban, de ebben az élettérben ezek leggyakrabban a szolgáltató szektorban illetve 

a primer szektorban válnak lehetővé. Ezen belül úgy tűnik, hogy a legfontosabb foglalkoztató 

a tanügy főként a tanító-, és tanárképzők végzősei kerülnek ide (Csata 2007).  

Még egy érdekes jellemvonás, leginkább azok vállalkoznak, bár többnyire a városi 

középosztályból származnak, akik kevésbé jeles tanulók, jellemző rájuk, hogy már az 

egyetemi évek alatt aktívan kereskednek, üzérkednek, illetve más területen is aktívak. Ez 

Székelyföld egyik nagy rejtélye, aki aktív, arra minden területen jellemző ez, mások, akik 

idővel és sok esetben erőforrásokkal is bírnak, kényelmes lassúsággal élik mindennapi 

életüket. 
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Mellékletek 

1. Melléklet. A Székelyföldön működő egyetemek, azok szakjai és beiskolázási számai  

Ssz. Egyetem Megye Képzési ág Szak Tandíjmentes Tandíjas Levelező  

Hargita Földrajz Turisztikai földrajz 19 40   

Maros Neveléstudományok Pedagógia-Óvó- és tanítóképző 10 130   

Hargita Neveléstudományok Pedagógia-Óvó- és tanítóképző 23 130   

Neveléstudományok Pedagógia-Óvó- és tanítóképző 12 130   

Üzletigazgatás 
Kereskedelem, turizmus és 
szolgáltatások gazdasága 

16 84   

Üzletigazgatás Vállalatgazdaság 15 85   

1 
Babeş - Bolyai 

Tudományegyetem Kovászna Közigazgatástudományok Közigazgatás 
25 20   

Orvosi Általános orvosi 135 50   

Orvosi Általános Orvosi Asszisztens 10 30   

Orvosi Bábaképző 6 15   

Fogorvosi Fogorvosi 35 35   

2 

Marosvásárhelyi 
Orvosi és 

Gyógyszerészeti 
Egyetem Maros Gyógyszerészeti Gyógyszerészeti 35 35   

Neveléstudományok Tanító–óvodapedagógus 20     

 3 

Károli Gáspár 
Református 

Egyetem 
marosvásárhelyi 

Maros 

Neveléstudományok 
Tanító–óvodapedagógus (levelező 
tagozat) 

    20 
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Teológia Egyházi zene (kántor) szak 
  10   

Könyvelés 
Könyvelés és gazdálkodási 
informatika 

25 25   

Közgazdaság Általános közgazdaság   

Közgazdaság Agrár-és élelmiszeripari gazdaság 

55 45 
  

Marketing Marketing 10 20   

Kibernetika, statisztika és 
gazdasági informatika Statisztika és gazdasági előrejelzés 

10 20   

Nyelv és irodalom 
Román nyelv és irodalom – angol 
nyelv és irodalom 

25 25   

Nyelv és irodalom 
Világ- és összehasonlító irodalom – 
angol nyelv és irodalom 

  30   

Szociológia Szociológia 13 37   

Kommunikációs 
tudományok Kommunikáció és PR 

13 37   

Élelmiszeripari mérnök Élelmiszeripari mérnök 20 30   

Környezetmérnök Környezetmérnöki 20 30   

Alkalmazott műszaki 
tudományok Ipari biotechnológia 

10 20   

Hargita Mérnök-közgazdász 
Közélelmezési és agroturisztikai 
mérnök-menedzser 

15 15   

Közigazgatástudományok 
Egészségügyi szakpolitikák és 
szolgáltatások 

15 35   

Kommunikációs 
tudományok Kommunikáció és közkapcsolatok 

15 15   

Informatika Informatika 25 25   

4 

Sapientia Erdélyi 
Magyar 

Tudományegyetem 

Maros 

Mechatronika és robotika Mechatronika 
25 25   
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Számítógépek és 
információtechnológia Számítástechnika 

