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I. TÉNYEK, PROGNÓZISOK, STRATÉGIÁK 
 

AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALMAK PROBLÉMÁI  

AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK: AZ ADÓ ÉS CSALÁDTÁMOGATÁS RENDSZEREK 

REFORMJÁNAK LEHETSÉGES ELEMEI ÉS DÖNTÉSI VÁLTOZÓI* 

 
 

BEVEZETŐ 
 
A XIX-XX. század során végbement társadalmi-gazdasági fejlődés, valamint az azt megtörő 
sokkok (világháborúk, gazdasági válságok) hatására az európai államok demográfiai viszonyai 
nagymértékben átrendeződtek. Történeti léptékkel mérve az első demográfiai átmenet1 
teljesen átalakította az európai társadalmak népesedési térképét és szerkezetét. Amíg az 
iparosodás előtti agrártársadalmak alacsony népességszáma magas termékenység és 
magas halandóság mellett alakult ki, addig a gazdasági fejlettség magasabb fokán álló 
ipari társadalmakra már a magas népességszám melletti alacsony fertilitás és mortalitás 
vált jellemzővé. Ezzel párhuzamosan, többek között az egészségügyi ellátás fejlődése 
következtében, kezdetét vette a korszerkezet átalakulása, az idősebb korosztályok népességen 
belüli arányainak növekedése. Az 1960-as évek végétől kezdődően, az ún. második demográfiai 
átmenet2 során a fejlett régiókban, elsősorban Európában még alacsonyabb gyermekszám, 
alacsony házasodási kedv és erőteljesen javuló életkilátás tapasztalható. Ezek együttes 
eredményeként a népesség száma stagnál, illetve csökken. Ez az idősödési folyamat 
felgyorsulását vonja maga után, melynek intenzitása az elkövetkező években a nagyszámú „baby-
boom” generáció idős korba lépésével tovább fokozódik. 

Milyen népesedési jelenséggel is kell szembenéznie a világnak, benne Európának, az Európai 
Unió tagállamainak? Az ENSZ népesség- és népmozgalmi előrejelzései alapján3 a Föld népessége 
összességében jelentősen növekszik, 2050-re meghaladja majd a 9 milliárd főt. Ez annak ellenére 
valószínűsíthető, hogy a termékenység csökkenése az 1970-es évektől valamennyi 
kontinensen elkezdődött, melynek következtében a globális szinten tapasztalható 
népességnövekedés mértékének üteme fokozatosan csökken.  

A teljes termékenységi arányszám szintjét és változásának ütemét nagyban befolyásolja az 
adott térség gazdasági fejlettsége. A népességnövekedés legnagyobb hányadát a fejletlen, illetve 
fejlődő régiók adják. A legalacsonyabb termékenységi mutatószámmal az európai 
kontinens rendelkezik, ami óhatatlanul azzal jár, hogy a jövőben Európa demográfiai súlya, 
mind abszolút, mind relatív értelemben csökkenni fog. Az európai népességszám csökkenését 
elsősorban az elmaradó születések okozzák, amely a születéskor várható élettartamok 
emelkedésével párosulva a korszerkezet radikális átalakulását vonja maga után. Ez nem jelent 

                                                 
* Szerzők: Rózsa Gergely – Széll Krisztián 
1 A demográfiai átmenet öt fázisa: 1. magas stacioner fázis (igen magas születési és halálozási arányszám), 2. népességnövekedés korai 
fázisa (magas születési arányszám és javuló halandóság), 3. késői növekedési fázis (csökkenő születési arányszám és tovább csökkenő 
halandósági mutató), 4. alacsony stacioner fázis (tovább csökkenő termékenység és stagnáló halandósági szint), 5. természetes fogyási 
fázis (a születési arányszám a halálozási arányszám alá esik). Az elméletről és annak továbbgondolásairól, illetve bírálatairól részletesen 
Andorka [1987]. 
2 A folyamatról bővebben Melegh-Őri [2003]. 
3 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 
2008 Revision, közepes forgatókönyv, http://esa.un.org/unpp, 2010. július 

http://esa.un.org/unpp
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mást, minthogy Európa államainak lakossága olyan mértékben idősödik, hogy az eddigiekben 
alkalmazott népesedéspolitikai eszközök már nem alkalmasak a helyzet hatékony 
kezelésére és mindenképpen stratégiai átgondolásra szorulnak. 

A népesség öregedése nyomán a korstruktúrában az idősebb korcsoportok száma és aránya 
folyamatosan emelkedik, mellyel párhuzamosan a fiatalabbak részaránya csökken. Ezzel együtt jár 
az átlag- és a medián életkor emelkedése is, amely a becslések szerint minden további 10 évben 
csaknem 2 évvel emelkedik majd. Az egyes generációk népességen belüli arányváltozásai mellett a 
gyermeknépességnek (0-14 évesek) és az idős népességnek (65 év felettiek) a potenciálisan aktív 
korosztályhoz (15-64 évesek) viszonyított arányai is megváltoznak. Az idősödés mértékét igen jól 
illusztrálja az öregedési indexek változása, vagyis az idős népesség arányának alakulása a 
gyermeknépesség százalékában. A mutató az uniós országok több mint felében már most túllépte 
a 100 százalékot, az elkövetkező évtizedekben minden országban kisebb-nagyobb növekedés 
prognosztizálható. Mindezek hatására az Európai Unió tagállamainak egyenkénti és együttes 
korfája az általános tendenciát követve megnyúlik, és egyre inkább egy feje tetejére állított 
piramishoz hasonló alakzat felé tolódik el. Ezáltal a társadalomra, pontosabban az aktív 
népességre nehezedő teljes eltartási teher – ami magában foglalja a gyermek- és az idős népesség 
együttes eltartási feladatait – erőteljes növekedésnek indul, amely egyértelműen az idősek egyre 
növekvő arányának a függvénye. A jelenség újdonságát épp ez adja, hiszen a történelem folyamán 
előfordult már, hogy az európai államoknak magas eltartási arányokkal kellett szembenéznie, 
azonban akkor ezt a gyermekek magas száma okozta. 

Az Európai Unió tehát a demográfiai fejlődés azon szakaszába érkezett, amellyel a világ többi 
térsége csak később fog szembesülni.4 A modern/posztmodern társadalmi-gazdasági átalakulások 
indukálta demográfiai helyzet, a tartósan alacsony termékenység és a magas várható élettartam 
miatti idősödési folyamat az elkövetkező évtizedekben megállíthatatlan alaptendenciáként éri el 
Európát. A második világháború utáni időszakban született nagy létszámú generáció 2010-et 
követően idős korba lép. Az utóbbi 2-3 évtizedben a reprodukciós szintet jóval alulmúló születési 
arányszámok csak átgondolt és összehangolt cél- és feladategyüttesek révén enyhíthetők  

Egyértelmű tény, hogy a népesedési- és népmozgalmi események (születések, halálozások 
stb.) a társadalom és a gazdaság számos szegmensével kapcsolódnak össze. Ennek következtében 
a rendelkezésre álló népesség és annak különböző ismérvek szerinti összetétele alapvetően 
meghatározza egy ország gazdasági-, társadalmi viszonyrendszerét, nemzetgazdaságának 
teljesítőképességét. Tehát a demográfiai, a társadalmi és a gazdasági folyamatok egymással 
szoros, oda-vissza irányú kölcsönhatásban vannak. A problémák megoldására irányuló 
cselekvési módok is rendkívül összetettek.  

A jelenlegi demográfiai állapotok alapján körvonalazódó népesedési trendek hosszú távon 
számos problémát felvetnek az elmúlt évtizedekben kialakult európai jóléti rendszerek 
fenntartható működésével kapcsolatban. Természetesen a hatások kezelése nem csupán a várható 
körülményekhez történő alkalmazkodást jelenti, hanem a jövő demográfiai egyensúlyának 
megteremtését is szolgálnia kell. Utóbbi mindenképpen hatékony családpolitikát igényel, amely 
gazdaságilag és társadalmilag is ösztönzően hat a gyermekvállalásra, megkönnyíti a 
gyermekvállalás feltételeit. 

Jelen tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy összehasonlítsuk az Európai Unió 
népesedési tendenciái alapján kiválasztott országok szociális ellátórendszerét, abból a 
szempontból, hogy azok mennyire képesek segíteni a gyermeket nevelő családokat, mennyiben 
járulnak hozzá a gyermekvállalás támogatásához. Az általunk kiválasztott országok (visegrádi 
országok: Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, valamint Olaszország, 
Franciaország, Németország, Svédország) véleményünk szerint igen jól szemléltetik az Unión 

                                                 
4 Japán kivételével, ahol az idősödés mutatói világviszonylatban a legmagasabbak. 
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belül tapasztalható eltérő, többnyire régiókhoz köthető demográfiai sajátosságokat, valamint a 
családtámogatási modellek fő irányvonalait és sokszínűségét.  

Tanulmányunk elején áttekintjük az Európai Unió főbb demográfiai folyamatait, különös 
tekintettel a családtámogatási rendszer szempontjából is vizsgálni kívánt országok népesedési 
helyzetére, irányvonalaira. Ezt követően röviden összefoglaljuk azokat a társadalmi-gazdasági 
következményeket és megoldásra váró feladatokat, amelyeket az európai társadalmak idősödése 
hívott életre. 

Írásunk második felében a lakosság egészének jövedelmi struktúráján keresztül mutatjuk be 
az országok újraelosztó rendszereit, azok főbb sajátosságait. Ezek után térünk rá a szociális 
rendszerek jellegzetességeire, majd ezen belül a családi ellátások egyedi vonásaira. Országonként 
vázoljuk a főbb családtámogatási juttatásokat és a gyermekvállaláshoz, családi állapothoz 
kapcsolódó adókedvezményeket. S végezetül hatásvizsgálatok segítségével értékeljük az 
ellátórendszerek teljesítményét, szegénységre gyakorolt hatását, a gyermekvállalási kedv és a 
gyermeket nevelő családok helyzetének összefüggéseit.  

Az elemzés során a makroszintű adatoktól közelítünk a családok felé. 
 
 

A.) Demográfia 

 
 

1. DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
 
A hágai székhelyű NIDI5 [2010] Európai Unióra vonatkozó legfrissebb demográfiai 
helyzetjelentése összegzésképpen az alábbi, témánk szempontjából releváns népesedési 
állapotokat és irányvonalakat vázolja fel: 
 

 a szerény uniós népességnövekedés fő forrása a nemzetközi migráció, amely tovább 
fokozza a népesség sokszínűségét; 

 a népességnövekedés egyenlőtlenül oszlik meg az egyes tagállamok között: az európai 
régiók nagy többségében a népesség enyhe növekedése vagy népességfogyás 
tapasztalható; 

 a népesség elöregedése továbbra is meghatározó demográfiai kihívást jelent az EU 
számára, amellyel nem minden tagállam szembesül ugyanolyan mértékben; 

 a termékenységi szintek közelítenek egymáshoz az Európai Unióban, egy enyhe, de 
látszatra tartós termékenység emelkedés figyelhető meg; 

 az európaiak egyre tovább élnek, a nemek közötti különbségek lassan csökkennek, de a 
Kelet-Nyugat választóvonal mentén még mindig számottevőek a különbségek; 

 az európai háztartásokban is leképeződik az életmódváltozás és a népesség idősödése (az 
egyszemélyes háztartások, azon belül is a 60 év feletti egyszemélyes háztartások számának 
erőteljes növekedése); 

 a demográfiai előrejelzések szerint több tagállamban növekszik majd a népesség (pl. 
Franciaország, Egyesült Királyság), a népességcsökkenés sok esetben lassul vagy később 
megy végbe (pl. mediterrán országok), azonban lesznek olyan tagállamok, amelyekben 
súlyos népességfogyás prognosztizálható (pl. Németország); 

 az idősödésnek az iskolarendszerre gyakorolt hatását tekintve a középfokú és a felsőfokú 
oktatásban szokásosan résztvevő népesség (15-24 évesek) erős csökkenése várható, amely 

                                                 
5 Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. 
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az újonnan csatlakozó 12 tagállamban lesz a legdrasztikusabb (-34%), vagyis az 
iskoláskorú népesség csökken, ennek következtében viszont az oktatási részvételi 
arányok emelkednek; 

 az idősödés nyomán csökken a munkaképes korú népesség is, amelyen belül nagyobb lesz 
az idősebb korcsoportokba tartozó munkavállalók száma és aránya, továbbá különösen a 
80 éven felüliek száma és aránya emelkedik számottevően; 

 annak ellenére, hogy a potenciálisan munkaképes korban lévők száma kevesebb lesz, a  
munkaerőpiaci magatartás megváltozása, a magasabb munkaerőpiaci aktivitás nagyobb 
munkaerő állományt eredményezhet, a tényleges és a részmunkaidős foglalkoztatás 
tovább nőhet; 

 a nyugdíjkorhatár folyamatosan emelkedik az Unió egészében; de a nagyobb számú 
idősebb ember jelenléte a munkaerőpiacon elsősorban magasabb foglalkoztatottságot és 
nem magasabb munkanélküliséget jelent az idős munkavállalókat tekintve. 

 
Tehát a társadalmak idősödése az Európai Unió egészére jellemző népesedési 

tendencia, azonban annak mértéke és időbeli lefutása jelentős országonkénti és 
régiónkénti eltéréseket mutat. A Föld legidősebb országai, Japán után főként az Európai Unió, 
azon belül is a 2004-es bővítés előtti EU-15 tagországaiból kerülnek ki. Az Egyesült Államok a 
sikeres migrációs politikájának köszönhetően a közeljövőben biztosan nem él át az Európai 
Unióban már jelenleg is tapasztalt elöregedési hullámot, Kína pedig még nem ért a demográfiai 
fejlődés ezen szakaszába. A népességszám és a korszerkezet alakulását a megvalósult 
gyermekvállalások, a halandósági viszonyok és a nemzetközi migrációs folyamatok befolyásolják 
elsődlegesen. Az ezzel összefüggő uniós szintű demográfiai egyensúlyvesztés a versenyképesség 
szempontjából is jelentős hátrányt jelent a globális versenytársakkal szemben. A továbbiakban 
ezeket a tényezőket vesszük szemügyre, elsősorban az általunk vizsgálni kívánt országok 
Unióban elfoglalt demográfiai pozícióira fókuszálva. 
 
 

1.1. A termékenység alakulása 
 
A születő generáció nagyságrendje a népességet gyarapító és fiatalító hatása miatt a demográfiai 
folyamatok egyik legfontosabb momentuma. A termékenységet meghatározó tényezők tárháza 
meglehetősen széles, azok megismerése és elemzése átfogó interdiszciplináris megközelítést 
igényel, amelynek részletes kifejtésére itt nem vállalkozhatunk. Azonban az Unión belül meglévő 
regionális különbségek és a kialakult eltérő termékenységi szintek megértéséhez mindenképpen 
szót kell ejteni néhány fontos jellegzetességről. 

Az egyik tényező a történelmi háttér. Ez igen erős hatást gyakorol a demográfiai viszonyok 
eltérő, időben sokszor elnyúló, illetve felgyorsuló alakulására. Számos példa mutatja, hogy a 
gazdasági fejlődés a különböző társadalmi viszonyok között más és más népesedési folyamatokat 
indukálhat. Az 1960-as évek elejéig Európa szinte valamennyi állama magas, a reprodukciós 
szintet (2,1) meghaladó átlagos gyermekszámmal rendelkezett. Ezt követően először a skandináv 
országokban, majd a nyugat-európai országokban6, az 1980-as évektől kezdve pedig a 
hagyományosan magas termékenységű mediterrán országokban is csökkenő gyermekszámokat 
láthatunk. Ez a sokak által második demográfiai átmenetnek nevezett folyamat, amely a 
gyermekvállalási hajlandóság csökkenése mellett a hagyományos családformák és a házasság 
intézményének fokozatos háttérbe szorulását, a válások és a gyermeküket egyedül nevelők 

                                                 
6 Franciaország esetében a többi európai országhoz képest még ekkor is magas termékenységi szint volt a jellemző. 
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számának növekedését, valamint a szingli életforma térnyerését is magával hozta. Nem nehéz 
belátni, hogy mindezek között kölcsönös ok-okozati összefüggés áll fenn. 

Az okok elemzése kapcsán előtérbe kerültek a társadalmi, kulturális, valamint értékrendbeli 
összefüggések és változások (pl. urbanizáció, oktatási expanzió, magasabb fokú társadalmi 
mobilitás, női munkavállalás fokozódása, társadalomlélektani okok stb.). A demográfiai 
viselkedés megváltozása a hagyományosnak tekintett értékek és normák helyett a modernizáció 
és az individualizmus, mint posztmodern érték előtérbe kerülésével hozható összefüggésbe. 
Ennek kapcsán váltak a kötetlenebb kapcsolatok és életformák egyre elfogadottabbakká (van de 
Kaa [2001]). A hazai és nemzetközti kutatások tapasztalatai alapján mindezen jelenségek hatással 
vannak a termékenységre, vagyis annak visszaesésére. Ezek a nyugat-európai magatartásminták 
némi fáziskéséssel, de annál nagyobb intenzitással gyűrűztek tovább a politikai- és gazdasági 
rendszerváltozáson átesett és igen speciális gazdasági és társadalmi helyzetbe kerülő kelet-európai 
régió volt szocialista országaiba. Ennek következtében a régió 1970-es és 1980-as évekbeli 
magasnak mondható termékenységi szintje meredek zuhanásba kezdett. Ezzel szemben a 
mediterrán országok ’80-as években kezdődő csökkenő termékenységi trendje sokkal 
elnyújtottabb és fokozatosabb. 

Az így kialakult regionális különbségek a jelenlegi népmozgalmi statisztikák alapján is 
körvonalazódnak. A jövő szempontjából meghatározó teljes termékenységi arányszámok7 
többségében a volt szocialista régióban a legalacsonyabbak 1,3 körüli értékekkel. A visegrádi 
országok mutatói az 1,3-1,4 közötti tartományban helyezkednek el, mely alól Csehország 
kivételnek számít a maga 1,5 feletti termékenységi mutatójával. A visegrádi országok közül 
Szlovákia mutatója a legkisebb, amelyet Magyarország és Lengyelország követ. Az utóbbi éveket 
tekintve a többi visegrádi ország esetében Magyarországhoz képest számottevően nagyobb 

javulás állt be a termékenységi szintekben. E tekintetben is kimagasló a cseh termékenység 

emelkedési tendenciája. 
 

I/1. ábra: A teljes termékenységi arányszám változása a visegrádi országokban 
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Forrás: EUROSTAT 

 
Európa déli államai többségében az átlagos gyermekszámok 1,4-1,5 körüli értékek között 

mozognak. Olaszországban hosszabb idő óta az 1,4 alatti gyerrmekszint a jellemző, de az utóbbi 

                                                 
7 Azt mutatja meg, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy nő élete során hány gyermeknek adna életet. 
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évek némi javulást mutatnak. Azonban ez a termékenységi szint a következő évtizedekben még 
alacsony halálozási mutatók esetén is erősödő természetes fogyást jelez.  

A skandináv és a nyugat-európai országok esetén nem beszélhetünk jelentős 
termékenységi problémákról, amelyet a teljes termékenységi arányszám 1,8 és afölötti értékei 
támasztanak alá. A nyugati államok közül kiemelkedően rossz paramétereivel „kilóg” 
Németország, ahol az átlagos gyermekszám huzamosan az 1,4-es érték alatt rögzült és a javulás 
jelei sem mutatkoznak. Németországgal szemben a svéd termékenység az ezredfordulót 
követően intenzív javulásba kezdett, így erőteljesen felzárkózott az Európai Unióban ezen a téren 
kuriózumnak számító Franciaország mögé. Ez utóbbi esetében a termékenységi mutató uniós 
viszonylatban igen magas szinten állandósult, és jelenleg megközelíti az egyszerű reprodukcióhoz 
szükséges 2,1-es értéket.  

A svéd és francia termékenységi szint a fokozatosan javuló halandósági viszonyok és a 
mérsékelt bevándorlás mellett is képes népességszámának a megtartására, esetleg némi növelésére 
is. Ebből következően a többi uniós ország számára mindenképpen tanulmányozandó az 1,8-
2,0-es gyermekszámokat produkáló országok család- és migrációs politikája. Célszerű azt is 
megvizsgálni, hogy a termékenységi arányszámok növekedésében és magas szinten tartásában 
mennyiben játszik szerepet a családtámogatási rendszer, illetve ahhoz mennyiben járul hozzá a 
bevándorló népesség általában fiatalabb korszerkezetének és magasabb termékenységének 
multiplikatív hatása. 

 
I/2. ábra: Az olasz, a svéd, a német és a francia teljes termékenységi arányszám alakulása 
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Forrás: EUROSTAT 
Megjegyzés: */2008. évnél 2007. évi adat. 

 
Mivel a teljes termékenységi arányszám az adott év kor szerinti születési gyakoriságát méri, 

némely feltételezések szerint a tényleges termékenységi helyzet jobb lehet a mutató által mért 
értékeknél. Ugyanis az egész Unióra jellemző általános tendencia, hogy a szülőképes korú nők 
egyre magasabb életkorra tolják az első gyermekük világra hozatalát. Ennek különböző, 
akár egymással összefüggő okai lehetnek (pl. életviteli és életforma változások, munka, 
posztadoleszcens szakasz). Azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nők végső gyerekszáma 
is csökken, hiszen a két gyermek születése közötti idő rövidíthető. Itt mindenképpen figyelembe 
kell venni, hogy a szülőképes kornak van egy biológiailag determinált végső pontja, amely után a 
szülési kockázat vállalhatatlan szintet ér el. 
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A termékenységi szint változtathatóságának kérdésköréhez fontos adalékul szolgál az 
ideálisnak tartott, vagyis az emberek által kívánt gyerekszámok alakulása. Az európai 
gyermekvállalási hajlandóságról készült 2006-os Eurobarometer felvétel eredményei 
alapján a szülőképesség szempontjából releváns 25-39 éves nők ideálisnak tartott gyermekszámait 
összehasonlítva érdekes kép tárul elénk. A vizsgálatunkba bevont 8 ország közül négyben 
összességében átlagosan kettőnél kevesebb gyermeket szeretnének: Olaszország (1,76), Szlovákia 
(1,88), Németország (1,91), Csehország (1,98). Ezekben az országokban a népesedéspolitika 
mozgástere a termékenység növelésére lényegesen beszűkül, hiszen az egyszerű reprodukcióhoz 
szükséges átlagos gyermekszámot sem akar a lakosság. Lengyelország esetében már 2,12 az 
átlagosan kívánt gyermekek száma, míg Svédország (2,27), Franciaország (2,36) és Magyarország 
(2,42) esetében az ideálisnak tartott gyermekszám a 2,5 felé tendál, amellyel ezek az országok igen 
előkelő helyet foglalnak el az európai mezőnyben (Testa [2006]). Ez azt is jelenti, hogy például 
hazánkban nem azért nem születik több gyermek, mert az emberek nem akarják. Ebben egyéb, 
sok esetben társadalmi, gazdasági hatások, illetve intézményi és ellátó-rendszerbeli hiányosságok 
is szerepet játszhatnak. 

 
A termékenység közgazdaságtani elméletei alapvetően abból indulnak ki, hogy a gyermekvállaláskor a 
szülők mérlegelik a gyermek(ek)től várható hasznokat és a tág értelemben vett költségeket (Andorka [1987]). 
A modern társadalmakban ezen költségek a fejlődés során átalakuló újfajta társadalmi-gazdasági rendszerek 
kereteibe ágyazódnak, vagyis olyan folyamatok hatásai érvényesülnek, mint a jóléti rendszerek kiépülése, 
vagy például a női munkavállalás lehetőségének alternatív költségei. A családpolitika hatékonyságát vizsgáló 
kutatások azt bizonyítják, hogy a családtámogatási rendszereknek a termékenységre, valamint a 
gyermekvállalási döntésekre gyakorolt hatásai között igen erős szignifikáns kapcsolat áll fenn. Gábos, Gál és 
Kézdi [2005] kutatási eredményei szerint is – amely az 1950-től 2002-ig terjedő intervallumot vette górcső 
alá – pozitív termékenységi hatás érvényesül a magyar családtámogatási rendszer készpénzes 
támogatásaiban. Tárkányi [2002] a közép-európai országokra vonatkozóan tett hasonló megállapítást. 
Eszerint a szűkülő családpolitikai rendszer negatívan hatott a termékenységre. Tehát a társadalom- és 
népesedéspolitika egyik legnagyobb kihívása az uniós országokban, hogy könnyítsen a gyermekneveléssel 
járó anyagi és nem anyagi terheken.  
Ebben, bonyolult hatásmechanizmusok közvetítésével jelentős szerepet tölt be a munkapiac és annak 
állapota, valamint a pénzbeli családtámogatási rendszer, amelyek a különböző gazdasági- és társadalmi 
státusszal rendelkező nőkre, valamint a különféle családtípusokra eltérő mértékű hatást gyakorolnak (Spéder-
Kapitány [2007]). 

 
A családpolitika kapcsán figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az esetlegesen növekvő 

gyermekszám közel húsz-harminc éven át az eltartottak számát emeli meg, annak várható 
költségei csak évtizedek múltán térülhetnek meg. Különösképpen igaz ez az idősödő 
társadalmak esetében. A termékenységi szint emelése tehát mindenképpen plusz költségvetési 
forrásokat igényel, a politikai akarat és a jól felépített családpolitika mellett az nagymértékben 
függ a gazdaság teljesítőképességétől is. Nem szabad megfeledkezni a gyermektelen, köztük is a 
szándékosan gyermek nélkül maradó nők arányának növekedéséről sem. Ha ez az új 
termékenységi minta egyre szélesebb körben terjed el, akkor hosszú távon elfogadottá, kvázi 
értékké válhat a társadalomban, amely tovább csökkentheti a gyermekvállalási hajlandóságot is.8 
Gondoljunk csak a házasság intézményének egyéb együttélési formákkal történő kiváltására, 
amelyek a társadalomban egyre inkább elfogadottabbá váltak és ma már senki sem botránkozik 
meg azon, ha valaki élettársi kapcsolatban, esetleg szingliként éli mindennapjait. 

 
 

                                                 
8 Ennek tipikus példái a német ajkú területek, ahol az akaratlagos gyermektelenség aránya a 25-39 éves nők körében meghaladja a 30 
százalékot (Testa [2006]). 
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1.2. A születéskor várható élettartamok alakulása 
 
A születéskor, és főként az idős életkorban még várható élettartamok növekedése az idősödési 
folyamat felgyorsulásának alapvető mozgatórugója. Az emberiség eddigi történetének egyik 
legnagyobb vívmányáról és eredményéről van szó, hiszen az életminőség javulását is jelző 
(egészségesen) várható élettartamok emelkedése feltétlenül üdvözítő jelenség. Ennek 
csökkentése értelemszerűen nem lehet szándék. Ez azt is jelenti, hogy fel kell készülni a 
gyarapodó idősebb korosztályok „fogadására” és kezelésére. A várható élettartamok 
tárgyalásakor fontos azt is megjegyezni, hogy a különböző szociodemográfia jellemzők szerint az 
életesélyek eltérően alakulnak (pl. iskolázottság, nemek szerinti különbségek, lakóhely). 

A halandósági viszonyokban is erőteljes regionális különbségek vehetők észre az 
Unión belül. A törésvonal az észak- és nyugat-európai államok és a volt államszocialista 
rendszereket magába foglaló kelet- és közép-európai államok között húzódik. Ezek a 
különbségek a tagállamonkénti haláloki statisztikák alapján legfőképpen olyan eseményekből és 
betegségekből adódnak, amelyek életmódváltozással, prevencióval megelőzhetők (pl. dohányzás, 
alkoholhoz köthető betegségek, balesetek), valamint az orvostudomány fejlődése nyomán, korai 
felismeréssel, nagyobb eséllyel és hatékonyabban gyógykezelhetők (pl. egyes daganatos 
betegségek). Miközben az 1970-es és az 1980-as években már jelentős élettartam emelkedés 
figyelhető meg Észak- és Nyugat-Európában, addig a volt szocialista régió országainak 
többségében stagnálás és csökkenés következett be, ami sok esetben halandósági krízis 
helyzethez vezetett. Erre példa Magyarország, ahol ez elsősorban a férfi halandósági mutatókban 
érhető tetten. 

A születéskor várható élettartamok az újonnan csatlakozott kelet- és közép-európai 
országoknál a legkisebbek. Esetükben a legnagyobbak a különbségek a nők és a férfiak 
várható életesélyei között. 
 

I/3. ábra: A születéskor és a 65. életévben egészségben várható élettartamok nemek szerint, 2007 
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Az EUROSTAT 2008-as adatai szerint a vizsgált országaink közül a férfiak születéskor 
várható életesélyei Magyarország (70 év), Szlovákia (70,8 év) és Lengyelország (71,3 év) esetében 
a legkedvezőtlenebbek. A visegrádi országok közül Csehország (74,1 év) közelíti meg legjobban 
az uniós átlagot. A további sorrend: Franciaország (77,6 év), Németország (77,6 év), Olaszország 
(78,7 év) és Svédország (79,2 év).9 A nőknél Magyarországon (78,3 év) és Szlovákiában (79 év) 
lehet a legkevesebb életévre számítani, míg a lengyel (80 év) és a cseh (80,5 év) nők életesélyei egy 
kicsivel jobbak. Ennél lényegesen nagyobb értékek találhatók Németországban (82,7 év) és 
Svédországban (83,3 év). A legmagasabb várható életéveket Olaszországban (84,2 év) és 
Franciaországban (84,8 év) jegyzik. A visegrádi országoknál lényegében ugyanez a tendencia 
rajzolódik ki a születéskor, illetve a 65. életévben várható egészséges élettartamok tekintetében is. 
Némi különbség, hogy az idős korban várható egészséges évek száma Szlovákiánál a 
legalacsonyabb. Kimagaslóak Svédország mutatói, míg Németország és Olaszország átlagértékei 
Csehország, valamint az EU27 alá kerültek. Tehát ebben a tekintetben világosan kivehető 
Csehország felzárkózása az Unióban vezető gazdasági szerepet betöltő országokhoz. 
 
 

1.3. A nemzetközi migráció alakulása 
 
Mint már említettük, a demográfiai folyamatokat a nemzetközi migráció mértéke és iránya 
is nagyban befolyásolja. Nem véletlen, hogy sorra jelennek meg az ezzel foglalkozó kutatási 
dokumentumok, nemzetközi és uniós jelentések, ajánlások.10 A migrációs politika az utóbbi 
évtizedek demográfiai jelenségei láttán (termékenység számottevő visszaesése) egyre inkább 
előtérbe került. Demográfiai szempontból azért is lényeges a kérdés, mert pozitív hatásai rövid- 
és középtávon is bekövetkezhetnek, továbbá migrációra általában a fiatalabb generációk szánják 
rá magukat, növelve ezzel a fogadó ország aktív korban lévő népességét. A társadalom 
„fiatalodásának” irányába hat a bevándorlók többnyire magasabb gyermekvállalási hajlandósága 
is, amely azonban egyes kutatási eredmények szerint csak rövid ideig javítja a fogadó ország 
termékenységet, hiszen a második generációs családok esetében a termékenységi szint már 
csökkenést mutat. Ennek magyarázata vélhetően abban rejlik, hogy a bevándorló népesség az 
integrációs folyamatok során kezdi átvenni a fogadó ország termékenységi mintáit és viszonylag 
gyorsan alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz. A nemzetközi vándorlás kedvező népesedési 
hatásai értelemszerűen nagyban függnek a bevándorlás mértékétől.  

A migrációs folyamatok gazdasági növekedésre gyakorolt hatásait vizsgáló ENSZ-jelentés 
szerint a bevándorlók élénkítik az adott térség gazdaságát, növelik a foglalkoztatottságot 
és a befektetési kedvet is (UNDP [2009]. Továbbá a képzési költségek nagy része 
megspórolható a befogadó ország számára, a küldő fél oldaláról pedig a bevándorlók által 
hazaküldött pénzmennyiség hathat ösztönzőleg a gazdaságra és fogyasztásra. Mindezek ellenére a 
bevándorlás megítélése igen ambivalens, hiszen amellett, hogy enyhíthet a népesedési 
problémákon és gazdasági hasznot is hozhat, igen gyakran ellenérzést és jelentős társadalmi 
feszültséget generálhat, amelyek legtöbbször az eltérő etnikai és kulturális sajátosságok 
konfrontációi miatt alakulnak ki. Vagyis az eltérő kultúrák egymásra gyakorolt hatása 
semmiképpen nem elhanyagolható tényező. A nemzetközi migráció nem ördögtől való, 
ugyanakkor hatásai rendkívül összetettek, amelyek jól átgondolt és ésszerűen kidolgozott hosszú 
távú stratégiai koncepcióval, a családpolitika és a migrációs politika összhangba hozásával 
nagymértékben kezelhetők. 

 

                                                 
9 Franciaország és Olaszország esetében az adatok mind a férfiaknál, mind a nőknél a 2007-es évre vonatkoznak. 
10 Erről uniós viszonylatban Kiadványunk III. rovatában publikált Zádor Márta tanulmánya nyújt részletes ismereteket. 
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A nemzetközi vándorlási statisztikákból többnyire a tendenciák irányát tudjuk megállapítani, a migráció 
pontos mértékéről nem áll rendelkezésre megbízható adatforrás. Ez annak a következménye, hogy a 
statisztikák a bejelentett vándorlásokat veszik figyelembe, az illegális, illetve rövid idejű vándorlásokról nem 
adhatnak képet. A tényleges vándorlási különbözetre pontosabb adatot kaphatunk a népességszám-
változásnak és a természetes szaporodásnak/fogyásnak az együttes egyenlegéből. Mindezeket figyelembe 
véve e tekintetben is kirajzolódik a régi és a 2004 után csatlakozó országok közötti választóvonal.  

 
A nemzetközi vándorlás globális iránya hosszú idő óta délről észak felé, valamint 

keletről nyugati irányba történik, amelynek következtében Európa nyugati fele könyvelhet el 
számottevő vándorlásból adódó népességnyereséget. A gazdasági válság hatására az utóbbi 
néhány évben csökkenő tendencia érvényesül, amelynek következtében Németország 
huzamosabb ideje tartó vándorlási többlete veszteségbe fordult. A kelet-európai országok 
többsége még ma is kibocsátóként van jelen a vándorlási folyamatokban, de a rendszerváltozást 
követően Lengyelország kivételével a visegrádi országok migrációs egyenlege pozitívra változott. 
Tehát Lengyelország és Németország kivételével a többi általunk vizsgált ország bevándorlási 
többlettel rendelkezik, Olaszország és Svédország vonzereje uniós szinten is kiemelkedő. 

 
I/1. táblázat: Ezer főre jutó migrációs egyenleg (ezrelék) 

 

Országok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Magyarország 1,6 1,0 0,3 1,5 1,8 1,7 2,1 1,4 1,6 1,6 

Szlovákia -4,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1,3 1,3 0,7 

Csehország 0,6 -4,2 1,2 2,5 1,8 3,5 3,4 8,1 6,9 3,3 

Lengyelország -10,7 -0,4 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3 -0,9 -0,5 -0,4 -0,4 

Svédország 2,7 3,2 3,5 3,2 2,8 3,0 5,6 5,9 6,0 7,3 

Olaszország 0,9 0,9 6,0 10,6 9,6 5,2 6,4 8,4 7,2 6,4 

Németország 2,0 3,3 2,7 1,7 1,0 1,0 0,3 0,6 -0,7 -0,7 

Franciaország 2,8 3 3,2 3,2 3,3 3,1 1,5 1,1 1,3 1,2 

EU27 1,5 1,2 3,8 4,2 4,0 3,6 3,2 3,8 3,0 1,9 

Forrás: KSH STADAT, 2010 

 
 

2. AZ IDŐSÖDÉS HATÁSAI ÉS MEGOLDÁSRA VÁRÓ FELADATAI 
 

2.1. Népességváltozás és idősödő korszerkezet 
 
A fent vázolt folyamatoknak köszönhetően az Európai Unió idősödése általános tendencia, 
amelyhez az egyes tagállamok igen eltérően járulnak hozzá. Az Unió valamennyi tagországában a 
gyermeknépesség arányának kisebb-nagyobb csökkenése tapasztalható, mellyel párhuzamosan az 
idős népesség aránya emelkedik. Ennek hatására a közeljövőben sok országnál lényegesen 
csökkenni fog az aktív korban lévők száma is. Sok uniós országnál – főként a volt szocialista 
országokban –, a népesség jelenleg, illetve jövőben várható fogyása is akut probléma. Ez 
elsősorban az elmaradó gyermekvállalások következménye, így arányaiban tovább gyorsul az 
idősödési spirál. A fogyó népesség tekintetében Magyarország „rekordernek” számít, 
hiszen ilyen hosszú, három évtizeden át tartó folyamatos népességcsökkenésre más európai 
államban nincs példa. 

Ha a vizsgálatba bevont országokat vesszük szemügyre, akkor megállapítható, hogy az ezer 
főre jutó születések száma Franciaországban toronymagasan a legnagyobb, de a svéd és a cseh 
mutató is 11 feletti. Messze a legalacsonyabb a német élveszületési arányszám, de 10 alatti érték 
szerepel Magyarország és Olaszország esetében is. A halandóságnál már nem tapasztalható 
ekkora szóródás, de szomorú tény, hogy Magyarország 13 ezrelékes arányszáma uniós 
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viszonylatban is a legrosszabbak közé tartozik. Ezekből adódóan a legnagyobb természetes 
fogyást Magyarország könyvelheti el, de Németországban és Olaszországban is meghaladja a 
halálozások száma a születésekét. Ezzel szemben ténylegesen csak Magyarország és Németország 
népessége csökken, míg az olasz lakosság száma az igen magas bevándorlásnak köszönhetően 
számottevően növekszik.  

 
I/2. táblázat: Az ezer főre jutó természetes és tényleges népmozgalom főbb adatai (2008) 

 

Országok 

Ezer lakosra jutó  

élveszületés halálozás 
természetes 
szaporodás, 

fogyás (-) 

tényleges 
népességváltozás 

vándorlási 
különbözet* 

Magyarország 9,9 13,0 –3,1 -1,4 1,7 

Szlovákia 10,6 9,8 0,8 2,1 1,3 

Csehország 11,5 10,1 1,4 8,3 6,9 

Lengyelország 10,9 10,0 0,9 0,5 -0,4 

Olaszország 9,6 9,7 –0,1 7,1 7,0 

Svédország 11,9 9,9 1,9 8,0 6,1 

Németország 8,3 10,3 –2,0 -2,6 -0,6 

Franciaország 12,9 8,6 4,3 5,7 1,4 
Forrás: Demográfiai Évkönyv 2008; ECOSTAT számítás 
Megjegyzés: */A tényleges népességváltozás és a természetes szaporodás/fogyás különbözeteként. 

 
Az EUROSTAT jelenlegi tendenciákból kiinduló népesség előrejelzései szerint a következő 

fél évszázadban Svédország és Franciaország lesz képes növelni népességének számát. Ez a 2010-
2060 közötti időszakot tekintve 15 százalék körüli népességgyarapodást jelent. Olaszország 
népessége, mindenekelőtt a jelentős vándorlási többletnek köszönhetően valószínűleg stagnálni 
fog, a többi ország minimum 10 (pl. Csehország), maximum 20 (pl. Lengyelország) százalékos 
népességcsökkenésre számíthat. 

Az idősödés szempontjából meghatározó gyermekkorúak népességen belüli aránya az EU27 
átlaga (15,7%) alatt helyezkedik el a visegrádi országok,11 Németország és Olaszország esetében. 
Míg Svédország 16,8 százalékos arányával az Unió élmezőnyébe tartozik. A francia 
termékenységi mutatók alapján nem meglepő, hogy náluk uniós szinten is kimagaslóan magas a 
gyermeknépesség aránya (18,3%), amelyhez továbbra is magas termékenység, alacsony 
halandóság és mérsékelt migrációs többlet is párosul. A gyermeknépesség alacsony aránya 
jelenleg még nem minden esetben vonja maga után az idős népesség magas részesedését, hiszen 
sok esetben egyelőre az aktív korosztály létszáma duzzad fel. Ez a helyzet Szlovákiában, 
Csehországban és Lengyelországban (70 százalék fölötti arányokkal). Ez azt is jelenti, hogy 
ezekben az országokban a munkaképes korban lévő népesség korosodása és az elmaradó 
gyermekutánpótlás a közeljövőben fogja nagy erővel beindítani az idősödési folyamatot. Tehát a 
születések alacsony száma, az elöregedés folyamatának az erősödését, illetve a 
termékenység és a migráció mértékétől függően, tagországonként eltérő intenzitású 
megindulását vonja maga után. 
 

                                                 
11 Szlovákia mutatója egyelőre még 15,8%. 
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I/3. táblázat: Korszerkezet (2008) 
 

Országok 
0-14 15-64 65-X 

éves 

Magyarország 15,0 68,8 16,2 

Szlovákia 15,8 72,2 12,0 

Csehország 14,2 71,2 14,6 

Lengyelország 15,5 71,0 13,5 

Olaszország 14,0 66,0 20,0 

Svédország 16,8 65,7 17,5 

Németország 13,7 66,4 19,9 

Franciaország 18,3 65,1 16,6 

EU27 15,7 67,3 17,0 

Forrás: EUROSTAT 

 
A gazdaság szempontjából nagy jelentőséggel bíró eltartási terhek alakulása felől közelítve 

látható, hogy a gyermeknépesség függőségi rátája a vizsgált országok mindegyikében, a 
termékenység szintjének függvényében, de folyamatosan csökken, míg az időskorúaké nő.  
 

I/4. táblázat: Eltartottsági ráták, öregedési index, 2008 
 

Év/Ország 
Magyar-
ország 

Szlovákia 
Cseh-
ország 

Lengyel-
ország 

Olasz-
ország 

Svéd-
ország 

Német-
ország 

Francia-
ország* 

EU27 

Gyermeknépesség eltartottsági rátája** 

1990 31,0 39,6 33,0 39,0 24,5 27,7 23,1 30,8 29,2 

2000 24,8 28,8 23,9 28,6 21,2 28,8 23,1 29,3 25,7 

2008 21,8 21,8 20,0 21,8 21,3 25,6 20,7 28,3 23,3 

Idős népesség eltartottsági rátája*** 

1990 20,0 16,0 19,0 15,4 21,5 27,7 21,6 21,2 20,6 

2000 22,0 16,6 19,8 17,6 26,8 26,9 23,9 24,3 23,2 

2008 23,5 16,6 20,5 18,9 30,4 26,7 30,0 25,1 25,2 

Teljes eltartottsági ráta (gyermeknépesség- és idős népesség eltartottsági ráták összege) 

1990 51,0 55,6 52,0 54,4 46,0 55,4 44,7 52,0 49,8 

2000 46,8 45,4 43,7 46,2 48,0 55,7 47,0 53,6 48,9 

2008 45,3 38,4 40,5 40,7 51,7 52,3 50,7 53,4 48,5 

Öregedési index**** 

1990 64,4 40,4 57,6 39,5 87,5 100,0 93,1 69,0 70,3 

2000 88,8 57,6 83,1 61,7 126,6 93,5 103,2 82,7 90,2 

2008 108,0 75,9 102,8 87,1 142,9 104,2 145,3 88,1 108,3 

Forrás: EUROSTAT 
Megjegyzés:  */Az 1990-es éveknél 1991-es adat szerepel. 
 **/Idős népesség eltartottsági, függőségi ráta: az idős népesség (65-X éves) a 15-64 éves (potenciálisan aktív) népesség 

százalékában. 
 ***/Gyermeknépesség eltartottsági, függőségi ráta: a gyermeknépesség (0-14 éves) a 15-64 éves népesség százalékában. 
 ****/Öregedési index: az idős népesség (65-X éves) a gyermeknépesség (0-14 éves) százalékában. 

 
A teljes eltartási teher Franciaországban és Svédországban a legmagasabb, de magas, 50 

százalék feletti aránnyal rendelkezik Olaszország és Németország is. Azonban óriási különbség, 
hogy utóbbi kettőnél az idős népesség magasabb súlya emeli meg a terhet, míg az első kettőnél a 
gyermeknépesség magas arányai is szerepet játszanak. Az öregedési index is Franciaországban a 
legalacsonyabb, de nem éri el a 100 százalékot Szlovákiában és Lengyelországban sem. Utóbbiak 
esetében azonban, a meglévő tendenciák alapján nagy biztonsággal előre jelezhető, hogy néhány 
éven belül ugyanarra a demográfiai útra lépnek, mint például Magyarország, vagy Csehország. 
Csehország kedvező termékenységi mutatói némi bizakodásra adhatnak okot, de a következő 
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évtizedekben az idősödés erősödése feltartóztathatatlannak tűnik. Németország és Olaszország 
140 százalék feletti öregedési indexértékei viszont azt mutatják, hogy az idősödési folyamat 
immár végérvényesen a kezdetét vette. 

Az idősödés várható mértékét jól mutatják az EUROSTAT kor szerinti népességszám 
előrejelzései is, amely szerint valamennyi tagállamban emelkedni fog az idősek aránya a 
népességben. Az idősek népességen belüli arányának növekedési ütemét elsősorban a 
gyermeknépesség és a potenciálisan munkaképes korban lévő népesség változásának a mértéke 
határozza meg. Utóbbit tekintve a csökkenés Lengyelországban kiemelkedő mértéket ölt majd. 
Összességében megállapítható, hogy az idősödés folyamata Németországban és Olaszországban 
a legelőrehaladottabb. Németország esetében a jelenlegi demográfiai állapotok alapján esély sem 
mutatkozik a mérséklődésre. Olaszország viszont nagymértékű bevándorlással próbálja némileg 
enyhíteni a jelenséget. A visegrádi országok közül Szlovákia és Lengyelország még nem érkezett a 
demográfiai folyamat ezen fázisába, de a termékenységi és a migrációs adatok alapján az 
elkövetkező évtizedekben az idősödési folyamat intenzív gyorsulása várható. Csehországban és 
Magyarországon már elkezdődött a társadalom idősödése, amelynek további folytatódása 
elkerülhetetlennek látszik. Hozzátéve, hogy a visegrádi országok közül Csehország jelenlegi 
demográfiai állapota tűnik a legjobbnak, hiszen náluk a gyermekvállalás terén jelentős fejlődés 
bontakozott ki az utóbbi években. Hazánkban viszont az alacsony termékenység kiugróan magas 
halandósággal is párosul, ami a népességfogyásból adódóan még jobban erősíti a folyamatot, 
súlyos terhet róva a társadalomra. Kétségtelenül Franciaország és Svédország demográfiai 
helyzete a legkedvezőbb. Esetükben mind a gyermeknépesség, mind az aktív korúak arányának 
szinten tartása, sőt emelkedése jelezhető előre. Franciaország azon kevés uniós ország közé 
tartozik, ahol az idősödés problémái nem jelentkeznek aggasztó mértékben. 
 

I/4. ábra: A népesség várható korszerkezetének alakulása a visegrádi országokban, 2010-2060 
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Forrás: EUROSTAT, ECOSTAT számítás EUROPOP 2008 konvergencia-forgatókönyv alapján. 
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I/5. ábra: Az olasz, a svéd, a német és a francia népesség várható korszerkezetének alakulása, 2010-2050 
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Forrás: EUROSTAT, ECOSTAT számítás EUROPOP 2008 konvergencia-forgatókönyv alapján. 

 
 

2.2. Társadalmi-gazdasági következmények 
 
Az előrejelzések azt valószínűsítik, hogy az Unió teljes munkaképes korú népességének 
lakosságon belüli aránya az elkövetkező fél évszázadban a jelenlegi 67 százalékról 2060-
ra 56 százalékra csökkenhet. Egyre több lesz az idősebb munkavállaló, amelyhez 
hozzájárul a nyugdíjkorhatárok fokozatos emelése is. Az időskorúak száma másfél-
kétszeresére emelkedik, így csaknem minden harmadik uniós polgár 65 évesnél idősebb lesz. 
Ezen belül is a legnagyobb növekedés a 80 év felettiek esetében prognosztizálható. 

Az idősödési folyamat ilyen mértékű beindulása az egész társadalmi-gazdasági struktúrára 
hatást gyakorol. Tehát a jelenleg fennálló gazdasági-szociális rendszerek jelenlegi formájukban a 
jövőben nem tarthatók fenn. Az idősödő társadalmak gazdasági- és társadalmi következményei 
igen szerteágazóak. Többek között az alábbi területeken tapasztalhatóak mélyreható kihatások, 
következmények: 
 

 a munkaerőpiac (foglalkoztatás, foglalkoztathatóság) átalakulása; 
 a közkiadások növekedése, a jóléti-, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek 

fenntarthatósága; 
 az oktatási rendszert szokásosan igénybevevő korosztályok csökkenése; 
 a szociális ellátás iránti igény emelkedése (pl. időskori gondozás); 
 a fogyasztási szerkezet megváltozása; 
 az egyes társadalmi csoportok és generációk közötti szolidaritás változása; 
 társadalmi- és gazdasági egyenlőtlenség további mélyülésének veszélye; 
 a teljes gazdaság terhelhetőségének a kérdése (gazdasági versenyképesség és növekedés 

dilemmái). 
 

Ennek következtében számos EU-jelentés foglalkozik az elöregedés költségvetési hatásaival, 
a szükséges beavatkozásokkal és feladatokkal. Legújabban egyre inkább előtérbe kerül a 
társadalmi következmények és azok kezelési módjainak számbavétele is. Az uniós 
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célkitűzésekben a várható következményekre reagálva fogalmazódnak meg az idősödő 
társadalmak problémáira, kihívásaira megoldást adható cselekvési programok, reformjavaslatok. 
A legfontosabb prioritások a következők:12 
 

 a gazdasági aktivitás növelése, a foglalkoztatáspolitikai ösztönzők megtalálása, a 
foglalkoztatás további bővítése; 

 a gazdasági versenyképesség javítása; 
 átgondolt migrációs politika kialakítása; 
 a koralapú diszkrimináció mérséklése; 
 a (gyermek)szegénység elleni küzdelem; 
 a társadalmi és nemzedékek közötti szolidaritás újraértelmezése, elősegítése; 
 az új családpolitikai ösztönzők megtalálása, gyermekes családok segítése, a családpolitika 

újradefiniálása; 
 a szociális védelmi rendszerek (nyugdíj, egészségügy) fenntarthatósága és átalakítása; 
 az időskorúak ellátásának biztosítása, (hosszú távú gondoskodás); 
 család és munka összeegyeztethetőségének javítása; 
 az esélyegyenlőség további biztosítása és növelése; 
 az életmód és a fogyasztási szerkezet változásából eredő újfajta társadalmi igények és 

szükségletek hatékony kielégítése; 
 a humánerőforrásba történő befektetés oktatási rendszert érintő kihívásainak kezelése. 
 
Ezekből a dokumentumokból is kitűnik, hogy jelentős prioritást kap az Európai Unión 

belül a család- és migrációs politika. A tagállamok család- és migrációpolitikai irányultsága 
lényeges különbségeket mutat, hiszen az uniós szintű megközelítés mellett, ezek megmaradtak 
nemzeti hatáskörben. A demográfiai tendenciák megváltoztatása is elsősorban ezeken a 
csatornákon keresztül lehetséges, amely persze rendkívül komplex intézkedések sorozatát 
indíthatja el a társadalom és a gazdaság egészében és egyes alrendszereiben egyaránt. Ha csupán 
az egyik befolyásoló tényezőben történne változtatás, akkor aligha lenne csökkenthető jelentős 
mértékben az öregedés folyamata. A népesedéspolitika hatékonysága sokkal inkább az 
értékorientált prioritások szem előtt tartásával kialakított stratégiák szimbiózisaként képzelhető 
csak el. Ez a folyamatosan zajló és komplex következményekkel járó demográfiai folyamat 
elengedhetetlen adaptációs válaszokat és az egyes szakpolitikák által összehangolt stratégiai 
munkát követel. Továbbá nagyon fontos a téma társadalmi nyilvánossága és vitája is. A 
jelenben meghozott döntések és intézkedések a demográfiai folyamatok hosszú távú kifutása 
következtében csak fokozatosan, több tízéves periódusban fejthetik ki tényleges hatásukat. 
Ehhez azonban már most cselekedni kell a stratégiai elgondolások és célkitűzések szerint. 

Az idősödés folyamata csak komplex gazdaság- és társadalompolitikai intézkedések 
sorozatával kezelhető. Mellár [2002] szerint ez egyrészt egy olyan, hatékonyan működő család- és 
gyermektámogatási rendszer kialakításával érhető el, amely nem von el forrásokat a 
reálgazdaságtól, másrészt az aktivitási ráta jelentős emelésére is szükség van, amely nem pusztán a 
gazdasági ösztönzéssel valósítható meg, hanem ahhoz magas szintű oktatási és egészségügyi 
háttér is szükséges. A hosszú időn keresztül fennálló magas szintű termékenység elengedhetetlen 
feltétele a problémák kezelésének, amely hosszú távú előregondolást és jelentős pótlólagos 
forrást, áldozatvállalást igényel. 

 
 

                                                 
12 Ezekről részletesen: EB [2005], EB [2006], EPC [2006], EC [2007], EB [2009]. 
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B.) A visegrádi négyek és néhány jellegzetes szociális 

modellel rendelkező EUrópai uniós tagállam 

családtámogatási rendszerének összehasonlító elemzése 

 
 

1. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYE ÉS SZEREPE A LAKOSSÁG JÖVEDELMEIN BELÜL 
 

A lakosság jövedelmi struktúrájának általános elemzéséhez a nemzeti számlák adataiból indulunk ki. Együtt 
kezeljük a háztartások és az őket segítő nonprofit szervezetek szektorának adatait. Erre azért van szükség, 
mert az szociális politika szempontjából modellértékűnek tartott Németország és Svédország esetében nem 
állt rendelkezésünkre olyan adatforrás, amely elkülönülten kezelte volna a két szektort.13 

 
A lakossági bevételek szempontjából kiemelkednek a régebbi EU-s tagállamok. Mind az 

adózás és a transzferek folyósítása előtti eredeti jövedelem, mind az újraelosztás utáni korrigált 
rendelkezésre álló jövedelem messze meghaladja a visegrádi országok szintjét. Az elvonások 
mértéke Svédországban a legmagasabb, megközelíti a jövedelmek 50 százalékát, a többi 
országban ez az arány mindenhol 40 százalék alatti, Lengyelországban és Szlovákiában a 30 
százalékot sem éri el. 
 

I/5. táblázat: A háztartások és a nonprofit szervezetek jövedelmeinek keletkezése és újraelosztása (2008) 
(Euró/év/lakos, illetve %) 

 

Jövedelemfajta 
Magyar-
ország 

Szlovákia 
Cseh-
ország 

Lengyel-
ország 

Olasz-
ország 

Svéd-
ország 

Német-
ország 

Francia-
ország 

Bruttó munkajövedelem 4 970,8 4 594,2 6 205,7 3 601,9 10 941,3 19 354,4 14 917,9 15 798,7 

Tulajdonból származó 
jövedelmek 

1 776,0 3 183,9 2 622,0 2 636,2 9 557,1 3 760,5 8 793,6 6 681,5 

Háztartások eredeti 
jövedelme 

6 746,8 7 778,2 8 827,8 6 238,2 20 498,4 23 114,8 23 711,5 22 480,2 

Szociális és egyéb 
transzferek 

3 090,2 2 367,4 3 408,5 2 607,8 8 109,3 13 061,3 8 709,7 11 268,4 

Elvonások 2 606,7 2 105,3 3 023,7 1 775,7 7 234,6 11 302,3 8 783,2 8 725,1 

   Elvonások az eredeti 
jövedelem százalékában 

38,6 27,1 34,3 28,5 35,3 48,9 37,0 38,8 

Korrigált rendelkezésre álló 
jövedelem 

7 230,3 8 040,3 9 212,6 7 070,3 21 373,1 24 873,8 23 638,0 25 023,4 

Újraelosztás eredménye* 7,2 3,4 4,4 13,3 4,3 7,6 -0,3 11,3 

Újraelosztás eredménye** 4,6 2,2 2,7 8,8 3,3 4,9 -0,2 8,4 

Forrás: EUROSTAT, ECOSTAT számítások 
Megjegyzés:  */Összes nyereség vagy veszteség az eredeti jövedelemhez képest, az eredeti jövedelem százalékában. 
 **/Összes nyereség vagy veszteség az eredeti jövedelemhez képest, a GDP százalékában. 

 
Nem meglepő, hogy az etalonnak tartott svéd szociális rendszer biztosítja a legtöbb 

forrást a lakosság számára. Franciaország működteti a második legkiterjedtebb szociális hálót, 
míg a német ellátórendszer a fejlett országok közt kisebb méretűnek számít. A visegrádi 
országokon belül hazánkban a legsűrűbb a szociális háló, a GDP-hez viszonyítva megközelíti a 
német szintet. 
 

                                                 
13 A többi országra rendelkezésünkre állt a háztartási szektor adatbázisa is. Ennek elemzése alapján úgy véljük, hogy a nonprofit 
szervezetek számításba vétele nem befolyásolja érdemben a levonható következtetéseket. 
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I/6. ábra: A szociális ellátórendszerek kiterjedése az egyes országokban 
(a GDP százalékában, 2008) 
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Forrás: EUROSTAT 

 
Az elvonások és juttatások egyenlege összességében Lengyelországban a legkedvezőbb a 

háztartások számára, mivel a viszonylag alacsony adóterheléshez közepesen nagy ellátórendszer 
társul, ezáltal az újraelosztási folyamat végén a lakosság jövedelme mintegy 13 százalékkal 
magasabb, mint eredetileg volt. A francia szabályozás szintén jelentős jövedelmeket csoportosít 
át a háztartások felé. A svéd és a magyar újraelosztó rendszer annyiban hasonló, hogy mindkettő 
kb. 7 százalékkal növeli a lakossági jövedelmeket, azaz a hazai adóterhelés arányaiban kb. 
annyival kisebb a svédországinál, mint amennyivel a szociális kiadások alacsonyabbak. 
Olaszországban, Csehországban és Szlovákiában szintén pozitív a háztartási szektor jövedelmi 
egyenlege az újraelosztás után, a nyereség azonban itt már szerényebb, 3,5-4,5 százalék közötti.14 
A többi országtól eltérő utat jár. Németországban az adók és a juttatások egyenlege 0 körüli, azaz 
nem történik jövedelemátcsoportosítás a többi szektortól a lakosság felé, így a szociális 
ellátórendszer kvázi önfenntartó. 
 

I/6. táblázat: A társadalmi juttatások megoszlása az ellátás célja szerint (2007) 
(Az összes szociális transzfer százalékában) 

 

Ellátás célja 
Magyar-
ország 

Szlová- 
kia 

Cseh-ország 
Lengyel-
ország 

Olasz-
ország 

Svéd-ország 
Német-
ország 

Francia-
ország 

Időskor 30,0 29,5 30,5 36,0 43,0 31,4 32,4 37,3 

Hozzátartozói ellátások 4,8 4,3 3,2 8,2 8,1 1,6 7,1 6,4 

Rokkantság 7,6 6,6 6,2 7,0 5,0 12,3 7,0 5,8 

Betegség 20,3 23,8 26,0 16,2 21,9 21,0 27,3 28,8 

Család/gyermek 10,2 7,7 7,1 3,3 3,9 8,2 9,7 8,2 

Munkanélküliség 2,7 2,8 2,7 1,6 1,5 3,0 5,3 5,9 

Lakhatás 3,3 0,0 0,3 0,4 0,1 1,3 2,1 2,5 

Egyéb 0,6 2,5 0,8 0,7 0,2 1,7 0,6 1,5 

Más egyéb* 20,5 22,9 23,3 26,6 16,3 19,3 8,5 3,6 

Forrás: EUROSTAT, ESSPROS 
Megjegyzés: */A nemzeti számlák társadalmi juttatásai közé számos olyan tétel is tartozik, amely nem tekinthető szociális ellátásnak 

(pl. tömegközlekedés ártámogatása). 

 

                                                 
14 Ez egyben azt is jelenti, hogy az alacsonyabb adóterhelésű Szlovákiában jóval szűkmarkúbb a szociális ellátórendszer is. 
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Mindegyik vizsgált országról elmondható, hogy a szociális kiadásokon belül a 
legnagyobb súlyt az időskorral összefüggő ellátások (nyugdíjak, nyugellátáshoz kapcsolódó 
pótlékok, idősek gondozása, stb.) teszik ki.15 A második legjelentősebb tételt a betegséggel 
kapcsolatos kiadások jelentik (táppénz, egészségügyi ellátás, stb.). A családi támogatások súlya 3,3 
és 10,2 százalék közt ingadozik. Az összes szociális kiadáshoz viszonyítva hazánkban 
költenek legtöbbet családtámogatásra. Mint azt a korábbiakban láttuk: Lengyelországban 
különösen nagy jövedelemátcsoportosítás történik a lakosság felé a szociális transzfereken 
keresztül, de ez elsősorban a nyugdíjakat finanszírozza, családtámogatásra alig fordítanak 
eszközöket. Franciaország a másik kirívóan nagy jövedelemátcsoportosítást végrehajtó ország, és 
ott a gyermekek utáni ellátások súlya is viszonylag magas az összes transzferen belül. 
 
 

2. A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZEREK JELLEGZETESSÉGEI 
 
Sokféle családtámogatási fajtát felfedezhetünk, ha az egyes országokat vizsgáljuk, ugyanakkor 
néhány alapelv figyelembevételével összehasonlíthatóak lehetnek ezek az 
ellátórendszerek. A juttatások nagyobb részét általában a pénzbeli ellátások teszik ki. Ezek 
lehetnek egyösszegűek, illetve időtartamra szólóak. Az egyösszegű juttatásokat tipikusan a 
gyermek születése környékén folyósítják szülési segély formájában. Ezeknél lényegesebb 
szerepük van az időtartamra szóló ellátásoknak, amelyek vagy a gyermekvállalással járó 
anyagi terheket igyekeznek mérsékelni (családi pótlék), vagy a kisgyermek nevelése céljából 
otthon maradó szülő (tipikusan az anya) kiesett keresetét pótolják kisebb-nagyobb részben. A 
legtöbb országban a pénzbeli támogatások mellett léteznek természetbeni juttatások: pl. a 
gyermek elhelyezésével kapcsolatban, illetve fogyatékkal élő, vagy súlyosan beteg gyermekek 
esetében az otthoni gondozáshoz nyújtott támogatás formájában. Általában ezeknek az alapvető 
juttatás-típusoknak az adott ország jellegzetességeihez, hagyományaihoz igazított változatával 
találkozhatunk. A főbb eltérések a juttatások összegében és a folyósítás időtartamában találhatók, 
ugyanakkor lényeges szempont az is, hogy milyen feltételek megléte esetén vehetőek igénybe az 
egyes ellátások, valamint, hogy azok jövedelemhez kötöttek-e vagy sem.  

A továbbiakban röviden vázoljuk az egyes országok családtámogatási rendszerének főbb 
jellemzőit.16 Az elemzéshez az International Social Security Association (2008) 
országtanulmányait vettük alapul. 

 
 

2.1. A magyar családtámogatási rendszer 
 

Magyarországon szinte alig létezik olyan családtámogatási ellátás, amely jövedelemszinthez 
kötött, a juttatások többsége alanyi jogon vehető igénybe.  

 
Anyasági támogatásra jogosult minden nő, aki a szülést megelőző 2 évben legalább 180 napig 
munkaviszonyban állt. Az ellátás 24 hétig jár, összege az elmúlt egy évi bruttó kereset 70 százaléka.17 A 
szüléskor egyösszegű szülési segélyt is folyósítanak, ha az anya részt vett terhesgondozáson. Ennek mértéke 
az öregségi nyugdíjminimum 225 százaléka, ami 2008-ban 253 eurónak felelt meg.18 

                                                 
15 Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ezeknek a ráfordításoknak a fedezetét jórészt maguk az ellátottak teremtették meg. 
16 Alapvetően az ellátórendszerek 2008-ra érvényes szabályozását mutatjuk be. Az egyes ellátások összegét, a könnyebb 
összehasonlíthatóság érdekében, a nem euró-zóna tagországoknál is átszámítottuk euróra. Amennyiben a családtámogatási rendszer 
egészében kifizetett összegekről, szerkezeti jellegzetességekről írunk, úgy a legfrissebb (2007-re vonatkozó) adatokból indulunk ki. 2007-
ről 2008-ra egyik vizsgált országban sem hajtottak végre olyan átfogó szociális politikai reformot, amely megakadályozná a két eltérő 
évből származó információk használatát. 
17 Ha ebben az időszakban munkanélküli volt, de jogosult az ellátásra, akkor a juttatás alapja a minimálbér. 
18 Ikerszülés esetén 337,5 euró. 



TÉNYEK 

BŐVÜLŐ EURÓPA 2010.  I I .  NEGYEDÉV  (4 2 .  SZÁM)  
 

 

 23 

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy gyermek nevelése céljából átmenetileg otthon marad, 
úgy 3 féle ellátás közül lehet jogosult ez egyikre: 

 

 Ha jogosult volt anyasági támogatásra, annak lejárta után maximum 2 évig 
gyermekgondozási díj vehető igénybe. Ez a szülés előtti naptári év bruttó keresetének 
70 százaléka, de maximum a minimálbér kétszeresét (544,8 euró). A GYED személyi 
jövedelemadó-köteles jövedelem. 

 Maximum a gyermek 3 éves koráig vehető igénybe gyermekgondozási segély. Ennek 
mértéke megegyezik az öregségi nyugdíj minimumával (28500 Ft=112,5 euró), ikrek 
esetében annak duplája. A GYED lejárta után is igénybe vehető 1 évig.19 

 A nagycsaládosokat hivatott segíteni a gyermeknevelési támogatás, amelyet minimum 
3 gyermeket nevelő, munkaviszonyban nem álló szülő vehet igénybe, a legkisebb gyermek 
3 éves korától 8 éves koráig. Mértéke megegyezik az öregségi nyugdíj minimumával. 

 
A magyar családtámogatási rendszer legfontosabb eleme a családi pótlék 

intézménye. Alanyi jogon jár minden gyermek 16 éves koráig (23 éves korig, ha nappali szakos 
hallgató). Összege a gyermekek számától függ, valamint attól, hogy egyedülálló szülő neveli-e. 
Mértéke (havonta és gyermekenként): 

 

 1 gyermek esetén: 12 200 Ft (48,2 euró)  

 1 gyermek esetén, egyedülálló szülőnél: 13 700 Ft (54,9 euró) 

 2 gyermek: 13 300 Ft (52,5 euró) 

 2 gyermek esetén, egyedülálló szülőnél 14800 Ft (58,4 euró) 

 3 gyermektől 16 000 Ft (63,2 euró)  

 3 gyermek esetén, egyedülálló szülőnél 17000 Ft (67,1 euró) 

 Hosszú távon beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében 25 900 Ft (102,3 euró), 
egyedülálló szülőnél 20 300 Ft (80,1euró) 

 Nevelőintézetben vagy nevelőszülőknél élő gyermek után 14 800 Ft (58,4 euró). 
 
Júliusban dupla összeget folyósítanak a beiskolázás költségei miatt. 
 

Egyedülálló szülők vehetik igénybe a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, amennyiben a 
gyermek hosszú távon beteg, súlyosan fogyatékos, vagy nappali tagozatos felsőoktatási hallgató. 
Mértéke havi 5000 Ft (21,7 euró). Jövedelemszinthez kötött: a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 110 százalékát (123,8 euró).  

Mindezek mellett létezik még 1-2 szűkebb körre vonatkozó juttatás, valamint természetbeni 
ellátás is.  
 
 

2.2. A szlovák ellátórendszer 
 

Szlovákiában is létezik az anyasági támogatásnak megfelelő juttatás, ami a szülést megelőző 2 
évben összesen 270 nap biztosítotti jogviszonyhoz kötött. 28 hétig vehető igénybe. A szülést 
megelőző év keresetei lapján számítanak egy összeget, amelynek 55 százalékát kapják.  

                                                 
19 A 2010. április 1-e után született gyermekekre már egy szigorúbb rendszer vonatkozik: a GYES jogosultsági ideje 2 évre csökkent, a 
GYED folyósításához szükséges munkaviszony időtartama növekedett. 
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Amennyiben egy nő terhesség miatt nem képes ellátni a munkáját (pl. mert megerőltető 
fizikai munkát végez) és ezért alacsonyabb keresetű beosztásba helyezik át, úgy a kiesett 
jövedelmek 55 százalékát kaphatja terhességi kompenzáció címén. 

A szüléskor egyösszegű szülési támogatást is jár. Ennek mértéke gyermekenként 137,2 
euró.20 Az első gyermek születésekor az összeg magasabb. 

Gyermeknevelés céljából átmenetileg otthon maradó szülők jogosultak a szülői pótlék 
igénybevételére, ami a magyar GYES-hez hasonló juttatás. Mértéke 137,2 euró havonta, és a 
gyermek 3 éves koráig jár (6 éves korig, ha krónikus egészségügyi problémái vannak).  

Északi szomszédunknál is van családi pótlék, amit a gyermek 16 éves koráig folyósítanak 
(18 éves korig jár, ha krónikus egészségügyi problémái vannak, 25 éves korig, ha nappali 
tagozatos hallgató). Mértéke havonta 16,3 euró gyermekenként. Emellett többszörös ikrek 
nevelését külön juttatással támogatja az állam. 

 
 

2.3. A cseh családtámogatási rendszer 
 

A cseh családtámogatási rendszer ugyanazon alapokon áll, mint a szlovák, ami a két ország 
közel hetvenéves közös múltját tekintve nem is meglepő. A különbség lényegében abban merül 
ki, hogy a csehországi juttatások összege magasabb. 

Csehországban is 270 nap biztosítotti jogviszonyhoz kötött az anyasági támogatás 
igénybevétele és ezt az időszakot a szülést megelőző 2 évben kell teljesíteni. Szlovákiához 
hasonlóan ott is összesen 28 hétig folyósítanak ilyen juttatást,21 és mértéke szintén a keresetek 
lapján levezetett összegtől függ, annak 69 százaléka, havonta maximum 577,3 euró.  

Amennyiben egy nő terhesség miatt nem képes ellátni a munkáját (pl. mert megerőltető 
fizikai munkát végez) és ezért alacsonyabb keresetű beosztásba helyezik át, úgy a kiesett 
jövedelmek 100 százalékát kaphatja terhességi kompenzáció címén. 

 
A szüléskor egyösszegű támogatást folyósítanak. Ennek mértéke 505,4 eurónak felel meg. 
 
A gyermeknevelés céljából otthon maradó cseh szülők a magyar GYES-hez hasonló juttatást 

kaphatnak „szülői pótlék” néven a gyermek 4 éves koráig (fogyatékkal élő gyermek esetében 7 
éves korig). Az ellátás havi összege a gyermek életkorától függ: 

 

 2 éves korig: gyermekenként 442,2 euró 

 3 éves korig: gyermekenként 295,5 euró 

 4 éves korig: gyermekenként 147,7 euró 

 fogyatékkal élő gyermek 3 és 7 éves kora közt 295,5 euróra jogosult havonta. 
 

Csehországban rászorultsági alapú a családi pótlék, maximum a létminimum 2,6 szerese 
lehet a család jövedelme. Mértéke a gyermek életkorától függ: 

 

 6 éves korig: gyermekenként 19,4 euró 

 15 éves korig: gyermekenként 23,7 euró 

 26 éves korig: gyermekenként 27,2 euró havonta. 
 
 

                                                 
20 Többszörös ikerszülés estén 50 százalékkal magasabb összeg jár. 
21 Ikerszülés esetén 37 hétig. 
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2.4. Lengyel családtámogatás 
 
A lengyel anyák a szülés után 16-18 hétig vehetnek igénybe anyasági támogatást, amennyiben 
rendelkeznek legalább 30 nap22 biztosítotti jogviszonnyal. Az utolsó 6 hónap biztosított 
keresetének 100 százalékát fizetik ki.  

Gondozási támogatás is igénybe vehető: alkalmazásban álló szülők évente 60 napot 
tölthetnek otthon 8 éven aluli gyermek gondozása céljából.23 Erre az időszakra a biztosított 
keresetük 80 százalékát folyósítják. 

A lengyel támogatási rendszernek is a családi pótlék a legfontosabb eleme. Az ellátás 
rászorultsági alapú: a családban az egy főre jutó átlagos jövedelme az előző évben nem 
haladhatja meg a havi 139,9 eurót.24 Alapesetben a gyermek 18 éves koráig folyósítják. A korhatár 
21 évre tolódik ki, ha az ellátott nappali tagozatos hallgató, 24 évre emelkedik, ha tanulási 
nehézségekkel küzd. A kifizetett összeg a gyermek életkorától függ, havonta, gyermekenként: 

 

 5 éves korig kb. 13 euró 

 5-18 éves kor között: 17 euró 

 18-24 éves korig: 18 euró. 
 

A lengyel lelátórendszer sajátossága, hogy a családi pótlékhoz számos kiegészítő juttatás 
kapcsolódik:  

 

 Szülési kiegészítés: 277,5 eurónak megfelelő egyösszegű támogatást folyósítanak a 
gyermek születésekor. 

 Szülői távollét kiegészítés: a GYES-hez hasonló havi juttatás gyermeknevelés céljából 
otthon maradó szülők részére. A gyermek 4 éves koráig bármikor igénybe vehető, de 
maximum 2 évig folyósítják (ikreknél 3 évig, fogyatékkal élő gyermeknél 6 évig).25 
Összege: havonta 111 euró. 

 Egyedülálló szülők további kiegészítéseket kaphatnak, ha munkanélküliek, vagy nagyon 
alacsony jövedelműek. 

 Minden szeptemberben 27,8 euró iskolakezdési kiegészítés jár. Emellett, ha a gyermek 
távol lakik az iskolától, úgy az iskolába járás és az étkezés költségeit is részlegesen 
megtéríti az állam. 

 
Ezek mellett létezik még néhány szűkebb kört érintő juttatás, elsősorban fogyatékkal élő 

gyermekek rehabilitációjával, gondozásával kapcsolatban. 
 
 

2.5. Az olasz családtámogatási rendszer 
 
Olaszországban a biztosított nők a szülés várható időpontja előtti 2. hónaptól jogosultak 
anyasági támogatásra. Összesen 5 hónapig kaphatják az utolsó havi keresetük 80 százalékának 
megfelelő összeget. Vállalkozók részére az utolsó 12 hónap átlagos jövedelmének 80 százalékát 
folyósítják, de az ő esetükben a támogatás rászorultság alapú.  

                                                 
22 A 30 nap kizárólag az alkalmazásban állókra vonatkozik. Vállalkozók és egyéb önálló tevékenységet végzők esetében önkéntes a 
részvétel a társadalombiztosításban. Az anyasági támogatás igénybevételéhez nekik legalább 180 nap jogviszony szükséges. 
23 Ha beteg gyermek ápolása miatt veszi igénybe a támogatást, akkor a jogosultság korhatára 14 év. 
24 Ez az összeg 272,8 euróra emelkedik, ha fogyatékkal élő gyermek is van a családban. 
25 Ez utóbbi esetben természetesen az igénybevehetőség korhatára is magasabb. 
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A gyermek 3 éves kora előtt köteles valamelyik szülő legalább 6 hónapot otthon tölteni a 
gyermek nevelése céljából. Ha az anya vállalkozó, úgy a gyermek 1 éves kora előtt minimum 3 
hónapig távol kell lennie munkájától. Erre az időszakra a biztosított jövedelem 30 százalékát 
folyósítják. A gyermek 8 éves koráig összesen 10 hónap távollétet finanszíroz az ellátórendszer, 
ez 1 hónappal meghosszabbítható. Rászorultsági alapon megduplázható a juttatás mértéke, ha a 
szülő jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 2,5 szeresét. 

A családi pótlék jövedelemszinthez és a szülők biztosítotti jogviszonyához kötött: a 
család összes, szociális ellátások nélküli adóköteles jövedelme nem haladhat meg egy törvényben 
rögzített összeget.26 Emellett az összes jövedelem legalább 70 százalékának munkából kell 
származnia. A szülőknek együtt kell élniük és házasoknak kell lenniük. A juttatás eltartott 
árva testvér és unokatestvér után is igénybe vehető, ha ők nem jogosultak hozzátartozói 
nyugellátásra. A gyermek 18 éves koráig jár (21 éves korig, ha nappali tagozatos hallgató, 26 éves 
korig, ha egyetemi hallgató, korlátlan ideig, ha fogyatékkal élő). A családi pótlék mértéke a 
családtagok számától és egyéb kritériumoktól (a család jövedelem, fogyatékkal élők száma, 
egyedülálló szülő) függően 10,4 euró és 1132,5 euró között lehet havonta. Decemberben 13. havi 
juttatás is van.  

A legalább 3 gyermeket nevelő családok családfenntartási támogatást igényelhetnek, ha 
legalább 3 eltartott él a háztartásban és az éves jövedelmük 22 484 eurónál kevesebb. Havonta 
124,9 eurót kaphatnak. Decemberben dupla összeget folyósítnak. 

A családtámogatások összegét minden évben a kiskereskedelmi árindexszel emeli a kormány. 
 
 

2.6. A családtámogatások francia modellje 
 
A francia ellátórendszer a legösszetettebb. Alapvetően ott is a többi országnál bemutatott 
ellátás-típusokkal találkozhatunk, de Franciaországban ezek jóval differenciáltabbak. 

A legalább 10 hónap biztosítotti jogviszonnyal rendelkező francia nők jogosultak anyasági 
ellátásra, amennyiben a szülés megállapítását megelőző 3 hónapban minimum 200 órát 
munkaviszonyban álltak. A szülést megelőző 1 évben munkanélküli ellátásra jogosult nők is 
igénybe vehetik az anyasági ellátást. Az utolsó 3 hónap biztosított átlagkeresetének27 100 
százalékát folyósítják. Maximum 2773 euró vehető figyelembe. Az ellátás minimális összege 
havonta 260 euró körül van. A folyósítást a szülés előtt 8-24 héttel kezdik. Az ellátás időtartama 
több tényezőtől függ: 

 

 az első és a második gyermek születésekor összesen 26 hét. 

 ikerszülésnél 36 hét 

 többes ikerszülésnél 46 hét 

 komplikációk vagy veszélyeztetett terhesség esetében 2 héttel hosszabbodik. 
 

Vetélés után is igénybe vehető az ellátás. Ha az anya szülés közben meghal, akkor az apa 
veheti igénybe. Örökbefogadó szülők is jogosultak az ellátásra. Az ő esetükben az időtartam 
rövidebb, de megoszthatják egymás közt. 

Gyermek születésekor az apák is jogosultak ellátásra, aminek összege, valamint az 
igénybevétel feltételei megegyeznek az anyasági ellátás feltételeivel. A szülést követő 4 hónapon 
belül 11-18 egymást követő napon maradhatnak távol a munkától.28 

                                                 
26 Ezt a küszöbértéket minden évben növelik a kiskereskedelmi árindexszel. 
27 Munkanélküli nők esetében a juttatás alapja a minimálbér. 
28 Vállalkozók nem vehetnek igénybe sem apasági, sem anyasági ellátást. 
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Franciaországban a legalább két 20 éven aluli gyermeket nevelő szülők jogosultak 
családi pótlékra. Ha dolgozik valamelyik gyermek, akkor maximum a minimálbér 55 százaléka 
lehet a fizetése, és egy évben legfeljebb 746,4 eurót kereshet. Az ellátás összege havonta: 

 

 2 gyermek esetében: 119,1 euró 

 3 gyermek esetében: 271,8 euró 

 4 gyermek esetében: 424,4 euró 

 4-nél több gyermek fölött, gyermekenként 152,6 euróval nő az összeg. 

 11 éves kor fölött 33,5 euróval növekszik az összeg (de kétgyermekes családoknál csak 
akkor, ha a 2. gyermek is betölti ezt a kort) 

 16 éves kor fölött 59,8 euróval nő az összeg (ha a második gyermek elérte ezt a kort) 

 Legalább 3 gyermekes családoknál, ha az egyik eléri a 20 éves kort, akkor maximum 1 
évig 74,6 euróval nő az összeg. 

 
2004-óta a kisgyermekek után négyféle ellátás vehető igénybe: 
 

a) Szülési vagy örökbefogadási segély: az örökbefogadáskor, vagy a terhesség 7. 
hónapjában folyósítják. Egyösszegű: terhesség esetén 855,3 euró, örökbefogadáskor: 
1710,5 euró. A családi állapottól és a gyermekek számától függő jövedelemkorlát alatt 
vehető igénybe. 

b) Alap-juttatás: a születéstől a gyermek hároméves koráig, havonta 171,6 euró támogatás 
vehető igénybe. Egyszerre csak 1 gyermek után fizethetik, kivéve ikrek esetében. 
Örökbefogadáskor 3 éven keresztül, maximum a gyermek 20 éves koráig jár. A családi 
állapottól és a gyermekek számától függő jövedelemkorlát alatt folyósítják. Aki igénybe 
veszi, az nem kaphatja a családi kiegészítés nevű ellátást. 

c) Csökkentett munka utáni kiegészítés: A magyar GYED-hez hasonló juttatás. A 
gyermek nevelése céljából otthonmaradó vagy részmunkaidőt választó szülő kaphatja a 
gyermek 3 éves koráig. Az első gyermeknél a szülést megelőző 2 évben legalább 4 
negyedév biztosítotti jogviszony szükséges. A 2. és a 3. gyermeknél ez az időtáv kitolódik 
4, illetve 5 évre. Mértéke, havonta: 

 232,7 euró: ha a szülő a normál munkaidő felénél kevesebbet dolgozik. 

 134,1 euró: ha a szülő a normál munkaidő 50%-80% között dolgozik. 

 359,7 euró: ha a szülő nem dolgozik. 

 530,7 euró: ha a szülő nem dolgozik, és nem veszi igénybe az Alap-juttatást. 

 3 gyermek esetében, ha az egyik 2006. június 30. után született, akkor a szülő 
választhatja azt is, hogy, hogy rövidebb időtartamra magasabb összegű kiegészítést 
kapjon. A szüléstől vagy az örökbefogadástól számított 12 hónapig vehető igénybe 
havi 587,9 euró (vagy 758,9 euró, ha nem veszi igénybe az Alap-juttatást). 

d) Gyermekgondozási kiegészítés: 6 év alatti gyermekek után vehető igénybe, ha a szülők 
dolgoznak és fizetnek azért, hogy a gyermekre képzett gondozó vagy otthoni munkás 
felügyeljen. Mértéke esettől és gondozási formától, jövedelemtől, stb. függ. A gondozó 
fizetésének minimum 15 százalékát a család kell, hogy állja, de szakképzett gondozó 
esetében az állam fizeti a TB járulékot, otthoni munkás esetében a TB járulék felét 
(bizonyos jövedelemszintig). 

 
A családtámogatási rendszer egy minimális jövedelmet garantál egyedülálló szülőknek, vagy 

egyedülálló terhes nőknek. Akkor ítélik oda, ha az elmúlt 3 havi kereset nem érte el a segély 
összegét. A gyermek 3 éves koráig vehető igénybe (ha 3 évesnél idősebb gyermekkel kerül ilyen 
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helyzetbe, akkor 12 hónapig). Ha a segélyezett jövedelemszerző tevékenységet szerez, vagy 
képzésen vesz részt, akkor rögzített ideig teljes egészében vagy részben tovább folyósítják. Ha 
egyáltalán nincs jövedelme, akkor havonta:  

 

 561,2 euró terhes nőnek 

 748,2 euró egyedülálló szülőnek és gyermekenként 187 euró. 
 

Ha a jogosultnak van jövedelme (tartásdíj, egyéb szociális ellátás): akkor ezzel csökken a juttatás 
összege. 

A 6-18 éves tanuló gyermek minden augusztusban iskolakezdési támogatásra jogosultak. 
Ha a gyermek dolgozik, akkor havi maximum 746,4 eurót kereshet. Jövedelemkorláthoz kötik, 
ami a gyermekek számától függ. Összege: gyermekenként 272,6 euró. 16 éves korig automatikus, 
16-18 éves kor közt igazolás kell a tanulói jogviszonyról. 

Családi kiegészítés: minimum 3 gyermekes családok kaphatják, ha a gyermekek 3 és 21 év 
között vannak. A családi állapottól és a gyermekek számától függő jövedelemkorlát alatt vehető 
igénybe. Ha ennél kicsivel magasabb a jövedelem, akkor csökkentett mértékben folyósítják. 
Mértéke: családonként 155,05 euró havonta. 

Ezek mellett a családok lakhatási, lakóhely-változtatási támogatásokat vehetnek 
igénybe. Az ellátórendszer támogatja súlyosan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek ápolását, 
valamint árva, elhagyott gyermekek örökbefogadását is. A családi ellátások összegét évente 
korrigálják a kiskereskedelmi árindexszel. 
 
 

2.7. A német családtámogatási rendszer 
 
Az anyasági támogatás Németországban részben társadalombiztosítási, részben szolidaritási 
alapú, de csak foglalkoztatott nők vehetik igénybe. A szülés várható időpontja előtt 6 héttel 
kezdik folyósítani, összesen 16 héten keresztül. Mértéke: a folyósítást megelőző 3 hónap nettó 
átlagkeresetének 100 százaléka. Biztosítással nem rendelkező foglalkoztatott anyák a szövetségi 
államtól kapnak ellátást, havi maximum 210 eurót. 

A gyermek 18 éves koráig (21 éves korig, ha munkanélküli, 27 éves korig, ha nappali 
tagozatos hallgató, vagy önkéntes munkát végez) folyósítanak gyermeksegélyt. Ez a magyar 
családi pótléknak felel meg. 18 éves kor alatt felfüggesztik, ha a gyermek jövedelme az adott 
évben meghaladja a 7680 eurót. Mértéke: gyermekenként, havonta 154 euró. A 4. gyermektől 
kezdve 179 euró. 

Németországban a családi pótlék nevű ellátás a magyar terminológiában inkább a 
szociális segélyeknek felel meg. 25 évesnél fiatalabb gyermek szülei kaphatják, ha magukat el 
tudják látni, de a gyermeket nem. Jogosultnak kell lenniük a gyermeksegélyre, egy minimum-
maximum összeg között kell lennie a keresetüknek és nem vehetnek igénybe más 
jövedelemfüggő ellátást. Legfeljebb 36 hónapig jár. Mértéke: gyermekenként maximum 140 euró 
havonta. A gyermek saját jövedelme csökkenti az összeget. 

Mára megszűnt, de 2008-ban még létezett a gyermeknevelési támogatás nevű ellátás. 
Olyan szülők vehették igénybe, akik munkanélküliek, továbbképzésen vesznek részt, vagy heti 30 
óránál kevesebbet dolgoznak és jövedelmük egy adott éves szint alatt van. A gyermek 2 éves 
koráig járt, de választható volt 1 éves időtartamra, magasabb összeggel. Mértéke: gyermekenként 
havonta legfeljebb 300 euró, ha az 1 éves időtartamot választották, akkor 450 euró volt. 

A szülői segély nevű támogatásra olyan 14 hónaposnál fiatalabb gyermeket nevelő szülők 
lehetnek jogosultak, akik munkanélküliek, továbbképzésen vesznek részt, vagy heti 30 óránál 
kevesebbet dolgoznak. Ennél az ellátásnál nincs jövedelemkorlát. A szülés után 12 hónapig 
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vehető igénybe, de a szülők megoszthatják ezt az időszakot. Ez esetben 14 hónapig vehető 
igénybe. A segélyezett szülő nettó keresetének 67 százalékát folyósítják, de havonta legföljebb 
1800 eurót. Ha a szülő nem foglalkoztatott, akkor havonta 300 euró kerül kifizetésre. 
 
 

2.8. A svéd modell 
 
Svédországban nincs a klasszikus értelemben vett anyasági ellátás. Helyette mindét 
jövedelemszerző tevékenységet folytató szülő igénybe veheti a szülők pénzbeli ellátása nevű 
juttatást. Gyermekenként összesen 480 napra vehető igénybe a szülés várható időpontját 
megelőző 60 naptól a gyermek 8 éves koráig bármikor. A két szülő megoszthatja az időtartamot. 
A kiesett bérjövedelem 80 százalékát folyósítják 390 napig. Minimális összege havonta kb. 595 
euró, maximuma havonta kb. 2155 euró. A 390 nap letelte után további 60 napig egy alacsonyabb 
összegű ellátást folyósítnak (havi kb. 200 eurót). A minimum összeget évente korrigálják a 
fogyasztói árindexszel. A szülők pénzbeli ellátása adóköteles jövedelem. 

A cseh és a szlovák ellátásokhoz hasonlóan Svédországban is támogatják a nehéz munkát 
végző terhes nőket, ha a munkáltatójuk nem tud könnyebb munkát adni számukra a terhesség 
ideje alatt. Ennek mértéke a kiesett jövedelem 80 százaléka. A szülés várható időpontja előtt 60-
11 nappal lehet megkezdeni az igénybevételt. Összesen 50 napig folyósítják és adóköteles 
jövedelemnek minősül. 

Mindkét szülő évente gyermekenként 60 napig jogosult pénzbeli ellátásra, ha beteg a 
gyermek és otthon marad ápolni. A gyermek 12 éves koráig vehető igénybe (16 éves korig, ha 
súlyosan vagy krónikusan beteg, vagy fogyatékkal élő a gyermek. Bizonyos esetekben 21, vagy 23 
éves korig is járhat). Gyermek születésekor az apának 10 extra nap távolléti díj is jár. Mértéke: a 
kiesett jövedelem 80 százaléka, de legföljebb 31800 euró éves jövedelem után vehető igénybe. Ez 
is adóköteles jövedelemnek minősül. 

A családi pótlék svéd megfelelőjét gyermekpótléknak nevezik. 16 évesnél fiatalabb 
gyermek után vehető igénybe. A korhatár 20 évre nő, ha a gyermek tanul, és további 3 évvel 
emelkedik, ha tanulási nehézségekkel küzd. Mértéke: gyermekenként 112 euró havonta, de a 
gyermekek számától is függ: 

 

 a 2. gyermek után: 10,7 euróval 

 a 3. gyermek után: 37,8 euróval 

 a 4. gyermek után: 91,81 euróval 

 a többi gyermek után: 112 euróval emelkedik az összeg. 
 
Az összeget ad-hoc jelleggel emeli a kormány, nincs rá külön indexálási szabály. A 18 évesnél 
fiatalabb gyermek29 ellátási támogatásra jogosult, ha csak az egyik szülővel él és a másik szülő 
nem látja el az ellátási támogatás mértékének megfelelő jövedelemmel. Ha egyéb helyen lakik a 
gyermek, akkor fenntartási támogatás jár annak a szülőnek, aki a tartásdíjat kapja, és időnként 
pénzzel támogatja a gyermeket. Mértéke: kb. 136 euró havonta. Ha a gyermek jövedelme 
meghaladja az évi 10675 eurót, akkor a fölötte levő rész felével csökken az összeg. Az ellátás 
összegét ad-hoc jelleggel emeli a kormány, nincs rá külön indexálási szabály. 

Fontos szempont, hogy milyen egyösszegű vagy az anyasághoz kötődő ellátások vannak az 
egyes országokban. Azonban a gyermekvállalás támogatása szempontjából azok a juttatások a 
leglényegesebbek, amelyek széles kör számára, hosszú időn keresztül vehetőek igénybe. 
Két ellátás-típust érdemes részletesebben megvizsgálnunk: a családi pótlékot és a szülői távollétre 

                                                 
29 Ha az adott év júniusáig tanul a gyermek, akkor 20 éves koráig veheti igénybe a támogatást. 
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járó juttatásokat.30 Ezek összegét és a folyósítás időtartamát foglaltuk össze a 7. táblázatban. Ezek 
alapján a visegrádi országok között a magyarországi juttatások a legmagasabbak. A fejlettebb 
országok között Németországban folyósítják a legmagasabb összeget a családok támogatására, 
viszont egyedül Franciaországban támogatják azt, hogy valamelyik szülő kisgyermek nevelése 
miatt hosszabb ideig távol maradjon a munkától.31 
 

I/7. táblázat: A 3 legfontosabb családtámogatási forma összehasonlítása (2008) 
Az igénybevétel időtartama és a folyósított összeg (euró/hó/család) 

 

Családtámogatás 
Magyar-
ország 

Szlovákia Csehország 
Lengyel-
ország 

Olaszor- 
szág 

Svéd- 
ország 

Német-
ország 

Francia-
ország 

Családi pótlék alanyi jogon alanyi jogon 
rászorultsági 

alapú 
rászorult-sági 

alapú  
rászorultsági 

alapú 
alanyi jogon alanyi jogon alanyi jogon 

Időtartam32 (év) 16 18 26 18 18 16 18 20 

1 gyermek 48,2 16,3 19,4-27,2* 13-18* 10,4-1132,5** 112 154 0 

2 gyermek 105 32,6 38,8-54,4* 26-36*  234,7 308 119,1 

3 gyermek 189,6 48,9 58,2-81,6* 39-54*  384,5 462 271,8 

Szülői távollét  

Jövedelempótlás 
70%  

(max. 544,8) 
X X X 30% 

80% (max. 
2155) 

X 
232,7-

530,7*** 

Időtartam (év) 2 X X X 11 hónap 13+3 hónap  X 3 

Fix összeg 112,5 137,2 
147-442 

gyermeken-
ként 

111 X X X 171,6 

Időtartam (év) 3 3 4 2 X X X 3 

Forrás: International Social Security Association (2008) 
Megjegyzés:  */A gyermekek életkorától függő minimum-maximum összeg. 
 **/Számos családi körülményt figyelembe vesznek, így nem határozható meg konkrét összeg. 
 ***/A részmunkaidős foglalkoztatás idejétől vagy nemlététől függ.  

 
 

3. A CSALÁDTÁMOGATÁSI KIADÁSOK SZERKEZETE 
 
A következő táblázatban foglaltuk össze az egyes országok családtámogatási rendszereinek főbb 
adatait. A kifizetett összegeket tekintve a svéd és a német modell emelkedik ki. Lényeges 
különbség a kettő között, hogy a svéd ellátások mindegyike jövedelemtől függetlenül igénybe 
vehető, míg a németországi juttatások kb. harmada rászorultsági alapon kerül kifizetésre. 
Franciaország kevesebbet költ a családok támogatására: a kifizetett összegek szinte valamennyi 
ellátás típusnál alacsonyabbak, mint Svédországban vagy Németországban, de különösen nagy a 
lemaradás a természetbeni ellátásoknál. A 4 fejlett ország közül Olaszország fordítja a 
legkevesebbet a gyermeknevelés ösztönzésére.  

A visegrádi országok között Magyarország családtámogatási rendszere a 
legbőkezűbb, és itt az ellátások döntő többsége a jövedelmi helyzettől függetlenül igénybe 
vehető. Hasonlóan univerzális jellegű a szlovák rendszer, de a kifizetett összegek ott jóval 
alacsonyabbak. Csehországban elsősorban a rászorultsági alapon járó családi pótlék miatt 
alacsonyabb a juttatások összege. A lengyel ellátórendszer a legszűkmarkúbb, csak a 
szegényebb rétegeket támogatja. 

 

                                                 
30 Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kisgyermek nevelése céljából mennyi ideig és milyen anyagi feltételekkel maradhat otthon valamelyik szülő.  
31 Svédországban is több, mint 1 évig otthon maradhat kisgyermekével valamelyik szülő. A többi országhoz képest az a különbség, hogy 
Svédországban nem távolléti díj formájában támogatják a kisgyermek nevelését, hanem kimagaslóan hosszú anyasági (vagy apasági) 
ellátásként. 
32 Alapesetben. A legtöbb országban ennél hosszabb időtartamra is igénybe vehető, ha a gyermek nappali tagozatos hallgató, vagy 
fogyatékkal élő. 
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I/8. táblázat: A családtámogatásokra kifizetett összegek és azok megoszlása ellátás-típusok szerint (2007) 
(A 18 éves és annál fiatalabb népességre jutó összeg, euró/év) 

 

Családtámogatás 
Magyar-
ország 

Szlovákia 
Cseh-
ország 

Lengyel-
ország 

Olasz-
ország 

Svéd-
ország 

Német-
ország 

Francia-
ország 

Egy gyermeket nevelő családra jutó 
családtámogatási kiadás 

1 952,8 1 122,4 1 458,3 446,1 2 295,4 7 539,3 6 963,7 5 482,4 

Egy fiatalra jutó család-támogatási kiadás 1 397,7 709,9 1 058,9 300,3 1 735,4 4 770,3 4 505,9 3 102,3 

Jövedelemtől független 96,3% 97,1% 74,6% 30,0% 61,8% 100,0% 64,9% 61,6% 

Rászorultsági alapú 3,7% 2,8% 25,4% 70,0% 38,2% 0,0% 35,1% 38,4% 

Pénzbeli ellátás 1 110,6 648,4 949,8 300,3 1 020,2 2 457,2 3 240,2 2 494,2 

Jövedelemtől független 95,6% 96,9% 71,7% 30,0% 83,2% 100,0% 90,3% 68,6% 

Rászorultsági alapú 4,4% 3,1% 28,3% 70,0% 16,8% 0,0% 9,7% 31,4% 

Időtartamra szóló ellátások 1 087,3 642,7 906,3 277,8 1 020,2 2 455,7 3 184,6 2 410,8 

Anyasági ellátások 6,0% 5,5% 11,8% 5,1% 25,9% 45,1% 2,4% 7,8% 

Szülői távollét finanszírozása 26,9% 28,6% 57,0% 23,0% 0,0% 0,0% 1,0% 6,3% 

Családi pótlékok 63,9% 61,4% 20,3% 57,4% 62,1% 50,4% 93,1% 85,9% 

Egyéb 3,1% 4,5% 10,8% 14,5% 12,0% 4,5% 3,5% 0,0% 

Egyösszegű juttatások 23,4 5,7 43,5 22,5 0,0 1,5 55,6 83,4 

Szülési segély 48,7% 100,0% 86,9% 88,5% 0,0% 100,0% 0,0% 51,8% 

Szülői távollét finanszírozása  
 (egy összegben) 

0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 0,0% 0,0% 95,9% 0,0% 

Egyéb 51,3% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 48,2% 

Természetbeni ellátás 287,2 61,5 109,1 0,0 715,3 2 313,1 1 265,6 608,1 

Jövedelemtől független 98,9% 100,0% 100,0% 0,0% 31,3% 100,0% 0,0% 33,0% 

Rászorultsági alapú 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 68,7% 0,0% 100,0% 67,0% 

Gyermekek otthoni gondozása 17,1% 0,0% 0,6% 0,0% 31,3% 65,8% 55,3% 0,0% 

Gyermekek elhelyezése 28,6% 61,7% 67,4% 0,0% 16,0% 20,3% 0,0% 0,0% 

Otthoni segítségnyújtás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 1,8% 

Egyéb 54,3% 38,3% 32,0% 0,0% 52,7% 9,0% 44,7% 98,2% 

Forrás: EUROSTAT, ECOSTAT számítások 

 
 

4. A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA AZ ADÓRENDSZEREN KERESZTÜL 
 
A szociális háló mellett az adókedvezmények rendszere is lehetőséget nyújt a családok 
támogatására. Ebben a részben a kifejezetten családi állapottól, vagy az eltartottak számától 
függő kedvezményekbe nyújtunk betekintést. Az egyes országok személyi jövedelemadó-
rendszereinek megismeréséhez az Európai Bizottság „Taxes in Europe” adatbázisát használtuk 
fel. 