20 20   

Rendszerek 
Automatika és alkalmazott 
informatika 

20 20   

Ipari mérnöki 
Számítógépes művelettervezés és 
gyártásirányítás 

15 35   

Elektronikai mérnök és 
távközlés Távközlés 

15 35   

Kertészet Kertészmérnöki 20 10   

Alkalmazott modern nyelvek Fordító és tolmács 
  50   

Üzletigazgatás Kereskedelem - marketing 

50   50 

5 

Modern Üzleti 
Tudományok 

Főiskolája Hargita 
Kommunikációs 
tudományok Kommunikáció 

    50 

Színház Színművészet szak  
5 7   

Színház Rendező szak  5 7   

Színház Mozgásművészet szak  5 7   

Színház Látványtervező szak 5 7   

6 
Színházművészeti 

Egyetem Maros Neveléstudományok Zenetanár szak 5 7   

7 
Budapesti 
Corvinus Egyetem Maros Kertészet Kertészmérnöki 

  50   

Összesen:  
822 1483 120 

Mindösszesen: 
2425 

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz című kiadványa alapján  
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2. Melléklet. A Partiumban működő egyetemek, azok szakjai és beiskolázási számai  
Ssz Egyetem Megye Képzési ág Szak Tandíjmentes Tandíjas Levelező 

Neveléstudományok 
Pedagógia-Óvó- és 
tanítóképző 11 130   

1 
Babes - Bolyai 

Tudományegyetem Szatmár Közigazgatástudományok Közigazgatás 
15 20   

Teológia 
 Református didaktikai 
teológia 15 20   

Filozófia Filozófia 15 15   

Nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom 15 25   

Nyelv és irodalom  Angol nyelv és irodalom 20 20   

Nyelv és irodalom 
 Angol - Román nyelv és 
irodalom 7 23  

Nyelv és irodalom Román nyelv és irodalom 7 18   

Nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 8 27   

Szociológia Szociológia 16 19   

Szociológia Szociális munkás 17 18  
Menedzsment Menedzsment 35 40   

Üzletigazgatás 

 Kereskedelmi, turisztikai és 
szolgáltatási egységek 
gazdaságtana 

35 40   

Pénzügy Bank és pénzügy 0 75   

Neveléstudományok Zenepedagógia 10 15   

Művészet Képzőművészet 20 10   

2.  
Partiumi 

Keresztény 
Egyetem 

Bihar 

Környezettudomány 
Mezőgazdaság mérnök 
(levelező) 

    50 

Összesen: 246 515 50 
Mindösszesen: 811 

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz című kiadványa alapján  
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3. Melléklet. A Kolozs megyében (Kolozsváron) működő egyetemek, azok szakjai és beiskolázási számai  

Ssz. Egyetem Megye Képzési ág Szak Tandíjmentes tandíjas 

1 Babeş - Bolyai 
Tudomány-

egyetem 
Kolozs Matematika Matematika  

9 15 
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Kolozs Matematika Matematika- informatika 12 20 

Kolozs Informatika Informatika 55 130 

Kolozs 
Számítógépek és 
információtechnológia Információ mérnöki 

15 40 

Kolozs Fizika Fizika 7 3 

Kolozs Fizika Fizika informatika 9 3 

Kolozs Fizika Orvosi fizika 9 3 

Kolozs 
Alkalmazott mérnöki 
tudományok Mérnöki fizika 

10 3 

Kolozs Kémia Kémia  11 10 

Kolozs Vegyészmérnöki 
Szerves anyagok technológiája, petrokémia és 
karbokémia 

17 10 

Kolozs Biológia Biológia 24 25 

Kolozs Környezettudomány Ökológia és környezetvédelem 
25 25 

Kolozs Geológia mérnöki Geológia mérnöki 
18 10 

Kolozs Földrajz Földrajz 20 10 

Kolozs Földrajz Területrendezés 18 10 

Kolozs Földrajz Turisztikai földrajz 34 100 

Kolozs Környezettudomány Környezettudomány 
11 50 

Kolozs Jog  Jog 20 20 

Kolozs Nyelv és irodalom 

Magyar nyelv és irodalom (A) - Román nyelv és 
irodalom vagy Idegen nyelv és irodalom vagy Latin 
nyelv (B) vagy Ógörög nyelv, Világ- és 
összehasonlító irodalom (B) Héber nyelv és 
irodalom (B) 

38 50 



240 
 

Kolozs Nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 17 20 

Kolozs Nyelv és irodalom 

Norvég nyelv és irodalom (A) - Román nyelv és 
irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom (B) Latin 
nyelv (B) vagy Ógörög nyelv, Héber nyelv és 
irodalom (B), Világ- és összehasonlító irodalom (B) 