Magyarországon a legalább 3 gyermekes családok vehetnek igénybe a gyermekek után járó 
adókedvezményt,33 aminek összege gyermekenként havonta 4000 forint (kb. 16 euró). A 
kedvezmény csak egy adott jövedelemhatárig vehető igénybe, és az összes adókedvezmény 
összege is limitált. Negatív adó formájában nyújtott támogatás nincs. Az adókulcs sávosan 
progresszív: 6710 euró éves jövedelemig 18 százalék, a fölötte levő részre 36 százalék. Az 
adókedvezmények nem az adóalapot, hanem a számított adót csökkentik. Az adórendszer több 
ponton változott 2008 óta, de a gyermekek utáni kedvezmény megmaradt. 

Szlovákiában egykulcsos, 19 százalékos személyi jövedelemadó rendszer működik. Az 
adóalapot több tétel csökkenti (pl. a társadalombiztosítási járulékok). A létminimumtól függő 
személyi és házastársi adókedvezmény vehető igénybe. A gyermekek után havi 16,5 euró körüli 

                                                 
33 itt még az új kormány 29 pontos intézkedési terve előtti kedvezményeket foglaltuk össze. 
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adókedvezmény vehető igénybe, amelyet minden év júliusában a létminimumtól függően 
indexálnak. Ha az adófizetési kötelezettség nem éri el a gyermekek utáni adókedvezmények 
összegét, akkor negatív adó formájában, támogatásként fizetik ki az összeget. 

Csehországban egykulcsos, 15 százalékos mértékű a személyi jövedelemadó. Itt is vannak 
adóalap csökkentő tételek (pl. a TB járulék). Minden adófizető jogosult kb. 965 euró összegű 
adókedvezményre. Ha 1480 eurónál alacsonyabb jövedelmű házastársa van, akkor további 965 
euró adókedvezményre jogosult. A rokkantnyugdíjasok további adókedvezményben részesülnek. 
Kifejezetten gyermekek utáni adókedvezmény nincs, ugyanakkor a diákok kb. 156 euró 
kedvezményre jogosultak a jövedelmeik után. 

Hazánkhoz hasonlóan, Lengyelországban is sávosan progresszív a személyi jövedelemadó. 
Kb. 858 euró jövedelem fölött 19 százalék a kulcs, az 12 350 eurót meghaladó jövedelmekre 30 
százalék, a 23 740 euró fölötti jövedelemrész után pedig 40 százalék adót kell fizetni. 
Gyermekenként évi 325 euró adókedvezmény vehető igénybe. 

Az olasz személyi jövedelemadó sávosan progresszív. 15 000 euróig 23 százalék, ezután 28 
000 euróig 27 százalék, 55 000 euróig 38 százalék, 75000 euróig 41 százalék, az e fölötti 
jövedelmekre pedig 43 százalék SZJA-t kell fizetni. Több adóalap csökkentő tétel is létezik (pl. a 
TB járulék). A rendszer számos adókedvezményt tartalmaz.34 Eltartottak után is többféle 
könnyítés vehető igénybe: 

 

 80 000 euró éves jövedelemig: 800 euró kedvezmény a házastárs után.  

 3 évesnél fiatalabb gyermek után: 900 euró kedvezmény, de maximum évi 95 000 euró 
jövedelemig vehető igénybe. 

 3 évesnél idősebb gyermek után: 800 euró kedvezmény, de maximum évi 95 000 euró 
jövedelemig vehető igénybe.35 

 Egyéb rokon után: 750 euró kedvezmény, de maximum évi 80 000 euró jövedelemig 
vehető igénybe. 

 A legalább 3 gyermekes családok 1200 euró adókedvezményre jogosultak.  

 Fogyatékkal élő gyermek után az adókedvezmény 220 euróval magasabb. 

 Mindkét szülő a kedvezmények 50 százalékát veheti igénybe. Házaspárok együttes 
bevallást is készíthetnek. Ezeken túl 12 500 euró családi jövedelemig36 további 
kedvezmények vehetők igénybe: 
o 1 gyermek után: 1650 euró kedvezmény 
o 2 gyermek után: 3100 euró kedvezmény 
o 3 gyermek után: 4500 euró kedvezmény 

 
Egyedülálló szülő esetében 14500 euró családi jövedelemig 3 gyermek után 800 euró extra 
kedvezmény vehető igénybe. 

Franciaországban sávosan progresszív családi adórendszer működik. A jövedelem 5614 
euró alatt adómentes, utána 11198 euróig 5,25 százalék, e fölött 24872 euróig 14 százalék, 66679 
euróig 30 százalék, az ennél magasabb jövedelemrész után pedig 40 százalék személyi 
jövedelemadót kell fizetni. A családi adózást házaspárok választhatják. Ebben az esetben a család 
jövedelmei összeadódnak, majd ezt elosztják az úgynevezett családi faktorral, aminek mértéke a 
családi állapottól függ. A családi adózás alkalmazásából származó kedvezmény nem haladhat meg 
egy adott szintet. Van néhány adóalap csökkentő tétel. A családi adózáson túl nincs egyéb 
gyermekek/eltartottak utáni adókedvezmény. 

                                                 
34 Pl. a Magyarországon működőhöz hasonló alkalmazotti kedvezmény is igénybe vehető. 
35 A legalább 4 gyermekes családoknál az adókedvezmény összege gyermekenként 200 euróval magasabb. 
36 A jövedelemhatár fölött fokozatosan csökken a kedvezmény összege. 
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Németországban a személyi jövedelemadó két részre oszlik: a béradóra és a 
jövedelemadóra. Előbbit az alkalmazásban állók keresetéből vonják le, utóbbit a mezőgazdasági 
jövedelmekre és egyes elkülönült jövedelmekre (pl.: kereskedelem, tőkebefektetések, személyi 
szolgáltatások) vetik ki. Házaspárok dönthetnek úgy, hogy a jövedelmük közösen adózzon. Az 
adórendszerben lineáris és progresszív elemek keverednek. A jövedelmek 7664 euró fölött 15 
százalékos kulccsal adóznak. Az adó fokozatosan 42 százalékra emelkedik, egészen 52 152 euró 
jövedelemig. 250 000 euró fölött 45 százalék az adókulcs.37 A béradó szempontjából 6 osztályba 
sorolják a munkavállalókat (részben családi állapot, részben a munkaviszony alapján). A német 
adórendszer rendkívül összetett, az igénybe vehető adókedvezmények az adósosztálytól is 
függenek. 

Svédországban is két részre oszlik a személyi jövedelemadó: megkülönböztethető nemzeti 
és helyi változata. A kettő közül a helyi jövedelemadó a lényegesebb. Sávosan progresszív, de 
mértéke területenként eltér, átlagosan 31,6 százalék. Nincs külön gyermekek utáni vagy családi 
kedvezmény, sőt a szociális ellátások egy része adóköteles. A nemzeti jövedelemadó is sávosan 
progresszív, de csak a kb. 35 ezer eurót meghaladó jövedelmek után kell fizetni 20 százalékot, 
illetve az 52 900 eurót meghaladó rész után 25 százalékot. Mindkét adónemre igénybe vehető 
alkalmazotti kedvezmény és a nyugdíjjárulék sem adóköteles. 

A családtámogatási rendszerek és az adórendszerek vázlatos áttekintése alapján még nehéz 
eldönteni, hogy melyik ország biztosítja a nagyobb kedvezményeket a gyermeket nevelő 
családoknak. Árnyaltabb képet kaphatunk, amennyiben konkrét eseteket, meghatározott 
jövedelemszinttel rendelkező családokat hasonlítunk össze.  
 

Az EUROSTAT rendszeresen publikál összehasonlítható nemzetközi adatokat néhány családtípus 
adóterheléséről. A 9. táblázatban egy- illetve kétkeresős, gyermektelen valamint kétgyermekes családok adó 
és járulékterhelésére vonatkozó adatok láthatóak. Az első két oszlopban az adott családban élő felnőtt(-ek) 
kereseti színvonala látható. 100 százalék jelenti a versenyszférában dolgozók átlagkeresetét. A számítás 
során a bruttó keresetből levonják a személyi jövedelemadót (figyelembe véve az eltartottak utáni 
adókedvezmények összegét) és a járulékokat, majd az így kapott nettó keresethez hozzáadják az adott 
jövedelmi helyzetű családban a gyermekek után igénybe vehető szociális juttatásokat. Az így kapott nettó 
rendelkezésre álló jövedelem és a bruttó keresetek százalékos különbsége lesz az adóterhelés nagysága. A 
negatív érték azt jelenti, hogy a transzferek összességében magasabbak, mint az elvonások. 

 
I/9. táblázat: Néhány családtípus adóterhelése a vizsgált országokban (2008) 

(A az elvonás mértéke, %) 
 

1.  
kereső 

2.  
kereső 

Gyermekek 
száma 

Magyar-
ország 

Szlovákia 
Cseh-
ország 

Lengyel-
ország 

Olasz-
ország 

Svéd-
ország 

Német-
ország 

Francia-
ország 

50 X 0 23,4 15,8 14,4 26,1 20,1 21,7 32,8 17,8 

67 X 0 28,0 19,3 19,0 27,4 24,7 23,9 37,0 25,9 

67 X 2 5,2 4,3 -15,1 21,5 1,4 12,5 22,0 14,6 

80 X 0 32,3 21,1 21,3 28,0 27,0 24,9 39,6 26,9 

100 X 0 38,3 22,8 23,6 28,6 29,3 26,7 42,7 27,8 

125 X 0 42,5 24,2 25,4 29,1 31,8 31,6 44,5 30,3 

167 X 0 45,1 25,4 27,3 30,5 36,0 37,2 45,6 33,3 

100 0 2 24,6 5,8 -7,2 21,5 15,5 19,1 24,1 17,6 

100 33 0 33,1 19,3 20,8 27,4 24,4 24,3 36,9 23,9 

100 100 0 38,3 22,8 23,6 28,6 29,3 26,7 42,7 27,8 

100 33 2 22,8 11,8 6,1 22,4 18,1 18,6 30,0 17,9 

100 67 2 26,0 15,4 11,4 24,1 22,5 21,0 34,5 22,1 

100 100 2 31,4 17,8 16,1 25,3 25,7 22,9 37,6 23,7 

Forrás: EUROSTAT 

 

                                                 
37 A sávhatárok a házastársak együttes adózásakor duplázódnak. 
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Az elvonások mértéke minden jövedelmi szintnél Csehországban és Szlovákiában a 
legalacsonyabb, ami a kiemelkedően alacsony adókulcsok és a viszonylag alacsony szociális 
támogatások hatásainak eredőjeként áll elő.  

Az alacsonyabb keresetűeknél a visegrádi országokhoz képest magas az elvonások mértéke 
Lengyelországban, ugyanakkor a bérek emelkedésével itt alig nő az adóterhelés. Ezzel 
párhuzamosan a lengyel szociális rendszer támogatja legkevésbé a gyermekvállalást, így a 
gyermeket nevelők és a gyermektelenek jövedelmei közt alig van különbség.  

Magyarországon kb. a lengyel szintről indul az elvonások mértéke az alacsony 
keresetűeknél, viszont a jövedelmek emelkedésével gyorsan nő az adóterhelés. A 
családtámogatások elsősorban az alacsonyabb keresetűeknél mérséklik a jövedelem elvonások 
arányát, ugyanakkor a transzferek minden szinten erősen támogatják a gyermekvállalást. Ezáltal 
hazánkban a relatíve magas adóterheléshez viszonylag magas és jól célzott családtámogatások 
kapcsolódnak.38 

Az elvonások és támogatások aránya Svédországban és Olaszországban hasonló. Annyi 
különbség fedezhető fel, hogy a mediterrán országban valamivel kisebb az elvonások mértéke az 
alacsony jövedelmű családoknál, míg a jobb módúak gyermekvállalását jobban ösztönzi a svéd 
rendszer. A hasonló arányok mögött jelentős, rendszerszintű eltérések húzódnak meg: 
Svédországban magasak az adók és kevés az adókedvezmény, ugyanakkor nagy összegűek és 
univerzálisak a családtámogatások. Ezzel szemben Olaszországban valamivel alacsonyabbak az 
adók, az alacsony jövedelműeket támogatják az adókedvezmények, ugyanakkor kevés 
családtámogatás vehető igénybe.  

Az elvonások és juttatások egyenlege Franciaországban is hasonló a svéd szinthez. Ebben 
az esetben is fönnáll az lényeges különbség, hogy Svédországban magasabb az adóterhelés, 
Franciaországban viszont kevesebb és differenciáltabb családtámogatás vehető igénybe. A francia 
adó és támogatási rendszer – elsősorban a magasabb jövedelmű családok számára – kedvezőbb, 
mint az olasz ugyanakkor valamivel kevésbé kedvező, mint a svéd.39 

A bonyolult és számos kedvezményt tartalmazó adórendszer ellenére szinte mindegyik 
vizsgált családtípusnál Németországban a legkedvezőtlenebb az elvonások és támogatások 
egyenlege.40 A rendelkezésünkre álló adatok alapján ez annak tudható be, hogy ott a magas 
összegű családtámogatásokhoz igen magas adók társulnak. 

Mindegyik országról elmondható, hogy az egyedülálló, gyermeket nevelő szülők 
adóterhelése a legkisebb. Ezek a családok Lengyelországban kapják a legkevesebb támogatást 
az ellátórendszertől, míg Csehországban, Olaszországban, Szlovákiában és Magyarországon a 
legbőkezűbb feléjük a rendszer. 

 
 

5. A CSALÁDÁTMOGATÁSI RENDSZEREK HATÁSOSSÁGA 
 
Az ellátások és az adókedvezmények akkor érik el szociálpolitikai céljukat, ha érdemben javítanak 
a támogatni kívánt rétegek helyzetén. A juttatások mértékét akkor ítélhetjük elégségesnek 
vagy kevésnek, ha megvizsgáljuk, hogy azok milyen hatással működnek. A következő 
néhány bekezdésben ezért azt tekintjük át, hogy az egyes országokban a transzferek mennyiben 

                                                 
38 A 2008 óta hozott adórendszerbeli változtatások a magasabb jövedelmű családoknak kedveznek, így az adóterhelés napjainkban már 
nem nő oly mértékben, mint 2008-ban. 
39 Az egykeresős háztartásokat kevésbé támogatja a családi adózás. A jelentős részben rászorultsági alapú családtámogatási rendszer 
viszont a magasabb jövedelműek számára jelent hátrányt.   
40 Az egykeresős, kétgyermekes házaspároknál Magyarországon valamivel magasabb az elvonások aránya, mint Németországban. Az 
összes többi családtípus esetében Németországban a legkedvezőtlenebb az egyenleg. 
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képesek befolyásolni a lakosság egyes csoportjainak anyagi körülményeit, mennyire alkalmasak a 
szegénység enyhítésére.  
 

Számos módszer létezik a szegénység mérésére. Ebben a tanulmányban az úgynevezett relatív 
szegénység fogalmát használjuk. Ez alapján az a személy számít szegénynek, aki olyan háztartásban él, 
ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem éri el a mediánjövedelem 60 százalékát. A szegénység 
attól relatív, hogy az adott társadalom általános jövedelmi helyzetéhez viszonyítunk. Ennek következménye 
az is, hogy aki szegénynek számít egy országban, az nem feltétlenül számítana annak egy másikban.41  

 
Egy későbbi (I/11.) táblázatból kitűnik majd, hogy a vizsgált országokban a lakosság 20-

30 százaléka számítana szegénynek transzferek folyósítása nélkül. A támogatások nélküli 
jövedelmek a tőkéből és a munkából származó bevételek, valamint az ezeket terhelő adók és 
járulékok szintjétől függenek. A tőkejövedelmek súlya kisebb és ezek nagysága szorosan 
összefügg az egyes országok felhalmozási viszonyaival, amit egy külön tanulmány keretében 
lehetne részletesebben elemezni. A munkajövedelmek nagysága a foglalkoztatástól, a 
munkaerőpiac szerkezetétől és az egyes tevékenységek bérszínvonalától függ. Ennek bemutatása 
szintén hosszabb vizsgálatokat igényelne. Emiatt most azzal az egyszerűsítéssel élünk, hogy csak 
a foglalkoztatottságot és a háztartási jövedelmek átlagos adóterhelését tekintjük át. 

 
I/10. táblázat: Foglalkoztatottság és adóterhelés az egyes országokban (2008) 

(%) 
 

Ország Foglalkoztatottság* Adóterhelés** 

Magyarország 38,6 38,6 

Szlovákia 45,0 27,1 

Csehország 49,7 34,3 

Lengyelország 41,5 28,5 

Olaszország 41,9 35,3 

Svédország 49,4 48,9 

Németország 49,0 37,0 

Franciaország 40,4 38,8 

Forrás: EUROSTAT 
Megjegyzés:  */Foglalkoztatottság a teljes népesség százalékában. 
 **/Adóterhelés az elvonások aránya a háztartási és a nonprofit szektor összes  
 eredeti jövedelméhez képest. 

 
Svédországban (feltételezhetően a magas adók miatt) és Magyarországon (gyaníthatóan az 

alacsony foglalkoztatás és a viszonylag magas adóterhelés miatt) a legmagasabb (30 százalék 
körüli) a szegények aránya a transzferek előtt. Ennél valamivel alacsonyabb (25 százalék 
körüli) a szegények aránya Német-, Olasz- Francia- és Lengyelország lakosságán belül. 
Feltételezhető, hogy ebben az esetben is az adórendszer sajátosságai és a foglalkoztatás 
országonként eltérő arányai állnak a hasonló mértékű szegénység mögött, azaz ahol alacsonyabb 
a foglalkoztatás, ott valamivel kedvezőbb a lakosság adóterhelése. Szlovákiában és 
Csehországban a viszonylag magas foglalkoztatáshoz relatíve alacsony adók társulnak, 
elsősorban ez lehet az oka a szegény népesség kedvezőbb arányának. 

Az összes országban megfigyelhető, hogy a 16 éven aluli korosztály körében 
magasabb a szegénységi arány, ami természetes, tekintettel arra, hogy a gyermekek csökkentik 
a család egy főre (vagy fogyasztási egységre) jutó jövedelmét, és utánuk (az adókedvezményeken 
túl) többnyire csak szociális transzferekből keletkezik bevétel. Magyarországon kiemelkedően 
magas a szegény családban élő gyermekek aránya, ami azzal függ össze, hogy hazánkban az 

                                                 
41 Ez alapján pl. a 15 százaléknyi német szegény egy része valószínűleg nem lenne szegények tekinthető Magyarországon. 
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alacsonyabb jövedelmű családokban több gyermek születik.42 Az országok többségében az 
idősebb rétegeket fenyegeti legkevésbé a szegénység. Különösen így van ez hazánkban, ahol a 
nyugdíjasok alkotják a társadalom középső jövedelmi rétegeit.43 
 

I/11. táblázat: A szegény családban élő népesség korösszetétel szerint (2008) 
(Szegény családban élők aránya az adott korosztályból) 

 

Korcsoport 

Magyar- 
ország 

Szlovákia 
Cseh- 
ország 

Lengyel- 
ország 

Olasz- 
ország 

Svéd- 
ország 

Német- 
ország 

Francia- 
ország 

Szegénységi arány a szociális ellátások44 előtt 

Összesen 30 18 20 25 23 29 24 23 

16 év alatt 47 27 30 32 32 34 30 34 

16-64 éves 31 17 19 25 21 28 25 22 

65 év fölött 10 15 14 15 23 26 16 13 

  Szegénységi arány a szociális ellátások után 

Összesen 12 11 9 17 19 12 15 13 

16 év alatt 19 16 12 22 25 12 15 17 

16-64 éves 12 10 9 17 17 11 15 13 

65 év fölött 4 10 7 12 21 16 15 11 

  A szociális ellátások hatása a szegénységi arányra 

Összesen -18 -7 -11 -8 -4 -17 -9 -10 

16 év alatt -28 -11 -18 -10 -7 -22 -15 -17 

16-64 éves -19 -7 -10 -8 -4 -17 -11 -9 

65 év fölött -6 -5 -7 -3 -2 -10 -1 -2 

  A szociális ellátások hatásossága* 

Összesen -60,0% -38,9% -55,0% -32,0% -17,4% -58,6% -37,5% -43,5% 

16 év alatt -59,6% -40,7% -60,0% -31,3% -21,9% -64,7% -50,0% -50,0% 

16-64 éves -61,3% -41,2% -52,6% -32,0% -19,0% -60,7% -40,0% -40,9% 

65 év fölött -60,0% -33,3% -50,0% -20,0% -8,7% -38,5% -6,3% -15,4% 

Forrás: EUROSTAT, ECOSTAT számítás 
Megjegyzés: */Hatásosság = (SZRtru- SZRtre)/SZRtre 

SZRtre: szegénységi arány a transzferek előtt 
SZRtru: szegénységi arány a transzferek után 

 
A szociális juttatások hatására mindegyik vizsgált országban érzékelhetően csökken a 

szegénységben élők aránya. A magyar és a svéd szociális rendszer bizonyul a 
leghatékonyabbnak, ahol az eredetileg szegény lakosság kb. 60 százalékának jövedelmét a 
szegénységi küszöb fölé emelik a juttatások. A hazai ellátások a téren különlegesek, hogy minden 
korcsoportban kb. hasonló mértékben képesek csökkenteni a nélkülözők arányát. Ennek 
eredménye, hogy nálunk a legalacsonyabb a szegénységben élő idősek aránya, ugyanakkor a 
gyermekszegénység tekintetében (a rossz kiindulási állapot miatt) a többi országhoz képest a 
helyzetünk inkább kedvezőtlennek mondható. Ezzel szemben a svéd juttatások jobban 
támogatják a gyermekeket, és emiatt ott az egyik legalacsonyabb a szegénységben élő gyermekek 
aránya.  

Hatásosnak számítanak a csehországi juttatások is: a transzferek ott kb. 55 százalékkal 
csökkentik a szegénységben élők amúgy sem magas kezdeti arányát. A szociális rendszer 
Csehországban is elsősorban a gyermeket nevelők számára kedvező. 

                                                 
42 Lásd pl.: Rózsa (2010). 
43 Lásd pl.: Jankó-Rózsa-Széll-Tóth (2010). 
44 A nyugdíjak nélkül szinte a teljes időskorú népesség szegénynek számítana, hiszen az ő jövedelmeik közt a nyugellátás dominál. 
Emiatt, hogy árnyaltabb képet kapjunk, ebben az esetben a nyugdíjat nem szociális ellátásnak, hanem eredeti jövedelemnek tekintjük. 
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Szlovákiában – a többi országhoz képest – alacsonyabbak a társadalmi juttatások, ami 
érzékelhető is a szociális rendszer hatásosságán, azonban ezt kompenzálja, hogy a juttatások 
nélkül ott volt a legalacsonyabb a szegények aránya. Az ellátórendszer összességében kb. 40 
százalékkal csökkenti a szegénységben élők arányát, de az idősebbeknél alacsonyabb a 
juttatások hatásossága. 

Lengyelországban és Olaszországban a juttatások nélkül viszonylag magas volt a 
szegények aránya, és a támogatások csak alacsony hatásossággal képesek javítani a 
kedvezőtlen kiindulási állapoton. Kirívóan rossz az olasz ellátórendszer hatásfoka (alig több 
mint 17 százalékkal csökkenti a szegénységet). Lengyelországban valamivel jobban működnek a 
támogatások, de a juttatások így is csak az eredetileg szegénységben élők kb. harmadának 
helyzetét képesek érdemben javítani. Ebben a két országban a legmagasabb a szegény 
családban élő gyermekek aránya. Emellett Olaszországban az időskori szegénység is jelentős 
probléma. 

A társadalmi juttatások hatására Németországban és Franciaországban hasonlóan 
alakul a szegénységben élők aránya. A szociális rendszer úgy a gyermekek mint az aktív 
korosztály körében egyaránt 50-50, illetve 40-40 százalékkal mérsékli a nélkülözők arányát. A 
francia ellátórendszer összességében valamivel hatásosabb az időseknek nyújtott magasabb 
juttatások miatt. A német támogatási rendszer különlegessége, hogy az ellátások eredményeként 
minden korosztályban ugyan akkora a szegénységben élők aránya. 

 
 

6. A CSALÁDPOLITIKÁK ÉRTÉKELÉSE 
 

A különböző családtípusokra jellemző szegénységi arányokat az I/12. táblázatban foglaltuk 
össze. Ezek alapján az országok többségében az egyedülálló szülői státus, a nagycsalád és 
a felnőttek egyedülléte jelenti legnagyobb szegénységi kockázatot. 

 
I/12. táblázat: Szegénységi kockázat családtípus szerint  (2008) 

(Szegény családban élők személyek aránya az adott családtípusból) 
 

Háztartási típus megnevezése 
Magyar-
ország 

Szlová-
*kia 

Cseh-
ország 

Lengyel-
ország 

Olasz-
ország 

Svéd-
ország 

Német-
ország 

Francia-
ország 

Gyermek nélküli háztartások 8 7 7 12 15 14 17 11 

Egyedül élő személy 15 22 19 20 26 26 29 16 

Egy 65 évesnél fiatalabb felnőtt 22 22 19 25 20 24 31 17 

Két 65 évesnél fiatalabb felnőtt 9 5 6 11 11 7 12 8 

Egy 65 évesnél idősebb felnőtt 8 22 18 16 33 28 25 15 

2 felnőtt, legalább az egyik 65 évesnél 
idősebb 

3 4 3 8 17 7 11 9 

3 vagy több felnőtt 5 4 2 9 9 5 7 11 

Gyermeket nevelő háztartások 16 13 11 20 22 11 13 16 

Egyedülálló szülő eltartott gyermekkel 33 21 40 30 36 26 36 27 

2 felnőtt 1 gyermekkel 11 10 6 14 15 9 9 10 

2 felnőtt 2 gyermekkel 16 10 7 18 22 5 8 9 

2 felnőtt 3 vagy annál több gyermekkel 29 33 19 34 38 13 15 23 

3 vagy több felnőtt gyermekkel 11 11 9 20 20 12 9 24 

Összesen 12 11 9 17 19 12 15 13 

Forrás: EUROSTAT 

 
A fenti táblázatból kitűnik a magyar szociális rendszer egyik problémája: bár az összes 

korcsoportot hatékonyan támogatja, ugyanakkor nem képes kezelni az azonos 
korcsoportba tartozók esetében a különböző családtípusok eltérő körülményeit. A 



TÉNYEK 

 
BŐVÜLŐ EURÓPA 2010.  I I .  NEGYEDÉV  (42. SZÁM)  

 

 38 

gyermeket nevelők esetében ez azt jelenti, hogy a családtámogatások mértéke nem nő arányosan 
az eltartottak számával.45 Egy gyermek ellátását viszonylag bőkezűen támogatja a hazai 
családpolitika, a többi gyermekét már kevésbé. Emiatt már a második gyermek vállalása is az 
átlagosnál nagyobb szegénységi kockázattal jár. 

A magyarhoz hasonló hatásossággal működő svéd ellátórendszer szerkezete jobb: egy és 
két gyermek esetén kifejezetten alacsony a szegénységi kockázat, és az ennél nagyobb 
családméret fölvállalása sem jelent az átlagosnál nagyobb rizikót, mivel a családtámogatások 
mértéke magas és jövedelemtől függetlenül igénybe vehetőek. Svédországban – életkortól 
függetlenül – az egyedül élőket fenyegeti leginkább a szegénység veszélye.  

Csehországban a családtámogatási rendszer kevéssé támogatja az egyedülálló szülőket, 
mivel ott mind a támogatások, mind az adók alacsonyak, ami az egykeresős családok számára 
hátrányos. A viszonylag alacsony adók és a magas foglalkoztatottság eredményeként két 
felnőtt számára nem okoz nagy szegénységi kockázatot egy vagy két gyermek vállalása. 
Az alacsony összegű családtámogatások kettőnél több gyermek esetében már növelik a 
szegénység veszélyét,46 ugyanakkor Csehországban a legalacsonyabb a nagycsaládosok 
szegénységi kockázata a visegrádi országok között (19 százalék). 

A szlovák ellátórendszer jobban támogatja az egyedülálló szülőket a gyermekek utáni 
adókedvezménnyel kiegészített családi ellátások miatt. A nagycsaládosok számára kevésbé 
kedvező az ellátórendszer, mivel a családtámogatások mértéke nem nő arányosan a gyermekek 
számával. A két felnőttből álló családok esetében Szlovákiában a legkisebb a szegénység 
kockázata (az alacsony adók miatt). A viszonylag szűkmarkú családtámogatások miatt már 
egy gyermek vállalása is rontja a kedvező szegénységi arányt.  

A visegrádi országok között szinte minden családtípus esetében Lengyelországban a 
legmagasabb a szegények aránya. A magyar ellátórendszerhez hasonlóan egy gyermek 
vállalása a kétkeresős családokban még nem jelentős rizikófaktor, a második gyermektől 
kezdve viszont jelentős mértékben nő a szegénységi kockázat.47 Az egyedülálló szülők 
szegénységi kockázata, magas, de ez az arány nem kiemelkedő a többi országhoz képest, mivel a 
lengyel családtámogatások nagy része jövedelemhatárhoz kötött és döntően a legszegényebb 
(egykeresős) családokhoz kerül. Az alacsony összegű (és a gyermekek számától független 
mértékű) támogatások következménye a nagycsaládosok körében tapasztalható magas 
szegénységi arány. 

Mind a gyermektelen, mind a gyermeket nevelő családok között Olaszországban a 
legmagasabb a szegények aránya. A hatásosság-vizsgálatnál már kitűnt, hogy az olasz 
ellátórendszer támogatja a legkevésbé a gyermekvállalást. Már az első gyermek születése is kb. 
4 százalékponttal növeli a szegénységi kockázatot, a második gyermeknél 
megduplázódik a szegénységi arány, a nagycsaládosoknak pedig közel 40 százaléka 
nélkülöző családban él. Az olasz szociális politika elsősorban adókedvezményekkel támogatja a 
gyermeket nevelőket, és a szociális ellátások egy része jövedelemszinthez, valamint 
munkaviszonyhoz kötött, így vélhetően az alacsony foglalkoztatottság miatt nem működik elég 
hatékonyan a támogatások rendszere. 

Németországban – az ország fejlettségéhez és nagy hagyományokkal rendelkező szociális 
ellátórendszeréhez képest – viszonylag magas (15 százalék) a szegény családban élő népesség 
aránya. Ott a legmagasabb az egyedüllét szegénységi kockázata, és emellett az egyedülálló szülő 
által eltartott családokban is magas a nélkülözők aránya, ami a speciálisan erre a helyzetre 

                                                 
45 A családi pótlék jövedelmi helyzettől függetlenül igénybe vehető és mértéke a gyermekek számának növekedésével emelkedik, de a 
növekmény túl alacsony ahhoz, hogy az egyébként is alacsonyabb jövedelmű családoknál a szegénységi küszöb fölé tolja a jövedelmet.  
46 A nagycsaládosoknál a támogatások alacsony szintje már több hátránnyal jár, mint amennyi előny származik az alacsony adókból.  
47 Lengyelországban a második gyermek kevésbé növeli a szegénységi kockázatot, mint Magyarországon, aminek az lehet az oka, hogy 
hazánkban csak a harmadik gyermek után vehető igénybe adókedvezmény.  
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biztosított ellátások hiánya miatt lehet. A két főből álló, aktív korú, gyermektelen háztartások 
körében magasabb a szegények aránya, mint az egy vagy két gyermeket nevelő kétszülős 
családoknál. A gyermektelenséghez képest a kettőnél több gyermek vállalása sem növeli 
számottevően a szegénységi kockázatot.48 Németországban a kiemelkedően magas összegű, 
és nagyobb részben jövedelemtől függetlenül igénybe vehető családtámogatások 
érdemben képesek mérsékelni a gyermekvállalás terheit. 

A francia családtámogatási rendszer elsősorban a kétgyermekes családokat segíti,49 a 
nagycsalád vállalása a gyermektelenséghez képest háromszorosára növeli a szegénység kockázatát, 
annak ellenére is, hogy a családi pótlék összege a gyermekszám növekedésével emelkedik. A 
francia ellátórendszer hatásosságában a német és a svéd modell között helyezkedik el. Hasonlít is 
hozzájuk annyiban, hogy a második gyermek vállalása csökkenti a szegénységi kockázatot. 
Lényeges különbség azonban, hogy a nagycsaládosok esetében a francia ellátások jóval kevésbé 
járulnak hozzá a gyermeknevelés költségeihez. A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy tűnik, 
hogy Franciaországban a családi adókedvezmény50 nyújtotta előnyök 2 gyermekig képesek 
ellensúlyozni azt, hogy a családi támogatások összege alacsonyabb, kettőnél több 
gyermek esetében viszont a német és a svéd ellátórendszer kedvezőbb, a magasabb 
összegű szociális juttatások következtében. 

 
 

7. AZ ELLÁTÓRENDSZEREK HATÁSA A DEMOGRÁFIAI TENDENCIÁKRA 
 
Természetesen, nem állíthatjuk azt, hogy a gyermekvállalással járó anyagi terhek, az eltartottak 
miatti magasabb szegénységi kockázat, a szociális juttatások hatásossága vagy hatástalansága 
önmagában magyarázatot jelentene az egyes országok demográfiai tendenciáira. Annyi azonban 
a rendelkezésünkre álló adatok alapján is kiderül, hogy a gyermekvállalás és a szociális háló 
minősége szoros kapcsolatban van egymással. Az I/13. táblázatban a termékyenség 
országonkénti adatai és néhány a gyermekvállalással kapcsolatos indikátor alakulása közti 
viszonyt mutatjuk be. Ennél az elemzésnél a részletesen vizsgált 8 ország mellett figyelembe 
vettük az összes EU tagállam adatait. Ezzel az volt a célunk, hogy a korreláció-számításokat 
nagyobb adatbázison is elvégezhessük, növelve a következtetéseink relevanciáját. Hangsúlyozzuk, 
hogy az általunk alkalmazott elemzési módszer nem alkalmas ok-okozati összefüggések 
feltárására, mindössze az egyes indikátorok együttmozgását mutatja be. Az együttmozgás mértéke 
és nagysága azonban tanulságos információkat hordoz, és megerősítheti következtetéseink 
helyességét. 

Az I/13. táblázatban néhány a gyermekvállalással, a családtámogatási rendszer hatásosságával 
kapcsolatos mutató és a teljes termékenységi arányszám közt kerestünk együttmozgást. A 
mutatókat 3 csoportba osztottuk: 

 
 A szegénység dimenziói csoportba a különböző családtípusok szegénységi rátái tartoznak. Arra voltunk 

kíváncsiak, hogy a magasabb szegénységi rátájú országokban jellemzően alacsonyabb-e a termékyenség. 

 A szociális támogatások hatásosságát a néhány fejezettel korábban bemutatott módon definiáltuk. Azt 
feltételeztük, hogyha hatásosabban csökkentik a transzferek a szegénységet, akkor magasabb lehet a 
termékenység. 

 Külön vizsgáltuk azt is, hogy a gyermekvállalás önmagában mennyivel növeli a szegénységi 
kockázatot. Ezt úgy mértük, hogy az 1 gyermeket nevelő kétkeresős családok szegénységi arányát 
viszonyítottuk a két 65 évnél fiatalabb felnőttből álló családok szegénységi mutatójához. A második 

                                                 
48 A kétgyermekes családokhoz képest viszont érdemben nagyobb a szegénység a nagycsaládosok körében. 
49 Mivel a családi pótlék csak legalább 2 gyermek nevelése esetén vehető igénybe. 
50 Az adókedvezményeken keresztül nyújtott családtámogatás annál hatékonyabb, minél magasabb a foglalkoztatottság egy adott 
országban. Franciaországban a foglalkoztatottság relatíve alacsony szintjéhez képest magas az adóterhelés. Lásd: 10. táblázat 



TÉNYEK 

 
BŐVÜLŐ EURÓPA 2010.  I I .  NEGYEDÉV  (42. SZÁM)  

 

 40 

gyermek hatásánál a kétgyermekes kétkeresős családok szegénységi arányát hasonlítottuk az egygyermekes 
kétkeresős családokéhoz. Hasonló analógia alapján a 3 és többgyermekes családok mutatóját viszonyítottuk 
a kétgyermekesek szegénységi rátájához. Az egyedülálló szülő, eltartott gyermek(-ek)kel típusú családok 
esetében a szegénységi arányt az egyedülálló 65 évesnél fiatalabbak mutatójához viszonyítottuk. Azt 
feltételeztük, hogy ahol a gyermekvállalás jobban növeli a szegénységi kockázatot, ott jellemzően 
alacsonyabb a termékenységi mutató értéke. 

 

Ezután kiszámítottuk az egyes mutatók termékenységgel vett korrelációját az általunk vizsgált 8 
országra, majd a számítást elvégeztük a 27 EU tagállam megfelelő adatain is. 
 

I/13. táblázat: A gyermekvállalás, a szegénység és a családtámogatási rendszerek összefüggései  (2008) 
 

Háztartás típus megnevezése 
Magyar-
ország 

Szlová-
kia 

Cseh-
ország 

Lengyel-
ország 

Olasz-
ország 

Svéd-
ország 

Német-
ország 

Francia-
ország 

Az egyes dimenziók 
korrelációja a 

termékenységgel 

Teljes termékenységi arányszám 1,35 1,32 1,50 1,39 1,37* 1,91 1,38 2,00 
A vizsgált 
8 ország 

Az összes 
EU 

tagállam 

A szegénység dimenziói  

Gyermeket nevelő háztartások 16 13 11 20 22 11 13 16 -0,29 -0,35 

Egyedülálló szülő eltartott gyermekkel 33 21 40 30 36 26 36 27 -0,31 -0,15 

2 felnőtt 1 gyermekkel 11 10 6 14 15 9 9 10 -0,30 -0,50 

2 felnőtt 2 gyermekkel 16 10 7 18 22 5 8 9 -0,53 -0,53 

2 felnőtt 3 vagy annál több gyermekkel 29 33 19 34 38 13 15 23 -0,54 -0,48 

3 vagy több felnőtt gyermekkel 11 11 9 20 20 12 9 24 0,38 -0,14 

16 éven aluliak szegénysége  
transzferek előtt 

47 27 30 32 32 34 30 34 0,04 0,02 

16 éven aluliak szegénysége  
transzferek után 

19 16 12 22 25 12 15 17 -0,41 -0,39 

A szociális támogatások hatásossága  

16 éven aluli népesség szegénységére -59,6% -40,7% -60,0% -31,3% -21,9% -64,7% -50,0% -50,0% -0,44 -0,47 

A teljes népesség szegénységére -60,0% -38,9% -55,0% -32,0% -17,4% -58,6% -37,5% -43,5% -0,36 -0,49 

Gyermek hatása  

1 gyermek 22,2% 100,0% 0,0% 27,3% 36,4% 28,6% -25,0% 25,0% -0,12 -0,09 

2 gyermek 55,6% 0,0% 16,7% 36,4% 63,6% -57,1% -8,3% -12,5% -0,69 -0,38 

3 és több gyermek 144,4% 460,0% 200,0% 145,5% 145,5% 114,3% 58,3% 175,0% -0,23 -0,24 

Egyedülálló szülő eltartott gyermekkel 50,0% -4,5% 110,5% 20,0% 80,0% 8,3% 16,1% 58,8%  0,03 -0,12 

Forrás: EUROSTAT, ECOSTAT számítások 
Megjegyzés: */2007-es adat 

 
A táblázat adatai lapján mindhárom indikátorcsoportban van olyan mutató, amely legalább 

közepes erősségű kapcsolatban van a termékenységgel. A legalább két gyermeket nevelők (és az 
Unió egészében az egygyermekesek) szegénységi aránya -0,5 körüli értékben korrelál a 
gyermekvállalással, tehát ahol nagyobb a két- és többgyermekes családok szegénységi 
kockázata, ott jellemzően kisebb a gyermekvállalási kedv. A gyermekek transzferek előtti 
szegénysége és a termékenység között nincs kimutatható kapcsolat. A családtámogatási rendszer 
fontosságát jelezi, hogy a juttatások utáni gyermekszegénység és a gyermekvállalási kedv között 
közepesnél gyengébb negatív irányú kapcsolat látszik. Azaz lényegében közömbös, hogy a 
juttatások nélkül milyen lenne a gyermekek szegénysége, ugyanakkor a támogatások 
hatásosságának emelkedésével és a szegény családban élő gyermekek arányának 
csökkenésével nő a termékenységi arány. A nyolc részletesen vizsgált ország esetében 
viszonylag erős kapcsolat figyelhető meg a második gyermekkel kapcsolatos szegénységi 
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kockázat-növekedés és a termékenység között is, azaz ahol jobban növeli a szegénység 
veszélyét a második gyermek vállalása, ott alacsonyabb a születések száma.51 

A fentiek alapján látható, hogy családtámogatások minősége, a gyermeket nevelők 
szegénységi kockázata összefügg a gyermekvállalással. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy 
pusztán a szociális rendszerek különbségei nem magyarázhatják meg teljes mértékben a 
termékenységi arányokban tapasztalható eltéréseket. Tipikus példája ennek Németország, ahol a 
hatásos, alanyi jogon járó és magas összegű ellátások ellenére is alacsony a gyermekvállalási kedv.  
A családtámogatások mellett az egyes országok munkaerőpiaca, a nők társadalmon és családon 
belüli szerepe (Kopp-Strabski, 2003), az életpályák eltolódása (Kapitány, 2010), a migrációs 
folyamtok és még számtalan, általunk figyelembe nem vett tényező befolyásolhatja a születő 
gyermekek számát. Ezen jelenségek feltárása további kutatásokat igényel. 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Kutatásunk eredményei igazolják azt a feltételezést, hogy az állam a szociális politika 
segítségével képes hatni a gyermekvállalásra. Általában véve elmondható, hogy a sűrűbb 
szociális hálóval rendelkező, hatásosabb családtámogatási rendszereket fenntartó 
államokban magasabb a termékenységi ráta. Az elemzés alapján a következő 
megállapításokat tehetjük: 

 
a) Kizárólag a szociálpolitika keretei közt nem kezelhető a demográfiai hullámvölgy, de 

hatásos juttatásokkal általában növelhető a termékenység.   
b) Az alanyi jogon járó családtámogatások erősebben ösztönöznek gyermekvállalásra, 

mint a rászorultsági alapon megítélt juttatások. 
c) A családi pótlék mellett a szülői távollét finanszírozása a leglényegesebb ellátás. Ennek 

kedvezőbb feltételi hatásos ösztönzőként funkcionálnak.  
d) Alapvetően a juttatások induló értéke számít, de a gyermekek számával növekvő 

összegeknek további pozitív hatása lehet a termékenységi rátára.  
e) Az adókedvezmények formájában nyújtott támogatások – beleértve a családi adózást is 

– legföljebb 2 gyermek esetén bizonyulnak hatásosnak. Elsősorban a magasabb 
foglalkoztatási rátájú országokban érdemes adópolitikával ösztönözni a gyermekvállalást 

f) Az alacsony adók és alacsony juttatások kombinációja kevésbé hatékony ösztönző, mint a 
magasabb adók és magasabb családtámogatások együttese. (A támogatások hatása 
célzottabb, mint az alacsony adóké). 

 
A kedvezőtlenebb demográfiai tendenciákkal küszködő országok rövid időtávon 

belül kénytelenek lesznek újragondolni, átalakítani a nagy elosztó rendszereiket. A 
gyermekvállalás ösztönzése szempontjából az adóterhelés mértéke, a családtámogatások 
nagysága, fajtái és az igénybevétel feltételei lesznek a jövedelempolitikai reform 
legfontosabb döntési változói. Természetesen a demográfiai szempontból sikeresebb országok 
nem csak jobb jövedelempolitikájuknak köszönhetik a magasabb születésszámot, így a 
kedvezőbb termékenységi arány mögött számtalan társadalmi-, gazdasági-, kulturális- és egyéb 
tényező áll. Ezek feltárása megkerülhetetlen feladatot jelent a társadalomtudományok számára, és 
ezen új ismeretek figyelembevétele elengedhetetlenül fontos lesz a jövőbeni döntések 
meghozatalakor. 

                                                 
51 Az összes EU tagállam esetében is van kapcsolat a második gyermek által okozott szegénységi kockázat-többlet és a gyermekvállalás 
között, de a korreláció ez esetben közepesnél gyengébb. 
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II. ESEMÉNYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
 
 

AZ EURÓPAI TANÁCS 2010. JÚNIUS 17. ÜLÉSE –  

AZ EU 2010. STRATÉGIA* 

(Következtetések) 

 
 
Az EU egységesen és határozottan lépett fel a pénzügyi világválsággal szemben, és 
megtette a gazdasági és monetáris unió stabilitásának biztosításához szükséges 
lépéseket. Ennek keretében májusban megállapodás született a Görögországnak nyújtandó 
támogatási csomagról, valamint az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusról és eszközről 
(ez utóbbit júniusban véglegesítették). Mindezzel – a nyilatkozat szerint – egy sokkal erőteljesebb 
gazdasági irányítás alapjait fektetjük le. Továbbra is elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy 
meghozzunk minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy gazdaságainkat ismét fenntartható és 
munkahelyteremtő növekedési pályára állítsuk. 
 
E célból a mai napon: 
 

 elfogadjuk a foglalkoztatást és intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó új 
stratégiánkat, az Európa 2020 stratégiát. E stratégia koherens keretet biztosít az Unió 
számára valamennyi eszközének és szakpolitikájának mozgósításához, a tagállamok 
számára pedig a fellépések fokozott koordinálásához. Elő fogja segíteni a strukturális 
reformok végrehajtását. A hangsúlyt most a végrehajtásra kell helyezni, ehhez 
iránymutatást nyújtunk, és figyelemmel kísérjük e folyamatot. Az elkövetkező 
hónapokban további megbeszéléseket folytatunk majd arról, hogy a szakpolitikák miként 
mozgósíthatók az EU növekedési potenciáljának felszabadítása érdekében; e 
megbeszéléseket az innovációs és energiapolitikával kezdjük; 

 újólag megerősítjük kollektív elkötelezettségünket a költségvetési fenntarthatóság 
biztosítása iránt, többek között – amennyiben indokolt – a költségvetési konszolidációra 
irányuló tervek felgyorsításával; 

 megerősítjük kötelezettségvállalásunkat aziránt, hogy a pénzügyi piacok szabályozása és 
felügyelete terén mutatkozó hiányosságok felszámolásával – mind uniós szinten, mind 
pedig a G20-ak szintjén – biztosítjuk a pénzügyi stabilitást. Egyetértünk abban, hogy 
sürgősen előbbre kell lépni a fő jogalkotási intézkedésekkel annak érdekében, hogy az új 
felügyeleti szervek a jövő év elejétől megkezdhessék munkájukat, továbbá hogy a torontói 
csúcstalálkozóra az EU számára ambiciózus álláspontot kell kialakítanunk; 

 maradéktalanul egyetértünk abban, hogy sürgősen szükség van gazdaságpolitikáink 
összehangolásának megerősítésére. Megállapodunk az első iránymutatásokról a Stabilitási 
és Növekedési Paktummal és a költségvetési felügyelettel, valamint a kiterjedtebb 
makrogazdasági felügyelettel kapcsolatban. Várakozással tekintünk a munkacsoport 
októberi végső jelentése elé. 

 
 

                                                 
* Európai Tanács Brüsszel, 2010. június 17. 
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A.) A foglalkoztatást és növekedést célzó új európai stratégia 

 

1. AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGLEGESÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE 
 
Az Európai Tanács a mai napon véglegesítette az Európai Unió foglalkoztatást-, 
intelligens, fenntartható- és inkluzív növekedést célzó új stratégiáját (a főbb célokat az I. 
melléklet ismerteti). 
 

a) A stratégia a versenyképesség, a termelékenység, a növekedési potenciál, a társadalmi 
kohézió és a gazdasági konvergencia ösztönzésével segítséget fog nyújtani Európa 
számára ahhoz, hogy uniós és nemzetközi szinten is megerősödve lábaljon ki a válságból. 
Az új stratégia válasz arra a kihívásra, amelyet a szakpolitikáknak a válságkezelésről a 
növekedés és a foglalkoztatás előmozdítását, valamint az államháztartás 
fenntarthatóságának biztosítását - többek között a nyugdíjbiztosítási rendszerek reformja 
révén - szolgáló közép- és hosszú távú reformok bevezetésére történő átállítása jelent. 

b) A tagállamok elkötelezettek a költségvetési fenntarthatóság biztosítása, valamint a 
költségvetési célok késedelem nélküli teljesítése iránt. A költségvetési konszolidációt 
továbbra is eltérő ütemben valósítják meg, figyelembe véve mind a költségvetési, mind a 
nem költségvetési kockázatokat. A közelmúltban több tagállam is megerősítette és előre 
ütemezte a költségvetési konszolidációt. Valamennyi tagállam készen áll arra, hogy – 
amennyiben szükséges - a költségvetési konszolidáció felgyorsítása érdekében további 
intézkedést hozzon. Elsőbbséget kell biztosítani az elsősorban a kiadások visszafogására 
összpontosító, a növekedést elősegítő költségvetési konszolidációs stratégiáknak. A 
költségvetési kiigazítás hosszú távú megkönnyítéséhez elsődleges fontosságú a 
növekedési potenciál erősítése. 

c) Az Európai Tanács megerősíti az öt kiemelt uniós célt (lásd az 1. mellékletet), amelyek a 
tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját képező közös célokat alkotják majd a 
következő területeken: a foglalkoztatás előmozdítása, az innováció, a kutatás és fejlesztés 
feltételeinek javítása, az éghajlatváltozással és az energiával kapcsolatos céljaink 
megvalósítása, a képzettségi szint javítása, továbbá a társadalmi befogadás elősegítése, 
mindenekelőtt a szegénység csökkentése révén. Megállapodik az oktatással és a társadalmi 
befogadással a szegénységgel kapcsolatos konkrét mutatók meghatározásáról, a Tanács 
által elfogadottak szerint. Politikai jóváhagyását adja az integrált gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokhoz, amelyek hivatalos elfogadására az Európai 
Parlamentnek a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokra vonatkozó véleményét követően 
kerül sor. Továbbra is az iránymutatások képezik majd az alapját a Tanács által a 
tagállamoknak címzett minden országspecifikus ajánlásnak. Ezeknek az ajánlásoknak 
tökéletes összhangban kell lenniük a Szerződések megfelelő rendelkezéseivel és az uniós 
szabályokkal, továbbá nem módosíthatják a tagállami hatásköröket, például az olyan 
területeken, mint az oktatás. 

d) A tagállamok most e szakpolitikai prioritásoknak a saját szintjükön történő végrehajtására 
kell, hogy törekedjenek. A Bizottsággal szoros párbeszédben, a kiindulási helyzetüket és a 
nemzeti körülményeiket figyelembe véve, valamint a saját döntéshozatali eljárásaiknak 
megfelelően rövid időn belül véglegesíteniük kell nemzeti célkitűzéseiket. Azonosítaniuk 
kell a növekedést gátló, főbb szűk keresztmetszeteket is, és nemzeti 
reformprogramjaikban jelezniük kell, hogyan szándékoznak ezeket megoldani. A kiemelt 
célok megvalósításában elért eredményeket rendszeresen át kell tekinteni. 
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e) A stratégiát minden közös szakpolitikának támogatnia kell, többek között a közös 
agrárpolitikának és a kohéziós politikának. A fenntartható, hatékony és versenyképes 
agrárágazat jelentős mértékben fog hozzájárulni az új stratégiához, a vidéki térségekben 
rejlő növekedési és foglalkoztatási potenciál miatt, a tisztességes verseny biztosítása 
mellett. Az Európai Tanács hangsúlyozza a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
ösztönzésének, valamint az infrastruktúra fejlesztésének a fontosságát az új stratégia 
sikere szempontjából. Teljes mértékben ki kell aknázni a stratégia külső dimenzióját, 
különösen a Bizottság által év végére benyújtandó kereskedelmi stratégián keresztül. 
Törekedni kell a növekedést gátló legfontosabb szűk keresztmetszetek kezelésére, 
ideértve a belső piac működésével és az infrastruktúrával kapcsolatos uniós szintű 
problémákat, valamint a közös energiapolitika és egy új ambiciózus iparpolitika 
szükségességét is. 

f) Mindenekelőtt az európai egységes piacnak kell – átfogó kezdeményezések révén – új 
szakaszba lépnie. Az Európai Tanács üdvözli a Mario Monti által benyújtott, az egységes 
piacot célzó új stratégiáról szóló jelentést és a Bizottság azon szándékát, hogy ennek 
alapján konkrét javaslatokat nyújtson be. Az Európai Tanács 2010 decemberében vissza 
fog térni erre a kérdésre. 

g) Az európai digitális menetrendre vonatkozó, első kiemelt kezdeményezés Bizottság általi 
beterjesztését követően az Európai Tanács jóváhagyja egy konkrét javaslatokon alapuló 
ambiciózus cselekvési terv kidolgozását, és minden intézményt felszólít arra, hogy vegyen 
részt annak maradéktalan végrehajtásában, beleértve a teljes mértékben működő digitális 
egységes piac megteremtését 201S-ig. A Bizottság felkérést kap, hogy készítsen jelentést a 
2011 végéig elért eredményekről. 

h) Az Európai Tanács várakozással tekint a többi kiemelt kezdeményezésnek az év vége 
előtti beterjesztése elé. 

 
 

2. A GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS ERŐSÍTÉSE 
 
A válság rávilágított gazdasági irányításunk egyértelmű, elsősorban a költségvetési és a 
kiterjedtebb makrogazdasági felügyelet területén mutatkozó gyengeségeire. A gazdaságpolitikai 
koordináció megerősítése ezért alapvető és sürgős prioritás. 

Az Európai Tanács üdvözli a gazdasági irányítással foglalkozó munkacsoport elnökének az 
elért eredményekről szóló jelentését, és elfogadja az iránymutatások első csoportját. 

A költségvetési fegyelemre vonatkozó alábbi szabályokat teljes mértékben végre kell hajtani. 
A szabályok szigorítását illetően az Európai Tanács az alábbi célokban állapodik meg: 
 

a) meg kell erősíteni a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós és kiigazító ágát is a 
középtávú célkitűzés megvalósításához vezető konszolidációs pályához fűződő szankciók 
révén; ezeket egy koherens és progresszív rendszer kialakítása érdekében felül kell majd 
vizsgálni, egyenlő feltételeket biztosítva a tagállamok körében. Megfelelően figyelembe 
fogják venni az euró-övezeti tagállamok sajátos helyzetét, illetve az egyes tagállamoknak a 
Szerződések szerinti kötelezettségeit teljes mértékben tiszteletben fogják tartani; 

b) a költségvetési fe1ügyeletben a Stabilitási és Növekedési Paktumban eredetileg 
foglaltaknak megfelelően jóval meghatározóbb szerepet kell kapniuk az 
adósságszinteknek, e szintek alakulásának és az általános fenntarthatóságnak; 

c) 2011-től kezdődően - az "európai félév" keretében - tavasszal a következő évekre szóló 
stabilitási és konvergencia programokat kell benyújtani a Bizottsághoz, figyelembe véve a 
tagállami költségvetési eljárásokat; 
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d) biztosítani kell, hogy valamennyi tagállam rendelkezzen a Stabilitási és Növekedési 
Paktummal összhangban lévő nemzeti költségvetési szabályokkal és középtávú 
költségvetési keretekkel, amelyek hatásait a Bizottságnak és a Tanácsnak kell értékelnie; 

e) biztosítani kell a statisztikai adatok minőségét, amelyek alapvető fontosságúak a hatékony 
és eredményes költségvetési politika és költségvetési felügyelet szempontjából; a 
statisztikai hivataloknak az adatszolgáltatás tekintetében teljesen függetlennek kell 
lenniük. 

i) A makrogazdasági felügyelet erősítéséről az alábbi célokban állapodik meg: 

 eredmény táblát kell kidolgozni a versenyképesség alakulásának és 
kiegyensúlyozatlanságának megfelelőbb értékelése, valamint a nem fenntartható és 
veszélyes tendenciák korai észlelésének lehetővé tétele érdekében; 

 hatékony felügyeleti keretet kell kialakítani, amely tükrözi az euró-övezet 
tagállamainak sajátos helyzetét. 

j) Az Európai Tanács felkéri a munkacsoportot és a Bizottságot, hogy mihamarabb 
fejlessze tovább és léptesse életbe ezeket az iránymutatásokat. Várakozással tekint a 
munkacsoportnak az Európai Tanács 2010. októberi Ülésére benyújtandó, teljes 
megbízatására kiterjedő végső jelentése elé. 

 
 

3. A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
 

a) Az európai pénzügyi rendszer rendezettségének és stabilitásának helyreállításához 
szükséges reformokat sürgősen végre kell hajtani. Biztosítani kell a banki ágazat ellenálló 
képességét és átláthatóságát. Az Európai Tanács megállapodott abban, hogy legkésőbb 
július második felében közzéteszik a bankfelügyelők által jelenleg végzett stressz-tesztelés 
eredményeit. Az elkövetkező néhány hónap során elérendő eredmények 
kulcsfontosságúak. "A pénzügyi szolgáltatások szabályozása a fenntartható növekedésért" 
címmel 2010. június 2-án elfogadott bizottsági közlemény megadja az ennek érdekében 
beindítandó és még 2011 vége előtt lezárandó kezdeményezések átfogó jegyzékét. Az 
Uniónak bizonyítania kell, hogy eltökélt szándéka egy biztonságosabb, rendezettebb, 
átláthatóbb és felelősségteljesebb pénzügyi rendszer kialakítása. 

b) Az Európai Tanács különösen: 

 felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy késedelem nélkül fogadja el a 
pénzügyi felügyeletről szóló jogalkotási javaslatokat annak érdekében, hogy az 
Európai Rendszerkockázati Testület és a három európai felügyeleti hatóság 2011 
elején megkezdhesse működését; 

 arra szólít fel, hogy még a nyár előtt szülessen megállapodás az alternatív befektetési 
alapok kezelőire irányuló jogalkotási javaslatról, és hogy történjen meg a hitelminősítő 
intézetek európai uniós felügyeletének javításáról szóló bizottsági javaslat gyors 
vizsgálata; 

 várakozással tekint a származékos piacokról szóló, a Bizottság által bejelentett 
javaslatok, és különösen a rövidre eladással (beleértve a fedezetlen rövidre eladást is) 
és a nem teljesítési csereügyletekkel kapcsolatos megfelelő intézkedések elé. 

c) Az Európai Tanács egyetért azzal, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük a pénzügyi 
intézmények által fizetendő adók rendszerét a méltányos tehermegosztás biztosítása 
érdekében, illetve azért, hogy ösztönzőket nyújtson a rendszerszintű kockázat 
korlátozásához.52 Az adókat hiteles szanálási keretrendszer részeként kell megállapítani. 

                                                 
52 A Cseh Köztársaság fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy ne vezesse be ezeket az intézkedéseket. 
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További sürgős munkára van szükség az adók főbb jellemzőivel kapcsolatban, illetve 
körültekintő en fel kell mérni az egyenlő versenyfeltételek kérdését és a különböző 
szabályozási intézkedések kumulatív hatását. Az Európai Tanács felkéri a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy haladjanak előre e feladattal, és 2010 októberében tegyenek jelentést. 

 
 

B.) A G20-ak torontói csúcstalálkozója 

 
Az Unió válságra adott válaszát továbbra is globális szinten kell koordinálni, így 
biztosítandó, hogy az intézkedések nemzetközi szinten összhangban legyenek. A 
versenyképesség ösztönzésére, az államháztartások konszolidálására és a pénzügyi szektor 
reformjára irányuló intézkedései révén a hasonló nemzetközi fellépésekkel kapcsolatban 
határozott álláspontokat tud majd képviselni a G20-ak közelgő csúcstalálkozóján. Az EU-nak 
azon erőfeszítések élén kell állnia, amelyek a pénzügyi intézmények által fizetendő adók 
rendszerének bevezetését célzó, globális megközelítés kialakítására irányulnak annak érdekében, 
hogy az egyenlő versenyfeltételek az egész világon fennmaradjanak, és ezt az álláspontját 
határozottan védeni fogja a G20-partnerek körében. Ezzel kapcsolatban alaposan meg kell 
vizsgálni és tovább kell fejleszteni a pénzügyi tranzakciókra kivetendő globális adó bevezetésére 
vonatkozó elképzelést.  

A torontói csúcstalálkozóra tekintettel az Európai Tanács megerősíti a Tanács által elfogadott 
iránymutatásokat, amelyeket tartalmaz a busani miniszteri találkozóra készített mandátumtervezet 
is. Mivel a rendkívüli költségvetési ösztönző intézkedések leépítésével való késlekedés az 
államháztartások fenntarthatóságára nézve jelentős kockázatokkal járna, a G20-aknak 
összehangolt és differenciált exit stratégiáról kellene megállapodniuk az államháztartások 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Minden jelentősebb gazdaságnak ki kell vennie a 
részét az erős, fenntartható és kiegyensúlyozott növekedésre irányuló, elfogadott célkitűzés 
megvalósításából. A G20-aknak újólag meg kell erősíteniük a pénzügyi rendszer reformja melletti 
elkötelezettségüket, valamint mihamarabb következetes és összehangolt módon eredményeket 
kell elérniük a Pittsburghben elfogadott összes intézkedés terén annak érdekében, hogy - többek 
között jobb minőségű további tőke és újabb likviditási tartalékok révén - megnőjön a pénzügyi 
rendszerünk ellenálló képessége és átláthatósága. Az IMF-kvótákat az IMF-fel kapcsolatos 
irányítási kérdések szélesebb körű csomagjának részeként kellene felülvizsgálni, és e 
felülvizsgálatnak a Pittsburghben és Isztambulban jóváhagyott valamennyi elemre ki kellene 
terjednie, és egységes és átfogó csomagként 2010 novemberéig be kellene fejeződnie. 
 
 

C.) Millenniumi fejlesztési célok 

 
Az ENSZ millenniumi fejlesztési célokkal foglalkozó, közelgő magas szintű plenáris ülése 
egyedülálló lehetőséget nyújt a globális szegénység, éhezés és egyenlőtlenség megszüntetését 
célzó közös törekvéseink és a fejlődő országokkal fennálló partnerségek megerősítéséhez. A 
Tanács által június 14-én elfogadott következtetések ezen ülésre vonatkozóan határozott 
álláspontot fogalmaznak meg az Európai Unió számára. 

Az Európai Unió továbbra is elkötelezetten támogatja a millenniumi fejlesztési célok 2015-ig 
történő globális megvalósítását. A célok megvalósíthatók, amennyiben valamennyi partner 
határozott politikai elköteleződést mutat, végrehajtja a szükséges szakpolitikai változtatásokat, és 
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konkrét intézkedéseket hoz. Az Európai Unió felkéri a magas szintű plenáris ülést, hogy 
állapodjon meg olyan konkrét intézkedésekről, amelyek célja a fejlődő országok általi 
felelősségvállalás fokozása, az erőfeszítések célzottabbá tétele, a szakpolitikák hatásainak 
növelése, több és kiszámíthatóbb fejlesztésfinanszírozás mozgósítása - beleértve az innovatív 
finanszírozási forrásokat is -, valamint a fejlesztési források hatékonyabb felhasználása. Az 
Európai Tanács újólag megerősíti kötelezettségvállalását a fejlesztési támogatásra vonatkozó, a 
2005. júniusi következtetéseiben 2015-ig meghatározott célértékek elérése iránt. Az Európai 
Tanács megállapodik abban, hogy a Tanács által benyújtandó jelentés alapján évente megvizsgálja 
ezt a kérdést. 
 
 

D.) Éghajlatváltozás 

 
Az Európai Tanács nyugtázza "Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot 
meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátás áthelyezés kockázatának 
vizsgálata" című bizottsági közleményt. A június 11-i tanácsi következtetésekkel összhangban a 
Bizottság – az egyes tagállamokban jelentkező következményekre is kiterjedően – további 
elemzéseket fog elvégezni, a Tanács pedig folytatni fogja a közleményben felvetett kérdések 
vizsgálatát. Az ECOFIN-jelentésben szereplőknek megfelelően az EU és tagállamai 
előrelépéseket tettek a 2010-re vonatkozó gyorsfinanszírozási kötelezettségvállalásaik 
végrehajtásában, és a Cancúni Konferencián összehangolt módon jelentést fognak tenni az elért 
eredményekről. Az Európai Tanács ősszel, a Cancúni Konferencia előtt visszatér az 
éghajlatváltozás kérdésére. 
 
 

E.) Egyéb kérdések 

 
Az Európai Tanács elismerését fejezi ki a Bölcsek Tanácsa által elvégzett munkával 
kapcsolatban. A csoport ,,»Európa 2030« projekt - Erőpróbák és lehetőségek" című jelentése 
hasznos alapot nyújt majd az Európai Unió jövőbeli munkájához. 

Az Európai Tanács Üdvözli az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum 
végrehajtása terén elért eredményeket, és jóváhagyja a Tanács június 3-4.-i következtetéseit. 

Az Európai Tanács Üdvözli az Izland európai uniós tagsága iránti kérelméről szóló bizottsági 
véleményt, és a csatlakozási tárgyalások megnyitására vonatkozó ajánlást. Azt követően, hogy az 
Európai Tanács e vélemény és a megújított bővítési konszenzusról szóló 2006. decemberi 
következtetések alapján megvizsgálta a kérelmet, megállapítja, hogy Izland teljesíti az 1993-as 
koppenhágai Európai Tanács által meghatározott politikai kritériumokat, és úgy határoz, hogy 
meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat. 

Az Európai Tanács felkéri a Tanácsot, hogy fogadja el az általános tárgyalási keretet. Az 
Európai Tanács emlékeztet arra, hogy a tárgyalások azt fogják célozni, hogy Izland teljes körűen 
elfogadja az uniós vívmányokat, és biztosítsa e vívmányok maradéktalan végrehajtását és érvényre 
juttatását, továbbá hogy figyelembe vegye meglévő kötelezettségeit, így például az EGT-
megállapodás alapján az EFTA Felügyeleti Hatósága által megjelölt kötelezettségeket, valamint a 
bizottsági véleményben megállapított - többek között a pénzügyi szolgáltatások területét érintő - 
egyéb hiányosságokat. Az Európai Tanács Üdvözli, hogy Izland elkötelezett amellett, hogy e 
kérdésekre megoldást keressen, és azon meggyőződésének ad hangot, hogy Izland aktív 



ESEMÉNYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

BŐVÜLŐ EURÓPA 2010.  I I .  NEGYEDÉV  (4 2 .  SZÁM)  
 

 

 50 

erőfeszítéseket fog tenni a fennálló összes kérdés megoldása érdekében. Az Európai Tanács 
megerősíti, hogy a tárgyalások Izland saját érdemein fognak alapulni, és hogy a tárgyalások Üteme 
a többek között a fenti szempontokat figyelembe vevő tárgyalási keretben megállapított 
követelmények teljesítésében az Izland által elért előrehaladástól függ majd. 

Az Európai Tanács elismerését fejezi ki Észtországnak a stabil gazdasági és pénzügyi 
politikán alapuló, eddig elért konvergenciáért, és Üdvözli azt a tényt, hogy Észtország a 
Szerződésben meghatározott valamennyi konvergencia-kritériumot teljesítette. Üdvözli a 
Bizottság azon javaslatát, hogy Észtország 2011. január l-jétől bevezesse az eurót. 

Az Európai Tanács következtetéseket fogad el Iránról (II. melléklet).Az Európai Tanács, 
megerősítve korábbi – 2008. decemberi és 2009. júniusi – következtetéseit, valamint az Európai 
Parlamentben a jelenlegi 2009-2014-es megbízatási időszak végéig 18 képviselői hely 
létrehozására irányuló átmeneti intézkedések megvizsgálásáról szóló 2009. decemberi határozata 
alapján, elfogadja az ezen intézkedések elfogadásához szükséges eljárás lefolytatásáról szóló 
határozatot (EUCO 11/10). 
 
 

1. MELLÉKLET 
 

A FOGLALKOZTATÁST ÉS NÖVEKEDÉST CÉLZÓ ÚJ EURÓPAI STRATÉGIA 
KIEMELT UNIÓS CÉLJAI 

 
1. a 20-64 éves nők és férfiak foglalkoztatási rátáját 75%-ra emelése, többek között a fiatalok, az 

idősebb munkavállalók és az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb mértékű 
foglalkoztatás a, valamint a legális migránsok fokozottabb integrációja révén, 

2. a kutatás és fejlesztés feltételeinek javítása, különösen azt célozva, hogy e területen a köz- és a 
magánszféra beruházásainak együttes mértéke a GDP 3%-a legyen; a Bizottság kidolgoz majd 
egy olyan mutatót, amely tükrözi a K + F- és az innovációs intenzitást, 

3. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 20%-kal való 
csökkentése, a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra növelése (a teljes 
energiafogyasztásra vetítve). Az energiahatékonyság 20%-kal történő növelése érdekében az 
EU vállalja, hogy határozatot hoz arról, hogy a 2012 utáni időszakra vonatkozó globális és 
átfogó megállapodáshoz való feltételes felajánlásaként 2020-ra az 1990-es szintekhez képest 
30%-os csökkentést tűz ki elérendő célként, feltéve, hogy más fejlett országok is 
kötelezettséget vállalnak a kibocsátás hasonló mértékű csökkentésére, és ahhoz a fejlődő 
országok is megfelelő mértékben hozzájárulnak felelősségeik és képességeik szerint, 

4. a képzettségi szint javítása, különösen törekedve a korai iskolaelhagyás arányának kevesebb 
mint 10%-ra való csökkentésére, és legalább 40%-ra növelve a felsőfokú vagy annak 
megfelelő végzettséggel rendelkező 30-34 éves korúak arányát,53 

5. a társadalmi befogadás elősegítése, mindenekelőtt a szegénység csökkentése révén legalább 
20 millió embert emelve ki a szegénységi küszöb és a kirekesztődés általi fenyegetettségből.54 

 

                                                 
53 Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel arra vonatkozóan, hogy az oktatás területén 
számszerűsített célokat határozzanak és valósítsanak meg. 
54 Ezt a népességet a szegénységi küszöb alatt élők és a kirekesztődéssel fenyegetett személyek számával határozzák meg három 

mutató szerint (a szegénységi küszöb alatt élők. az anyagi nélkülözésben élők és az aktív kereső nélküli háztartásban élők), ami lehetővé 

teszi. hogy a tagállamok a legmegfelelőbb mutatók alapján határozzák meg nemzeti célszámaikat, figyelembe véve nemzeti 

körülményeiket és prioritásaikat. 
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2. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT IRÁNRÓL 
 
1. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy egyre aggasztóbbnak tartja Irán nukleáris programját, 

és üdvözli az ENSZ BT 1929. sz. határozatának elfogadását, amely új korlátozó 
intézkedéseket vezet be Iránnal szemben. 

2. Az Európai Tanács üdvözli a Brazília és Törökország által a közelmúltban annak érdekében 
tett erőfeszítéseket, hogy előrelépés történjen a teheráni kutatóreaktorra vonatkozó 
megállapodással kapcsolatban, amelyet a NAÜ 2009 októberében javasolt Iránnak. 
Bizalomépítő intézkedésként lehetne értékelni, ha sikerül kielégítő megállapodást kötni 
Iránnal a teheráni kutatóreaktorra vonatkozóan. Az Európai Tanács azonban hangsúlyozza, 
hogy a megállapodás nem érintené az iráni nukleáris kérdés lényegét. Az Európai Tanács 
felszólítja Iránt, hogy kezdj en tárgyalásokat nukleáris programjáról. 

3. Az Európai Tanács újólag megerősíti Iránnak az atomsorompó-szerződés által meghatározott 
jogait és kötelességeit. Az Európai Tanács rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy Irán nem élt 
azzal a számos kínálkozó lehetőséggel, melyek révén eloszlathatta volna a nemzetközi 
közösségnek az iráni nukleáris program jellegével kapcsolatos aggályait. Ezeket az aggályokat 
tovább mélyítette Iránnak a 20%-os szintre történő urándúsításra vonatkozó döntése, amely 
ellentétes az ENSZ BT és a NAÜ Kormányzótanácsa hatályban lévő határozataival. Ezzel 
kapcsolatban az Európai Tanács tudomásul veszi a NAÜ legutóbbi, május 31-i jelentését. 

4. Ilyen körülmények között elkerülhetetlenné vált az új korlátozó intézkedések alkalmazása. 
Emlékeztetve 2009. december 11-i nyilatkozatára, illetve a Külügyek Tanácsa által azt 
követően elvégzett munkára, az Európai Tanács felkéri a Külügyek Tanácsát, hogy soron 
következő ülésén fogadja el az 1929. sz ENSZ BT-határozatban foglalt intézkedéseket 
végrehajtó intézkedéseket. Ezzel tárgyalásos úton elősegítené a nukleáris programot és 
rakétaprogramot támogató érzékeny technológiák Irán általi fejlesztésével kapcsolatban 
továbbra is élő aggályok eloszlatását. Ezen végrehajtó intézkedéseknek elsősorban a 
kereskedelem területeire – különösen a kettős felhasználású termékekre – kell irányulniuk, és 
az alábbiakra vonatkozó további korlátozásokat kell célozniuk:  

 kereskedelmi biztosítás;  

 a pénzügyi szektor (ideértve további iráni bankok eszközeinek befagyasztását és a banki 
és biztosítási tevékenységek korlátozását); 

  az iráni szállítási ágazat (különösen az Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága 
(Islamic Republic of Iran Shipping Line, IRISL), illetve annak leányvállalatai és a légi 
szállítás; 

 a földgáz- és kőolajipar kulcsfontosságú szektorai (az e területekkel- különösen a kőolaj-
finomítással, a cseppfolyósítással és az LNG technológiával - kapcsolatos új 
beruházásokra, a technikai segítségnyújtásra és a technológiák, felszerelések és 
szolgáltatások transzferjeire vonatkozó tilalommal);  

 valamint új vízumtilalmi intézkedéseket és további pénzeszközök – különösen az Iszlám 
Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) pénzeszközeinek –
befagyasztását kell tartalmazniuk. 

5. Az Európai Tanács ismételten megerősíti, hogy az Európai Unió arra törekszik, hogy az iráni 
nukleáris program kérdésével kapcsolatban diplomáciai megoldás szülessen. Az Európai 
Tanács felszólítja Iránt, hogy tegyen bizonyságot arról, hogy megvan benne az akarat a 
nemzetközi közösség bizalmának elnyerésére, illetve a készség, hogy reagáljon a tárgyalások 
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újrakezdésére vonatkozó felkérésre, továbbá megerősíti, hogy az Iránnak 2008 júniusában tett 
javaslatok még mindig érvényesek. 

6. Most az iráni nukleáris program és más közös érdekű kérdések komoly megvitatására van 
szükség. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője készen áll, hogy mindezzel kapcsolatban újrakezdje a tárgyalásokat. 

 
 

F.) Az EU soros elnöksége 

 
Az Európai Unió soros elnöki tisztségét félévenként felváltva tölti be egy-egy tagállam. A soros 
elnökség egészen pontosan az Európai Unió Tanácsához (Tanács) kötődik: az elnökséget viselő 
állam adja a Tanács (egy kivételével valamennyi tanácsi formáció), a COREPER, és valamennyi 
szakbizottság valamint munkacsoport elnökét is, ebben a minőségében dönt az ülések 
összehívásáról, napirendjéről és eljárási kérdéseiről. 

Az elnökség hatalmas felelősséget jelent minden tagállam számára: egyszerre jelent nagy 
kihívást, és nagy lehetőséget. Az Európai Unió soros elnöke, aki egy fél éven keresztül "vezeti" az 
uniót, dönt a legfontosabb stratégiai prioritásokról, biztosítja az unió működésének 
folyamatosságát, rugalmasságát. A Tanács elnökségének tehát első sorban stratégia-alkotó, 
szervezési, és reprezentatív funkciói vannak: 

Az elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy irányításának fél évében milyen ügyek 
kerülnek az unió érdeklődésének homlokterébe, és nagy befolyást képes gyakorolni a különböző 
politikai és gazdasági kihívások kezelési módjára. Bár a félév során felmerülő prioritások nagy 
része "örökölt", ugyanakkor a soros elnök támaszkodva az ország természetes külpolitikai 
prioritásaira, illetve a számára hagyományosan fontos kérdésekre - új lendületet adhat az unió 
együttműködésének bizonyos kiemelt területeken. 

Az elnökség elsődleges szerepet játszik a Tanács munkájának szervezésében: az adott ország 
szervezi és vezeti az aktuális üléseket, munkacsoportokat is, egyéb uniós szintű találkozókat 
valamint kompromisszumokat dolgoz ki. 

Az elnökség képviseli továbbá az uniót harmadik országokkal és az egyéb közösségi 
intézményekkel szemben, tárgyalás útján konszenzus építésével megkísérli a legnehezebb 
kérdésekben a mindenki számára megfelelő döntés elfogadtatását, és széles körben közvetít a 
tagállamok között felmerülő vitákban. 

Az elnöki periódusok összekapcsolódnak az Európai Tanács rendes (június és decemberi) 
üléseivel, miután azokat a féléves elnökség utolsó hónapjában, mintegy az elnökséget, illetve 
annak munkáját lezáróan szokták megtartani. 
 
 

G.) Az elnökségi trió 

 
Az elnökség szempontjából meghatározó a megelőző és a következő soros elnök szerepe. Az 
elnökséget betöltő államok egy 2004. májusi kormányközi konferencián született megállapodás 
értelmében hármasával, egyfajta "trióban" szorosabban együttműködnek. A hármas csoportokba 
sorolt elnöki periódusok országai megosztják egymással tapasztalataikat és segítik egymást a 
felkészülésben, szorosan együttműködnek feladataik ellátásában, különös tekintettel a féléves 
periódusokon túlnyúló ügyekre. Ezzel kívánják biztosítani, hogy minél nagyobb következetesség 
és folyamatosság jellemezze az egymást követő féléves elnökségi időszakokat. 
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A soros elnökséget betöltő tagállamok 2008 és 2018. évek között: 
 

Szlovénia:  2008. január – június 
Franciaország: 2008. július – december 
Csehország 2009. január – június 
Svédország 2009. július – december 
Spanyolország 2010. január – június 
Belgium 2010. július – december 
Magyarország 2011. január – június 
Lengyelország 2011. július – december 
Dánia 2012. január – június 
Ciprus 2012. július – december 
Írország 2013. január – június 
Litvánia 2013. július – december 
Görögország 2014. január – június 
Olaszország 2014. július – december 
Lettország 2015. január – június 
Luxembourg 2015. július – december 
Hollandia 2016. január – június 
Szlovákia 2016. július – december 
Málta 2017. január – június 
Egyesült Királyság 2017. július – december 
Észtország 2018. január – június 

 
A Tanács 20007 IS/EK határozata a Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjének 

meghatározásáról 
 
 

A soros belga elnökség öt prioritása 
 
Öt prioritás áll a július 1-ével induló belga félév középpontjában. Ezek:  
 

1. a gazdaság és a pénzügyek, avagy a tartós gazdasági növekedéshez való visszatérés 
Európában;  

2. a fenntartható gazdaságra való áttérés, a klímapolitikával a középpontban;  
3. a stockholmi bel- és igazságügyi program végrehajtása;  
4. az EU világpolitikai súlyának erősítése és a bővítést is beleértve általában a külpolitikai 

dimenzió;  
5. és végül az európai külügyi szolgálat (EKSZ) végleges felállítása.  

 
Valamennyi elnökségi prioritás közül a pénzügyi stabilitás számít az első számú 

prioritásnak. A belga elnökség feltett szándéka, hogy elháruljanak az utolsó akadályok is az elől, 
hogy 2011. január 1-jén megkezdhessék működésüket azok az új pénzpiaci felügyeleti hatóságok, 
amelyekre vár a feladat, hogy a jövőben idejében felismerjék és megelőzzék újabb rendszerszintű 
pénzügyi válságok kialakulását. Belgium emellett a folyamatban lévő szabályozói reformokat is 
elő kívánja mozdítani a rendelkezésére álló hat hónapban, mindenekelőtt az úgynevezett 
alternatív befektetési alapok kezelőire (így a fedezeti alapokra) vonatkozó szabályozást. Az 
elnökségnek szándékában áll ősszel egy többéves akcióterv összeállítása, amely az EU-ban a 
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G20-as reformfolyamattal összhangban végrehajtandó valamennyi pénzügyi szolgáltatási 
reformot magában foglalja majd.  

A belga elnökség semmilyen módon nem kívánja újranyitni a vitát a Lisszaboni Szerződésről 
(értsd a szerződés módosításáról).  

A következő, nem kevésbé fontos csapásirány a gazdasági kormányzás (más néven 
gazdaságirányítás) megerősítése az EU-ban és az eurózónában egyaránt. Az elnökség célja ezen 
a téren, hogy megkezdje mindazoknak a reformoknak a végrehajtását, amelyekről az Európai 
Tanács októberi ülésén a Herman Van Rompuy által vezetett munkacsoport javaslatai alapján 
dönteni fog. Az elnökségi program fontosnak nevezi, hogy a deficiteljárás alá vont tagállamok 
szigorúan tiszteletben tartsák a túlzott mértékű hiány kiigazítására vállalt időpontokat. „Ennek 
szem előtt tartásával a belga elnökség alatt a Tanács – ahol ez kívánatos – fel fogja gyorsítani a 
költségvetési konszolidációt és a szerkezeti reformokat a közpénzügyek fenntarthatóságának 
szavatolására és az EU-n belüli fenntartható és dinamikusabb növekedés érdekében” – áll a 
programban, amely megkülönböztetett figyelmet kíván fordítani az összesen 750 milliárd euró 
összegű európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus végrehajtásának.  

Belgium azt is kilátásba helyezi, hogy elnöksége alatt folytatódik majd a munka egy, a 
globális pénzügyi tranzakciókat terhelő adó bevezetésről.  

Ugyancsak a belga elnökség idején kezdődik meg a júniusi EU-csúcson elfogadott 
EU2020 gazdasági stratégia végrehajtása és a Bizottság által javasolt hét kiemelt projekt 
elfogadása is. Ennek során az elnökség nagy hangsúlyt kíván helyezni az éghajlatbarát, zöld és 
fenntartható gazdaságra történő átállásra. A következő hat hónap központi eseménye a 
novemberi cancúni (mexikói) globális klímacsúcs lesz, ahol az EU újabb kísérletet tesz majd arra, 
hogy ambiciózus kibocsátás-csökkentési programra vegye rá a világ országait.  

A 2011-es uniós költségvetés elfogadása is a második félévre esik, ami azért rendhagyó, 
mert először fordul majd elő, hogy az Európai Parlamentnek a Lisszaboni Szerződéssel 
összhangban lényegében mindenbe beleszólása lesz. Kevésbé egyértelmű a belga elnökség az 
időközi költségvetési felülvizsgálattal kapcsolatban, ami ugyancsak a belga félévre esik (a 
Bizottság várhatóan szeptemberben terjeszti elő javaslatát). 

Az EU-nak nem csak a gazdaság terén, de a külpolitikában is „megerősített 
kormányzásra” van szüksége, amihez megítélése szerint óriási potenciált nyújt a kül- és 
biztonságpolitikai főképviselő kinevezése és az európai külügyi szolgálat létrehozása. Belgium 
mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy 2010 második félévében befejeződjön a 
szolgálat felállítása.  

A Horvátországgal folyó tárgyalások a belga vezetők szerint „potenciálisan a befejező 
szakaszba juthatnak”, míg Törökországgal előrehaladnak. A belga miniszterelnök azt is 
hangsúlyozta, hogy a horvát tárgyalások tényleges befejezésének időpontját nem befolyásolhatják 
politikai megfontolások, hanem a tényleges előrehaladás és az érdemek. Azt is kijelentette, hogy 
az elnökség éppen ezért nem kötelezi el magát semmilyen időpont mellett.  

Izlanddal a belga elnökség idején kezdődnek meg a felvételi tárgyalások, és nem 
kizárt, hogy a Macedóniával folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdéséről is döntés 
születik, ahogy azt a Bizottság javasolta. (Szerbia kapcsán ugyanakkor ígéret sincs erre.)  

Belgium emellett számos konkrét jogalkotási területen is eredményeket kíván elérni. Azt az 
ambiciózus célt tűzi ki például maga elé, hogy annyi év után végre keresztülviszi a Tanácson az 
európai szabadalom elfogadását. Ugyancsak a belga elnökségre vár a banki adatok átadásáról 
szóló EU-USA megállapodásról a jogalkotás lezárása, az úgynevezett polgári kezdeményezés 
végleges elfogadása, a Mario Monti által készített belső piaci jelentés konzekvenciáinak levonása 
és a közlekedés terén az Euromatrica irányelv felülvizsgálata.  
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III. TANULMÁNYOK 
 

A NEMZETKÖZI FOGLALKOZTATÁSI- ÉS DEMOGRÁFIAI 

VÁLSÁG HATÁSA A MIGRÁCIÓS FOLYAMATOKRA* 

 
 
A világgazdaság és Európa fejlődését évtizedek óta megterheli a globális foglalkoztatási és 
demográfiai válság, ami a világtörténelem 3. nagy migrációs hullámát hozta magával. 
Ezek közül az elsőt felerősítette, a másodikat időlegesen megtörte a világgazdaság 2008-
tól elmélyülő első globális válsága.  

Ma a nemzetközi foglalkoztatási kérdés nem is értelmezhető reálisan e kérdéskör áttekintése 
nélkül. Különösen igaz ez az OECD térségre. Ez az ország csoport hagyományosan nagy 
migráció fogadó és kibocsátó térség egyben. Az utóbbi évszázadban azonban a befogadó szerep 
dominált. Új jelenség, hogy néhány új uniós tagállam révén migráció kibocsátóvá vált néhány 
európai térség (Közép-Kelet Európa, Dél-Európa), vagy új nagy migráció befogadó országok 
jöttek létre az Unió déli tagállamaiban (elsősorban Olaszország, Spanyolország és Görögország 
vált migrációs célterületté). Ezekben az országokban mély társadalmi-gazdasági változásokat 
indukál a migrációs lakosság, és a foglalkoztatási kérdés sem ítélhető meg figyelembe vételük 
nélkül. 

A gazdasági migráció (az újkori népvándorlás) új társadalmi világprobléma a 
fenntartható fejlődés szempontjából.55 A migrációs folyamatok és a demográfiai, illetve 
munkaerő piaci jellemzők közötti kölcsönhatások jelentősek és számos új kihívás elé állítják a 
befogadó országokat és főként azok munkaerő piaci- és foglalkoztatási politikáit. A kormányok 
erőfeszítéseket tesznek a munkaerő piacok „kifehérítésére”, a migrációs rétegek helyzetének 
javítására. Ez annál is fontosabb, mivel a migrációs rétegek termékenységi rátája és azok jövőbeli 
alakulása meghatározó lesz a lakosság korösszetételében. Amennyiben azonban nem 
kapcsolódnak be a legális társadalmi vérkeringésbe, és nem járulnak hozzá a nagy társadalmi 
elosztó rendszerek finanszírozásához, a családegyesítések, illetve a menedékjog révén egyre 
növekvő réteg egészségügyi, oktatási, stb. ellátása lehetetlenülhet el. Szociális felelősség a 
bevándorolt réteg társadalmi kezelése. Ugyanis a munkanélküliségük (vagy pl. a 
diaszpórákban sokszor embertelen körülmények között végzett feketemunka), és a vele terjedő 
morális válság hatására növekvő bűnözés, illetve devianciák évtizedünk egyik legnagyobb 
megoldásra váró, összetett problematikája.  

Új jelenség, hogy számos térségből a kivándorlás a GDP jelentős hányadát „vonja 
ki”, főleg a szakképzett munkaerő távozása miatt. Ez számos fejlődő országban már 
munkaerőhiányt is teremt. Ugyanakkor a fizetések hazautalása a GDP 3-10 százalékát is jelenti 
több országban.56 A nagy migráció kibocsátó országokban a kivándorlás következtében 
hiányszakmák jönnek létre, ami felfelé nyomja a bérszínvonalat. A munkajövedelmekre és 

                                                      
*Szerző: Zádor Márta 
55 Commission Communication: A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development,  
COM(2001)264,  
Commission Communication: COM (2002) Towards a global partnership for sustainable development,  
Commission Communication: COM (2003) The World Summit on Sustainable Development one year on: implementing our commitments, 
Commission Communication: COM (2003) The World Summit on Sustainable Development one year on: implementing our commitments.  
56 A nemzetközi migrációra vonatkozó elemzéshez az OECD 2007. és 2008. évi Factbook-ja mellett az alábbi alapforrásokat használtuk 
fel: OECD: 2007, 2008., 2009. Edition of International Migration Outlook, Jeffrey G. Williamson: Two centuris of mass migration offers into 
future of global movements of people, September 2006. A quarterly magazine of the IMF, Volume 43, Number 3 
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munkabérköltségekre is hatnak a fentiek. Lényeges felmérni azok várható tendenciáit, mivel ez a 
társadalompolitikára, a fejlődés társadalmi fenntarthatóságára is befolyással lehet. A demográfiai 
válság elé néző, öregedő-, és népességében fogyatkozó, társadalombiztosítási krízis elé néző 
Európa számára a foglalkoztatási célú bevándorlás nem csak gond, de jószerivel megoldás is 
lehetne. A társadalmi-gazdasági feltételek azonban a válságból történő lassú kilábalás körülményei 
között erre nem kedvezőek. 
 
Tanulmányunk a kérdéskör alábbi témáit elemzi:  
 

 migráció az OECD térségben és az Unióban; 

 a belső munkaerő piaci mobilitás és az „Új Európai Munkaerő piac”;57  

 a BRIC térség hatása a nemzetközi foglalkoztatásra és migrációra;  

 a világgazdasági válság hatása az Európán belüli migrációs folyamatokra; 

 új kihívások és uniós válaszok.  
 
 

1. MIGRÁCIÓ AZ OECD TÉRSÉGBEN ÉS AZ UNIÓBAN 
 

1.1. Migrációs folyamatok és a foglalkoztatás az OECD térségben és az Unióban 
 
Az OECD térség, különösen az Unió népességének csökkenése strukturális 
munkaerőhiánnyal, és a belső fogyasztói piac szűkülésével is járhat. Az EU 2004-es 
bővítés csupán egyszeri és csekély mértékű „fiatalodási” periódust jelent e folyamatban. A 74 
milliós lakossal bővült Unióban is a jövőben negatív demográfiai tendencia lesz a jellemző. Ezért 
egyrészt növelni kellene a termékenységi rátát, és közösségi szinten kezelni az abból származó 
strukturális problémákat. Ez új szociális-, és munkaerő piaci gazdaságpolitikai stratégiák 
kidolgozását igényelné. A jóléti programok bizonyos mértékű harmonizációja is szükséges lenne, 
ami a gyermekvállalási kedvet növelné a modern társadalmakban. A másik kézenfekvő megoldás 
rövidtávra az Unió negatív demográfiai tendenciáinak megállítására és a strukturális 
munkanélküliség kezelésére a migrációs politikák reformja. A bevándorlás területén az Unió 
messze nem számít még „közös térségnek”. Az illegális bevándorlás elleni közös fellépés 
mellett az inmigránsok jogi helyzetének, társadalmi-gazdasági beillesztésének programjait, 
munkajogi, szociális ellátásbeli kérdéseit és mechanizmusait is ki kellene dolgozni. Az külön 
lehetőséget jelentene, ha a megfelelő hiányszakmákba vonzó migrációs promóciós programokat 
dolgoznának ki közösségi szinten. Európának több “gazdasági bevándorlóra” van szüksége, 
a nyugat-európai félelmek és az ottani nagy munkanélküliség ellenére is. A következő 
húsz évben 20 millióval fogy majd a dolgozók száma Európában, még ha a bevándorlást is 
hozzászámítjuk, mivel a lakosság elöregszik és csökken a születésszám. A munkanélküliség 
közepette nehéz a bevándorlást népszerűsíteni, de a munkanélküliségért nem lehet a 
bevándorlókat okolni. A demográfiai kihívás új megközelítést kíván az Unió migrációs 
politikájában is. Eddig a leendő csatlakozó országokból érkezett a munkaerő utánpótlás jelentős 
része. Az új tagországok azonban saját demográfiai tendenciáik miatt-, de várható gazdasági 
prosperitásuk okán is, szintén migráció fogadó országgá válnak. Az illegális bevándorlás elleni 
közös fellépés mellett a bevándorlók jogi helyzetének, társadalmi-gazdasági beillesztésének 

                                                      
57 Ezt Szabó László elemezte részletesen „Uniós tagság-és versenyképesség” című tanulmányában. Budapest, 2003. ápriélis Szerk. 
Zádor Márta. ECOSTAT, Időszaki közlemények XX. szám. A tanulmány e részének további forrása: Commissiíon of the European 
Communities- New European Labour Markets, Open to All, with Access for All, Brussels 2001 (Communication from the Commission to 
the Counsil c. dokumentum volt).  
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programjait, munkajogi, szociális ellátásbeli kérdéseit és mechanizmusait kellene kidolgozni. Az 
külön lehetőséget jelentene, ha a megfelelő hiányszakmákba vonzó migrációs promóciós 
programokat dolgoznának ki közösségi szinten. 

A munka, akárcsak a tőke, gyorsuló ütemben globalizálódik. Nő a munkaerő földrajzi 
és szakmai mobilitása, a munkahellyel és a munkával szembeni elvárások gyökeresen 
megváltoznak, a munkaerő piaci szabályozás kiszabadul a nemzeti szabályozás alól. A 
globalizálódó világgazdaság ma már nem csupán abban az értelemben internacionalizálja a 
munkát, hogy külföldi cikkek tartósan beépülnek életmódunkba, hanem a munkás, a 
foglalkoztatott maga is egy nemzetköziesedő szisztéma részévé válik. Ezen a térbeli mobilitás is 
értendő. A globális vállalatok virtuálisan vagy valóságosan együttműködő nemzetközi teamekre 
alapoznak. Ezt a szakirodalom "glokális foglalkoztatásnak" nevezi.58 Ma késznek kell lenni az 
egész életen át tartó tanulási folyamatra is. Ez az Unióban is érvényesülő és érzékelhető 
tendencia. A „rugalmas biztonság” (flexicurity) Uniós céljai szerint össze kell egyeztetni a 
munkaerőpiac alkalmazkodásának követelményét a munkavállalók biztonságra való vágyával, 
illetve az ez utóbbit szolgáló társadalombiztosítási intézkedésekkel. A flexicurity koncepciója 
voltaképpen az európai versenyképesség erősítésének parancsoló szükségét próbálja 
közös nevezőre hozni az európai életforma megőrzésének vágyával.  

A globalizáció felgyorsulásával a fejlett országok egészében a felemelkedő országok 
foglalkoztatottjainak nemzetközi munkaerő piaci integrációja pozitív hatást gyakorolt. Egyrészt 
növelte ezen országok felé az export lehetőségeket és olcsóbb importot biztosított ezen 
országokból az élőmunka igényes termékeik nemzetközi kereskedelme révén. Ez a vállalati 
hatékonyságot és a munkatermelékenységet is növelte. A fejlődő országokban is nőttek a 
reálbérek. Ugyanakkor a GNI-on belüli munkajövedelmek aránya csökkenő tendenciájú e 
térségben.  

Amennyiben a foglalkoztatásnak munkajövedelem, vagy bérkorlátja van, akkor a fentiek 
értelmében a globalizáció nem akadályozza a foglalkoztatás nemzetközi szintjének emelkedését. 
(A munkahelyek elvesztése nem elsősorban a globalizáció következménye, hanem a felgyorsult 
technikai váltásé, a strukturális átalakulásé. Ennek révén új munkahelyek, szakmák tucatja jön 
létre és szűnik meg naponta.) 
 
 

1.2. A nemzetközi gazdasági migráció statisztikai jellemzői az OECD térségben 
 
A nemzetiség és a születési hely két különböző kritérium az emigráns lakosság elemzésekor.  
 

Külföldi születésű az a lakos, aki valaha is jelenlegi rezidens országába bevándorolt saját szülőhazájából. 
Külföldi lakosnak az számít, aki rendelkezik szülőhazája állampolgárságával. A két kategória közötti 
számbeli eltérést az egyes országok jogszabályi rendelkezései módosítják. A „területi” elvet követő 
országban született bármely csecsemő automatikusan megkapja az ország állampolgárságát, míg a vérségi 
elv szerinti országban születettek szüleik állampolgárságát veszik fel automatikusan. A rezidensi kritérium 
alapján felvehető állampolgárság kritériuma a 2 éves tartózkodástól (Ausztrália) egészen 10 évig terjedhet.  