9 10 

Kolozs Nyelv és irodalom 

Finn nyelv és irodalom (A) - Román nyelv és 
irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom (B) Latin 
nyelv (B) vagy Ógörög nyelv, Héber nyelv és 
irodalom (B), Világ- és összehasonlító irodalom (B) 

5 10 

Kolozs Nyelv és irodalom 

Kínai nyelv és irodalom (A) - Román nyelv és 
irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom (B) Latin 
nyelv (B) vagy Ógörög nyelv, Héber nyelv és 
irodalom (B), Világ- és összehasonlító irodalom (B) 

6 10 

Kolozs Nyelv és irodalom 

Koreai nyelv és irodalom (A) - Román nyelv és 
irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom (B) Latin 
nyelv (B) vagy Ógörög nyelv, Héber nyelv és 
irodalom (B), Világ- és összehasonlító irodalom (B) 

6 10 

Kolozs Nyelv és irodalom 

Japán nyelv és irodalom (A) - Román nyelv és 
irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom (B) Latin 
nyelv (B) vagy Ógörög nyelv, Héber nyelv és 
irodalom (B), Világ- és összehasonlító irodalom (B) 

8 10 

Kolozs 
Kulturális 
tanulmányok Magyar néprajz 14 10 

Kolozs Történelem Történelem 18 15 

Kolozs Történelem Művészettörténet 10 6 

Kolozs Történelem Régészet 15 6 

Kolozs Történelem Levéltártan 9 8 

Kolozs 

Nemzetközi 
kapcsolatok és 
európai tanulmányok Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok 

13 8 
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Kolozs 
Kommunikációs 
tudományok Könyvtár- és információszerzés-tudomány 7 8 

Kolozs Filozófia Filozófia 15 20 

Kolozs Szociológia 
Szociológia képzési irányok: Várostanulmányok, 
Társadalom marketing 

40 145 

Kolozs Szociológia Humán erőforrás 33 45 

Kolozs Szociológia Antropológia 10 45 

Kolozs Szociális munkás Szociális munkás 30 55 

Kolozs Pszichológia Pszichológia 34 80 

Kolozs Neveléstudományok Gyógypedagógia 15 30 

Kolozs Neveléstudományok Pedagógia 
9 10 

Kolozs Neveléstudományok Pedagógia-Óvó- és tanítóképző 
10 130 

Kolozs Marketing Marketing 21 29 

Kolozs Üzletigazgatás 
Kereskedelem, turizmus és szolgáltatások 
gazdasága 

20 30 

Kolozs Pénzügy Bank és pénzügy 50 50 

Kolozs Menedzsment Menedzsment 25 35 

Kolozs Politikatudományok Politikatudományok 
19 15 

Kolozs 
Kommunikációs 
tudományok Kommunikáció és közkapcsolatok 12 20 

Kolozs 
Kommunikációs 
tudományok Újságírás 

12 20 

Kolozs Testkultúra és sport Testnevelés és sport 
14 45 

Kolozs Testkultúra és sport Kinetoterápia és speciális mozgáskészség 
13 30 

Kolozs Teológia Református valláspedagógia 18 10 
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Kolozs Teológia Református szociális munka 17 10 

Kolozs Zene Zenepedagógia 17 10 

Kolozs Teológia Római katolikus valláspedagógia 14 5 

Kolozs Teológia Vallástudomány 10 5 

Kolozs Teológia Római katolikus szociális munka 10 5 

Kolozs Színház Színművészet és színház (Színészképzés) 10 3 

Kolozs Színház 
Teatrológia (színházi sajtó, kulturális 
menedzsment) 

7 3 

Kolozs 
Filmművészet és 
média Foto, film, média 

8 2 

Kolozs Környezettudomány Környezettudomány 
13 12 

Kolozs 
Filmművészet és 
média Filmművészet, fotóművészet, média 

12 8 

Kolozs 

Nemzetközi 
kapcsolatok és 
európai tanulmányok Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok 

23 17 

2 

Sapientia 
Erdélyi 
Magyar 

Tudomány-
egyetem 

Kolozs Jog Jog   40 

Kolozs Teológia Református 

Kolozs Teológia Evangélikus 
3 

Egyetemi 
Fokú 

Protestáns 
Teológiai 

Intézet Kolozs Teológia 

Unitárius 30   

Összesen 1070 1632 

 2702 

Forrás: saját szerkesztés az egyetemek honlapja illetve az OMDSZ Egyetemi kalauz című kiadványa alapján  
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