 

A „naturalizáció”, a honosítás aránya általában magas a „migráció fogadó” országokban. 
Ide sorolódik Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, és néhány európai ország, köztük: Belgium, 
Svédország és Hollandia. Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy Franciaországban, 
vagy Portugáliában, pl. a külföldön született lakossághoz tartoznak azok a portugál vagy francia 
nemzetiségűek is, aki külföldön születtek (régi gyarmatokról repatriált lakosság). A külföldön 

                                                      
58 Lacarrieu,M.-Raggio, L.: Citizenship Within The Globalization Context: An Analyses of Trends within Mercosur, Mankind Quaterly, 
1997. Spring. Vol. 37. Issue 3. 
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született lakosság aránya a teljes népességen belül általában növekvő tendenciát mutat. A 
legnagyobb növekedést Ausztráliában, Kanadában, Luxemburgban, Új-Zélandon, és Svájcban 
tapasztaljuk. A jövő tendenciáját befolyásolja, hogy számos országban az állampolgárságot 
megszerzők aránya nő, ami ellensúlyozza a számbeli növekedésüket.  
 

III/1. táblázat: A külföldön született, valamint a külföldi lakosok aránya 
 

Ország 

Külföldön született lakossága teljes 
lakosság százalékában 

Külföldi lakosság a teljes lakosság 
százalékában 

Külföldön született  
nemzeti állampolgárok  

2000. évi arányai 1995 2000 2004 1995 2000 2004 

Ausztrália 23.0 23.0 23.6 .. 7.4 .. 68.4 

Ausztria .. 10.5 13.0 8.5 8.8 9.5 40.9 

Belgium 9.7 10.3 11.4 9.0 8.4 8.4 40.8 

Kanada 16.6 17.4 18.0 .. 5.3 .. 72.6 

Csehország .. 4.2 4.9 1.5 1.9 2.5 79.8 

Dánia 4.8 5.8 6.3 4.2 4.8 4.9 40.3 

Finnország 2.0 2.6 3.2 1.3 1.8 2.1 41.6 

Franciaország .. 10.0 . .. 5.6 .. 53.1 

Németország 11.5 12.5 12.9 8.8 8.9 8.9 .. 

Görögország .. 10.3 .. .. 7.0 .. 41.5 

Magyarország 2.8 2.9 3.2 1.4 1.1 1.4 71.1 

Írország .. 8.7 11.0 2.7 3.3 5.5 45.2 

Olaszország .. 2.5 .. 1.7 2.4 3.9 47.5 

Japán .. .. .. 1.1 1.3 1.5 . 

Korea .. .. .. 0.2 0.4 0.9 .. 

Luxemburg .. .. .. 33.4 37.3 39.0 13. 

Mexikó 0.4 0.5 .. .. .. .. .. 

Hollandia 9.1 10.1 10.6 4.7 4.2 4.3 65.0 

Új-Zéland .. 17.2 18.8 .. .. .. .. 

Norvégia 5.5 6.8 7.8 3.8 4.0 4.6 47.6 

Lengyelország .. 1.6 .. .. 0.1 .. 96.1 

Portugália 5.4 5.1 6.7 1.7 2.1 4.3 66.3 

Szlovákia .. 2.5 3.9 0.4 0..5 0.4 84.2 

Spanyolország .. 5.3 .. 1.3 2.2 4.6 30.9 

Svédország 10.5 11.3 12.2 5.2 5.4 5.1 62.5 

Svájc 21.4 21.9 23.5 18.9 19.3 20.2 29.3 

Törökország .. 1.9 .. .. .. .. 79.2 

N.- Britannia 6.9 7.9 9.3 3.4 4.0 4.9 .. 

USA 9.3 11.0 12.8 .. 6.6 .. 46.4 

OECD összes 9.3 8.6 11.2 5.7 5.9 6.8 54.9 

Forrás: OECD Factbook 2007- Economic, Environmental a Social Statistics 

 
A szövetségi statisztikai hivatal 2010. júliusban közzétett adataiból az derül ki, hogy 

majd' minden ötödik német külföldi származású, a legtöbben közülük törökök - derült 
ki. 

A berlini kormány ugyan nem tekinti Németországot bevándorló-országnak, de számos 
intézkedéssel igyekszik a már német földön élő idegeneket minél eredményesebb integrálni a 
társadalomba. Erre megvan minden oka, ugyanis a Wiesbadenban működő szövetségi statisztikai 
hivatal nyilvánosságra hozott felmérése szerint az ország közel 82 millió lakosának 19,6 százaléka 
külföldi származású. A legutóbbi, 2005-böl származó adathoz viszonyítva ez kereken 
egyszázalékos növekedésnek felel meg. A statisztikából kitűnik, hogy a migrációs hátterű lakosok 
számának állandó emelkedése távolról sem a tömeges bevándorlásból fakad, hanem a 
népszaporulattal függ össze, ugyanis az idegenek körében jóval magasabb a gyermekáldás. A 
felmérésből megtudható az is, hogy a 16 millió idegen kétharmada európai, 32 százalékuk az 
Európai Unió tagállamaiból vándorolt be Németországba. A legnépesebb tömböt a törökök 
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alkotják - számukat a statisztikai jelentés hárommillióra teszi. Csaknem ugyanennyien érkeztek az 
egykori Szovjetunióból, többségüknek német származású, de az 1989-óta érkezett orosz zsidók 
száma is csaknem eléri a 200 ezret. A harmadik legnagyobb tömböt a Lengyelországból érkezett, 
főleg átmeneti munkavállalás céljából itt élők alkotják. A Kárpát-medencéből származó magyarok 
számát mintegy 200 ezerre becsülik.  
 

III//2. táblázat: Az immigráns és külföldi lakosság arányának változásai 
(a teljes lakosság százalékában) 

 

Ország 1992 1996 2000 2001 2002 2003 

A 2000. évi cenzus szerint 

Külf. születettek 
aránya 

Külföldi 
nemzetiségűek 

aránya 

Ausztrália 23,0 23,3 23,0 23,1 23,2 22,8 23,0 7,4 

Kanada .. 17,4 .. 18,2 .. .. 19,3 5,3 

Dánia 4,0 5,1 5,8 6,0 6,2 6,3 6,8 5,0 

Finnország .. 2,1 2,6 2,7 2,8 2,9 2,5 1,7 

Hollandia .. 9,2 10,1 10,4 10,6 10,7 10,1 4,2 

Új-Zéland .. .. .. 19,5 .. .. 19,5 .. 

Svédország 9,6 11,0 11,3 11,5 11,8 12,0 12,0 5,3 

USA .. 10,0 10,8 11,1 11,9 12,2 12,3 6,6 

Ausztria 7,9 8,6 8,8 8,8 8,8 9,4 12,5 8,8 

Belgium 9,0 9,0 8,4 8,2 8,2 8,3 10,7 8,2 

Csehország 0,4 1,9 1,9 2,0 2,3 2,4 4,5 1,2 

Dánia 3,5 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0 6,8 5,0 

Finnország 0,9 1,4 1,8 1,8 1,9 2,0 2,5 1,7 

Franciaország .. .. .. .. .. .. 10,0 5,6 

Németország 8,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 12,5 8,9 

Görögország . .. .. 7,0 .. .. 10,3 7,0 

Magyarország .. 1,4 1,4 1,1 1,1 1,3 2,9 0,9 

Írország 2,7 3,2 3,3 4,0 4,8 5,6 10,4 5,9 

Olaszország 1,6 2,0 2,4 2,5 2,6 3,8 3,9 2,3 

Japán 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,1 .. 1,0 

Korea 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,9 . 3,1 

Luxemburg 31,0 34,1 37,3 37,5 38,1 38,6 32,6 36,9 

Hollandia 5,0 4,4 4,2 4,3 4,3 4,3 10,1 4,2 

Norvégia 3,6 3,6 4,1 4,1 4,3 4,3 7,3 4,3 

Lengyelország .. .. .. 0,1.. .. .. 2,1 0,1 

Portugália 1,3 1,7 2,1 3,4 4,0 4,2 6,3 2,2 

Szlovákia .. 0,5 5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 

Spanyolország 1,0 1,4 2,2 2,7 3,1 3,9 5,3 3,8 

Svédország 5,7 6,0 5,4 5,3 5,3 5,1 12,0 5,3 

Svájc 17,6 18,9 19,3 19,7 19,9 20,0 22,4 20,5 

N.-Britannia 3,5 3,4 4,0 4,4 4,5 4,8 8,3 4,5 

Forrás: OECD Factbook 2006- Economic, Environmental a Social Statistics 
Megjegyzés: Immigránsnak, vagyis bevándorlónak tekintik a külföldön született rezidens állampolgárt. Ezek száma minden OECD 
országban emelkedett a fenti periódusban. A legmagasabb részarányt Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, Luxemburgban és 
Svájcban mutatták ki. Az USA, Németország, Ausztria, Hollandia vagy Svédország bevándorlóinak száma közel azonos 
nagyságrendű. 

 

Az OECD 2008. évi Nemzetközi migrációs évkönyve szerint a válság előtti évben 12 
százalékkal nőtt a világban a bevándorlók aránya. Az OECD térségben 10 százalékos 
emelkedést mutattak ki. Az Unió néhány országában a családegyesítés mellett már kifejezetten a 
gazdasági célú bevándorlás dominál. Példaként Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, 
Portugália, Svédország, vagy Nagy-Britannia említhető. (A külföldi egyetemi hallgatók létszáma 
2000-től 40 százalékkal emelkedett. Ez a későbbiekben szintén a bevándorlók létszámát növeli.) 
A nemzetközi emigráció kibocsátó térségekből a közép-kelet-európai, illetve a Bulgáriából és 
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Romániából kiinduló emigráció növekedett jelentősen az EU irányába, míg az USA, Japán, Korea 
felé az indiai és kínai emigráció vált erőteljessé. Az észak-afrikai országokból kirajzó migrációs 
boom célországa Spanyolország. 

A külföldiek teljes lakosságon belüli aránya az OECD országokban átlag 6,8 százalék volt 
2004-ben (lásd a III/2. táblázatot). Az USA-ban 2003-ban 6,6 százalék volt ugyanez a mutató. Az 
Unió néhány tagállamában különösen magas ez a ráta. Luxemburgban például 39,0, Ausztriában 
9,5, Belgiumban 8,4 százalék, Németországban, pedig 8,9 százalék, Spanyolországban pedig 11 
százalék körülire emelkedett 2008-ra.  

A bevándorlók korösszetételük révén a munkaképes korú lakosság arányát növelik. 
Pozitív hatásuk van a nők munkaerő piaci mutatóira is, mivel a fejlődő országok bevándorlói 
között magasabb a nők aránya, akik elsősorban a háztartásokban találnak munkát 
alkalmazottként. A bevándorlók munkavállalása viszont ma még alapvetően nem változtat a 
munkanélküliség regionális szerkezetén. 

A legális bevándorlás szabályozása nehézségekbe ütközik. Ezért nő az illegális 
bevándorlás. Az illegális bevándorlás, a feketemunka kifehérítésére tett erőfeszítések jelentősek 
az OECD térség egészében. Az USA-Mexikó határprobléma a nemzetközi politikában okoz napi 
feszültségeket. Ugyanakkor ott is elismerik, hogy néhány ágazat működésképtelenné válna a 
mexikói bevándorlók nélkül. A gazdaság dinamikája szempontjából a szolgáltatások (elsősorban a 
kiskereskedelem, turizmus, közlekedés- és szállítás, valamint az építőipar) dinamikája a belső 
keresletösztönző-, illetve munkahelyteremtő hatásaik révén jelentős. Ma azonban ezeknek az 
ágazatoknak az alkalmazottai kb. 40 százalékban a szürke, illetve feketegazdaságba sorolhatók. 

A bevándorlás jótékony növekedési befolyása már érzékelhető, bár annak a termelékenységre 
gyakorolt hatása ellentmondásos. Ennek szektorok szerinti megoszlása erősen korrelál azzal, 
hogy mely térségből érkeztek a bevándorlók. Az Unión belülről érkező munkaerő a magas 
hozzáadott értéket termelő, magas szaktudást igénylő ágazatokban helyezkedik el, míg a 
fejlődő országokból érkező munkaerő zömében az alacsonyan fizető szektorokban talál 
munkaalkalmat még akkor is, ha magasabb a képzettségi színvonaluk.  

A következő táblázat a hazai és külföldi születésű lakosság foglalkoztatási rátáit mutatja be a 
munkaképes korú lakosság százalékában. A külföldi születésűek foglalkoztatási rátái minden 
OECD országban nőttek az elemzés időszakában. Ez mindkét nemre egyaránt igaz. Ugyanakkor 
a fiatalok és nők munkaerő piaci integrációja nagyon lassan halad előre. Számos országban 
megfigyelhető, hogy a bevándorlók fizetése 30-45 százalékkal alatta marad a hazai 
munkaerőének.  
 
 

1.3. Migráció és foglalkoztatás: trendek a válságot megelőző időszakban 
 
A migráció révén a fejlett országok számottevő mennyiségű olcsó munkához jutottak az elmúlt 
évtizedekben. A világon 86 millióra teszik a migráns munkavállalók számát, de 
családtagjaikkal együtt a szülőföldjüket elhagyók száma meghaladja a 200 milliót, ami a föld 
lakosságának kb. 3%-ával egyenlő. 2007-ben a vendégmunkások hazautalásai 337 milliárd dollárt 
tettek ki, ennek 75%-a (251 millió dollár) fejlődő országokba áramlott.  

1960 és 2007 között évi átlagban 1,6 millió fő vándorolt, kutatók szerint 2010 és 2050 között 
évi átlagban 2,3 millió ember fog vándorolni. Ehhez járul az országokon belüli vándorlás, ami 
ennek a számnak a többszöröse. Csak Kínán belül 126 millió (1980-ban 26 millió) főre becsülik a 
vándorlók számát. 

Az illegális migránsok száma 20-30 millió. Évente 1,2 millió kiszolgáltatott (főleg afrikai) 
gyermek „kényszervándorol” (árunak tekintik őket, üzérkednek velük).  
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A migráció földrajzi koncentrációja igen nagy. Mindössze 12 ország ad otthont a vándorlók 
több mint háromnegyedének. A legnagyobb kibocsátó ország Kína, India és a Fülöp-
szigetek, a legnagyobb befogadók az USA és Kanada mellett Németország és 
Franciaország.  

A nemzetközi migránsok állományán belül az utóbbi évtizedekben csökkent Ázsia, Afrika, 
Latin-Amerika és Óceánia aránya, viszont nőtt az egykori Szovjetunió területének és Észak-
Amerikának a részesedése. A volt-szovjet területekre vonatkozó adat azonban torzít, mivel a 
mozgás nem annyira az emberek vándorlásából, mint inkább a határok változásából adódott. Az 
utóbbi évtizedek legfontosabb és egyre növekvő jelentőségű célpontja Észak-Amerika 
(elsősorban az USA) volt: az összes vándorlás egynegyede jut rá napjainkba. Az USA-ba évente 
több mint egymillió legális bevándorló érkezik, azonban a szakértők további félmillió illegális 
munkavállalóval számolnak. Ezek az emberek a becslések szerint évi 50 milliárd dollárral 
gazdagítják az USA-t. (Az USA a külföldön tanuló diákokat is a legnagyobb számban fogadja be. 
Itt tanul ezen diákok 25%-a.) 
 

III/3. táblázat: Nemzetközi vándorlási különbözetek Európában 
 

Országok 

Vándorlási különbözet 
(bevándorlók száma - kivándorlók száma) 

2008. évi vándorlási 
különbözet ezer lakosra 

vetítve 
1990 2000 2007 2008 

Ausztria 123 110 17 272 32 714 34 436 4,1 

Belgium 18 682 12 137 55 357 .. .. 

Bulgária 277 .. -1 397 -876 -0,1 

Ciprus .. 1 496 7 628 3 595 4,5 

Csehország -1 775 6 539 83 945 71 790 6,9 

Dánia 8 332 9 498 23 090 19 001 3,5 

N.-Britannia 36 000 86 808 209 127 129 129 .. 

Észtország -4 021 .. -643 -735 -0,5 

Finnország 7 499 2 584 13 586 15 457 2,9 

Franciaország 80 000 .. .. 76 000 1,2 

Görögország .. .. .. 23 235 2,1 

Hollandia 60 117 70 656 25 532 53 449 3,3 

Írország -23 000 20 000 46 241 3 738 0,8 

Lengyelország -15 437 -19 668 -20 485 -26 458 -0,7 

Lettország -8 393 -5 504 -642 -2 542 -1,1 

Litvánia -8 848 -1 106 -5 244 -7 718 -2,3 

Luxemburg 3 784 3 644 6 001 7 700 15,8 

Magyarország 25 971 17 976 18 474 32 700 3,3 

Málta .. .. 1 701 2 434 5,9 

Németország 1 042 074 167 120 43 912 -55 743 -0,7 

Olaszország 110 765 170 367 491 501 453 765 7,6 

Portugália .. .. 19 500 9 361 0,9 

Románia -86 781 -3 729 745 1 291 0,1 

Spanyolország 32 427 362 468 731 201 459 549 10,1 

Svédország 34 852 24 568 54 067 55 877 6,1 

Szlovákia 77 1 463 12 695 12 963 2,4 

Szlovénia 2 168 2 615 14 250 18 584 9,2 

Horvátország .. 23 974 5 620 7 053 1,5 

Norvégia 1 160 9 688 39 652 45 147 10,2 

Svájc 56 922 24 898 75 459 98 167 12,8 

Forrás: Eurostat 2010; Demográfiai Évkönyv 2008; Ecostat számítás 

 
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország vándorlási különbözete, valamint annak 

ezer lakosra számított aránya a középmezőnybe sorolható. Vándorlási veszteséget 
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Lengyelország, Bulgária, a balti államok és Németország könyvelhet el, utóbbi esetében hosszan 
tartó pozitív tendencia tört meg és fordult negatív irányba. Kiemelkedő Olaszország és 
Spanyolország nemzetközi vándorlásból adódó népességnyeresége. A volt szocialista régióból 
Csehország pozitív mutatószáma magasodik ki.59 
 

III/4. táblázat: A külföldi munkaerő létszáma és aránya a hazai foglalkoztatottak és teljes munkaerő körében  
néhány OECD országban (százalék, és ezer fő) 

 

Ország Dimenzió 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ausztria 
ezer fő 327,1 345,6 359,9 370,6 388,6 402,7 418,5 432,9 452,1 

% 9,9 10,6 11,0 11,2 11,8 12,2 12,4 12,7 13,1 

Belgium 
ezer fő 394,9 387,9 392,5 393,9 396,0 427,8 439,7 449,8 448,6 

% 8,9 8,6 8,6 8,6 8,5 9,1 9,2 9,2 9,5 

Csehország( 
ezer fő 111,2 103,6 103,7 101,2 105,7 108,0 151,7 185,1 240,2 

% 2,1 2,0 2,0 1,9 2,1 2,1 2,9 3,6 4,6 

Dánia 
ezer fő 98,3 96,8 100,6 101,9 101,5 106,9 19,3 115,0 126,6 

% 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 3,9 4,0 4,2 4,4 

Finnország 
ezer fő .. 41,4 45,4 46,3 47,6 50,0 55,0 58,4 64,8 

% .. 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 

Franciaország 
ezer fő 1586,7 1577,6 1617,6 1623,8 1526,8 1467,0 1391,5 1407,3 1485,5 

% 6,1 6,0 6,2 6,1 5,7 5,5 5,2 5,2 5,4 

Németország 
ezer fő 3501,0 3546,0 3616,0 3634,0 3703,0 3701,0 3823,0 3528,0 3874,0 

% 8,7 8,8 9,1 9,2 9,4 9,1 9,3 8,5 9,4 

Görögország 
ezer fő 169,8 169,1 204,8 258,9 274,5 309,6 324,6 328,8 369,4 

% 3,7 3,7 4,5 5,5 5,8 6,4 6,7 6,7 7,5 

Magyarország  
ezer fő 22,4 35,0 38,6 42,7 48,7 66,1 62,9 64,6 59,5 

% 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6 1,5 1,5 1,4 

Írország 
ezer fő 53,7 63,9 84,2 101,7 .. .. .. .. .. 

% 3,3 3,7 4,7 5,5 .. .. .. .. .. 

Olaszország 
ezer fő 660,6 837,9 841,0 829,8 1479,4 1412,7 1301,6 1475,7 1638,3 

% 2,9 3,9 3,9 3,8 6,1 5,8 5,3 6,0 6,6 

Japán 
ezer fő 119,0 154,7 168,8 179,6 185,6 192,1 180,5 178,8 193,8 

% 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Korea 
ezer fő 76,8 122,5 128,5 137,3 415,0 297,8 198,5 317,1 499,2 

% 0,4 0,6 0,6 0,6 1,8 1,3 0,8 1,3 2,1 

Luxemburg  
ezer fő 134,6 152,7 169,3 175,1 180,4 187,5 196,2 207,1 221,5 

% 57,7 58,0 60,9 61,2 61,9 62,9 64,0 64,9 66,6 

Hollandia 
ezer fő 269,5 300,1 302,6 295,9 317,2 299,4 287,5 283,8 314,4 

% 3,6 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 3,4 3,3 3,6 

Norvégia 
ezer fő 66,9 111,2 133,7 138,4 140,7 149,0 159,3 180,4 213,1 

% 3,0 4,9 5,7 5,8 6,3 6,6 6,9 7,4 8,6 

Portugália 
ezer fő 88,6 99,8 236,6 288,3 300,8 315,8 271,4 .. .. 

% 1,8 2,0 4,4 5,3 5,5 5,5 4,9 .. .. 

Szlovákia 
ezer fő 5,9 4,7 4,4 4,7 5,0 5,1 5,2 6,5 .. 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 .. 

Spanyolo. 
ezer fő 197,1 454,6 607,1 831,7 982,4 1076,7 1688,6 1824,0 1981,1 

% 1,2 2,5 3,4 4,5 5,1 5,4 8,1 8,5 9,0 

Svédország 
ezer fő 219 222 227 218 221 216 177 177 .. 

% 5,1 5,0 5,1 4,9 4,9 4,8 4,2 4,3 .. 

Svájc 
ezer fő 691,1 717,3 738,8 829,4 814,5 817,4 830,1 849,9 876,0 

% 20,7 20,1 21,1 20,9 20,6 20,6 20,9 21,0 21,3 

N.-Britannia 
ezer fő 1039 1107 1229 1251 1322 1445 1504 1773 2035 

% 3,9 4,0 4,4 4,6 4,8 5,2 5,4 6,3 7,2 

Forrás: OECD Metadata 

                                                      
59 Széll Krisztián: A gazdasági-társadalmi környezetet meghatározó demográfiai folyamatok: Fehérkönyv, budapest, ECOSTAT kézirat 
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Az emigráns munkaerő foglalkoztatási rátája a válságot megelőző időszakban a hazai 
foglalkoztatási rátával párhuzamosan nőtt az USA-ban, Spanyolországban, Franciaországban, 
Olaszországban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában és Hollandiában. (Ausztriában és 
Svédországban ez nem állja meg a helyét.) Nagy-Britanniában a munkahelyteremtés 30 százaléka 
a bevándorlók foglalkoztatását szolgálta. Ez a hányad Spanyolországban, Hollandiában, 
Portugáliában, Olaszországban vagy Svédországban 20 százalék vagy afeletti volt. A bevándorlók 
foglalkoztatási rátája 50 százalék körüli szintet ért el Belgiumban, Dániában, Finnországban vagy 
Németországban, magasabb, mint 70 százalék volt a szintje Portugáliában, Svájcban, 
Ausztráliában, Kanadában vagy az USA-ban. Néhány országot leszámítva a hazai lakosság 
foglalkozatási szintje a külföldi születésűek foglakoztatási rátáját meghaladja.60  
 

III/5. táblázat: A hazai és külföldön született lakosság foglalkoztatottsága 
(a munkaképes korú lakosság százalékában) 

 

Ország/ 
országcsoport 

Férfiak Nők 

Hazai születésű Külföldi születésű Hazai születésű Külföldi születésű 

1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004 

Ausztrália 78.2 78.7 80.6 71.6 72.7 76.2 69.8 71.4 65.9 61.8 63.5 57.6 

Ausztria 77.5 76.2 73.4 78.5 76.1 70.2 59.4 59.9 61.4 57.5 58.3 53.7 

Belgium 67.8 70.8 68.9 58.9 62.2 60.3 46.9 53.8 54.9 31.9 37.3 40.1 

Kanada 75.9 77.4 .. 75.6 77.0 .. 62.0 66.0 .. 55.0 59.6 .. 

Csehország .. .. 72.3 .. .. 64.5 .. .. 56.2 .. .. 49.9 

Dánia 78.9 80.9 79.1 51.2 59.0 55.8 69.5 73.9 73.5 41.5 48.3 44.8 

Finnország 61.8 71.2 70.5 .. 50.4 66.7 58.4 65.3 66.8 .. .. 47.1 

Franciaország 68.2 69.8 69.1 65.7 66.7 66.6 53.6 56.6 58.1 44.1 45.6 47.9 

Németország .. 73.8 70.4 .. 66.3 63.5 .. 59.6 60.5 .. 46.6 46.5 

Görögország 72.3 70.9 73.3 70.4 78.1 81.4 37.8 41.1 45.3 42.5 44.9 47.2 

Magyarország .. 62.6 62.9 .. 69.4 74.6 .. 49.4 50.4 .. 49.8 50.8 

Írország 66.9 75.6 75.3 63.9 74.9 74.3 41.3 53.1 56.0 41.9 55.2 54.0 

Olaszország 65.6 67.4 69.8 78.9 82.4 80.7 35.6 39.3 45.0 37.5 40.5 49.1 

Luxemburg 70.7 73.68.8 81.3 78.1 81.3 78.1 77.6 38.8 46.5 47.6 48.8 55.3 

Hollandia 77.0 84.0 81.9 56.2 69.9 68.4 54.9 65.6 68.1 38.4 48.8 50.1 

Norvégia .. 82.3 78.6 .. 74.6 70.6 .. 74.6 73.4 .. 63.5 62.2 

Lengyelország 71.5 75.5 74.2 65.4 80.5 77.1 54.5 60.3 61.5 49.9 62.9 64.1 

Portugália .. .. 62.9 .. .. 66.7 .. .. 50.7 .. .. 43.3 

Szlovákia 60.8 70.8 73.2 59.7 75.2 78.8 31.1 41.0 47.3 35.8 45.9 54.1 

Spanyolország 76.2 75.9 75.7 55.1 61.3 63.6 74.2 73.4 72.9 52.2 56.6 59.1 

Svédország .. .. 85.6 .. .. 81.2 .. .. 72.7 .. .. 63.8 

Svájc .. .. 85.6 .. .. 81.2 .. .. 72.7 .. .. 63.8 

N.- Britannia 75.4 78.6 78.1 67.4 71.1 72.8 62.3 65.7 66.9 51.4 53.0 55.0 

USA 76.5 77.2 73.0 77.2 82.0 80.2 65.8 68.4 65.4 53.6 57.7 56.2 

Forrás: OECD Factbook 2007- Economic, Environmental a Social Statistics 
 

A következő (III/6.) táblázat tanúsága szerint, néhány országot leszámítva a külföldi 
születésű nők foglalkoztatási szintje is alacsonyabb volt, mint a hazai születésűeké, már a válságot 
megelőzően is. 2004-ben a bevándorló nők kevesebb, mint 60 százalékát foglalkoztatták. 
(Norvégiában, Portugáliában és Svájcban viszont ez magasabb volt.)  

Mivel jelentős hányadban e rétegből kerültek ki a részmunkaidős, vagy az illegális szektorok 
háztartási alkalmazottjai, stb. feltehetőleg ez az adat alulbecsült. Az utóbbi 10 évben a külföldön 
született nők foglalkoztatási rátája gyorsabban nő, mint a férfiaké. Általában is ki kell emelni a női 

                                                      
60 A spanyol folyamatok jellemzőiről lásd: Laura Oso Casas: ‘Pautas demográficas de los extranjeros’, in Antonio Izquierdo Escribano 
(Coord.), Demografía de los extranjeros. Incidencia en el crecimiento de la población, BBVA, Madrid, p. 73-135. 
Julio Carabaña (2003), ‘Immigration and Schools’, Economistas, 99, p. 62-73. 
References to this problem in Spain’s system are frequent. For figures see OCDE, Panorama de la educación 2007, Santillana, Madrid, 
2008. 
José M. Lacasa, ‘El nivel de formación de los jóvenes cae al 61,1%, el más bajo desde el año 1995’, Magisterio Español, 14/VI/2008. 
PISA, Where Immigrant Students Succeed. A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003, OECD, Paris, 2005. 
PISA, Informe PISA 2006. Competencias científicas para el mundo de mañana, Santillana, Madrid, 2008, p. 187. 
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munkaerő létszámnövekedését. Az új munkahelyek 73 százalékban a női munkaképes korú 
lakosság munkába állásának köszönhető. Ez a tényező, valamint a bevándorlók 
korösszetétele is hozzájárult, hogy kb. a jelentős bevándorlót fogadó országokban (pl. 
Spanyolország) nőtt a gazdaságilag aktív lakosság létszáma (ILO fogalom szerint számítva). 
Ennek tudható be, hogy éves szinten a munkanélküliség rátája csökkent egészen 2009 első 
negyedévéig. Ennek köszönhetően nőtt a Társadalombiztosítási járulékot fizetők száma is. 
Ugyanakkor minden tapasztalat szerint a bevándorlók második generációja a fogadó ország 
kultúrájához alkalmazkodik szokásaiban. Így valószínűleg e körben is csökkenhet a termékenységi 
ráta, és a bevándorlók elöregedési folyamatával is számolni kell. 

A nők aktivitási rátájának növelése és a termékenységi ráta egyidejű ösztönzése új, rugalmas 
munkaerő piaci formák keresését tételezi fel. Ugyanígy, a nők munkába állításának célja és az 
idősödő lakosság jó részének házi gondozása is csak az otthoni munkavégzés, az 
önfoglalkoztatás, és a munkaerő piacok további flexibilizálásával érhető el. Ez a folyamat nagyon 
lassan haladt előre a válságot megelőző időszakban. A demográfiai tendenciák az új típusú 
problémák mellett új lehetőségeket kínálnak és igényelnek is a munkaerő piacoktól. Az 
idősödő generációk életmódjához alkalmazkodó új szolgáltatási tevékenységekre teremtődik 
kereslet (egészségügyi, szabadidő eltöltési, turisztikai, kereskedelmi, bevásárlás szolgáltatási, de 
akár lakás felújítási, vagy önképzési). Ezek munkahelyteremtő szerepe a jövőben nő, erre fel kell 
készíteni a munkaerő piacokat. Ez a hatékony bevándorlás politika nélkül nem megoldható 
feladat. 
 

III/6. táblázat: A hazaiak és külföldön születettek munkanélküliségi rátája a munkaképes korú lakosság százalékában 
 

Ország/ország 
csoport 

Férfiak Nők 

Hazai születésű Külföldi születésű Hazai születésű Külföldi születésű 

1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004 1995 2000 2004 

Ausztrália 8.4 6.6 5.6 10.6 6.5 5.5 7.7 5.8 5.7 9.6 7.0 5.6 

Ausztria 3.6 4.3 4.3 6.6 8.7 11.2 4.6 4.2 4.3 7.3 7.2 10.7 

Belgium 6.3 4.2 5.6 16.9 14.7 14.9 11.2 7.4 7.5 23.8 17.5 15.0 

Kanada 8.6 5.7 .. 10.4 6.1 .. 9.8 6.2 .. 13.3 8.7 .. 

Csehország .. .. 7.0 .. .. 12.4 .. .. 9.6 .. .. 13.5 

Dánia 6.4 3.4 4.6 20.5 9.5 11.8 8.4 4.3 5.2 20.7 9.6 12.7 

Finnország 17.7 10.3 9.9 .. .. 21.3 16.1 12.0 10.2 .. .. 25.3 

Franciaország 9.1 7.7 8.0 16.6 14.5 13.8 13.6 11.3 9.9 19.0 19.7 17.4 

Németország .. 6.9 10.3 .. 12.9 18.3 .. 8.0 9.6 .. 12.1 15.2 

Görögország 6.1 7.4 6.5 14.0 9.5 6.5 13.7 16.6 15.7 20.8 21.1 19.1 

Magyarország .. 7.3 5.9 .. .. 2.0 .. 5.8 5.9 .. .. 6.4 

Írország 12.0 4.4 4.9 16.8 .. 6.7 11.9 4.2 3.7 15.4 .. 5.3 

Olaszország 9.3 8.4 6.4 .. 6.5 6.2 16.3 14.9 10.1 23.5 21.2 13.2 

Luxemburg .. .. 2.4 .. .. 4.4 .. .. 4.5 .. .. 9.6 

Hollandia 4.9 1.8 3.6 19.5 5.4 10.3 7.7 3.0 4.3 19.8 7.6 10.6 

Norvégia .. 3.4 4.3 .. 6.8 8.9 .. 3.2 3.7 .. .. 7.3 

Portugália 6.6 3.1 5.7 .. 3.9 9.8 7.8 4.9 7.4 .. 5.4 9.6 

Szlovákia .. .. 17.8 .. .. 17.9 .. .. 19.5 .. .. 30.5 

Spanyolország 18.0 9.5 7.8 24.4 12.4 11.4 30.5 20.5 15.1 30.5 20.7 17.1 

Svédország 7.9 5.1 6.2 24.8 12.3 14.2 6.6 4.2 5.2 18.5 10.8 12.6 

Svájc .. . 2.9 .. .. 7.5 .. .. 3.4 .. .. 9.2 

N.- Britannia 9.9 5.9 4.7 14.2 9.6 7.3 6.7 4.6 3.9 10.9 7.8 7.3 

USA 6.2 4.5 6.9 7.9 4.5 5.8 5.3 4.2 5.5 8.2 5.5 6.8 

Forrás: OECD Factbook 2007- Economic, Environmental a Social Statistics 
 

A fenti táblázat adatai lehetőséget teremtenek a hazai és külföldi születésű lakosság 
munkanélküliségi rátáinak összehasonlítására. Ennek alapján azt tapasztaljuk, hogy az idősödő 
lakosságú európai országokban a bevándorlókat erőteljesebben érinti a 
munkanélküliség. Ezzel szemben az USA-ban, Ausztráliában, vagy akár néhány dél-európai 
országban ezek aránya szinte azonos a hazaiakéval. Különösen az idősebb bevándorlók, nők vagy 
fiatalok találnak nehezen legális állást. Néhány országban a bevándorló lakosság több, mint 15 
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százaléka munkanélküli (Szlovákia, Finnország, Németország, Franciaország vagy Belgium). 
Finnországban, vagy Belgiumban a bevándorlók munkanélküliségi rátája a hazai ráta kétszerese. 
A hagyományos befogadó országokban (Ausztrália, Kanada, USA), vagy a migrációs célországok 
között az utóbbi három évben rendkívül népszerűvé váló Spanyolországban, Olaszországban 
vagy Görögországban) a bevándorlók munkanélkülisége nem tér el jelentősen a hazai 
munkanélküliektől. 

Az immigráns lakosság asszimilációjának, jövőbeli munkaerő piaci felkészítésének egyik 
legjelentősebb terepe a hazai oktatási rendszerbe történő hatékony bekapcsolásuk. A mindenkori 
nemzetközi migráció valahogyan mindig kapcsolódott a „brain drain”-hez, vagyis a tudásimport 
legjárhatóbb útjának bizonyult. 61 

A 90-es évek végén nagyszámú európai felsőfokú végzettségű szakember emigrált, első 
sorban az USA-ba. A táblában szereplő egyes végzettségek megszerzése történhetett a fogadó 
országban, vagy a kiinduló szülőhelyen (vagy 3. országokban). Azt látjuk, hogy pl. a felsőfokú 
végzettségűek aránya az immigráns lakosságon belül az OECD átlagában 23 százalékos volt, ami 
a 18 százalékos rátát jelentősen meghaladja. Számos OECD országban ez a mutató jóval az 
ország csoport átlaga felett van (Írországban és Kanadában csaknem a duplája). Az uniós 
országokban OECD átlagot meghaladó a bevándorlók felsőfokú végzettsége Írországban, 
Svédországban és Törökországban. 
 

III/7. táblázat: A hazai és bevándorolt népesség végzettség szerinti megoszlása, az oktatási szintek szerint 
(a 15 év feletti lakosság arányában, százalékban, 2006-ban) 

 

Ország/ország 
csoport 

Az országban születettek Külföldön születettek 

Ált. isk.  
alatt 

Másod-
fokú,  

egyetemi 
szint alatti 

Felsőfokú Összes 
Ált. isk.  

alatt 

Másod-
fokú,  

egyetemi 
szint alatti 

Felső-okú Összes 

Ausztrália 46 16 39 100 38 19 43 100 

Ausztria 33 56 11 100 49 39 11 100 

Belgium 47 30 23 100 54 24 22 100 

Kanada 32 37 31 100 30 32 38 100 

Csehország 23 67 10 100 38 49 13 100 

Dánia 41 40 19 100 49 32 19 100 

Finnország 40 36 23 100 53 28 19 100 

Franciaország 46 37 17 100 55 27 18 100 

Németország 24 57 19 100 44 41 15 100 

Görögország 54 32 13 100 45 40 15 100 

Magyarország 45 44 11 100 41 39 20 100 

Írország 48 29 23 100 30 29 41 100 

Olaszország 64 28 8 100 54 33 12 100 

Japán 25 47 27 100 26 44 30 100 

Korea 36 37 27 100 24 44 32 100 

Luxemburg 29 59 13 100 37 42 22 100 

Mexikó 72 17 11 100 37 26 38 100 

Hollandia 41 40 19 100 53 29 18 100 

Új-Zéland 30 43 27 100 19 50 31 100 

Norvégia 21 56 23 100 18 51 31 100 

Lengyelország 31 58 10 100 48 40 12 100 

Portugália 80 12 8 100 55 26 19 100 

Szlovákia 28 62 10 100 29 56 15 100 

Spanyolország 64 17 19 100 55 23 22 100 

Svédország 25 52 23 100 30 46 24 100 

N.- Britannia 51 29 20 100 41 25 35 100 

Törökország 26 56 18 100 42 35 24 100 

Svájc 79 15 5 100 49 34 17 100 

USA 22 51 27 100 40 34 26 100 

OECD átlag 41 40 18 100 41 36 23 100 

Forrás: OECD Factbook 2007- Economic, Environmental a Social Statistics 

                                                      
61 Artner Annamária: Globális munkaerőpiac 2009, március, VKI-ECOSTAT kutatások, kézirat, Budapest 
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A hagyományos migráció-befogadó országokban a lakosság korösszetétele hasonló a külföldi 
születésű lakosságéhoz. Az új migráció befogadó országokban a bevándorló lakosság 
korösszetétele fiatalabb a hazai lakosságénál, és gyakran magasabb a képzettségi szintje, mint a 
hazai lakosoké. Néhány országban a két réteg végzettségi szintje hasonló (ilyen országok: 
Írország, Mexikó, Portugália, Törökország, vagy USA). A bevándorlók új igényeket támasztanak 
az új befogadó országokban. Ezek megoldása nemzetközi segítséget is feltételez. Az Unióban 
számos közösségi program, koofinanszírozás zajlik a bevándorlók asszimilációját célzó 
oktatásban. Több hagyományos befogadó ország tapasztalata pedig azt bizonyítja, hogy az 
oktatási rendszer felzárkóztatása révén a második generációs bevándorlók foglalkoztatása 
kiegyenlítődhet a hazaiakéval. 
 
 

2. A BELSŐ MUNKAERŐ MOBILITÁS ÉS AZ „ÚJ EURÓPAI MUNKAERŐ PIAC”62 
 

2.1. Az Unió strukturális és konjunkturális foglalkoztatási gondjai és a belső mobilitás  
 
A munkavállalók földrajzi mobilitása jelentős eszköz lehetne a kibővült Európai Unió 
munkaerő piaci kihívásaival szemben, növelhetné a foglalkoztatás színvonalát. Az EU 
munkaképes korú lakosságának azonban kevesebb, mint 2 százaléka él másik tagállamban, ezért 
fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a valódi mobilitási kultúra létrehozása érdekében.  

Az országok közötti foglalkoztatási szint eltérései ezért nem a konjunktúra 
ciklusokkal változnak, inkább a munkaerő piaci intézményi és szabályozási környezettel 
korrelálnak. Az EU-régióban sokkal nagyobb a divergencia a foglalkoztatás színvonalában, mint 
az USA tagállamai között. Az USA-ban munkanélküliség esetén a munkaerő rugalmasan mozog a 
tagállamokban. Az Unióban, a munkanélküliség növekedésével előbb a munkanélküliség rátája-, 
majd hosszú távon a helyi aktivitási ráta csökken. A munkabérek terhei alig csökkentek az 
Unióban. Ha a munkanélküli segély központi kiadásait nézzük néhány ország esetében, azt látjuk, 
hogy az igen jelentős tétel. Az Unió nagyállamaiban, önmagában ez a tétel komoly fejlesztési 
forrásokat szabadítana fel. Megfelelő infrastrukturális fejlesztésekkel, bérlakás építési 
kezdeményezésekkel jelentősen lehetne mobilizálni a munkaerőt. Az alacsony individuális 
mobilitási készség az európai munkaerő komparatív hátránya az amerikaival szemben. Ebben a 
különbségben minden bvizonnyal a nyelvi különbségek is szerepet játszanak. Ezen csak a 
nyelvtudás fejlesztésével és  tudatos szociálpolitikai reformokkal lehet változtatni, ami a 
munkajogi szabályozást is magában foglalhatja.  

Néhány magas munkanélküliséggel küzdő európai régióban elzárt, fejletlen az infrastruktúra, 
így a tőkemozgás is alacsony. Az Unió strukturális és kohéziós alapjai épp ezt hívatottak 
ellensúlyozni. Ez a cél a közös költségvetés 35 százalékát szívja fel. Az eredmények már 
láthatóak, de korántsem megfelelőek. Az Unió népességének csak alig több mint 5%-a a nem a 
lakóhelye szerinti tagállam állampolgára.  

Az Unió strukturális és konjunkturális foglalkoztatási gondjain enyhíthetne a belső mobilitás 
megteremtése. 2007. új vonást hozott abból a szempontból, hogy az uniós célú közép-kelet, vagy 
dél-európai migráció fő kibocsátói is (gondolunk Romániára, vagy Bulgáriára) uniós tagállamok 
lettek. Ezen országok uniós tagállambeli legalizációs, regisztrációs ügye folyamatban van. Ennek 
a lezárulása minden bizonnyal változtat a belső mobilitás megítélésén is. Ugyanis ma az Unió 
népességének alig több mint 5%-a nem a lakóhelye szerinti tagállam állampolgára. Ezek 

                                                      
62 Ezt Szabó László elemezte részletesen: Uniós tagság-és Versenyképesség. Budapest, 2002. december. Szerk. Zádor Márta. 
ECOSTAT, Kézirat (A tanulmány e részének forrása: Commissiíon of the European Communities- New European Labour Markets, Open 
to All, with Access for All, Brussels 2001 (Communication from the Commission to the Counsil c. dokumentum volt).  
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egyharmada EU nemzetiségű. Ebből következően az EU nemzetiségek kevesebb, mint 2%-a 
dolgozik és tartózkodik hosszabb ideje egy másik tagállamban. A népesség további harmada 
viszont még nem élt a szabad lakóhely megválasztás jogával. Egy másik megközelítésben ez azt 
jelenti, hogy az EU tagállamok állampolgárainak teljes migrációs aránya mindössze 0,75%. Ennek 
is 20%-a ún. visszatérő állampolgár, egy másik 20%-a pedig más tagállamhoz tartozik.  

Egy további, az USA-val is összehasonlítható adat szerint, az EU rezidens népesség 
kevesebb, mint 0,4%-a (mintegy 1,5 millió fő) él más tagállamban. Ugyanez az USA esetében 
mintegy hatszoros (kb. 2,4%). Alig 10 év alatt tehát az USA népesség egynegyede volt 
mobilizálható az államszövetség tagállamai közötti munkaerő áramlásban. Az utóbbi években ez 
a tendencia megváltozott. Ezek vizsgálata folyamatban van. Nem véletlenül lett 2006. „A 
munkaerő mobilitás éve”. (Ezen a területen még sok a teendő. Nem véletlenül vált ez a 2009. évi 
svéd elnökség egyes számú prioritásává.) 

2006-ban az új tagállamok előtti munkaerő piaci nyitások kezdő tapasztalatai már 
rendelkezésre álltak. Eszerint, az új tagállamok munkavállalóinak megjelenése kedvező 
hatással volt a fogadó országok munkaerőpiacára, a szabad munkavállalás korlátozása 
máshol ugyanakkor kedvezőtlen tendenciákat erősített fel. Ezt elemezte az Európai 
Bizottság átmeneti időszak első két évét áttekintő, 2006. február 8-án elfogadott ülésének 
határozata. (Az Európai Bizottságot a csatlakozási szerződés bízta meg azzal, hogy a szabad 
munkavállalásnál bevezetett átmeneti időszak első két évének lejárta előtt részletes jelentésben 
összegezze a tapasztalatokat.) Brüsszel nem látott igazán okot a legtöbb régi EU-tagállam által 
választott korlátozások fenntartására, de nem fogalmazott meg ajánlásokat a 2006. május 1. után 
követendő politikával kapcsolatban. A tagállamok választására van bízva, hogy miként járnak el 
az új tagállamok munkavállalóival szemben a maximum hét éves átmeneti időszak második, 3 
éves szakaszában. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a bővítés után bekövetkezett 
munkaerő-áramlás jót tett a régi 15 EU-tagállam munkaerőpiacának. Hozzájárult annak 
olajozottabb működéséhez. A dokumentum aláhúzza, hogy a bővítés óta általánosságban 
nagyon szerény volt a munkaerő áramlása, amely ritkán érte el a fogadó országok aktív 
keresőinek 1 százalékát. A Bizottság szerint, figyelembe véve, hogy a munkavállalók között nagy 
létszámban voltak egy évnél rövidebb időre érkező ideiglenes munkavállalók vagy 
idénymunkások, a tíz új tagállamból négyszer kevesebb munkavállaló tartózkodik a régi 15 
tagállam területén, mint a régi tagállamokból és tizenkétszer kisebb a számuk, mint a harmadik, 
azaz EU-n kívüli országokból érkezett munkavállalóké. Azoknak az uniós tagoknak pedig – 
Nagy-Britannia, Írország és Svédország –, amelyek liberális szabályozást vezettek be, sem kellett a 
tíz új tagállam munkavállalóinak rohamával szembenézniük.  

A jelentés szerint az új munkavállalók egyenesen áldásos hatást gyakoroltak és inkább 
hozzájárultak a munkaerőpiac egyensúlyi zavarainak kiküszöböléséhez a fogadó országokban. A 
beszámoló arra is kitért, hogy a keleti munkavállalók túlnyomórészt az építőiparban és azokban a 
szolgáltatási szektorokban helyezkedtek el, ahol egyébként is munkaerőhiány gondok voltak, és 
inkább átlagot meghaladó szakmai képesítéssel rendelkeznek. Az Európai Bizottság az érintett 
országok szociális partnereivel folytatott konzultációk után arra a következtetésre jutott, hogy az 
átmeneti időszak alatt alkalmazott korlátozásokat olyan másodlagos hatások kísérték, 
amelyek zavart okoztak a munkaerőpiac működésében. Az illetékes tagállami tárgyalópartnerek 
ugyanis megerősítették, hogy a korlátozó intézkedések következtében olyan kedvezőtlen 
jelenségek erősödtek fel, mint a feketemunka, az "egyéni ál-vállalkozók", az alvállalkozói 
szerződésekkel való visszaélések és egyebek. „A kiküldött munkások és az „álvállalkozóknak” 
kiadott munkavállalási engedélyek számának abnormális mértékű növekedéséről a bizottsági 
kérdőívre adott válaszában számos nemzeti hatóság beszámolt” – ismertette a jelentés egyik 
fajsúlyos megállapítását a foglalkoztatás ügyi biztos. Aki szerint ezek az anomáliák a kiküldött 
munkásokra vonatkozó nemzeti vagy a közösségi jogszabályok nem- vagy rossz alkalmazására 
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mutatnak rá. De akármi is legyen ezeknek a hátterében, a biztos szerint vélt vagy valós szociális 
dömping az eredmény, ami mind a fogadó ország, mind, pedig a munkavállalók számára káros, 
nem is szólva a közvéleményre gyakorolt negatív hatásról. A Bizottság felkérte a tagállamokat, 
hogy alaposan gondolkodjanak el arról, van-e értelme a korlátozások fenntartásának, különös 
tekintettel a nyitást végrehajtó országok kedvező tapasztalataira és a korlátozás következtében a 
munkaerőpiacon jelentkező egyensúlyi zavarokra. Brüsszel arra is kérte a tagállamokat, hogy csak 
az érintett nemzeti szereplőkkel, mindenekelőtt a szociális partnerekkel folytatott konzultációk 
után döntsenek a következő években alkalmazandó politikájukról. Ha a tagállamok a 2006-2009-
es időszakban mégis fenntartanák a korlátozásokat, a Bizottság arra kérheti őket, hogy a hivatalos 
értesítéshez (notifikációhoz) egy emlékeztetőt is mellékeljenek, amelyben megjelölik az 
intézkedések végrehajtásának módozatait, azok tiszteletben tartását biztosítandó. 

A határozat szerint ugyancsak intézkedéseket javasolhat a munkaerő-áramlás 
szisztematikusabb statisztikai nyilvántartására, például az éves migrációs jelentések keretében. Az 
Európai Bizottság 2006-ig 20 országból gyűjtötte be az átmeneti időszakkal kapcsolatos 
információkat, amelyekkel Belgium, Írország, Luxemburg, Finnország és Ciprus maradt még 
adós. Szakértők szerint az egyes országok földrajzi közelsége a meghatározó tényező, miként az 
is nagy hatással lesz az egyes országok döntésére, hogy szomszédjaik milyen munkaerő piaci 
korlátozás mellett teszik le a voksot. Franciaország egyfajta köztes megoldást fontolgatott, amely 
kétoldalú szerződés keretében nagyobb hozzáférést engedne a munkaerőpiacához. 
 
 

2.2. Az Unió belső migrációs folyamatának megítélése a bővítés ötödik évfordulóján 
 
Öt év telt el azóta, hogy 2004. május elsején tíz új tagországgal bővült az Európai Unió. 
Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Litvánia, Észtország, Lettország, 
Ciprus és Málta belépésével, 73 millióval nőtt az EU lélekszáma, a határok pedig keletre tolódtak. 
A Bizottság értékelése szerint az akkori bővítés egyértelműen sikertörténet: elemzések 
szerint a tíz új tag felvételével gazdaságilag mind a régi, mind az új tagok jól jártak, a közöttük 
lévő kereskedelem volumene pedig – kevesebb, mint tíz év alatt – közel megháromszorozódott. 
A testület ezzel egyidejűleg arra biztatta a régi tagállamokat, hogy bontsák le a munkaerő szabad 
áramlásának útjában álló akadályokat, kiemelve, hogy a 2004-es és 2007-es bővítést követő 
migrációs áramlás pozitív gazdasági hatásokkal járt azokban az országokban, melyek nem 
korlátozták az új tagok munkavállalását.63 

2009. május elsejével egyébként már Dánia és Belgium is lehetővé tette, hogy a 2004-ben 
csatlakozottak közül nyolc állam munkavállalói akadály nélkül dolgozhassanak náluk. (Az 
átmeneti korlátozó intézkedések Ciprusra és Máltára nem vonatkoztak.) Sőt, Dánia a román és a 
bolgár munkavállalók előtt is megnyitotta kapuit. A „régiek” közül egyedül Németország és 
Ausztria kíván élni az Uniós jog adta lehetőséggel, és 2011-ig korlátozná az érintett nyolc 
tagállam szabad munkavállalását. (Mindemellett a legtöbb régi tagállam a bolgárok és a románok 
munkavállalását továbbra is engedélyhez köti.) 

A Bizottság jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a keletről nyugatra tartó migráció 
az EU gazdaságát évente körülbelül 30-50 milliárd euróval „gazdagítja”, ami a GDP 0,8 
százalékának felel meg. A tanulmány szerint bár a mostani válság lelassítja a munkaerő-
áramlást, ám a gazdasági talpra állás a kelet-nyugati irányú migráció fellendüléséhez vezethet, ami 
2020-ig nagyjából további 50 milliárd euróval növelheti a térség GDP-jét. A bővítés ötödik 
évfordulójára időzített jelentés úgy becsüli, hogy 2004 és 2007 között körülbelül egymillió ember 

                                                      
63 European Commission Five years of an enlarged EU Economic achivements and challenges/ European Economy 1/2009. 
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áramlott az új tagállamokból a régiekbe, és ugyanebben az időszakban további 1,8 millió 
potenciális munkavállaló hagyta el Romániát és Bulgáriát (jóllehet ezek az országok ebben az 
időszakban még nem voltak az Unió tagjai). Mindent összevetve az új tagállamokból nagyjából 
3,8 millió személy próbált szerencsét a régi Tizenötök valamelyikében. Ha a kelet-európaiakkal 
szembeni valamennyi munkavállalási korlátozás megszűnik, akkor 2020-ra ez a szám elérheti a 
8,4 milliót. 

A jelentés ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a gazdasági válság és az ennek 
következtében növekvő munkanélküliség visszavetheti a nyugati irányú migrációt, ami 
azt is jelenti, hogy – rövidtávon legalábbis – a munkavállalók egy része visszatérhet Kelet-
Európába. Az adatok nagyjából egybeesnek a bővítés előtt készített előrejelzések adataival, a 
munkavállalók eloszlása azonban már korántsem felel meg az akkori várakozásoknak. Több, 
kelet-európaiak szemében vonzó ország (így Németország) ugyanis zárva tartotta kapuit, ezért a 
potenciális munkavállalók inkább azokra a tagállamokra összpontosítottak, amelyek nem 
korlátozták a szabad munkavállalást. Így eshetett meg, hogy Nagy-Britannia és Írország „szívta 
föl” az új tagállamok nyugatra vándorolt munkavállalóinak 70 százalékát, a román és a bolgár 
migránsok 80 százaléka pedig Spanyolországban és Olaszországban próbált szerencsét. 
 

III/8. táblázat: A külföldi lakosok megoszlása nemzetiség szerint Ausztriában 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Volt Jugoszlávia 315,8 319,9 322,2 316,9 314,1 313,9 311,1 310,2 305,7 301,8 

Törökország 132,2 129,6 127,3 126,9 126,8 124,8 120,0 115,5 111,0 109,3 

Egyéb országok 238,4 244,4 252,3 274,5 302,3 320,8 345,7 376,0 400,9 429,2 

Összes 686,5 694,0 701,8 718,3 743,3 759,6 776,8 801,6 817,9 840,2 

Forrás: OECD Metadata 

 
Látjuk, hogy a munkaerő piacait megnyitó Nagy-Britanniában a lengyel bevándorlók létszáma 

volt a legmagasabb, míg az újak előtt kapuit zárva tartó Ausztriában a volt Jugoszlávia területéről 
érkezett a legtöbb immigráns. 
 

III/9. táblázat: A külföldi munkaerő nemzetiség szerinti megoszlása Nagy-Britanniában (ezer fő) 
 

Ország 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Lengyelország .. .. .. .. .. .. .. .. 151,0 292,0 

Írország 221,0 20,0 206,0 212,0 179,0 179,0 172,0 175,0 152,0 162,0 

India 71,0 66,0 61,0 61,0 69,0 82,0 97,0 100,0 154,0 159,0 

Franciaország 49,0 44,0 48,0 47,0 60,0 59,0 51,0 58,0 55,0 77,0 

Ausztrália 31,0 36,0 54,0 46,0 57,0 55,0 63,0 58,0 69,0 74,0 

Észak-Afrika .. .. .. .. .. .. .. .. 76,0 68,0 

Egyesült Államok 63,0 55,0 61,0 75,0 52,0 62,0 68,0 61,0 69,0 58,0 

Nigéria .. .. .. .. .. .. .. .. 34,0 54,0 

Pakisztán 20,0 27,0 31,0 29,0 31,0 27,0 31,0 29,0 30,0 51,0 

Portugália 23,0 20,0 15,0 35,0 47,0 52,0 50,0 39,0 38,0 50,0 

Olaszország 52,0 43,0 55,0 58,0 58,0 53,0 67,0 45,0 42,0 49,0 

Németország 39,0 44,0 33,0 35,0 32,0 39,0 48,0 50,0 51,0 47,0 

Fülöp szigetek .. .. .. .. .. .. .. .. 43,0 47,0 

Litvánia .. .. .. .. .. .. .. .. 31,0 37,0 

Zimbabwe .. .. .. .. .. .. .. .. 42,0 36,0 

Kiemeltek összesen 
ösösszesenösszesen 

470,0 450,0 543,0 631,0 666,0 714,0 798,0 889,0 736,0 774,0 

Összes 1039,0 1005,0 1107,0 1229,0 1251,0 1322,0 1445,0 1504,0 1773,0 2035,0 

Forrás: OECD Metadata 
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A legnagyobb kivándorlást egyébként éppen a 2007-ben csatlakozott két ország tudhatja 
magáénak: a román lakosság 7,2 százaléka, a bolgár népességnek pedig a 4,1 százaléka döntött 
úgy, hogy Nyugat-Európában keresi a boldogulást. Őket követik a litvánok (3,8 százalék) és a 
lengyelek (3,4 százalék). A migránsok 80 százaléka egyébként vagy lengyel, vagy román. A 
jövőbeni vándorlás mértéke nagymértékben függ attól, hogy a gazdasági válság elhúzódása és 
annak következményei milyen hatással lesznek a kibocsátó és migráció fogadó országokra. 
 

III/10. táblázat: A külföldi lakosok kiáramlása a régióba egyes OECD országokból  
(ezer fő, a népesség regiszter alapján számolva) 

 

Ország 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ausztria 44,9 47,3 44,4 51,0 38,8 46,1 48,3 47,5 52,9 53,7 

Belgium 36,3 36,4 35,6 31,4 31,0 33,9 37,7 38,5 39,4 38,5 

Csehország 0,2 0,1 0,2 20,6 31,1 33,2 33,8 21,8 31,4 18,4 

Dánia 7,7 8,2 8,3 8,9 8,7 8,7 9,4 9,4 17,3 15,0 

Finnország 1,7 2,0 4,1 2,2 2,8 2,3 4,2 2,6 2,7 3,1 

Németország 639,0 555,6 562,8 497,0 505,6 499,1 547,0 483,6 483,8 475,8 

Magyarország 2,3 2,5 2,2 1,9 2,4 2,6 3,5 3,3 3,2 4,1 

Japán 188,1 199,7 210,9 232,8 248,4 259,4 278,5 292,0 218,8 214,9 

Luxemburg 6,7 6,9 7,0 7,6 8,3 6,9 7,5 7,2 7,7 8,6 

Hollandia 21,3 20,7 20,7 20,4 21,2 21,9 23,5 24,0 26,5 29,0 

Norvégia 12,0 12,7 14,9 15,2 12,3 14,3 13,9 12,6 12,5 13,3 

Szlovákia .. .. .. .. .. 3,6 5,0 1,1 1,5 2,0 

Spanyolország .. .. .. .. 6,9 10,0 41,9 48,7 120,3 199,0 

Svédország 14,1 13,6 12,6 12,7 14,3 15,1 16,0 15,9 20,0 20,2 

Svájc 59,0 58,1 55,8 52,7 49,7 46,3 47,9 49,7 53,0 56,2 

           

Ausztrália           

Folyamatos befog. 19,2 17,9 20,8 23,4 24,1 24,9 29,9 31,6 33,6 35,2 

Hosszú távú befog. 30,3 29,4 30,9 42,2 31,9 29,5 29,6 31,8 34,4 36,1 

Korea .. .. 89,1 107,2 114,0 152,3 148,8 266,7 183,0 163,6 

Mexikó 25,0 21,5 22,6 25,7 26,8 24,4 24,1 30,3 31,7 40,2 

Új-Zéland 16,2 15,9 15,6 28,6 22,4 25,4 29,0 30,6 20,5 21,5 

N.-Britannia 125,7 151,6 159,6 148,5 173,7 170,6 146,6 173,8 193,7 169,0 

Forrás: OECD Metadata 

 

2007-ben az intra-EU-s munkaerő-áramlás 25%-át a lengyelek, 19 százalékát a román 
munkavállalók adták. A németek 7 százaléka, az angolok 6 százaléka, míg a franciák 5 százaléka 
költözött másik tagállamba. A munkaerőmozgás harmada Nagy-Britanniába, 18 százaléka 
Spanyolországba, míg 10 százaléka Írországba irányult. A lengyelek 60 százaléka a szigetországot 
választotta célországnak, ezt követte Írország. Spanyolországba a Közép-Kelet Európából 
érkezők 50 százalék feletti hányada Romániából és Bulgáriából érkezett. A románok 25 
százalékban Olaszországot választották munkavállalási célországként. 

A legmozgékonyabb ország Litvánia volt. Lakosságának 3,1 százaléka próbált szerencsét 
másik tagállamban. Őt követi Ciprus 3%-kal, majd Lengyelország és Szlovákia 2 százalékkal. 
Érdekesség, hogy 1,2 százalékos népességi mobilitással Portugália is jelentős migráns kibocsátó 
ország volt. Az új tagállamok közül Magyarország és Csehország intra-EU mobilitási rátája 
a régi EU15-ök mobilitási szintje alatt marad. A munkaképes korú román lakosság 2,5 
százaléka mozdult az utóbbi 4 évben, míg a bulgárok 1,7 százaléka keresett munkát másik Uniós 
tagállamban. Hosszabb időtávot vizsgálva az intra-Uniós mobilitásban Portugália jár az élen 9 
százalékkal, őt követi Írország 8,2 százalékkal. 
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III/11. táblázat: Külföldi lakosok beáramlás egyes OECD országokban a régióból (ezer fő) 
 

Ország 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ausztria 59,2 72,4 66,0 74,8 92,6 97,2 108,9 101,5 85,4 92,0 

Belgium 50,7 57,8 57,3 66,0 70,2 68,8 72,4 77,4 83,4 93,4 

Csehország 7,9 6,8 4,2 11,3 43,6 57,4 50,8 58,6 66,1 102,5 

Dánia 21,3 20,3 22,9 25,2 22,0 18,7 18,8 20,1 24,0 23,5 

Finnország 8,3 7,9 9,1 11,0 10,0 9,4 11,5 12,7 13,9 17,5 

Németország 605,5 673,9 648,8 685,3 658,3 601,8 602,2 579,3 558,5 574,8 

Magyarország 16,1 20,2 20,2 20,3 18,0 19,4 22,2 25,6 19,4 22,6 

Japán 265,5 281,9 345,8 351,2 343,8 373,9 372,0 372,3 325,6 336,6 

Luxemburg 10,6 11,8 10,8 11,1 11,0 12,6 12,2 13,8 13,7 15,8 

Hollandia 81,7 78,4 91,4 94,5 86,6 73,6 65,1 63,4 67,7 80,3 

Norvégia 26,7 32,2 27,8 25,4 30,8 26,8 27,9 31,4 37,4 53,5 

Szlovákia 6,4 5,9 4,6 4,7 4,8 4,6 7,9 7,7 11,3 14,8 

Spanyolország 57,2 99,1 330,9 394,0 443,1 429,5 645,8 682,7 803,0 920,5 

Svédország 35,7 34,6 42,6 44,1 47,6 48,0 47,6 51,3 80,4 83,5 

Svájc 74,9 85,8 87,4 101,4 101,9 94,0 96,3 94,4 102,7 139,7 

Ausztrália           

-Tartós tartózk. 94,2 101,0 111,3 131,2 121,2 125,9 150,0 167,3 179,8 191,9 

-Ideigl. tartózk. 173,2 194,1 224,0 245,1 240,5 244,7 261,6 289,4 321,6 368,5 

Kanada           

-Tartós  174,2 190,0 227,5 250,6 229,0 221,4 235,8 262,2 251,6 236,8 

-Ideigl. tartózk. 198,4 232,8 260,9 282,0 262,0 243,3 244,3 246,7 268,1 281,2 

Franciaország 110,7 82,8 91,9 106,9 124,3 136,4 141,6 135,9 135,1 128,9 

Görögország 38,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Írország 21,7 22,2 27,8 32,7 39,9 42,4 41,8 66,1 88,9 89,5 

Olaszország 111,0 268,0 271,5 232,8 388,1 .. 319,3 206,8 181,5 252,4 

Korea .. .. 185,4 172,5 170,9 178,3 188,8 266,3 314,7 317,6 

Mexikó 25,3 22,7 24,2 26,1 24,6 29,1 34,0 39,3 47,6 50,8 

Új-Zéland 27,4 31,0 37,6 54,4 47,5 43,0 36,2 54,1 49,8 46,8 

Lengyelország 5,2 17,3 15,9 21,5 30,2 30,3 36,9 38,5 34,2 40,6 

Portugália 6,5 10,5 15,9 151,4 72,0 31,8 34,1 28,1 22,5 32,6 

Törökország 143,0 154,3 162,3 154,9 151,8 147,2 148,0 169,7 191,0 174,9 

N.-Britannia 287,4 338,4 379,3 369,5 415,6 408,6 497,9 466,4 509,8 501,8 

USA           

-Tartós  653,2 644,8 841,0 1058,9 1059,4 703,5 957,9 1122,4 1266,3 1052,4 

-Ideigl.tartózk. 997,3 1106,6 1249,4 1375,1 1282,6 1233,4 1299,3 1323,5 1457,9 1606,9 

A fenti országok és 
Svájc+Nor-végia 
együtt) 

1604,8 1946,2 2226,4 2483,9 2710,6 2211,2 2861,3 2761,6 2938,8 3280,1 

Észak-Amerika 
 -Tartós 

827,4 834,7 1068,5 1309,5 1288,4 924,9 1193,7 1384,6 1517,9 1289,2 

Forrás: OECD Metadata 

 

Az új tagországok mobilitásának fő jellemzője, hogy az nem végleges letelepedési 
szándékkal történik, hanem rövidebb idejű munkavállalásként. A Nagy-Britanniába és 
Írországba érkezett munkavállalók több mint fele már hazatért. Ahogy az új tagországokban a 
fiatal generáció aránya csökken, középtávon, az Unión belüli mobilitás tendenciája is inkább 
csökkenni fog.  

Úgy tűnik nem a munkaerő korlátozások a döntőek, hanem a munkaerő piaci igények, 
kapcsolati rendszerek és nyelvtudási készségek (Németország és Ausztria esete ezt igazolja, ezért 
súlyos gond itt az illegális munkavállalás.) 

Az életkort tekintve a román és bolgár migránsok átlag életkora 35 év. Fiatalabb a migránsok 
korösszetétele, mint a fogadó országé, és általában ezek foglalkoztatási rátája megegyezik a 
fogadó országéval. Általában a feldolgozó iparban, építőiparban, szolgáltatási szektorban 
dolgoznak, és háztartási alkalmazottként találnak munkát. Általános szakképzettségi 



TANULMÁNYOK 

 
BŐVÜLŐ EURÓPA 2010.  I I .  NEGYEDÉV  (42. SZÁM)  

 

 72 

szintjüket tekintve a román és bolgár munkavállalók tartoznak a legalacsonyabb szakképzettségi 
kategóriába. Az egyetemet végzettek aránya a mobil rétegen belül az Uniós átlag szintjén mozog. 
A „brain drain” hatás is érvényesül és a balti tagországokban és Lengyelországban is érezhető 
munkaerőhiány alakult ki bizonyos magas szakképzettséget igénylő területen. Több országban 
indult akció a migráns munkaerő hazacsábítására. Mindezt a mostani válság erősen befolyásolja. 
 
 

A belső munkaerőmozgás szempontjából kiemelhető Lengyelország és Románia 
esete 

 
Lengyelország gazdasági növekedésének van egy, a többi új tagországtól eléggé eltérő, munkaerő 
forrás oldali specialitása; az 1999. évet követően ugyanis a gazdasági növekedés ütemének 
visszaesése nyomán egészen 2004-ig bezárólag, több mint 3 millió fővel csökkent a 
foglalkoztatottak száma. 

Arról nincs pontos adat, hogy mennyi lengyel vendégmunkás dolgozik külföldön. Egyes 
becslések szerint ez mintegy 2,3 millió főre tehető, ami a foglalkoztattak számának 1-1,5%-a. Ez 
a munkaerőforrás akkor is fontos nemzeti jövedelemnövelő tényező, amikor külföldre megy, 
mivel jelentős összegű jövedelmet utal haza (a Lengyel Nemzeti Bank becslése szerint 2006-ban 
ennek összege mintegy 3,6 milliárd eurót tett ki) és akkor is, amikor hazatérnek, mert jórészt nem 
alkalmazottként folytatják a tevékenységüket, hanem vállalkozóként.64 A haza utalt jövedelmek 
hatása abban is megmutatkozik, hogy az új tagországok közül itt a legmagasabb (84,8%) a 2007. 
évi nettó nemzeti jövedelem GDP-hez viszonyított aránya. Volt olyan év (a 2000.), amikor ez 
meghaladta az régi tagországok átlagát, amely főleg a jelentős összeget kitevő profit repatriálások 
nyomán majd 10 százalékponttal meghaladja az új tagországok többségének adatát. 

Mindez általánosítva azt jelenti, hogy a lengyel gazdaságban alacsony gazdasági növekedés 
esetén jelentős munkaerő felszabadulás következik be, amit az is ösztönöz, hogy a lengyel 
munkaerő eléggé mobil. Az is köztudott, hogy nyugat-Európában növekvő számú lengyel 
vendégmunkás dolgozik, akiknek a hiánya, ha mennyiségileg nem is jelent növekedési korlátot, de 
egyes szakmákban szűk keresztmetszethez is vezethet. Ez azzal jár, hogy ilyenkor a növekedés 
mérséklődése erőteljesebb lehet, mint máshol, a gazdaság élénkülésekor viszont a gyorsulás 
üteme lehet magasabb, mint a többi új tagországban. 

Romániában a csatlakozás előtt és után is megfigyelhető a foglalkoztatási ráta számottevő 
csökkenése: 1997-ben még 65,4% volt ez a mutató, jelenleg alig haladja meg a magyar és a lengyel 
színvonalat. Ez is arra vezethető vissza, hogy úgyanúgy, mint Lengyelországban, jelentős a 
külföldön dolgozó román vendégmunkások száma. Az is egyedülálló sajátosság, hogy a nettó 
nemzeti jövedelem GDP-hez viszonyított aránya Romániában – a tagországok között – 
egyedüliként 100% közeli/körüli értéket mutat. (1998-ban például 99,1% volt ez a szint, 2003-
ban pedig 103,1%-ra nőtt, 2006-ban pedig ismét 100% alatti annak aránya). Ez alapvetően két 
dologra vezethető vissza: 
 

 egyrészt arra, hogy a privatizáció viszonylag későn indult be az országban,65 emiatt a 
külföldi tulajdonú vállalkozások még abban a fejlődési szakaszban tartanak, amikor még 
nem viszik ki a megtermelt profitjukat, hanem inkább újra befektetik azt; 

                                                      
64 Forrás: Origó – Visszavonulóban a lengyel vendégmunkások, 2008. augusztus 8. és Menedzsment Fórum – A kivándorolt 
vendégmunkások segítik a lengyel gazdaságot. 2007. november 9. 
65 Az EU-15 országokból származó FDI behozatal értéke a korábbi évek 3,0 milliárd eurós összegéről 2006-ban 7,4 milliárdra változott, 
amellyel Lengyelország után Románia lett a második az FDI rangsorban. (Forrás: Eurostat – EU-15 Foreign Direct Investment in the new 
Member States, (Statistics in focus, 71/2008.) 
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 másrészt arra a már említett tényre, hogy a külföldi munkavállalás – a lengyelek után – a 
románoknál a legnagyobb arányú és ezek a külföldön dolgozó vendégmunkások 
munkabérük egy jelentős hányadát hazautalják. 

 
A bővítés egyébként a gazdasági mellett intézményi változásokat is generált, ám – a korábbi 

félelmek dacára – a döntéshozatali eljárás nem lassult le. Igaz, vannak olyan területek, amelyek 
megszenvedték a tagok számának emelkedését – különösen azok a területek, ahol egyhangú 
döntésekre van szükség (ilyen például a bel- és igazságügy). 

Az EU még nem érte el azt a pontot, hogy az új tagállamok szabják meg a napirendet, 
egyrészt mivel ezen országok kormányai még mindig inkább a belpolitikára összpontosítanak, 
másrészt a közösség még mindig nem emésztette meg teljes mértékben a nagyarányú bővítést. 
Nem csoda hát, ha több tagállamban nem lelkesednek a további tagfelvétel gondolatáért, és azt a 
tendenciát a Lisszaboni Szerződés ratifikációját övező patthelyzet, illetve a gazdasági válság csak 
tovább erősítette. 
 
 

2.3. A belföldi és nemzetközi vándorlás hazai jellemzői 
 
Az Európai Unió 2004. május elsejei bővítésekor a tagállamok legfeljebb hét évre szóló átmeneti 
mentességet kaptak a szabad munkavállalás uniós elvének alkalmazása alól. Az akkor 
korlátozásokkal élő tagországok jó része már feloldotta ezeket. 

2009. májusa óta a magyar állampolgároknak már csak Németországban és 
Ausztriában van szükségük munkavállalási engedélyre. Egy osztrák-magyar kétoldalú 
egyezmény alapján meghatározott számú határ menti ingázó vállalhat munkát Ausztriában, 
emellett Ausztria bizonyos esetekben, így például ötven hiányszakmában könnyített feltételeket 
alkalmaz. Legfeljebb húszezer kelet-közép-európai új munkavállaló érkezésére lehet számítani 
azután, hogy jövőre megszűnnek az osztrák munkaerőpiaci korlátozások Ausztriában. Már 
jelenleg is a munkavállalók tíz százaléka érkezik Magyarországról, többségükben ingázók. Az 
eddigi tapasztalatok kedvezőek. Az osztrák és a magyar gazdasági kamara közös, kétnyelvű 
tanácsadó szolgáltatásával sikerült megakadályozni a bérdömpinget. Ausztriában is erősödik az a 
vélemény, hogy az országnak "rendezett bevándorlásra" van szüksége, hogy megakadályozza a 
társadalom elöregedését, az eddigi intézkedések, a nyugdíjkorhatár felemelése és a nők 
foglalkoztatásának elősegítése nem elegendőek. 
 

III/12. táblázat: A belföldi vándorlás adatai, 1990-2010 
 

Év 

A vándorlók száma összesen 

Teljes belföldi vándorlás egyenlege Teljes 
vándorlási 
arányszám 

Népesség településjelleg szerinti 
megoszlása 

állandó ideiglenes 

Budapest 
Többi 
város 

község 

Budapest 
többi 
város 

Község százalék (%) 

1990 213 625 261 006 11 751 -4 889 -6 862 4,1 19,4 42,4 38,2 

1991 188 381 210 445 7 067 1 573 -8 640 3,4 19,4 42,7 37,8 

1992 204 641 199 467 3 302 2 755 -6 057 3,5 19,4 43,2 37,4 

1993 207 839 185 031 -1 479 1 635 -516 3,5 19,3 43,8 36,8 

1994 209 075 150 345 -8 580 3 894 4 686 3,3 19,2 44,5 36,3 

1995 210 909 195 714 -11 204 -5 918 17 122 3,6 18,6 44,2 37,2 

1996 208 971 216 903 -7 980 -5 102 13 082 3,9 18,4 44,5 37,1 

1997 219 837 198 978 -12 348 -8 259 20 607 3,8 18,2 45,0 36,9 

1998 224 208 195 696 -10 553 -6 706 17 259 3,9 18,0 45,7 36,3 

1999 220 185 178 869 -14 409 -3 892 18 301 3,7 17,8 45,7 36,5 

2000 229 007 175 972 -18 376 -6 759 25 115 3,7 17,5 46,1 36,4 
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III/12. táblázat (folytatás) 
 

Év 

A vándorlók száma összesen 

Teljes belföldi vándorlás egyenlege Teljes 
vándorlási 
arányszám 

Népesség településjelleg szerinti 
megoszlása 

állandó ideiglenes 

Budapest 
Többi 
város 

község 

Budapest 
többi 
város 

Község százalék (%) 

2001 216 853 183 024 -14 200 -7 021 21 221 3,5 17,2 47,1 35,7 

2002 232 717 187 002 -11 058 -6 265 17 323 3,8 17,1 48,0 34,9 

2003 242 537 192 834 -10 279 -5 071 15 350 3,8 17,0 48,0 35,1 

2004 218 567 200 897 -7 239 -3 497 10 736 3,7 16,9 48,2 34,9 

2005 222 275 210 878 -4 450 -724 5 174 3,8 16,8 49,3 33,9 

2006 253 562 235 633 -2 432 1 813 619 4,3 16,9 50,1 33,0 

2007 255 221 258 953 5 891 608 -6 499 4,2 16,8 50,1 33,1 

2008 242 191 154 953 6 632 9 956 -16 588 3,3 16,9 50,8 32,3 

2009* 221 800 162 550 9 100 5 400 -14 500 .. 17,1 51,3 31,6 

2010* .. .. .. .. .. .. 17,2 51,4 31,4 

Forrás: Statisztikai Évkönyv 2008; KSH STADAT 2010; Ecostat számítás 
Megjegyzés: */Előzetes, részben becsült adatok 

 
 

A teljes belföldi vándorlási egyenleg 
 
Ez az ország adott közigazgatási egységébe állandó és ideiglenes jelleggel bejelentkezők, valamint 
visszavándorlók és az onnan más közigazgatási egységbe állandó és ideiglenes jelleggel 
bejelentkezők és visszavándorlók számának különbözete.66 

Hazánkban az állandó, illetve az ideiglenes belföldi vándorlások száma a rendszerváltozást 
követő években némileg csökkent, majd kisebb-nagyobb ingadozásokkal 2007-ben érte el eddigi 
tetőpontját. A vándorlók együttes száma ekkor fél millió fölé emelkedett, azonban azóta 100 
ezret meghaladó visszaesés következett be. Ennek megfelelően a teljes vándorlási különbözet 
2006-2007-ben – 1990 óta először – 4 millió fölé emelkedett, ezzel szemben 2008-ra az 1994-es 
eddigi mélypontra, amikor 3,3 millióra zuhant. Tehát egy magyar lakos a jelenlegi vándorlási 
viszonyokat konzerválva, élete során háromszor változtatna belföldön lakóhelyet. Az ideiglenes 
jelleggel lakóhelyet változtatók között másfél évtizede enyhe nőtöbblet jelentkezik, míg az 
állandó vándorlás nemek tekintetében kiegyenlített képet mutat. Mindkét vándorlási típusnál az 
idősebb korosztályok aktivitása nőtt, míg a fiatalabbaké csökkenést jelez. Ez az idősödés 
tendenciáján túl, egyrészt az oktatási expanzió hatására iskolarendszerben eltöltött idő, másrészt a 
megfelelő anyagi fedezet előteremtéséhez szükséges idő meghosszabbodásának a következménye 
lehet.67 

A belföldi vándorlás irányában jelentős változások mentek végbe a rendszerváltozás 
óta eltelt időszakban. A kilencvenes évektől erőteljes szuburbanizációs folyamat kezdődött, 
megindult a városokból való kiköltözés, vagyis az állandó vándorlások preferált célpontjai 
Budapest és a városok helyett a községek lettek. A Budapestről való elköltözések főként a Pest 
megyei települések, a főváros agglomerációs övezete felé irányultak. Ebben az elvándorlók egy 
részénél a pihenés és otthonteremtés céljából kedvezőbb miliő preferálása, másik részüknél 
viszont az infrastrukturálisan fejletlenebb településeken való könnyebb megélhetés reménye 
játszhatott szerepet. Az elvándorlás erőssége egészen az ezredfordulóig nőtt, utána 
azonban fokozatos mérséklődés tapasztalható. Az ideiglenes elköltözések iránya elsősorban a 
főváros és a többi város felé mutat, mivel a kisebb településeken élő emberek, lehetőségek 

                                                      
66 Széll Krisztián: A gazdasági-társadalmi környezetet meghatározó demográfiai folyamatok: Fehérkönyv, budapest, ECOSTAT kézirat 
67 Ezt a részt Széll Krisztián: A gazdasági-társadalmi környezetet meghatározó demográfiai folyamatok: Fehérkönyv, budapest, 
ECOSTAT kézirattát idézve foglaltuk össze 
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hiányában a városokban próbálnak inkább boldogulni (pl. tanulás, munka). Azonban itt is 
hasonló folyamatok zajlottak, mint az állandó vándorlások esetében, ugyanúgy csökkent, sőt az 
ezredfordulóig mínuszba is fordult a főváros ideiglenes vándorlási egyenlege, ezt követően 
viszont nagymértékű emelkedésbe kezdett. Mindezekből következően a főváros teljes, vagyis 
az állandó és az ideiglenes vándorlási különbözeteinek az együttes egyenlege 2007-ben, 
1992 után újra pozitívba fordult. Megegyező a tendencia a városok esetében is, csak kisebb 
intenzitással. Eközben a községeknél az utóbbi években vándorlási veszteség keletkezett. Ezek 
együttes eredménye, hogy jelenleg a lakosság 17,2 százaléka a fővárosban, 51,4 százaléka 
városokban és 31,4 százaléka községekben él. 

Magyarországon a nemzetközi vándorlási különbözet a rendszerváltozás óta pozitív, 
tehát a külföldről hazánkba vándorlók száma magasabb a kivándorlókénál, ami jelentősen 
hozzájárul a magyar népesség fogyásának enyhítéséhez. A bevándorlói többlet nélkül a 
magyar népesség átlagosan csaknem kétszer akkora ütemmel csökkenne. Az 1990-2007 
közötti időszakot tekintve ez átlagosan évi 20 ezer fő körüli bevándorlót jelent, miközben a 
kivándorlók számának éves átlaga mindössze néhány száz fővel haladja meg a 3 ezret. A 
bevándorlók jelentős hányada európai országokból érkezik, azon belül is leginkább Romániából, 
Szerbiából és Ukrajnából. A fiatalabb korosztályok felülreprezentáltak a bevándorlók körében, de 
az idősebb korcsoportok aránya némi növekedést mutat. Az Európán kívüli legnagyobb 
kibocsátó ország Kína. A hiányos statisztikák ellenére kijelenthető, hogy a Magyarországról 
elvándorlók frekventált célja Németország, melyet Ausztria követ. A pozitív vándorlási 
különbözet eredménye, hogy az itt tartózkodó külföldi állampolgárok száma folyamatosan 
növekszik, így napjainkra meghaladja a 180 ezer főt. Az itt élő külföldiek csaknem 40 százaléka a 
25-39 éves korosztály tagja, vagyis a munkaképesség szempontjából legaktívabb korosztályok, 
akiket magas képzettség és foglalkoztatási szint jellemez. 
 

III/13. táblázat: A magarországi nemzetközi vándorlás összefoglaló adatai* 
 

Év 
Magyarországra 

bevándorló külföldi 
állampolgárok száma 

Magyarországról 
kivándorló külföldi 
állampolgár száma 

Vándorlási különbözet 

Magyarországon tartózkodó külföldi 
állampolgárok(január 1.) 

száma 
az összné-pesség 

százalékában 

1990 37 242 11 271 25 971 .. .. 

1991 22 974 5 376 17 598 .. .. 

1992 15 113 4 594 10 519 .. .. 

1993 16 397 2 901 13 496 123 184 1,19 

1994** 12 752 2 378 10 374 130 710 1,26 

1995 14 008 2 401 11 607 138 101 1,34 

1996 13 734 2 833 10 901 139 954 1,36 

1997 13 283 1 928 11 355 142 506 1,38 

1998 16 052 2 343 13 709 148 263 1,44 

1999 20 151 2 460 17 691 150 245 1,47 

2000*** 20 184 2 208 17 976 153 125 1,50 

2001 20 308 1 944 18 364 110 028 1,08 

2002 17 972 2 388 15 584 116 429 1,14 

2003 19 365 2 553 16 812 115 888 1,14 

2004 22 164 3 466 18 698 130 109 1,29 

2005 25 582 3 320 22 262 142 153 1,41 

2006 23 569 3 956 19 613 154 430 1,53 

2007 22 607 4 133 18 474 166 030 1,65 

2008 .. .. .. 174 697 1,74 

2009 .. .. .. 184 358 1,84 

Forrás: Demográfiai Évkönyv 2008; Ecostat számítás 
Megjegyzés: */Az arányszámok a 2001. február 1-jei népszámlálás adatai alapján továbbvezetett és visszamenőleg korrigált évközepi 
népességszámokkal számolva. **/A visszatekintő adatok nem hasonlíthatóak össze, mivel 1995-től a feldolgozás más módszertan 
szerint történt. ***/A 2000. és 2001. évi adatok között a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok számában több mint 
negyvenezer fős csökkenés vehető észre, aminek csupán adminisztratív oka van: 2001. január 1-jétől az itt tartózkodó külföldi 
állampolgárok közé már nem kerültek azok, akiknek érvénytelen a tartózkodási engedélyük. 
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A bevándorlók beilleszkedését segítő program a különböző gazdasági, kulturális, vallási, 
nyelvi és etnikai hátterű állampolgárok számára a tartózkodási feltételek teljesítésének lehetővé 
tételét segíti, fokozva a tagállamok azon kapacitását, hogy a társadalom valamennyi aspektusában 
nemzeti beilleszkedési stratégiákat fejlesszenek ki és hajtsanak végre. 

Magyarország az odaítélt 13 millió eurót négy stratégiai pontra összpontosítva használja fel. 
Egyrészt az EU bevándorlói beilleszkedési politikája közös alapelveinek gyakorlatba történő 
átültetését támogatja, másrészt a fejlődés mérésére szolgáló mutatók és értékelési módszerek 
fejlesztésére fordítja azokat, mely segít a politikák és az intézkedések kiigazításában szükség 
esetén. Harmadrészt a beilleszkedési politika kapacitásait bővíti, támogatja a kultúrák közötti 
párbeszédet, végül pedig a beilleszkedésre vonatkozó tapasztalatok, bevált gyakorlatok és 
információk cseréjét is segíti a többi tagállammal. 

A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap a „Szolidaritás és a 
migrációs áramlások igazgatása” elnevezésű általános program négy pénzügyi eszközének egyike. 
A program a külső határok integrált igazgatásából és a közös menekültügyi és bevándorlás-
politika végrehajtásából fakadó feladatok tagállamok közötti igazságos megosztását célozza. A 
másik három alap a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap és az Európai 
Menekültügyi Alap.68 
 
Tavaly hosszú idő óta először csökkent az Európai Unió tagországaiban a külföldön 
dolgozó vendégmunkások által hazautalt összeg: összességében 17,9 milliárd euróra a 
2008. évi 21,7 milliárdról. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 37 millió eurót tettek ki 
az átutalások, egy évvel korábban 42 milliót. A legtöbbet a külföldön dolgozó spanyolok küldték 
haza, 4,8 milliárd eurót, majd a románok következtek 3,03 milliárddal, a lengyelek 2,7 
milliárddal, a portugálok 2,3 milliárddal 
 
 

3. A BRIC TÉRSÉG HATÁSA A NEMZETKÖZI FOGLALKOZTATÁSRA ÉS MIGRÁCIÓRA 
 
A nagy népességű, felemelkedő ország-csoport gazdaságainak egyik meghatározó 
tényezője az egyre kompetitívebb humán erőforrás tartalék. A BRIC ország csoport, 
elsősorban Kína és India kapcsán Európa stratégiai kérdései közül nemcsak az energiabiztonság, 
külső egyensúlyi helyzet, de a munkaerőpiacok problémája, az immár foglalkoztatási válságként is 
titulálható munkanélküliség kérdése is felmerül. A fenntartható foglalkoztatási feltételrendszert 
olyan viszonyok között kell közép- és hosszú távra meghatározni, amikor a világgazdaság egyik 
legakuttabb problémája immár 2-3 évtizede a „globális munkanélküliségi válság”. Ezt mélyíti 
el például a főleg Nyugat-Európában számottevő társadalmi ellenkezést kiváltó termelés-
kitelepítés folyamata. Ez ma már a szolgáltatási ágazatra is igaz. India, pl. a nemzetközi 
szolgáltatáskitelepülés vezető fogadó országává vált. Indiában 460 millió angolul tudó és kb. 
ugyanekkora 35 évnél fiatalabb lakosság várja a nemzetközi kiszervezések által kitelepülő 
szolgáltatásokat. Ez csaknem annyi, mint az EU teljes népessége. Ez olyan kihívás, amivel 
szemben a bezárkózás politikája a legkevésbé járható út. Csak az utóbbi 5 év során egymilliárd fő 
lépett be a globálisnak nevezhető munkamegosztásba. Ennek következményeit ma, a globális 

                                                      

68 A beilleszkedésért felelős alap 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó összköltségvetése Uniós szinten 825 millió euró, melynek 93 
százalékát a tagállamok között osztják szét az adott országban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok létszámának 
figyelembevételével. A fennmaradó 7 százalék a Bizottság közvetlen kezelésében marad, melyből transznacionális projektek 
támogathatók, mint például a beilleszkedés terén folytatott hálózatépítés, kísérleti projektek, tudatosságnövelő kampányok és 
tanulmányok. European Commission, 2010. Bruxinfo, brüsszel 
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munkanélküliségi-, foglalkoztatási válság körülményei-, a termelékenység új értelmezésének 
viszonyai között indokolt kiemelten vizsgálnunk.  

A BRIC-országok gazdaságai az 1990-es 17%-os részesedéshez képest jelenleg a globális 
GDP egynegyedét teszik ki, és fontos gazdasági partnerek az OECD országok számára. Import 
keresletük az OECD országok foglalkoztatását növeli, a BRIC országok növekvő közvetlen 
tőkekivitele, pedig az OECD országok piacain teremt munkahelyeket. 

A BRIC ország csoportban a növekedési tényezők kombinációjában a hangsúly már 
nem az olcsó munkaerőn, hanem a keresleti tényezőkön, a dinamizálódó keresleten, és az 
információn van. A globalizáció révén a nemzetközi munkamegosztásba történő 
bekapcsolódást egyes felemelkedő gazdaságok – pl. Kína –, az extenzív, főleg élőmunka 
igényes termékek kivitelére alapozta. Ez a fejlett országok számára a külső munkaerő forrás 
bevonásaként is felfogható, ami elvileg ezen országok bérszínvonalára is hatott. Az utóbbi 
évtizedben viszont a szakképzettséget és tudást hordozó termékek, és szolgáltatások 
exportja kap hangsúlyt. Keresleti oldalon pedig, a tömegfogyasztás mellett, a 
„középosztály” jellegű, igényes réteg aránya nő. A felemelkedő térségekben tehát kínálati 
oldalon nő a korszerűen foglalkoztatható olcsó munkaerőforrás. Ez segíti az időtakarékos 
technikai váltást. Néhány régióbeli országban, pl. Dél-Koreában a tudás alapú társadalom 
kiépülése a magas kvalitású, széleskörű infrastrukturális hálózat fejlesztése és a minőségi oktatás 
prioritása játszotta a vezető szerepet. Dél-Korea 2006-ra az oktatás minőségi tényezőinek a 
tekintetében a világon a 3. helyet foglalja el. Ugyanakkor, pl. India még mindig profitál a relatíve 
olcsó és szakképzett munkaerejéből, valamint abból, hogy ennek eredményeként egyre nagyobb 
hányadot tudhat magának a világon a magas hozzáadott értékű szolgáltatásokból. A legújabb 
szolgáltatásokat igénylő termékekre való szakosodás India számára még mindig jelentős 
tartalékot biztosít. Kína viszont elkötelezett a saját innovációs kapacitások kiépítésében. Míg a 
90-es években az export húzta a gazdaságot, ma olyan belső, immanens és önmozgó innovációs 
mechanizmusok meghonosítása a célja, amely nem függ a külső technológiától, ugyanakkor 
kooperál is a többi országgal ezen a területen. Ehhez a fejlesztési stratégia kulcsa a hazai, illetve 
regionális kooperációban zajló innováció, a K+F kapacitások bővítése, erőforrás takarékos-, 
környezetbarát növekedés. Kína meg kívánja spórolni a licensz díjakat. A cél, a saját fejlesztésű 
termékek révén a lehető legmagasabb érték Kínában tartása. Jelentős újdonság, hogy a globális 
cégek számára a fő hajtóerőt már nem elsősorban a termelési költségek csökkentése, 
mint inkább a gyorsan növekvő, és nagyméretű piacok megszerzése jelenti. Ezért olyan 
jellegű foglalkoztatási expanzióban érdekeltek a térségben, amely a foglakoztatás által vásárló erőt 
generál. A BRIC országok iránt érdeklődő nemzetközi cégek közül messze kimagaslanak a német 
cégek. A két kiemelkedő érdeklődést élvező ország Kína és India. Kína épp 2005-ben vált GDP-
ben mérve a világ negyedik legnagyobb gazdasági hatalmává, megelőzve Franciaországot és 
Angliát. A kínai GDP 1980-2005 között több mint nyolcszorosára nőtt, az indiai ugyanebben a 
periódusban mintegy megháromszorozódott. Ugyanez az adat a kontinentális európai 
nagygazdaságok esetén 50-65 százalékos sávban mozog.  

Kína és India nyitása a demográfiai tendenciákkal együtt jelentős hatással van a világ 
munkaerő kínálatára. A nemzetközi statisztikai számbavétel és a nemzeti munkaerő piaci 
intézményrendszerek hiánya következtében úgy véljük, reális megközelítés a tendenciák 
felmérésére, az export GDP-ben mért súlyának elemezése. Ilyen megközelítésben 1980-2005 
között a nemzetközi munkaerő kínálat megnégyszereződött. Ennek felét Kelet Ázsia 
adja, annak következtében, hogy itt nő legjelentősebben a munkaképes korú lakosság, és e 
térségben volt a leglátványosabb a külkereskedelmi, világpiaci nyitás. Összességében az 
alacsonyabban képzettek (vagyis felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők) munkaerő-kínálata 
nőtt, de relatíve a felsőfokú végzettségű munkaerő kínálata is bővült. Becslések szerint az utóbbi 
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25 évben mintegy 50 százalékkal emelkedett a felsőfokú végzettségűek hányada. Ez a fejlett 
országok mellett Kínának, és a jelentős egyetemi képzéssel rendelkező Indiának is köszönhető. 

A fejlett országok két úton nyerik a külső „munkaerő erőforrást”. Egyrészt az áru- és 
szolgáltatás import révén, másrészt a bevándorló munkaerő által. A bevándorlást ugyan sok 
fejlett ország korlátozza, így az újonnan felemelkedő térségek GDP/export aránya jóval 
magasabb, mint a kivándoroltak/hazai munkaerő. Az indiai szakképzetlen munkaerő a kelet-
afrikai, arab országokban dolgozik, a kínai munkaerő, pedig már a közép-kelet-európai 
munkaerőpiacokon is masszívan jelen van. Ez a diaszpóra elsősorban az illegális, kínai feldolgozó 
ipari, kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenységekben. 

A kivándorlás, a gazdasági migráció az utóbbi 20 évben robbanásszerűen nőtt néhány 
fejlett ország irányába. Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Nagy-
Britanniában, az USA-ban is a munkaerő piaci kínálat (csak a legális szektorokban) 15-20 
százalékarányban a bevándorlók köréből adódik. Több országban az import arányához közelít ez 
a hányad. 1990-től az OECD országok fejlődő ország csoportból származó feldolgozó ipari 
importja megduplázódott.  Ez jórészt Kínának tudható be. Kína és India és egyaránt növelte 
exportját a fejlett és fejlődő országok felé is. Az export-import árak összességében csökkentek is 
a fejlett országok output áraihoz képest, amelyek 1980-től összességében 7 százalékkal 
növekedtek. A cserearányok különösen Japán számára voltak kedvezőek.69  

Mivel migráció szempontjából Kína és India is jelentős kibocsátó országnak számít, nem 
lehet ezt sem figyelmen kívül hagyni. A több mint húszmillió indiai kivándoroltból 3-4 millióan 
élnek Európában, jövedelem hazautalásaik jelentősek. (Mexikóban 3 százalék, míg Salvadorban, 
pl. 10 százalék feletti arányt képvisel a GDP-ben a hazautalt jövedelmek hányada.) A nagy 
migráció kibocsátó országokban a kivándorlás következtében hiányszakmák jönnek létre, aminek 
következtében olykor a migráció kibocsátó országokban felfelé nyomja a bérszínvonalat. (Ez 
elsősorban a latin-amerikai térségre és afrikai, illetve török, de már közép-kelet-európai térségre is 
igaz.) A munkajövedelmek csökkenő hányada ellenére a teljes munkabérköltség a BRIC 
térségben nőtt. Az egyik legjelentősebb fejlemény a világgazdaságban a BRIC országok 
vonatkozásban, hogy azok a nemzetközi kereskedelmet és beruházásokat tekintve is jelentősen 
nyitottakká váltak.  

Kérdés, hogy a fentiek, illetve a növekedési stratégiák tükröződnek-e a foglalkozatási 
szerkezetben. 

A BRIC országok ázsiai régiójában egy új-típusú regionalizációt is megfigyelhetünk.  
Ennek az új-típusú regionalizmusnak az eredménye, hogy nem egyes iparágak, vagy egyes 
országok kapnak hangsúlyt a nemzetközi munkamegosztásban, hanem a régió egésze. 
Az ázsiai növekedés egyik jellemzője, hogy a technológiai és piaci alapú növekedés 
konvergenciája figyelhető meg. Ezt erősíti egy „földrajzi típusú” növekedés. India és Kína 
egyidejű felemelkedése a régióban egy új típusú növekedés lehetőségét kínálhatja, a verseny és 
kooperáció tudatos kormányzati támogatásával. Ezt egy sajátos piaci kapcsolat kíséri, ami a 
keresleti és kínálati viszonyok új típusú szervezeti és intézményi struktúráját hozza létre. Az 
ágazatközi kooperáció egy funkcióközi K+F hálózat képülésével párhuzamosan zajlik. Kína és 
India gazdasági és geopolitikai értelemben is különböznek a japán, koreai, vagy korábbi ázsiai kis 
tigrisek felemelkedésétől. Új termelési standardokat határoznak meg, ami a szervezeti, intézményi 
rendszerben már kiépült alapokkal bír. Miután az újonnan felemelkedő ázsiai régióban a Föld 
lakosságának több mint 50 százaléka él, a fejlődés korábbi szakasza adhat lehetőséget a 
„felzárkózásra”. 

                                                      
69 Ez a 80-as évek jellemzője volt, és az import árcsökkenés a yen túlértékeltségének is a következménye volt. A kőolajárak ekkor még 
csökkentek, és a globalizáció hatásai sem voltak erőteljesen érzékelhetőek. 
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A BRIC régió exportja mellett ma már a térség FDI tevékenysége is számottevő. A 
feltörekvő országok vállalatai egyre nagyobb erőkkel igyekszenek behatolni nyugati vállalatokba. 
2007. első felében a fejlett nyugati országok cégei 126 vállalatfelvásárlási tranzakciót 
bonyolítottak le feltörekvő piacokon, míg a feltörekvő országok – elsősorban Oroszország, Kína 
és India – vállalatai 67 ilyen ügyletet hajtottak végre az iparosodott országokban. Míg négy évvel 
ezelőtt négy nyugati bevásárlásra egy feltörekvő ügylet jutott, ma kettőre jut egy, Európában 
háromra kettő.  

A BRIC országok között fennálló számos közös probléma, kihívás ellenére több alapvető 
eltérés van. Ezek különbözőképpen hatnak az OECD foglalkoztatási perspektívájára, ezért ezt a 
tényezőt is figyelembe kell venni. Tény például., hogy India fejlődési, növekedési modellje 
gyökeresen eltér a kínaitól. Indiában a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, 62,2 százalékkal, de 
minőségi összetétele nagy versenykihívás. India tőke és technológia intenzív növekedése 
információintenzitását tekintve az európaitól is eltér. India épp sajátos fejlődési modellje révén 
számos, kifejezetten jól hasznosítható tényezővel, komparatív előnnyel rendelkezik, amelyek nem 
pusztán egy tömegterméket olcsón kínáló beszállító, hanem annál sokkal érdemibb és 
befolyásosabb szerepre predesztinálják az országot a nemzetközi munkamegosztásban. Ezek a 
pozitív tényezők olyan területeken mutatkoznak meg, amelyek nem megszokottak egy fejlődő 
ország esetében. India gazdasági fejlődése nem modellezhető a kelet-ázsiai kis tigrisek mintája 
szerint sem. India esetében az ipari fejlettség általános szintje, illetve a gazdaságirányítás Kelet-
Ázsiában általános és megszokott erős központi szerepre épülő mechanizmusa aligha tenné 
lehetővé az említett stratégia követését. Az ország viszont olyan előnyök birtokában van, amelyek 
más ázsiai országokra nem jellemzőek. Ezek közül a legfontosabb a kvalifikált, angolul kiválóan 
beszélő, nagy létszámú munkaerő, amely még ázsiai viszonylatban is olcsónak számít. Mindez, a 
műszaki és természettudományi oktatás magas színvonalával párosulva, folyamatos utánpótlást 
biztosít a munkaerő piacokon. India számára, Kínához, és az ázsiai kis tigrisekhez hasonlóan a 
valódi kitörési pontot az informatikai ipar jelenti. Indiában viszont, a többi országgal ellentétben 
nem a hardvergyártás, hanem a világszínvonalú szoftveripar vált a húzóerővé. Ez relatíve csekély 
tőkebefektetéssel volt megteremthető, és magas szintű szolgáltatások biztosításához teremt 
világszínvonalú hátteret. Indiában az elmúlt öt évben megháromszorozódott a szoftver- 
szolgáltatáshálózat teljesítménye. Előrejelzések szerint az országnak 2010-re 160 ezer, különböző 
idegen nyelveken jó beszélő szakemberre lesz szüksége. Ennek mindössze az egynegyede 
biztosítható belső forrásokból.  Így bizonyos mértékig megfordulhat a sok tízezer kiváló indiai 
szakember külföldre települését eredményező „brain drain” folyamata.  

Ma mintegy harmincezer, az Európai Unióból származó szakértő dolgozik Indiában. A 
kooperációs lehetőségek kiaknázása a kezdetén tart.) India szilikon völgyében számos magas-
technológiai, high-tech gyártó családi vállalkozás működik (Bharti, Wipro, Infosys, vagy Bicon 
cégek). A globalizáció, a cégek externalizációja következtében számos nemzetközi cég 
(Bangalore, Call centers) telephelye. Ezt olcsó, képzett, és angolul beszélő fiatal munkaerő 
kínálatának köszönheti. Indiában az utolsó válság előtti évben 6.581 millió euró működőtőke 
áramlott. Ez ugyan jóval alatta marad annak az összegnek, ami a legutóbbi évben Kínába 
áramlott. Ez az összeg 46,059 millió euróval vezette a világranglistát. India célja, hogy a 
következő évtizedekben lakosságát és vásárlóerejét tekintve is meghaladják a kínai színvonalat. 
India az 1991-es gazdasági liberalizáció gazdaságpolitikájának meghirdetése óta évi 8-9 
százalékkal növekedett 2009 előtt. Ennek következtében születőben van egy városi középosztály, 
ahova ma becslések szerint 250 millióan tartoznak. Idesorolódnak a 400 eurót meghaladó 
jövedelműek. Ezek helyi vásárlóereje alapján középosztálybeli életmódot folytathatnak. A nyugat 
európai színvonalat elérők száma becslések szerint öt millió fő. 

A BRIC térség munkaerő piacai olyan modellt mutatnak, melyre az ismert gazdasági 
törvények már nem változatlanul érvényesek. Az iparban és mezőgazdaságban gyors 
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tempóban nő a hagyományosan értelmezett munkatermelékenység (elsősorban a tartós gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatottak számának csökkenése miatt), az összteljesítmény zöme pedig a 
szolgáltató szektorból származik. Az aktív munkaerő-állomány több mint 80%-a itt dolgozik. 
Miután ezen a területen teremtődött a legtöbb új munkahely és foglalkoztatás, a hagyományos 
értelemben vett termelékenység elvileg itt csak lassúbb ütemben nőhetett. Új jelenség, hogy Kína 
exportja jóval magasabb szakképzettséget testesít meg, mint Kína általános fejlődése alapján 
lehetne várni. Elvileg a felemelkedő régiók kis munkaerő költségű, alacsony képzettséget igénylő, 
munkaerő igényes termékek exportja dinamikus növekedése bérnyomást gyakorolna a fejlett 
világban. Így a GNI munkajövedelem hányadának csökkenő tendenciáját lehet előre jelezni. 
Amennyiben, a munkatényező hányadát a GNI-ben úgy vesszük számba, mint az egy dolgozóra 
jutó munkakereset termelékenységhez viszonyított hányadát, akkor a globalizáció összességében 
kedvező hatással is lehetne a fejlett országok foglalkoztatottjainak munkajövedelmeire, mivel 
azon országok növekedése 2008 végéig, vagyis a vizsgált periódusban pozitív volt. A közbeeső 
termékek kereskedelmének termelékenység növelő hatása pedig, a fejlett gazdaságok dolgozóinak 
jövedelemnövekedését eredményezhette volna. Mivel ezek egyre növekvő hányada van 
kiszervezve offshore cégekbe, a hatásuk így elvileg meghatározó lehetne. Ugyanakkor, az 
alkatrészek gyártásának offshore jellege a végtermék termelékenységére ellentmondásos. A 
hatások a termékek jellege szerint is változnak. Az empirikus kutatások alapján, napjainkban a 
szolgáltatások kiszervezésének van a legpozitívabb hatása a fejlett országok termelékenységére.70  

A kölcsönös függőség hangsúlyai erősödnek a BRIC térség és az Unió országai között. A 
BRIC országokban számos Európai Unióból származó szakértő dolgozik a humán erőforrások 
fejlesztése-, a K+F kooperációk-, valamint a termelési szervezeti struktúrák tapasztalatainak 
meghonosítása területén. A lehetőségek azonban még messze nem kihasználtak. A kölcsönös 
függés erősödésére utal, hogy pl. Indiának 2010-re annyi idegen nyelveken jól beszélő 
szakemberre lesz szüksége a szoftver- és szolgáltatáshálózat fejlesztése területén, aminek alig 
egynegyede biztosítható belső forrásból. Akár meg is fordulhat a sok tízezer kiváló indiai 
szakember külföldre települését eredményező „brain drain” folyamata. Kínában is számos 
kedvezménnyel csábítják haza a külföldön végzett és gyakorlatot szerzett magasan képzett 
szakembereket.  

A kínai migrációs boom 2008 után némileg lecsökkent. Belföldön megindult egy jelentős 
urbanizációs program, ami a társadalmi feszültségek levezetését is szolgálja. A „megkötni” kívánt 
lakosság a belső migrációs nyomást enyhítheti. A kifelé való vándorlási kényszert a hazai 
gazdasági boom, a megkezdődő belső és regionalizációs tőkeliberalizáció tompítja. A szellemi 
tőkét kedvezményekkel csábítják haza.  
 
 

4. A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS TRENDEKRE  
 
Mint láttuk, a válság előtti években az új uniós tagországokból, ha nem is a várt nagy arányban, 
de megindult a munkaerő kivándorlása az EU országokba. A lengyel, balti országokbeli, román, 
szlovák vagy bolgár munkavállalók a hazai bérek alacsony színvonala miatt választották a külső 
munkavállalást. Általában az alacsonyabb szakképzettséget igénylő ágazatokban vállaltak munkát. 
Ennek nem a szakképzettség hiánya, hanem a nyelvi ismeret alacsony szintje volt az oka. Ezek az 
építőipar, az élelmiszer-feldolgozás, hotel- étteremi szolgáltatás területén koncentrálva 
helyezkedtek el. Az Unión kívüli országokból az Unióba irányuló európai migráció egy 
szegmense ezzel ellentétben épp a magasan szakképzettek köréből adódik, mivel ezek jó része a 

                                                      
70 IMF, 2007. World Economic Outlook, March, 167. pp. 
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kormányok jóváhagyásával zajló, irányított munkavállalói bevándorlás mellett történik. Ezek a 
munkavállalók már beérkezés előtt rendelkeznek munkával, általában a pénzügyi, mérnöki, és 
tudományos szférában. 

A válság hatására a szabadon mozgó munkavállaló migránsok száma csökkent a 
legjelentősebben. Ez a réteg szabadon mozoghat, utalhatja haza jövedelmeit. A válság után 
ezen vándorlók megtakarításaikkal együtt hazatérhettek, ahol viszont a megélhetési költségek 
jóval kedvezőbbek. Ők általában olyan szektorban dolgoztak, ahol a gazdasági boom hatására 
munkaerőhiány alakult ki. A válság épp ezeket a szektorokat érintette a legjobban. 

A világ egyéb tájairól érkező migránsok olyan hiányszakmákban helyezkednek el, ahol a 
fogadó ország szakképzésének hiányosságai miatt nem áll rendelkezésre elegendő felkészült 
munkaerő. Ezek általában munkahelyük elvesztése után is az adott országban maradnak, mivel 
számukra nehezebb a hazatérés, hacsak nincs speciális állásajánlatuk. Ezek ellenére a kormányok 
ösztönzik a hazatérést, de nem sok sikerrel. Pl. Spanyolországban abból a 137 000 bevándorló 
munkavállalóból, akit a munkanélküliség miatt a „hazatérési program” keretében ösztönöztek az 
ország elhagyására, mindössze 10 000 fő (3 600 családtaggal) vett részt 2010 januárjáig. 

Franciaországban 2009-ben az első három negyedévben a 2008. hasonló időszakához 
viszonyítva, mindössze 5%-kal csökkent a regularizált, regisztrált munkaerő bevándorlás. 
Spanyolországban viszont 2008-ban 2007 azonos időszakához viszonyítva 25 százalékkal 
csökkent a bevándorlók száma, elsősorban az Európából kiinduló munkások között. A világ 
egészét illetően a regisztrált bevándorlók száma mindössze 6 százalékkal csökkent a mediterrán 
ország irányába. 

Nagy Britanniában 2007 és 2008 között a szabadon mozgó munkavállalók aránya 25 
százalékkal csökkent, 2009-ben további 40%-os csökkenéssel lehet számolni. A regisztrált 
munkaerő beáramlás itt is 5 százalékkal lett kevesebb 2007 és 2008 között, illetve további 17 
százalékkal 2008 és 2009 között. 

Írországban az állami szolgálatban dolgozók száma 2007 és 2008 között a harmadára esett 
vissza. A bevándorlók számának csökkenése többnyire az új uniós tagállamokból bevándorlókat 
érintette. 

Úgy tűnik, az Unión belüli migrációs trendek változnak a jövőben. Legalábbis, ami az 
új tagállamokat illeti. Egyrészt az új tagállamokban is lassan javulni kezdenek a kilábalással a 
munkavállalási feltételek, másrészt ezek az országok is szembenéznek a demográfiai válsággal. Az 
elöregedés problémája ezekben az országokban az otthon maradást ösztönözheti a 
jövőben. Így a régi tagállamok szembekerülnek azzal a kérdéssel, mikor és hogyan kezdjék meg a 
munkaerő toborzást az unión kívüli térségekből a kevésbé szakképzett munkavállalók körében. 
Ezt ugyan egyelőre nem szorgalmazzák, és elsősorban ideiglenes, kisebb csoportos 
munkavállalást ösztönöznek. A befogadó országok már megtapasztalták, hogy az alacsonyan 
képzett rétegek társadalami integrálása komoly nehézségekbe ütközik. Az oktatástól, az 
egészségügyi ellátástól a szocializációig terjedő kihívásokat jelent e rétegek asszimilálása, 
társadalmi integrálása. 

A kormányzatoknak valójában ambivalens a lehetősége a bevándorlási tendenciák 
kontroljában. A Római Szerződés a Négy szabadság elvéről, a Genfi Konvenció a menekültek 
befogadásáról rendelkezik, melynek értelmében letelepedési jogot és tartózkodási engedélyt kell 
adniuk azoknak, akik a követelményeknek megfelelnek. Az Unión belül szabad a személyek 
mozgása a négy szabadság elvének értelmében. Ugyanakkor, a munkaerőmozgás a kormányoktól 
függ, és korlátozott.  

USA a GATT keretében kötelezte magát évi 65 000 H1B típusú vízum kiadására. A vízum 
költséget a munkaadóknak kell a kiinduló országok kormányainak megfizetniük. A 
családegyesítés, az adoptálási, vagy házasodási lehetőséget a legtöbb kormány alapvető emberi 
jognak tartja, ezekben az esetekben sem alkalmaz korlátozást. USA nyújtja a legtöbb 
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kedvezményt, és a legliberálisabb e téren. Ugyanakkor, míg a nem közvetlen családtagok 
bevándorlásával szemben liberális gyakorlatot folytat, a munkaerő bevándorlást korlátozza. 
Általában a házastárs és kiskorú gyermek migrációja a családegyesítés keretében elfogadott, míg a 
felnőtt gyermek és egyéb rokonok nem tartoznak automatikusan a családegyesítés keretébe. Az 
USA szabályozás összességében a legliberálisabb. Az Unió gyakorlata számít a 
legrestriktívebbnek az OECD országok közül. Mivel bizonyos szektorokban fennáll a strukturális 
munkaerőhiány-, engedélyezés híján, vagy korlátozás esetén ez kedvező táptalajt ad az illegális 
bevándorlásnak. 

A munkaerő befogadás kínálat-vezérelt gyakorlata érvényesül Kanadában és 
Ausztráliában. Ezek az országok felkínálják a leendő bevándorlóknak, hogy milyen feltételeknek 
kell megfelelniük (pl. életkor, képzettség, nyelvi ismeret, szakmai, képzési gyakorlat, már kinn élő 
családtagok, stb.). A pontszámok alapján ítélik meg az egyes kategóriába elfogadandók limitjét, és 
annak alapján ítélik meg, hogy közvetlen családtagjaikkal együtt tartózkodási engedélyt kapnak 
előre meghatározott évre. A bevándorlóknak nem kell munkahellyel rendelkeznük a bevándorlás 
előtt, és betelepedés után a helyiekhez hasonló jogokkal és feltételekkel kereshetnek munkát. 

A „kereslet-vezérelt migráció” esetén a munkáltatók teszik közzé milyen létszámban, 
milyen szaktudású munkaerőre van szükségük, amennyiben a hazai munkaerő piacon nem áll 
rendelkezésre megfelelő kínálat. USA-ban, Japánban és az EU-ban az e típusú munkaerő 
migráció az uralkodó. (Ezt megelőzően a hazai munkaerő iránti keresleti igényt a kormány teszi 
közzé.) 

A válság éveit megelőző migrációnövekedési trend 2008-2009-ben megtört, és a 80-as évek 
bevándorlási boomja után csökken a munkaerő bevándorlás. A migráns lakosság körében ugrott 
meg először a munkanélküliségi ráta. A munkanélküli bevándorlók aránya Spanyolországban 
27,1%, volt (2009 első negyedében) a hazai 15,2 százalékos szinttel szemben. 

A jelen körülmények nagy kihívást jelentenek e téren. A munkaerő piacok integrációja az 
OECD minden országában napirenden lévő feladat. A válság kitörése utáni az első alkalom 
hosszú időszak után, amikor az USA-ban is csökkentették az ideiglenes munkavállalói vízumok 
kiadását. Ausztráliában 25 százalékkal csökkent a szezonális szakmunkások beáramlása 2009 első 
negyedében, Nagy-Britanniában, Írországban és egyéb uniós tagállamokban pedig csaknem felére 
csökkent a bevándorlók száma. Spanyolország, Japán és Csehország is a migráns munkaerő 
hazatérését ösztönző programokat dolgozott ki. Ezek hatása azonban korlátozott volt. 

A lakosság elöregedése vissza nem fordítható folyamat. Az egyetlen megoldás az illegális és 
rendszertelen bevándorlás megállítására az igények szerint szabályozott migráció, ami felajánlja az 
adaptáció és a gyerekek beilleszkedését és iskolázását. Olyan migrációs politika szükséges, 
ami annak hasznát a küldő és fogadó ország között egyenletesen osztja el.71  
 
 

Egyes tagországok bevándorlók hazatérését ösztönző intézkedései 
 
Pénzbeli juttatást adna a francia kormány azoknak a bevándorlóknak, akik önként 
hajlandóak visszatérni hazájukba. Az elképzelés elemzők szerint nem áll távol az Unió 
bevándorlási politikájától sem.72 A francia kormány anyagilag is ösztönözni kívánja a bevándorlók 
önkéntes hazatelepülését. (Nicolas Sarkozy elnöki posztért folytatott kampánya során is nagy 
hangsúlyt kapott a bevándorlók helyzetének rendezése). Sarkozy programja volt az ellenőrzött 
bevándorlási politika megvalósítása. Ehhez hasonló kedvezmény egyébként már eddig is létezett. 
Anyagi támogatás ellenében mintegy 3 ezer család hagyta el Franciaországot 2005-2006-ban. Az 

                                                      
71 www.oecd.org/els/migration/imo 
72 Bruxinfó, Brüsszel, 2007. május 29.  
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országban körülbelül 2 millió – elsősorban Észak-Afrikából érkezett – bevándorló él (a már 
Franciaországban született észak-afrikaiak ebbe nem számítanak bele).  

Franciaország célja összhangban lehet az Európai Bizottság szándékaival, mely szerint: "Az 
illegálisan az Unió területén tartózkodókat bátorítanunk kell arra, hogy térjenek vissza hazájukba 
és legális úton lépjenek be”. A „bátorítás” az európai projekteken keresztül történő 
társfinanszírozást is jelenti az Unió részéről. A Bizottság ugyanakkor kimondottan soha nem tett 
említést a visszatérésre való ösztönzésnek erről a készpénzes módjáról, kiváltképp nem a legális 
bevándorlók esetében. 2008 és 2013 között az Európai Unió várhatóan 676 millió eurót költ 
majd erre a célra, biztosítva ezáltal, hogy az EU fővárosai között egyenletesebben oszoljanak 
meg a bevándorlás pénzügyi terhei. Brüsszel azon az állásponton van, hogy az önkéntes 
hazatérést kell előnyben részesíteni. Tény azonban, hogy ennek anyagi eszközökkel történő 
ösztönzése veszélyforrást is jelent: arra csábíthat egyeseket, hogy éppen a pénz reményében 
vándoroljanak be illegálisan. Az Unió illetékesei ezért továbbra is, élni kívánnak a kitoloncolás 
lehetőségével is.  

Németországban két évvel ezelőtt váltott ki komoly visszhangot a német belügyminiszter 
azon bejelentése, miszerint több tízezer, ún. „tolerált” külföldi státuszát kívánják jogilag rendezni. 
Ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak ugyanis azok, akik bizonyítani tudják, hogy legalább 
nyolc éve – családok esetén hat éve – élnek Németországban, meg tudják indokolni, miért 
kívánnak letelepedni, rendelkeznek állandó lakhellyel, büntetlen előéletűek, és beszélnek németül. 
A Németországban élő bevándorlók közül mintegy 50 ezren tartoznak a „tolerált” kategóriába, 
akik már legalább tíz éve ott élnek. 2005-ben egyébként még Berlin volt az, amely erősen 
kritizálta Spanyolország hasonló törekvéseit (Ciprus után Spanyolország az, amely ezer lakosra 
számítva a legnagyobb mértékű migrációval néz szembe). A spanyolok akkor olyan programot 
indítottak el, amelynek keretében 800 ezer illegális bevándorló kapott amnesztiát. Párizs azonban 
válaszul megtiltotta, hogy a spanyolországi amnesztiában részesülők Franciaországban 
dolgozhassanak. Az Európai Bizottság ezt követően új rendszert vezetett be, amelynek 
értelmében az egyes tagállamoknak a jövőben tájékoztatniuk kell a többi tagállamot, ha ilyen 
jellegű lépésre szánják el magukat.  
 
A 2008-as adatok szerint csökken az unió országaiban állampolgárságot kapott külföldiek száma. 
Az Eurostat legfrissebb jelentése szerint 2008-ban az EU 27 tagállamában 696 ezer személy 
kapott állampolgárságot, szemben a 2007-ben 707 ezer bevándoroltnak adott állampolgársággal. 
Az új állampolgárok legnagyobb arányban Afrikából érkeznek. Ők az új állampolgárságot 
kapottak 29 százalékát képviselik. Az afrikaiakat a nem uniós Európa más országai követik 22 
százalékkal. A harmadik bevándorlási kiinduló régió az ázsiai, és észak-, illetve latin-amerikai.. A 
teljes létszám 8 százalékát teszik ki azon állampolgárok, akik az unió másik tagállamából érkeztek 
egy másikba, ahol állampolgárságot kaptak. Ez emelkedés a korábbiakhoz képest. A legtöbb 
állampolgárságot Franciaországban adták ki (137 ezer), amelyet az Egyesült Királyság (129 ezer) 
és Németország (94 ezer) követ. Ezek az országok adták meg csaknem a felét az új 
állampolgársági kérelmeknek. 
Érdekesek az arányok is. Svédország a vezető ország, itt ezer lakosra 54 új állampolgár jut. Ezt 
Portugália követi 51 új állampolgársággal. Finnország a harmadik, Magyarország a negyedikezer 
lakosra jutó 43 új állampolgárság kiadásával.  
2008-ban a származási országot tekintve a marokkóiak kapták meg valamelyik uniós tagország 
állampolgráságát, összesen 64 ezret. Őket követik a törökök, ecuadoriak, algériak, majd az irakiak. 
Románia új állampolgárainak 89 százaléka Moldovából érkezett, hazánkban pedig az új magyar 
állampolgárság 68 százaléka Romániából érkezett hozzánk. Görögországban az Albániából 
érkezettek, Bulgáriában a Macedóniából érkezetteké a vezető szerep. 
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Magyarországon 2008-ban 8104 személy kapott állampolgárságot. 2007-ben 84442-nek, 2006-ban 
6101-nek, 2005-ben 9870 polgárnak adományoztunk állampolrgárságot.  
Az Unióban a nők súlya 52,3 százalék. Az új állampolgárok elsősorban fiatal felnőttek és 
gyermekek. A két csúcs korcsoport a 10-14, illetve a 30-34 éves korcsoport volt. 
 
1. A válság hatása a képzetlen migráns munkavállalókat érinti legrosszabbul. Az ő 

munkalehetőségeik szűkülnek be először (építőipar, vendéglátás, bányászat stb.) és mivel az ő 
körükben a legnagyobb a feketén foglalkoztatottak aránya, ők a legvédtelenebbek is 
munkanélküliség, kitoloncolás esetén. 

2. Ugyanakkor éppen ez az a munkavállalói réteg, amelynek otthon sem kedvezőbbek, sőt még 
kedvezőtlenebbek a munkához jutási esélyeik. Ezért valószínű, hogy ha csak tehetik, közülük 
sokan kint maradnak a fogadó országban, fenntartva-szaporítva az illegális munkások 
számát.73 Ez utóbbi csoportba sodródhat az eddig legálisan foglalkoztatottak jó része is. 

3. A feketegazdaság válság miatt bekövetkező duzzadására Magyarország is jó példa: már a 
válság első heteiben több kis- és középvállalkozás elbocsátotta, esetleg feketén tovább 
foglalkoztatta munkavállalóit, illetve ezek egy részét. Az informális szféra ilyen felduzzadása 
további nyomást fog gyakorolni a bérekre, és munkakörülményekre mindenütt a világon. 

4. Az elbocsátásokon kívül a vándorló munkavállalókat a szociális juttatások leépítése, vagy 
megnehezülése, és a foglalkoztatás körülményeinek romlása is különösen érzékenyen fogja 
érinteni.  

5. A migránsokat kibocsátó országok és lakosaik számára a hazautalások csökkenése és 
elmaradása okozhat fizetési mérleg- és megélhetési gondokat. Nemcsak a már kint lévők 
keresnek kevesebbet, de az otthoniak sem indulnak útnak külföldi munkavállalás 
reményében.  

6. Csökkennek az átutalások nem utolsó sorban azért is, mert a külföldön munkát vállalók a 
bankrendszerben megingott bizalom miatt is visszafoghatják hazautalásaikat. Különösen 
súlyossá teheti a kibocsátó országok helyzetét, hogy – mint a Világbank becsli – a fejlődő 
országokba érkező egyéb transzferek (FDI, export-árbevétel) is csökkenni fognak. Mindez a 
migráció kibocsátó országok további kényszerű eladósodásához vezet majd. 

7. A fogadó országokban a munkanélküliség és a jövedelemcsökkenés felerősíti a 
diszkriminációt és xenophóbiát, ami tovább nehezíti a migránsok munkavállalását. Ehhez 
járulnak a válságban felerősödő piacvédelmi intézkedések sorában már eddig is hozott 
bevándorlási korlátozások (pl. Olaszország, Franciaország, Egyesült Királyság), illetve a 
migránsok hazatérését ösztönző eszközök (Spanyolország, Csehország). A nehezedő legális 
migráció fellendítheti az embercsempészetet is. A hazatérő migránsok az otthoni munkaerő-
piaci helyzetet súlyosbítják, terhelik a szociális költségvetést, hozzájárulnak a társadalmi 
feszültségekhez.  

8. Más oldalról viszont a migráns munkavállalók több szektorban (pl. egészségügy, házimunka, 
agrárium, építőipar) szívesen látottak a munkaadók részéről, sőt a nyomott piaci viszonyok 
között még nőhet is irántuk a kereslet, ami viszont további hatásokat gyakorol a legális és 
nem migráns munkaerőpiacra a bérek és munkafeltételek romlása formájában. A 
hazautalások csökkenése ellen ható, bár azt kompenzálni nem képes hatás lehet még, ha a 
kint dolgozók éppen az otthoniak romló anyagi helyzete miatt növelik hazautalásaikat.  

9. A migrációs politika nagyon ellentmondásos és nehéz. Össze kell egyeztetni az illegális 
bevándorlás hatékony kontrollját és az alacsony bérű munkavállalók iránti növekvő igényt. Ki 
kell alakítani a tagállamok tájékoztatási rendszerét az egyes nemzeti akciók beindítása esetén.  

                                                      
73 International Migration Outlook 2009, www.oecd.org/els/migration/imo. 

http://www.oecd.org/els/migration/imo
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10. A jövő turizmusát is átalakítja a népességnövekedés, a növekvő átlagéletkor, a háztartások 
megváltozott szerkezete és a migráció az Európai Utazási Bizottság és a Turisztikai 
Világszervezet „Demographic change and tourism” című tanulmánykötete.  

11. Az előrejelzések szerint 2030-ra 8,3 milliárd főre gyarapodik a Föld népessége, miközben a 
világ nagy részében nő az átlagéletkor, a háztartások és a családok szerkezete egyre 
változatosabb, a migráció pedig átrajzolja a társadalmak arculatát. Mindez megváltoztatja a 
turisták „típusait”, azt, hogy honnan érkeznek és hová utaznak, az általuk keresett 
szállástípusokat és tevékenységeket egyaránt. 

12. Az Európai Utazási Bizottság (ETC) és a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 
együttműködésében készült tanulmánykötet az úti célok és a turisztikai iparág számára kíván 
referenciát, tájékozódási pontot nyújtani, hogy az érintettek egyre jobban megértsék a jelenleg 
zajló és a várható folyamatokat, képesek legyenek ezeket előre jelezni, és képesek legyenek 
ezekre megfelelő, versenyképes módon reagálni. A kötet – amelynek szerkesztésében a 
Magyar Turizmus Zrt. mint az ETC kutatói munkacsoportjának aktív tagja is részt vett – 
részletesen elemzi a főbb demográfiai trendeket és ezek turizmusra gyakorolt hatásait, kitérve 
az egyes küldő piacok jellemzőire is. 

13. A tanulmány szerint három fő trend vázolódik fel: így a népességnövekedés és az átlagéletkor 
növekedése, a háztartások és az együtt utazók változó összetétele, valamint az országon belüli 
és országok közötti migráció. E meghatározó tendenciák mellett nem hagyhatók figyelmen 
kívül az értékekben, attitűdökben és életstílusban bekövetkező változások sem. 

14. A fejlett országokban növekvő átlagéletkor miatt még jobban figyelni kell az idősebb turisták 
igényeire. A fejlődő országok turistái viszont általában fiatalabbak, mint a fejlett országoké, és 
így igényeik is nagyban eltérnek. Az idősebb turisták az úti cél kiválasztása során számos 
olyan szempontot figyelembe vesznek majd, amire fel kell készülni. 

15. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Föld lakosságának (és a gazdasági erőknek) megváltozik 
az eloszlása, és ezzel párhuzamosan nő az Európába érkező ázsiai turisták szerepe. Érdemes 
lesz szem előtt tartani az ő eltérő kulturális és vallási igényeiket is. 

16. A tanulmány szerint nő a városokban élők száma, akik pedig gyakrabban utaznak a vidéken 
élő embereknél. A fejlődő országok városaiból érkező turisták ezzel szemben eleinte inkább 
városi élményeket keresnek, ahogy azonban egyre tapasztaltabbá válnak ők is, igényeik is 
diverzifikálódnak majd. 

17. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a közelmúltban jelentősen nőtt az Európába irányuló 
migráció mértéke, és ez a tendencia folytatódni látszik – csakúgy, mint az Európán belüli 
migráció jelensége. 

18. A gazdasági okok miatt bevándorló lakosság viszonylag szegény, és az ennek megfelelő 
utazási lehetőségeket keresi. Lesz azonban egy nem elhanyagolható méretű, jómódú, az 
európai pénzügyi központokban dolgozó, vagy gyermekeit Európában taníttató kisebbség, 
amely viszont a prémium termékeket keresi majd. 

19. A migrációs politikák nemzeti kompetenciában maradtak ugyan, de immár nem halogatható 
bizonyos kérdésekben az EU-harmonizáció sem. A válság előtti időszak Uniós lépései a 
migrációs probléma közösségi szintű kezelésére már tükrözték a foglalkoztatás és migráció 
tagállamonként eltérő súlyát, és kezelésének különböző mértékű kényszerét. A 
foglalkoztatással összefüggő kérdések egyre gyakrabban kerültek terítékre. A válság 
elmélyülésével változott a megközelítés, de lényegében nem történt Uniós szintű előrelépés a 
közösségi megközelítésben. 
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5. ÚJ KIHÍVÁSOK ÉS UNIÓS VÁLASZOK  
 

5.1. A feketegazdaság elleni küzdelem és az illegális migráció kezelésének uniós feladatai 
 
A 2007. májusi Bizottsági tervezetben szigorú szankciókkal sújtanák az illegális bevándorlókat 
foglalkoztató jogi és természetes személyeket is. A statisztikák szerint Európában mintegy 
4,5-8 millió illegálisan tartózkodó személy van, és számuk évről-évre 350-500 ezer fővel 
növekszik (egyes szakértők csaknem kétszeresére becsülik a valós adatokat). Az Unió GDP-
jének, becslések szerint 7-16%-a származik a feketegazdaságból. Ez nem kizárólag az 
illegális bevándorlóknak tudható be, de foglalkoztatásuk az egyik feltétele e szektor 
működésének. A legtöbb illegális bevándorlót az építőiparban, a mezőgazdaságban, a 
háztartásokban, a takarítással foglalkozó cégeknél, valamint a vendéglátóiparban foglalkoztatják, 
de nem elhanyagolható azoknak a száma sem, akiket magánszemélyek alkalmaznak feketén, (akár 
baby sitterként, akár bejárónőként).  

Az illegális bevándorlók fekete foglalkoztatása súlyos versenytorzító tényező és a belső 
piac működését is aláássa. Az irányelvre azért lenne szükség, mivel a mind nagyobb problémát 
jelentő illegális bevándorlás – és az ezzel szorosan összefüggő emberkereskedelem – táptalaját 
jelenti az, hogy Európában igen sok helyen foglalkoztatnak feketén munkásokat, ezzel károsítva 
mind az egyes tagállamokat, mind a Közösséget, mind pedig, az illegális munkavállaló jogait, 
emberi méltóságát. Így tehát Európának emberi jogi, társadalmi, és gazdasági érdeke egyaránt, 
hogy a kérdést hatékonyan tudja kezelni. 

Az irányelv-tervezet által előrevetített szankciók nem teljesen lennének egységesek a 
tagállamokban, csak mértéküket hoznák nagyjából azonos szintre, ezzel elrettentve a 
munkaadókat attól, hogy ilyen foglalkoztatási gyakorlatot folytassanak. (A cégek nem 
kockáztatnak sokat: felmérések szerint az Unióban a vállalkozásoknak csak mintegy 2%-át 
ellenőrzik évente, ami azt jelenti, hogy igen kicsi annak az esélye, hogy az illegális bevándorlókat 
foglalkoztató cégeket szankcionálják. Ezt a számot a Bizottság szándékai szerint 10%-ra kellene 
emelni, így ugyanis hatástalanok az intézkedések és ez által a közösségi kezdeményezések is 
eredménytelenebbek.)74 
 

A forgó migráció és a munkaerő mobilitás elősegítése 
 
Az Európai Bizottság 2007.-i csúcstalálkozóján mutatta be azt az irányelv-tervezetét, amely 
mellett két közleményt is kiadott, ugyancsak a bevándorlás témájában.75  

Az első közleményben a Bizottság az ún. mobilitási partnerséget ajánlja fel azon harmadik 
országok számára, amelyek érdekeltek az Unióval folytatott együttműködésben az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemben. Ezeknek az országoknak az Unió lehetővé tenné, hogy 
állampolgáraik „szervezett” formában vándorolhassanak az EU-ba, rövidebb tartózkodással, és 
kifejezetten azokban a szektorokban dolgozva, amelyekben, Európában munkaerő-hiány alakult 

                                                      
74 Az irányelv-tervezet ezúttal nem az illegális munkavállalók, hanem az őket foglalkoztató munkaadók szankcionálására 
irányulna. A javaslat kiterjedne a cégekre és a magánszemélyekre is, és a foglalkoztatókat kötelezné, hogy mielőtt alkalmaznák a 
bevándorlót, győződjenek meg arról, hogy a harmadik országból érkező személy megfelelő papírokkal rendelkezik-e, azaz van-e 
tartózkodási engedélye és hogy nem emberkereskedelem útján került az országba. Akik elmulasztják a kötelezettségeiket, súlyos 
pénzbírsággal is sújthatóak lennének, amelynek értelmében az elmulasztott adók és járulékok befizetésére kötelezhetnék őket, a 
hazatoloncolás költségeit is állniuk kellene. A fentieken túl még további büntetésekkel is súlyosbíthatnák a „rajtakapott” cégeket és 
magánszemélyeket, a tervezet szerint súlyos esetekben büntetőjogi szankciókat is alkalmaznának. Ezek az esetek kiterjednének a 
visszaeső módon elkövetett szabálysértésekre (két éven belül három szabálysértés); ha valaki legalább négy illegális bevándorlót 
foglalkoztat; különösen kizsákmányoló munkakörülmények esetén; valamint abban az esetben, ha a munkaadó tisztában van azzal, hogy 
az alkalmazott személy emberkereskedelem. 
75 Bruxinfó, Brüssze, 2007. május 16. 
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ki. Ez elősegítené azt is, hogy a származási országok is profitálhassanak a migrációból, hiszen 
ilyenformán a munkavállalók rövid idő után visszatérnének saját hazájukba, és tapasztalataikat ott 
hasznosíthatnák, ezzel is elősegítve saját hazájuk felzárkózását, valamint megelőzve az agyelszívás 
lehetőségét. Ez lenne az ún. „forgó migráció” (circular migration), hiszen a bevándorlók 
forognának az országok között (hazai és egy Uniós tagállam között), valamint maguk a 
munkavállalók sem maradnának Európában életük végéig.  

A másik közleményben az Európai Bizottság a globális migrációs stratégia alkalmazását 
javasolja az Unió keleti és délkeleti szomszédai számára is (ezt korábban Afrika és a Földközi-
tengeri térség kapcsán már elfogadták). Ez a nyugat-balkáni térségtől Törökországon át a 
Kaukázusig terjedne és elősegíthetné az illegális bevándorlás visszaszorítását és az 
emberkereskedelem megszüntetését. 
 

A legális bevándorlást ösztönözné az EP 
 
Az Unióba való belépés jogszerű lehetőségei korlátozottak, a legális bevándorlás 
lehetőségeinek kiterjesztése viszont hozzájárulna az illegális bevándorlás és az 
emberkereskedelem elleni küzdelemhez. A legális bevándorlást, pedig hatékony integrációs 
politikának kell kísérnie. A jelentést 2007. szeptember 26-án szavazták meg a képviselők. 76  

Az Eurostat szerint a 27 tagállamban körülbelül 18 és fél millió külföldi (azaz nem Uniós) 
állampolgár tartózkodik legálisan, miközben közel 9 millió Uniós polgár a sajátjától eltérő 
tagállamban lakik. A statisztikák szerint 2050-re több mint 50 millióval fog csökkenni a 
munkaképes életkorú népesség, az elöregedés és a demográfiai változások szükségessé teszik a 
bevándorlási politikák átgondolását. A képviselők ezért támogatják a Bizottságot abban, hogy  
„meghatározza a beutazás és tartózkodás feltételeit a gazdasági bevándorlók más csoportjai 
számára is, beleértve a képzetlen vagy alacsonyan képzett munkavállalókat”, és sürgetik, hogy 
készítsen rövid- és középtávú előrejelzést az egyes tagállamokban a pótlólagos munkaerő iránt 
felmerülő igényekről.  

A tagállamoknak össze kell hangolniuk tevékenységeiket és meg kell osztaniuk bevált 
gyakorlataikat a menekültügy és a bevándorlás terén - mondják a képviselők, és úgy vélik, hogy 
mielőbb fel kell oldani az új tagállamok munkavállalóinak szabad mozgását érintő átmeneti belső 
korlátozásokat. Ezen kívül támogatják egy Uniós bevándorlási portál létrehozását és üdvözlik az 
EURES szolgáltatások kiterjesztését a harmadik országok állampolgárainak gazdasági 
migrációjának kezelésére is. A szöveg emlékeztet arra is, hogy kerülni kell a kettős szabályozást a 
munkavállalók különböző kategóriáinak jogaira vonatkozóan, és fontolóra venne olyan 
intézkedéseket is, amelyekkel a migráns munkavállalók visszatérésük során átvihetik a 
megszerzett nyugdíjjogosultságokat és felhalmozott szociális jogokat.  

A képviselők egyetértenek a Bizottsággal abban, hogy az „agyelszívás” káros hatásait el kell 
kerülni, ezzel szemben az  „agyak körforgását” kell erősíteni, ezért kérik a Bizottságot, hogy 
készítsen átfogó tanulmányt egy kékkártya-rendszer és egy munkavállalói vízum lehetséges 
alkalmazásáról. A Parlament támogatja egy Uniós munkavállalási engedély – úgynevezett 
kékkártya – létrehozását, az „agyak” Európában való szabad mozgásának és a multinacionális 
vállalkozások keretében a személyzet könnyebb áthelyezése érdekében, ugyanakkor kiemeli az 
idényjellegű munkák területén a felvételi eljárások rugalmasságának és gyorsaságának fontosságát 
is. „Megállapodásokat kell kötni harmadik országokkal mind a legális, mind az illegális 
bevándorlás hatékony kezelésének lehetővé tétele érdekében” - szorgalmazzák a képviselők, 
akik ezen kívül csökkentenék a bevándorlók által hazautalt pénzek tranzakciós költségét is. A 

                                                      
76 Bruxinfó, Brüsszel, 2007. október 1.  
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Parlament helyesli, hogy bizonyos tagállamok a bevándorlásról szóló együttműködési 
megállapodásokat írtak alá különböző afrikai országokkal, és ösztönzi a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy folytassák a regionális védelmi programok kidolgozását. Helyesli az Afrikában 
új munkahelyek létesítését célzó, 40 millió eurós kezdő forrással rendelkező Migráció és Fejlődés 
Afrikában elnevezésű Uniós program elindítását, valamint a Malival kötött együttműködési 
megállapodást is az első Migrációs Tájékoztatási és Igazgatási Központ létrehozásáról. A 
Parlament szerint fontolóra kell venni egy Uniós „Afrikai fejlesztési terv” elindítását is, amelyben 
a pénzügyi támogatási és kereskedelmi megállapodások összekapcsolódnak a demokráciával, az 
emberi jogok fejlődésével és a migrációval annak érdekében, hogy a bevándorlással szemben 
alternatívát kínáljanak.  
 

A Frontex-szel a déli határok jobb ellenőrzéséért 
 
A képviselők felszólították a tagállamokat, hogy hozzanak létre állandó, egész évben működő és a 
Frontex által koordinált közös ellenőrző járőrszolgálatot főként a tengeri határoknál és felszólítja 
a Tanácsot, hogy intézkedjen az európai járőr-hálózat gyors létrehozásáról és a déli tengeri 
határokra irányuló, európai ellenőrzési rendszer végrehajtásáról. Külön figyelmet kell 
fordítani az emberkereskedelem elleni küzdelemre és az ennek áldozatául eső személyekre, az 
őket kihasználók elleni fellépést, pedig Uniós prioritásként kell kezelni. A képviselők szerették 
volna, ha a portugál elnökség ideje alatt megtörténik a visszafogadásról szóló irányelvre irányuló 
javaslat elfogadása, és az illegális bevándorlástól visszatartó tényezők egyikeként hangsúlyozza a 
hatékony visszatérítési politika fontosságát, ez ügyben európai szintű megállapodásokat az 
érintett harmadik országokkal.  
 

Bevándorlás és menedékjog 
 

A bevándorlás és a menedékjog olyan témák, amelyek rendes szabályozása régi tartozása az 
európai intézményeknek. 2008 júniusában a Parlament és a Tanács jóváhagyta a visszatérési 
direktívát (return directive), ami rendezte végre az illegális bevándorlók visszajuttatását abba az 
országba, ahonnan indultak. Emellett az Európai Bizottság dolgozik az ún. Kék Kártya 
direktíván, amely az illegális bevándorlók azon tömegével foglalkozna, amely kvalifikált 
munkaerőként jelenik meg az európai munkaerőpiacon. A franciák által előterjesztett 
Európai Migrációs és Menedékjog77 azt szolgálja, hogy a kérdés szabályozása végre Európa szerte 
azonos legyen.  

A 2009. évi soros francia elnökség különösen nagy hangsúlyt fektetett erre a kérdésre.78 A 
paktumot október 15-én fogadta el a Tanács, és öt kötelezettséget tartalmaz:  
 

1. A legális bevándorlás szervezettebbé tétele, a bevándorlók zökkenésmentesebb 
integrációja érdekében lépések meghozatala 

2. Az illegális bevándorlás kontrollálása és az illegális bevándorlók visszajuttatásának 
megszervezése a kiinduló országba  

3. A határok jobb ellenőrzése 
4. 2012-ig egyszerű menedékjogi procedúra létrehozása  
5. A visszafogadási egyezmények rendezése 
 

Nyugatról keletre haladva egyre kevésbé foglalkoztatja az állampolgárokat a migrációs 
politika alakulása. Nyilvánvalóan a probléma kevésbé súlyos. 

                                                      
77 European Pact for Immigration and Asylum 
78 Franciaország azon államok között van, ahol a közvéleményt különösen érdeklik a migrációval kapcsolatos kérdések 
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Sergio Carrera és Elspeth Guild79 tanulmánya80 szerint a francia EU elnökség egyik fő 
törekvéseként deklarált Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum azonban távol áll az „igazi 
európai szemléletű kezdeményezéstől.” A szerzők szerint a Paktumra főként a jelenlegi francia 
törvényhozás és közpolitika volt hatással. A dokumentum több nem kötelező erejű irányelvet 
tartalmaz az EU jövőbeli bevándorlási politikája, menedékjog és a határellenőrzés tekintetében. A 
paktum egyik legnagyobb problémája a szerzők szerint, hogy a francia kormány szupranacionális, 
vagyis nemzetek feletti szinten akarja legitimálni néhány aktuális célkitűzését, elképzelését és 
törvényét. Az emberi mobilitás és a szociális befogadás témáját érintő törekvéseket is európai 
szinten akarják megvalósítani,” állapítja meg a két kutató. A tanulmány szerint egyensúlyba kell 
hozni a Paktum biztonsági alapelemeit. Ehhez egy olyan vezérelv szükséges, amely alapvető 
elvárásként a szabadság, az emberi jogok és a jog uralmának tiszteletben tartását határozza meg, a 
jövőbeli bevándorlási, menekültügyi és határpolitikával kapcsolatban. 

Nicolas Sarkozy már az elnöki kampánya alatt útjára indította a Mediterrán Unió 
elképzelést. Ez elsősorban azt szolgálta, hogy helyettesítse a nem különösebben sikeres 1995-ös 
Barcelonai folyamatot81, és hogy az EU valóban szoros kapcsolatot alakítson ki a földközi tenger 
déli partján lévő államokkal, a szomszédsági politika mintegy kiegészítéseképpen. Ahogy az 
elnökség folyamán többször, úgy e tervezet kapcsán is elképzelésbeli különbségek bontakoztak ki 
Németország és Franciaország közöttF82F. Az ötletet több ország kétkedéssel fogadta, mivel attól 
tartottak, hogy az elsősorban a francia külpolitika céljait fogja szolgálni. Az eredeti elképzelés 
szerint ugyanis csak a déli tagállamok vettek volna részt benne. 

Sarkozy az egyeztetések folyamán kiegyezett az ellenzőkkel és kiterjesztette az elképzelést a 
huszonhetekre. Hivatalosnak a „Barcelonai folyamat: Unió a Mediterrán térségért” 
elnevezést fogadták el. A szkeptikusok táborában maradt Németország azonban továbbra sem 
hajlandó feladni pozícióját – vagyis nem kívánja megduplázni a folyamat költségvetését. A 
huszonhetek végül 2008. július 13-án fogadták el a tervezetet a 17 érintett egyéb országgal 
összhangban. Először az európai konferenciák történetében Izrael, és az arab országok 
együttesen egy asztalhoz ültek és közös projektben vettek részt – már önmagában ez a tény 
hatalmas diplomáciai siker.83 A Mediterrán Unió tehát hivatalosan is beindult, bár egyelőre csak 
olyan gyakorlati kérdések kerültek terítékre, mint a mediterrán térség környezetszennyezésének 
megállítása, illetve a regionális kohézió és integráció erősítése, bátorítása. Az európai és a közel-
keleti országok energiaügyi kérdésekben is együttműködnek majd, illetve az oktatás terén is 
tervez együttműködést az EU. Elsőként az Erasmus-hálózathoz hasonló projekt keretében a déli 
államok diákjai tanulhatnak az északi, vagyis az EU tagállamok egyetemein. November 4-én a 
Marseille-i megbeszélésen Barcelona központtal állandó titkárságot hoztak létre, és megegyeztek 
a titkár és 5 helyettese választásának mikéntjében.  
 
 

                                                      
79 az Európai Politikai Tanulmányok (Centre for European Policy Studies (CEPS)) Központjának írt tanulmánya  
80 Megjegyzések a francia EU elnökség bevándorlási és menekültügyi paktumával kapcsolatban 2008. 
[http://www.euractiv.hu/belugyek/elemzesek/megjegyzesek-a-francia-eu-elnkseg-bevandorlasi-es-menekltgyi-paktumaval-kapcsolatban] 
81 Az Európai Unió és a Mediterrán térség 12 tagállama (Marokkó, Algéria, Tunézia, Egyiptom, Szíria, Libanon, Izrael, Jordánia, a 
Palesztin Hatóság, valamint az európainak számító Törökország, Málta és Ciprus) közötti kapcsolatot szabolyozó 1995. november 27-28-
án megrendezett barcelonai külügyminiszterek konferenciáján megkötött Euro-Mediterrán Partnerség (Euro-Mediterranean Partnership). 
82 Merkel bírálja a Mediterrán Unió tervét. 
[http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=4637] 
83 A három éve – Rafik Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolása után – diplomáciailag elszigetelődött Szíria újra a nemzetközi 
porondra lépett. Felújította a diplomáciai kapcsolatait Libanonnal. A franciák megteremtették a lehetőségét, hogy egy másik diplomáciai 
feszültség is elsimításra kerüljön a találkozón. Sarkozy a török Uniós tagságot folyamatosan ellenző kijelentései nem tettek jót a két 
ország kapcsolatainak, azonban a török miniszterelnökkel, Recep Tayyip Erdogannal folytatott megbeszélések után a francia elnök 
bejelentette: nem fogja gátolni a csatlakozási tárgyalásokat. A Mediterrán Unió „független lesz mind az EU bővítési politikájától, mind 
pedig a csatlakozási tárgyalásoktól”. 
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6. A STOCKHOLMI PROGRAM: A 2009-ES SVÉD ELNÖKSÉG KÖZPONTI KÉRDÉSE A 
MIGRÁCIÓ 

 
A következő öt év bel- és igazságügyi feladatait összegzi az úgynevezett Stockholmi 
Program, melyet a Bizottság javaslatára 2009. végén fogadott el a Tanács. A Bizottság 
tájékoztatása szerint a tervek között szerepel, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet szentelnek 
majd a bevándorlási politikának, például azzal, hogy azt megpróbálják összhangba hozni az 
európai munkaerőpiac igényeivel. Az európai átlagpolgárnak a jövőben a lehető legjobb 
szolgáltatást kell kapnia a bel- és igazságügy területén, ezzel egyidejűleg pedig ezen terület 
vívmányainak kézzelfoghatóvá kell válniuk mindenki számára. A jövőbeni, úgynevezett 
Stockholmi Program, melyet az Európai Parlament és a Tanács is még az idén tüzetes 
vizsgálatnak vet alá, a bel- és igazságügy területén végrehajtott Uniós fellépés keretét szolgáltatja 
majd. A programot a tervek szerint a Tanács 2009 decemberében fogadja el. 

A célok szerint az EU-nak segítséget kell adnia az embereknek és a vállalkozásoknak a 
gazdasági válság rövid távú problémáinak kezelésében, hosszú távon pedig abban, hogy hatékony 
választ találjanak a globalizált társadalom és az elöregedő Európa jelentette kihívásokra. A 
közösségnek éppen ezért olyan rugalmas migrációs politikát kell létrehoznia, amely 
megfelelően reagál a foglalkoztatási igényekre, és kiaknázza a külföldi munkaerő 
jelentette lehetőségeket. Az EU-nak ugyanakkor – humanitárius hagyományait 
fenntartva – védelmet kell nyújtania mindazoknak, akiknek erre szükségük van. 

A jövőbeni Uniós program mindezeket figyelembe véve négy nagy sarokpont köré épül majd 
ki: 
 

1) A polgárok jogainak támogatása – a jogok Európája: alapvető jogok védelme, az ember és 
az emberi méltóság tiszteletben tartása, a magánélet védelme (különös tekintettel a személyes 
adatokra). Figyelembe kell venni a sebezhető csoportok tagjainak speciális igényeit, és biztosítani 
kell bizonyos jogok teljes mértékű gyakorlását (szavazati jog, a konzuli védelemhez való jog). 
2) Könnyebbé tenni az életet – az igazság Európája: ki kell építeni az európai igazságügyi 
térséget. Meg kell könnyíteni az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, így a polgárok az Unió 
teljes területén érvényt szerezhetnek jogaiknak, a kereskedelem területén pedig biztosítani kell 
azokat az eszközöket, melyek révén teljes mértékben ki lehet aknázni az egységes piac nyújtotta 
lehetőségeket. 
3) A polgárok védelme – Európa, amely védelmet nyújt: ki kell dolgozni egy belbiztonsági 
stratégiát, melynek célja az európaiak életének és biztonságának védelme lenne; ez a stratégia 
fokozná a rendőri és rendészi ügyekben az együttműködést. Ezzel egyidejűleg összehangoltabb 
fellépés szükséges a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen. 
4) Egy integráltabb társadalom elősegítése – a szolidaritás Európája: az EU számára az egyik 
legfőbb prioritás a bevándorlási és menekültpolitika konszolidálása és gyakorlatba történő 
átültetése lesz, mely a legális bevándorlók számára egyértelmű és egységes jogi státuszt biztosít. 
Ezzel egyidejűleg nagyobb összhangot kell teremteni a bevándorlás és az európai munkaerőpiac 
szükségletei között. Javítani kell az illegális bevándorlás elleni – jelenleg rendelkezésre álló – 
eszközök gyakorlati alkalmazásán. 
 

Ami a többi konkrét javaslatot illeti, a Bizottság azt tervezi, hogy a jövőben egy olyan átfogó 
rendszert építenek ki, amely hatékonyabb védelmet kínál a személyes adatoknak szerte az 
Unióban. Teljes mértékben eltörölnék az exequatur intézményét, ami a külföldön hozott ítéletek 
„hazai” érvényesítéséhez szükséges. Létrehoznának egy olyan információs rendszert, amely a 
rendőri szervek közötti adatcserét segítené elő. A menekültek és a menedékkérők 
vonatkozásában erősítenék a tagállamok közötti szolidaritást, és a tervek között szerepel a 
kutatások erőteljesebb támogatása a biztonsági technológiák területén. 
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ÖSSZEGZÉS 
 
A társadalmi fenntarthatóság, fenntartható társadalom tekintetében a humán tőke fejlődése, a 
termelékenység alakulása, a minőség és a megbízhatóság együttesen jelentheti az európai 
versenyképesség növelésének alapját. A fenti kompetitív előnyt azonban érvényesíteni kell ahhoz, 
hogy hosszabb távra felzárkózási előnnyé váljon. Ennek egyik akadálya az, hogy a humán 
erőforrások kedvező állapota ellenére az Unió megoldatlan kihívása maradt a foglalkoztatási 
kérdés. A fenntartható fejlődés társadalmi feltételrendszerének is egyre fontosabb eleme a 
fenntartható foglalkoztatás. A fenntartható fejlődés globális jellege egyértelművé vált a 
tekintetben is, hogy a foglalkoztatási dimenzió is egyre inkább csak nemzetközi, globalizált 
értelemben kezelhető. A kiszervezések, a delokalizációk, az újkori gazdasági népvándorlás, a 
migráció, a munkaerő piacok-, a foglalkoztatás új jellemzői a globalizáció és információs 
forradalom kölcsönhatásai által meghatározottak. Felzárkózási stratégiát már csak úgy készíthet 
minden régió, ha felméri a nemzetközi gazdasági mozgások alaptendenciáit e területen is. 
Tanulmányunk a nemzetközi foglalkoztatás paradigmaváltásának kulcsterületein fogalmazta meg 
az új jelenségeket. A globális foglalkoztatási válság okainak elemzésével igyekezett felvázolni a 
foglalkoztatás várható trendjeit. Mindezt az OECD és a BRIC térség vonatkozásában vizsgáltuk: 
 
Megállapítottuk, hogy : 
 

 az OECD térség, különösen az Unió népességének csökkenése strukturális 
munkaerőhiánnyal, és a belső fogyasztói piac szűkülésével is járhat. Az EU 2004-es bővítés 
csupán egyszeri és csekély mértékű „fiatalodási” periódust jelent az itt vázolt folyamatokban. 
A 74 milliós lakossal bővült Unióban is a negatív demográfiai tendencia lesz a jellemző. 
Egyrészt növelni kellene a termékenységi rátát, és közösségi szinten kezelni az abból 
származó strukturális problémákat. Ez új szociális-, és munkaerő piaci gazdaságpolitikai 
stratégiák kidolgozását igényelné. A jóléti programok bizonyos mértékű harmonizációja is 
szükséges lenne hozzá, ami a gyermekvállalási kedvet növelné a modern társadalmakban. A 
másik kézenfekvő megoldás rövidtávra az Unió negatív demográfiai tendenciáinak 
megállítására és a strukturális munkanélküliség kezelésére a migrációs politikák reformja; 

 a bevándorlás területén az Unió messze nem számít még „közös térségnek”. Az illegális 
bevándorlás elleni közös fellépés mellett az inmigránsok jogi helyzetének, társadalmi-
gazdasági beillesztésének programjait, munkajogi, szociális ellátásbeli kérdéseit és 
mechanizmusait is ki kellene dolgozni. Az külön lehetőséget jelentene, ha a megfelelő 
hiányszakmákba vonzó migrációs promóciós programokat dolgoznának ki közösségi szinten. 
Európának több “gazdasági bevándorlóra” van szüksége, a nyugat-európai félelmek és az 
ottani nagy munkanélküliség ellenére is. A következő húsz évben 20 millióval fogy majd a 
dolgozók száma Európában, még ha a bevándorlást is hozzászámítjuk, mivel a lakosság 
elöregszik és csökken a születésszám; 

 a munkanélküliség közepette nehéz a bevándorlást népszerűsíteni, de a munkanélküliségért 
nem lehet a bevándorlókat okolni. A demográfiai kihívás új megközelítést kíván az Unió 
migrációs politikájában is. Eddig a leendő csatlakozó országokból érkezett a munkaerő 
utánpótlás jelentős része. Az új tagországok azonban saját demográfiai tendenciáik miatt-, de 
várható gazdasági prosperitásuk okán is, szintén migráció fogadó országgá válnak. Az illegális 
bevándorlás elleni közös fellépés mellett a bevándorlók jogi helyzetének, társadalmi-gazdasági 
beillesztésének programjait, munkajogi, szociális ellátásbeli kérdéseit és mechanizmusait 
kellene kidolgozni. Az külön lehetőséget jelentene, ha a megfelelő hiányszakmákba vonzó 
migrációs promóciós programokat dolgoznának ki közösségi szinten, 
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 a munka, akárcsak a tőke, gyorsuló ütemben globalizálódik. Nő a munkaerő földrajzi és 
szakmai mobilitása, a munkahellyel és a munkával szembeni elvárások gyökeresen 
megváltoznak, a munkaerő piaci szabályozás kiszabadul a nemzeti szabályozás alól. A 
globalizálódó világgazdaság ma már nem csupán abban az értelemben internacionalizálja a 
munkát, hogy külföldi cikkek tartósan beépülnek életmódunkba, hanem a munkás, a 
foglalkoztatott maga is egy nemzetköziesedő szisztéma részévé válik. Ezen a térbeli mobilitás 
is értendő. A globális vállalatok virtuálisan vagy valóságosan együttműködő nemzetközi 
teamekre alapoznak. Ezt a szakirodalom "glokális foglalkoztatásnak" nevezi. Ma késznek kell 
lenni az egész életen át tartó tanulási folyamatra is. Ez az Unióban is érvényesülő és 
érzékelhető tendencia. A „rugalmas biztonság” (flexicurity) Uniós céljai szerint össze kell 
egyeztetni a munkaerőpiac alkalmazkodásának követelményét a munkavállalók biztonságra 
való vágyával, illetve az ez utóbbit szolgáló társadalombiztosítási intézkedésekkel. A 
flexicurity koncepciója voltaképpen az európai versenyképesség erősítésének parancsoló 
szükségét próbálja közös nevezőre hozni az európai életforma megőrzésének vágyával.  

 
A globalizáció felgyorsulásával a fejlett országok egészében a felemelkedő országok 

foglalkoztatottjainak nemzetközi munkaerő piaci integrációja pozitív hatást gyakorolt. 
 
1. Megállapítottuk, hogy a BRIC térségben a gyors növekedés ösztönzi a foglalkoztatást. A 

BRIC országok együttesen évi 22 millió új munkahelyet teremtettek az évezred első öt 
évében, összevetve az OECD-térség egészében teremtett 3,7 millióval. A térségben kínálati 
oldalon nő a korszerűen foglalkoztatható olcsó munkaerőforrás. Ez segíti az időtakarékos 
technikai váltást. 

2. Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy:  
2.1 Kína az exportvezérelt növekedés helyett egyre erőteljesebben fordul a belső fogyasztás 

ösztönözte növekedés gazdaságpolitikájához, ami a fogyasztási cikkek területén nagy 
keresletet támaszt a belföldi és importált javak irányában is. Ez jelentős 
munkahelyteremtő effektust gyakorol.  

2.2 Indiában is szélesedik a jelentős fogyasztással bíró középosztály aránya. A valuták 
vásárlóerejét nézve a feltörekvő térség a globális gazdaságnak már ma is több mint a 
felét adja. Nagyságrendileg, e gazdaságok mérete következtében a legkisebb változás is 
jelentősen befolyásolhatja a világ munkaerő piacait. A reálbérek nem nőnek a 
világgazdaság központjaiban, mivel a globális munkaerő kínálatba belépett kínaiak és 
indiaiak nagy kínálati versenyt generálnak. India tőke és technológia intenzív 
növekedése információintenzitását tekintve az Európaitól is eltér. India épp sajátos 
fejlődési modellje révén számos, kifejezetten jól hasznosítható tényezővel, komparatív 
előnnyel rendelkezik, amelyek nem pusztán egy tömegterméket olcsón kínáló beszállító 
szerepére, hanem annál sokkal érdemibb és befolyásosabb szerepre predesztinálják a 
nemzetközi munkamegosztásban. 

3. Ázsiában ma a keresleti tényező által motivált technikai, innovációs megújulás zajlik. A kínai 
és indiai gazdaság bővülésében az exporténál sokkal gyorsabban nőtt a belső felhasználás, és 
különösen a beruházások szerepe. Milyen hatással van mindez a fejlett térségek 
foglakoztatására? 
3.1 A fejlett országok két úton nyerik a külső „munkaerő erőforrást”. Egyrészt az áru- és 

szolgáltatás import révén, másrészt a bevándorló munkaerő által. A bevándorlást ugyan 
sok fejlett ország korlátozza, így az újonnan felemelkedő térségek GDP/export 
mutatója jóval magasabb, mint a kivándoroltak/hazai munkaerő aránya. Az OECD 
országok számára export-beruházás, és olcsó importtermék célokból is jelentős a 
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térség. Ott akkor talál piacra, ha van vásárlóerő, ehhez, pedig a BRIC országok 
foglalkoztatása fontos tényező.  

3.2 A gazdasági növekedés, a munkaminőség és termelékenység is fontos a térségben 
működő TNC-ék számára. Nem mindegy milyen munkaerőt talál, az egyre inkább 
technológiai termékekre szakosodó, de a magas márka szinte minden területéről 
idetelepült multinacionális cég, vagy a szolgáltatásait idetelepítő TNC központ. 

4. A fejlett országok egészében a felemelkedő országok foglalkoztatottjainak nemzetközi 
munkaerő piaci integrációja pozitív hatást gyakorolt. Egyrészt növelte ezen országok felé az 
export lehetőségeket, másrészt olcsóbb import lehetőséget biztosított ezen országokból az 
élőmunka igényes termékek nemzetközi kereskedelme révén. Ez a vállalati hatékonyságot és a 
munkatermelékenységet is növelte. 

5. Amennyiben a foglalkoztatásnak bérkorlátja van, akkor a fentiek értelmében a globalizáció 
nem akadályozza a foglalkoztatás nemzetközi szintjének emelkedését. A munkahelyek 
elvesztése nem elsősorban a globalizáció következménye, hanem a felgyorsult technikai 
váltásé, strukturális átalakulásé. Új munkahelyek, szakmák tucatja jön létre és szűnik meg 
naponta. 

6. A kölcsönös függőség hangsúlyai erősödnek a BRIC térség és az Unió országai között. A 
BRIC országokban számos Európai Unióból származó szakértő dolgozik a humán 
erőforrások fejlesztése-, a K+F kooperációk-, valamint a termelési szervezeti struktúrák 
tapasztalatainak meghonosítása területén. A lehetőségek azonban még messze nem 
kihasználtak. A kölcsönös függés erősödésére utal, hogy pl. Indiának 2010-re annyi idegen 
nyelveken jól beszélő szakemberre lesz szüksége a szoftver- és szolgáltatáshálózat fejlesztése 
területén, aminek alig egynegyede biztosítható belső forrásból. Akár meg is fordulhat a sok 
tízezer kiváló indiai szakember külföldre települését eredményező „brain drain” folyamata. 
Kínában is számos kedvezménnyel csábítják haza a külföldön végzett és gyakorlatot szerzett 
magasan képzett szakembereket. Az Uniónak még van kompetitív előnye a 
humánerőforrások területén. 

7. Az Unió nem zárkózhat el az új kihívások elöl. A nemzetközi foglalkoztatási trendeket 
pozitívan befolyásolhatják a sokoldalú kooperációk is.  
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MELLÉKLET 
 

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS MIGRÁCIÓ* 

 
 
A legtöbb tudós és a témával foglalkozó szakember egyetért abban, hogy a globális felmelegedés 
hatással van a különböző ökológiai rendszerekre. Sokkal nagyobb a bizonytalanság annak 
gazdasági és szociális hatásai tekintetében, különös figyelemmel az emberi mobilitás várható 
tendenciáira. 

Mindez azonban nem jelent akadályt a témával foglalkozó szakemberek számára, hogy 
meghúzzák a vészharangokat. E szerint a globális felmelegedés a történelemben példa nélküli 
tömeges migrációt fog elindítani. A leggyakrabban emlegetett becslések szerint a lakhelyüket 
elhagyók számát illetően 2050-ig a szám 50 millió főtől a 200 millió főig terjed, de sokat lehet 
találkozni ennél lényegesen magasabb számokkal is. Ha a jelenlegi legmagasabb becslések 
valósulnak meg, akkor a ma ismert migrációs tendenciák számai (ez ma – az ENSZ becslései 
szerint – a menekültek és az országokon belüli migráció együttes számát tekintve kb. 54 millió fő, 
melyből kb. 45 millió menekült és kb. 9 millió az országhatárokat át nem lépő úgynevezett „belső 
migráns”) eltörpülhetnek a jövőbeni számokhoz képest.  

Míg ugyan nincsenek tudományosan igazolt becslések a klímaváltozás okozta migránsok 
számát illetően, addig sok – az ENSZ, a Nemzetközi Migrációs Szervezet és több NGO által 
kiadott – tanulmány, valamint egy 2009-ben kiadott jelentés szolgáltat bizonyítékokat arra, hogy a 
környezeti okok következtében a migráció már egy jelenleg is létező – komolyan figyelembe 
veendő – jelenség. 

Az ellentmondások ellenére – amelyek a tényleges klímaváltozási adatokat övezik – a mai 
napig nincs olyan bizonyíték, ami ellentmondana a várható globális felmelegedéssel kapcsolatos 
tendenciáknak, legalábbis a következő pár évre várhatóan.  

A következőkben megvizsgálom a migráció és a klímaváltozás között fennálló összetett 
kapcsolatot. Hogyan befolyásolja a klímaváltozás a jelenlegi és a jövőbeni migrációs trendeket, a 
különböző megközelítések mely pontokon vetnek fel problémát. 
 
 

A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A MIGRÁCIÓ KAPCSOLATRENDSZERE 
 
A migráció évszázadok óta jelent kényszermegoldást az emberek számára abban, hogy 
megbirkózzanak az olyan környezeti változásokkal, mint például az aszályok, áradások, vagyis 
elsősorban a természeti katasztrófákkal. 

Az ilyen természetben, környezetben vagy időjárásban bekövetkezett változások gyakorisága, 
időtartama és súlyossága hatással van a migráció jellegére. E szerint megkülönböztetünk:  

 ideiglenes,  

 állandó, 

 belső és 

 nemzetközi migrációt.  
 

A belső migrációban alapvetően egyfajta körkörös tendencia az uralkodó. A belső mozgás a 
vidéki területekről a városok felé történik. Ezt ösztönzi például a szezonális munkavállalás, az 

                                                 
* Szerző: Ales Gyula 
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alacsonyabb mezőgazdasági termelékenység bizonyos területeken, vagy például az ideiglenes 
bangladesiek ezrei, akik a fővárosba, Dakhába vándorolnak, az éves monszun okozta áradások 
miatt.  

A súlyos környezeti károsodások azonban – legyen az ember okozta vagy természeti jellegű – 
esetenként arra kényszerítenek egyes népeket, hogy tömegesen és véglegesen elhagyják 
otthonukat. Ez történt 1930-ban a Egyesült Államok belső területein, Dust Bowl közelében, ahol 
az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott abban az évben. Ezt a „nagy világgazdasági válság” 
tetőzte be, ezek együttesen váltották ki, hogy a kisebb gazdaságok nagy része tönkrement. Ezek 
következtében kb. 300000-en kényszerültek a jobb adottságokkal bíró Kaliforniába költözni.  

Jelenleg azokról a kis csendes-óceáni, karib-tengeri, valamint az Indiai Óceánban található kis 
szigetekről folyik az elvándorlás, amelyek csupán egy, vagy két méterre emelkednek ki a 
tengerből, és amelyek nagyfokú tengerparti eróziótól és az emelkedő tengerszinttől szenvednek.  

Ugyancsak jelentős mértékű a migráció Nyugat-Afrikában és Haitiban, ahol a környezet 
pusztítása egyre növekvő méreteket ölt, aminek következtében a mára teljesen kimerített föld a 
továbbiakban nem megművelhető. 

Mára tudományosan bizonyított tény az emelkedő tengerszint és a növekvő hőmérséklet. Az 
ember okozta környezeti pusztulás, mely magában foglal mindent, az üzemanyagok okozta 
szennyezéstől az erdőirtásokig, felgyorsítja ezt a folyamatot.  

A globális felmelegedés hatása fokozatos. Jelentősen változik azonban a klíma, amelynek jelei 
pl. a gleccserek olvadása, az extrém időjárási jelenségek, vagy a ciklonok számának növekedése is. 
Mind a Föld hőmérsékletének a fokozatos változása, mind pedig az extrém időjárási jelenségek 
komoly veszélyt jelentenek a megművelhető földterületekre, az élelmiszer-termelési kapacitásokra 
és a vízkészletekre. Mindez csak megnöveli a világ egyes területein már amúgy is meglévő 
problémákat, úgymint: 

 az áradások miatti krízisek, 

 az alultápláltság, 

 a szegénység és a nyomor, 

 a járványok terjedése, 

 a rohamos urbanizáció. 
 

Ha mindehhez hozzáadjuk a Föld népességének rohamos növekedését, ami 2020 után akár 8 
milliárdot is elérheti, akkor a migráció ezen tárgyalt típusa még tovább fog növekedni.  
 
 

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK TÍPUSAI ÉS ANNAK HATÁSAI 
 
Az Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007-es negyedik jelentése négy zónát 
jelöl ki, ahol a legjelentősebb környezeti változások várhatóak: 
 

1. az alacsonyan fekvő part menti területek, 
2. eső táplálta mezőgazdasági területek, valamint olyan mezőgazdasági területek, melyeket 

hó vagy gleccserek táplálta folyók látnak el vízzel, 
3. a száraz és terméketlen régiók, 
4. Délkelet-Ázsia nedves területei, melyek a megváltozott monszuntevékenység miatt 

sérülékenyek.  
 
Ezt a négy zónát veszélyeztető klímaváltozásnak – azaz a növekvő tengerszintnek, az éves 

csapadékmennyiségben bekövetkező változásoknak, a gleccserek olvadásának és az extrém 
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időjárási jelenségeknek a hatásait tekintjük át a következőkben. Fontos megjegyezni, hogy 
sokszor a változások kombinációi vannak jelen. Így például a megnövekedett tengerszint miatti 
áradásokat a gleccserek olvadása miatti áradások kísérik, még inkább megnehezítve az azokra 
való felkészülést.  
 

1. ábra: A katasztrófák relatív gyakorisága 
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Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 
 

2. ábra: A népesség érintettsége az egyes katasztrófák által (humán érintettség) 
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Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
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1. A növekvő tengerszint 
 
Ez a jelenség részben a gleccserek, és a jégsapkák olvadásának is a hatása. Ez a jelenség a 
klímaváltozásnak leginkább emlegetett következménye. Az IPCC prognózisa szerint a század 
végére a tengerszint emelkedése világszerte eléri majd a 0,18-0,59 métert. 

A növekvő tengerszint nagyobb erróziót idéz elő és hozzájárul a gyakoribb áradásokhoz a 
part menti területeken, valamint a folyók torkolati vidékein, de ami még ennél is drámaibb az az, 
hogy a dél – csendes óceáni és karib – tengeri kis szigetállamok nemzeteinek fokozatos 
eltűnéséhez fog vezetni. (Fontos megemlíteni, hogy ez a folyamat a magasabb tengerszint feletti 
magasság és a nagyobb földtömeg miatt lassúbb a Karib-tengeren.)  

Az IOM szerint a föld lakosságának körülbelül 44%-a él a partmenti sáv 150 kilométeres 
körzetében. Ez tehát érinti a világ legsűrűbben lakott városait is, mint New York, Singapore, 
Bangkok vagy éppen Sanghai.  

Az „In Search of Shelter” című 2009-es tanulmány szerint egy méteres tengerszint emelkedés 
24 millió ember életére lehet kihatással a sűrűn lakott Gangesz, Mekong és Nílus folyók 
deltavidékein, annak következtében is, hogy jelentősen csökkenti az intenzíven megművelhető 
földterületek nagyságát ezen vidékeken. Egy a Világbank számára készített tanulmányban 
tudósok bebizonyították, hogy a növekvő tengerszint a század végére százmillió embert fog 
lakhelye elhagyására kényszeríteni a fejlődő országokban.  
Az Oxfordi Egyetem kutatói a növekvő tengerszintet gyakran összekapcsolják a gyakoribb 
szeizmikus aktivitással és a vulkánkitörések számának növekedésével. Szerintük a tengerszint már 
egy kicsiny növekedése is olyan mérvű hatással van a tengerfenékre, melynek komoly hatásai 
lesznek.  
 
 

2. Változások a csapadékmennyiségben – elsivatagosodás és áradások 
 
A csapadékmennyiségben bekövetkezett változások néhány régiót szárazságra ítélnek. Más 
régiókkal összehasonlítva, ahol növekedni fog a folyók általi üledékképződés és az áradások 
gyakorisága. Mindkét esetben el fog tűnni a megművelhető földterület, mely jelentősen 
csökkentheti az emberek életterét, különösen azokon a területeken, melyeken öntözéses 
földművelést végeznek.  

A 2007-es IPCC felmérés becslése szerint a 2 és 3 C fok közötti globális 
hőmérsékletnövekedés lényegesen (körülbelül 30-40%-kal) alacsonyabb terméshozamot 
eredményezhet Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsia déli részein. Ugyanez a felmérés 
megállapította, hogy a kizárólag eső táplálta termőföldek nagysága több mint a felére csökkenhet 
2020-ra.  

A Száhel övezet – a szubszaharai térségben, mely nyugaton Szenegáltól Mauritániáig, keleten 
pedig Szudántól Eritreáig terjed – egy meglehetősen száraz térsége földünknek, hosszan tartó 
száraz időszakokkal és jelentős mértékű elsivatagosodással. Az e területen élő népcsoportok, 
amelyek hagyományosan nomád pásztorkodók és függnek a nagy távolságokat átívelő 
kereskedelemtől, nagyfokú vízhiánytól szenvednek. Az elmúlt 30 évben, az 1982 és 1984 közötti 
nagy szárazságot követően a nyugat-afrikai lakosság növekvő mértékben választotta a migrációt, 
mint az egyetlen utat a katasztrofális helyzetből lehetséges kiútra.  

A 2007-es IPCC tanulmány szerint, amely az afrikai és a száhel övezeti klímaváltozás 
hatásaival foglalkozik, körülbelül 10%-kal fog csökkenni az éves csapadékmennyiség 2050-re. 
Természetesen az éves csapadékmennyiség csökkenése hatással lesz a megművelhető földterület 
nagyságára és a terméshozamra is. Mivelhogy a népesség többsége függ az eső táplálta 
mezőgazdasági területektől a termés mennyisége 2020 elejére 50%-kal fog csökkenni. Ázsia délen 
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fekvő területei minden bizonnyal sokkal intenzívebb monszuntevékenységet fognak tapasztalni. 
Míg az éves áradások mára már beágyazódtak az itt élők kúltúrájába és mindennapjaiba, a 
klímaváltozás azonban ezt fokozva várhatóan lényegesen nehezíteni fogja a mindennapi élet 
feltételeit ezen területeken.  

Több szakértő is említi, hogy Indiában és Bangladesben 2050-re 20%-kal több lesz az éves 
csapadékmennyiség, mialatt már jelenleg is félmillió fölötti azon bangladeshi lakosok száma, akik 
az éves áradások miatt menekülnek a környező országokba, főként Indiába.  
 

3. ábra: A szárazság által sújtott népesség száma és százalékos eloszlása az egyes régiókban 
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Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

 
 

3. A gleccserek olvadásának hatásai 
 
A gleccserek egy nagyon fontos ökológiai funkciót látnak el oly módon, hogy szabályozzák a 
folyók víztömegét, és ezáltal a mezőgazdasági ciklusokat. A rendszer működése egyszerű: a téli 
hónapokban, fagyott állapotban lévő vizet tárolják, mely víztömeg a nyári hónapokban táplálja 
elegendő vízmennyiséggel a különböző folyókat. Azonban az elmúlt században a gleccserek 
jelentős mértékben zsugorodtak, a télen felhalmozódott hótömegek nem elegendők arra, hogy 
helyettesítsék a nyári olvadást.  

A gleccserek olvadása, a zsugorodó jégtakaró, valamint a permafrost fellazulása mind mind 
hozzájárulnak az áradások, sárlavinák veszélyének növekedéséhez, mégpedig rövid időn belül.  

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
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Hosszú távon – ha a gleccserek eltűnése tovább folytatódik – a gleccserek már nem lesznek 
képesek biztosítani a megfelelő vízhozamot a folyók számára. Ez pedig óriási probléma az olyan 
túlnépesedett régiók számára, melyek a gleccserek táplálta folyók vízhozamától függnek.  

A világ népességének 1/6-a él olyan hegyvidéki környezetben vagy éppen különböző folyók 
vízgyűjtő területein, mely területeket a gleccserek és a hó éves olvadása lát el a megfelelő 
vízmennyiséggel. A Himalája gleccsereinek fokozatos eltűnése a világ lakosságának negyedét 
veszélyeztetheti majd Pakisztánban, Indiában, Kínában és Délkelet-Ázsiában.84 
 

4. ábra: Áradások által sújtott területek 

 
Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

 
 

5. ábra: Szárazság által sújtott területek 

 
Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

 
 

                                                 
84 Lásd a Search of Shelter nevű, már korábban említett tanulmányt. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
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6. ábra: Szélviharok által sújtott területek 

 
Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

 
 

4. Extrém időjárás és humán katasztrófa 
 
A fentiekben említett folyamatok mellett a klímaváltozás egyéb hatásai, úgymint az áradások, 
viharok és hurrikánok egyre gyakoribb és komolyabb katasztrófákat idéznek elő. Míg az extrém 
időjárási jelenségek a Föld bármely részén bekövetkezhetnek, a hatásuk a kevésbé fejlett 
országokban lesz a leginkább akkut probléma, ahol a szegény népesség terméketlen vagy alig 
termékeny földeken él, kitéve magukat az amúgy is gyakori áradásoknak és sárlavináknak. Ezért 
ezekről a területekről még inkább jellemző lesz az elvándorlás.  

A 2005-ös Katrina és Rita nevű hurrikánok az Egyesült Államok déli részén, a 2007-es 
burmai és bangladesi áradások, a megszámlálhatatlan hurrikán, melyek Haitit és környékét 
sújtották 2008 folyamán és Ázsiában a számos monszun 2009-ben, katasztrofális életminőség 
romlást és pusztulást hozott ezen területekre és lakosságokra. A Nemzetközi Vöröskereszt egy 
2006-os riportjában felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évszázadban az időjárás számlájára 
írható természeti veszélyek az összes természeti jellegű katasztrófa 90%-át tették ki és a halálos 
esetek 60%-ért felelős az időjárás – legfőképpen a fejlődő államokban.  
Szélsőséges időjárási jelenségek idején a hirtelen és kollektív formájú elvándorlás viszonylag 
gyakori, de ugyanakkor ez egy ideiglenes túlélési stratégia is. 
A 2000-ben, Mozambikban történt áradások például több mint egy millió ember elvándorlásához 
vezettek, ám a többségük pár hónapon belül visszatért otthonaiba.  

Ugyanakkor az elvándorlás állandósulhat akkor, ha a katasztrófa alkalmatlanná teszi a földet a 
visszatérésre és a gazdaság újjáépítésére. Ez történt Délkelet – Ázsia néhány részén a 2004-es 
cunamit követően, mely megváltoztatta a halállomány összetételét. Ennek következtében 
Thaiföld bizonyos részein a rákhalászok elvesztették megélhetésük forrását és a szárazföld 
irányába vándoroltak a jobb boldogulás reményében.  
 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
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7. ábra: Elvándorlás a 2005-ös Katrina hurrikánt követően 
 

 
Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

 
1. táblázat: Katasztrófa statisztika régiónkénti eloszlásban 

 

Régió Szub-régió Szárazság 
Szélsőséges 
hőmérséklet 

Áradások 
Föld-

csuszamlások 
Pusztító 

hullámzás 
Szélviharok 

Amerika Karibi (283) 268,636 (12%) n/a 42,304 (1%) 512 (<1%) n/a 104,241 (5%) 

  Észak (612) 30,000 (<1%) 200 (0%) 200,035 (<1%) 1,531 (<1%) n/a 5,000,047 (2%) 

  Közép (356) 58933 (2%) 1052 (<1%) 26,198 (<1%) 708 (<1%) 1,72 (<1%) 103,808 (2%) 

  Dél (599) 1,905,980 (7%) 131927 (<1%) 136,544 (<1%) 7425 (<1%) 931 (<1%) 15,545 (<1%) 

Afrika Kelet (401) 1,765,088 (14%) n/a 108,167 (2%) 562 (<1%) 27556 (2%) 118,167 (3%) 

  Közép (88) 374,726 (9%) n/a 25,990 (<1%) 73 (<1%) n/a 9,645 (<1%) 

  Észak (145) 1,700,243 (7%) 40 (<1%) 98,628 (<1%) 3323 (<1%) 12 (<1%) 24,402 (<1%) 

  Dél (94) 295,531 (15%) 21 (<1%) 24,111 (1%) 34 (<1%) n/a 48,314 (4%) 

  Nyugat (200) 967,841 (22%) 333,359 (13%) 52,944 (<1%) 519 (<1%) n/a 4,822 (<1%) 

Ázsia Közép (65) n/a 200,008 (1,5%) 33,735 (<1%) 3502 (<1%) n/a 2,505 (<1%) 

  Kelet (856) 9,934,389 (1%) 3,132 (<1%) 6,413,745 (1%) 1580 (<1%) 9,693 (<1%) 999,417 (<1%) 

  Délkelet (864) 974,805 (7%) n/a 258,548 (1%) 10490 (<1%) 64,64 (<1%) 369,193 (<1%) 

  Dél (1,051) 32,600,000 (11%) 5,248 (<1%) 2,461,976 (1%) 58129 (<1%) 294,222 (2%) 423,754 (<1%) 

  Nyugat (209) 302,900 (6%) 652 (<1%) 57,770 (1%) 240 (<1%) n/a 4,293 (<1%) 

Európa Kelet (288) 0 (0%) 14,508 (<1%) 49,474 (<1%) 281 (<1%) n/a 48,356 (1%) 

  Észak (103) n/a 37 (<1%)   38 (<1%) n/a n/a 

  Oroszország (46) n/a n/a 6,084 (<1%) 1,411 (<1%) n/a 2,61 (<1%) 

  Dél (270) 1,023,333 (13%) 1,417 (<1%) 26,601 (<1%) 1,262 (<1%) n/a 12,904 (<1%) 

  Nyugat (221) n/a 1,406 (<1%) 5,646 (<1%) 715 (<1%) 13 (<1%) 39,868 (<1%) 

Óceánia Ausztrália/Új Zéland (197) 1,011,429 (6%) 920,161 (5%) 1,556 (<1%) 243 (<1%) n/a 40662 (<1%) 

  Melanézia (126) 139,149 (8%) n/a 25,830 (2%) 2,029 (<1%) 6096 (<1%) 18336 (4%) 

  Mikronézia (18) 56400 (5%) n/a n/a n/a n/a 1334 (1%) 

  Polinézia (46) n/a n/a 4 (<1%) 178 (<1%) n/a 11213 (15%) 

Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
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A KLÍMAVÁLTOZÁS, MINT A MIGRÁCIÓ ELŐIDÉZŐJE – A BECSLÉSEK KÖRÜLI PROBLÉMÁK  
 
A klímaváltozás és a migráció közötti kapcsolat nem mondható lineárisnak, sokkal inkább 
egyfajta komplex rendszerről van szó, amely megjósolhatatlan, és amelyre sokkal tágabb 
gazdasági, társadalmi politikai erők vannak hatással. Mindezek nagy szerepet játszanak abban, 
hogy a különböző társadalmak hogyan viszonyulnak saját környezetükhöz. Következésképpen az 
e témában kompetens személyek véleménye eltérő azt illetően, hogy hogyan kezeljük és mérjük 
azon személyek számát, akik a megváltozott környezet miatt kénytelenek elhagyni otthonaikat. 
Ugyanez a nézeteltérés tapasztalható a migráció típusait illetően is. 

1970. óta számos szakkifejezés látott napvilágot, melyek a migráció és a klímaváltozás közötti 
viszonyt próbálták leírni. A leginkább használt, de ugyanakkor leginkább vitatott kifejezés az ún. 
„környezeti menekült”.  

A „menekült” kifejezés használata ugyanakkor csupán leíró jellegű, nem következik belőle 
jogi státusz, mindezt az 1951-es Menekültjogi Egyezmény szabályozza (ENSZ), és nem ró 
kötelezettségeket az államokra. A különböző ENSZ szervezetek és a Nemzetközi Migrációs 
Szervezet ehelyett az olyan kifejezéseket használja, mint a „környezeti migráns” vagy a 
„környezetéből kimozdított ember”, „környezet által motivált migráns”, így írva le azokat, akik 
akár önként, akár kényszerből egyfajta környezeti változás okozta migrációs folyamat részesei. A 
Nemzetközi Migrációs Szervezet is folyamatosságot vél felfedezni azok között a migránsok 
között, akik hirtelen, egy extrém időjárási esemény miatt, vagy akik önként, de még a katasztrófa 
bekövetkezte előtt hagyják el otthonaikat. 

Ha nem az extrém környezeti hatások miatt kényszerülnek az ott élők elhagyni lakhelyüket, 
akkor nehéz a környezeti tényezőt elválasztani olyan jelenségektől, mint a szegénység vagy a 
demográfiai helyzet, melyek szintén migrációt előidéző tényezők. Különösen akkor, amikor 
fokozatos és egymással összefüggő folyamatokról beszélünk, mint pl. a tengerszint emelkedése. 
Ekkor egy nemzet vagy népesség azon képessége, hogy megbirkózzon, vagy alkalmazkodjon a 
változásokhoz az elérhető pénzügyi eszközökön és a humán erőforrásain múlik. Emellett 
meghatározóak a kormányzati intézmények erősségei.  

Mint ahogy a migrációt kutató szakemberek megfigyelték: az a személyes döntés, hogy valaki 
elhagyja otthonát, sok tényezőtől függ. Magába foglalja az anyagi helyzetet, függ a társadalmi 
tőkétől, az hazai viszonyoktól és sok múlik a lehetséges célállomás feltételein. Ezért a környezeti 
változások okozta migrációt három kapcsolódó területen kell vizsgálni: 

 sebezhetőség,  

 a megújulási képesség, 

 az alkalmazkodó készség.  
 

A klímaváltozás kapcsán a sebezhetőség attól függ, hogy milyen az egyénnek, vagy egy 
közösségnek az a képessége, hogy felkészüljön, megbirkózzon, ellenálljon és képes legyen 
megújulni a változó körülmények közepette is. A sérülékenység foka mutatja a megújulási 
képességet is, mely ebben az esetben azt jelenti, hogy az egyén vagy csoport ellent tudjon állni 
külső sokkoknak és, hogy képes legyen megőrizni az adott életvitelt a környezeti változások 
ellenére is. Ez a megújulási képesség nagymértékben függ a társadalmi, a szociális és a politikai 
tőkétől, amely lehetővé teszi az egyéneknek, háztartásoknak és az adott közösségnek, hogy 
megújuljanak egy katasztrófát követően valamint, hogy a bekövetkezett változásokhoz 
alkalmazkodni tudjanak. Még a sérülékeny közösségeket sem jellemzi a nagy mértékű 
lakhelyelhagyás, és ezen közösségekben sokszor a lehetőség sincs meg erre, habár a migráció 
napjainkban is velejárója a természeti katasztrófáknak. 

Gyakran a szegény és a kevésbé képzett társadalmaknak van a legkevesebb választásuk, hogy 
megbirkózzanak a nehézségekkel és valószínűleg az e körben élők találkoznak, mind a belső, 
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mint a nemzetközi migrációt illetően, a legtöbb akadállyal. Ezzel szemben a jobb helyzetben lévő 
társadalmak alkalmasabbak arra, hogy a megváltozott helyzethez alkalmazkodni tudjanak és 
kilábaljanak a nehéz körülményekből. Jól példázza ezt a helyzetet a 2005- ös Katrina hurrikán, 
mely elpusztította New Orleans-t és mintegy 1,5 millió embert kényszerített otthona elhagyására, 
közülük 30000 család véglegesen váltott lakhelyet. A szegénység magas foka, a nem megfelelő 
infrastruktúra és a gyér állami segítségnyújtás következménye, hogy ezek az emberek voltak a 
legsebezhetőbbek. Különösen azok, akik New Orleans legszegényebb úgynevezett Ninth Ward 
kerületében laktak. Hasonló módon kell értelmeznünk a Bangladesi ciklon hatásait, ahol a magas 
elvándorlást szintén a tömeges szegénység, az ezt fokozó korrupt kormány és a fejetlenség 
eredményezte. 

Ez a komplexitás teszi rendkívül nehézzé, talán lehetetlenné is, hogy csupán a környezeti 
okokra vezessük vissza a migrációt. 

Ráadásul a kimondottan „környezeti migránsok” számát sem lehet megbecsülni. Számolnunk 
kell a jövőbeni népességnövekedéssel és azokkal a „politikákkal” melyeknek hatása lehet a 
klímaváltozás folyamatára.  
 
 

KORMÁNYZATI VÁLASZOK NAPJAINKIG 
 
A közelmúltban érthető módon a tudomány és a szakpolitika világa leginkább a klímaváltozás 
jelenlegi folyamataira koncentrált és kevésbé arra, hogy megjósolja a klímaváltozás jövőbeni 
hatásait. A sok különböző definíció, meghatározás és mögöttes feltételezés, valamint a környezet 
indukálta migráció becsült adatai bonyolítják a hatékony politikák kifejlődését, amelyek 
csökkenthetnék a jelenlegi és a jövőbeni migrációs rohamokat. Mindazon által a klímaváltozás 
folyamatosságát és a környezet pusztulását nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezek döntő 
tényezők a migráció mai folyamatában. 

Az első IPCC jelentés 1990-ben megállapította, hogy a klímaváltozás egyik első hatása épp a 
migrációra lesz. Az ezt követő figyelmeztetések és statisztikák ellenére semmi sem történt a 
nemzeti valamint a globális küzdőtéren annak érdekében, hogy erősítsék a nemzetközi probléma 
kezelését. 

A szakpolitikai válaszok elsősorban 3 területre fókuszálódtak:  

 a menekült meghatározása,  

 azok alkalmazkodó készségére és  

 ezek letelepedésére. 
 
 

„A KÖRNYEZETI MENEKÜLT” HIVATALOS STÁTUSZÁNAK KERESÉSE 
 
„A környezeti menekültek” jogi elismertetésének szószólói akár az ENSZ egyezmény szélesebb 
értelmezése keretében – vagy új szerződések, mint az ENSZ Klímaváltozási Keretegyezményén 
belül – hangsúlyozzák a jogi védelem szükségességét és azt, hogy az úgynevezett „környezeti 
migránsok” ugyanazokat a támogatásokat kapják meg, mint a jogilag elismert menekültek. Az 
ellenzők azt sugallják, hogy ez az osztályozás ellenkező hatást váltana ki, a meghatározás 
kiterjesztése a jelenlegi védelem devalválódását jelentené és megengedné az államoknak, hogy 
csökkentsék a felelősséget velük szemben. 

A különböző kormányok a mai napig nagyobb hajlandóságot mutattak, hogy szűken 
értelmezzék a meghatározást, így a menekült státusz kibővítésére tett kísérletek sikertelennek 
bizonyultak. 
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A klímaváltozás előrehaladtával azonban a különböző nemzeteknek el kell dönteni kit és mit 
akarnak megvédeni és mindezt hogyan szándékozzák tenni. 

Az adaptációs mechanizmusoknak számos fajtája lehetséges. Ez magába foglalja a jobb 
oktatást, képzést, a környezettudatos magatartást, a különböző technikai és technológiai 
lépéseket, a különböző megélhetési lehetőségek széles tárházát, a közösségi alapú környezeti 
újrahasznosítást, és a katasztrófák kockázatának csökkentését. A megfelelő adaptációs stratégia 
csökkentheti egy ország sebezhetőségét és azt az előnyt, hogy képes a folyamatokat kézben 
tartani. 

Kuba például sokszor kisebb károkat szenved el, mint más karib-tengeri szomszédjai, egy 
korai figyelmeztető rendszernek köszönhetően a viharokkal szembeni felkészülésnek. 
Ugyanakkor az, hogy egy ország milyen lépéseket tesz, és hogy a klímaváltozás milyen átfogó 
hatással van egy országra (ebben a lakhely elhagyást is értjük), az attól függ, hogy akár az 
egyéneknek akár az államnak milyen konkrét források állnak a rendelkezésére. Az ENSZ 
Klímaváltozási Keretegyezmény támogatja a Nemzeti Adaptációs Programot (NAPA). E 
program azt célozza, hogy segítse a fejlődő országokat, konkrétan meghatározza azon 
intézkedéseket melyekkel a klímaváltozáshoz alkalmazkodni lehet. Emellett a szükséges 
támogatások megszerzésében is segédkezik. 

A 2009-es Koppenhágai Megállapodás – melyet 194 állam fogadott el a Klíma Konferencián 
– szintén elismeri annak a szükségességét, hogy jelentősebb adaptációs lépéseket kell tenni a 
sebezhetőség csökkentéséhez, különösen a fejlődő államok esetében. 

Ez az egyezmény rávilágít a fejlett országok azon felelősségére hogy történelmi felelősség a 
pénzügyi és technikai segítségnyújtás a fejlődő országok számára, hogy azok képesek legyenek a 
védekezéshez szükséges kapacitások kiépítésére. Feltehetően ez az úgynevezett Koppenhágai 
Zöld Klíma Alapon keresztül fog megvalósulni. Az ígéretek szerint ehhez 30 milliárd dollárnyi 
alapot rendelnek a rövid távú alkalmazkodásra és felkészülésre, valamint további 100 milliárd 
dollárt 2020-ra nyújtanak a célok érdekében. 
 
 

AZ ÚJRA LETELEPEDÉS ÉS A MIGRÁCIÓS POLITIKÁK 
 
Sem a NAPA, sem a Koppenhágai Egyezmény nem említi a migrációt, mint lehetséges választ a 
különböző politikák számára. A migrációt nagyon gyakran hibásan úgy értelmezik, mint a nem 
megfelelő alkalmazkodási készség következménye. Ugyanakkor a történelemben voltak olyan 
példák, amikor az újbóli letelepedést az egyes államok a saját területükön alkalmazták. Például 
Etiópia a 80-as években emberek ezreit telepítette ki az ország keleti felén található, szárazsággal 
küzdő sivatagos területekről az ország nyugati területeire. Egy pár kicsiny szigetállam jelenleg is 
küzd a növekvő tengerszint hatásaival köztük: Tuvalu, Kiribati és a Maldív szigetek, ahol az 
újbóli letelepedés vált az egyik leggyakoribb válasszá. A 2004-es Cunami után a Maldív szigetek 
kormánya úgy döntött, hogy megvalósítja a „fokozatos visszavonulás” programját, mely keretein 
belül a szigetek 290 ezer főnyi lakosságát kb. 200 szigetről csupán egy tucatnyi olyan szigetre 
telepíti át, melyek magasabban fekszenek a tengerszint fölött.  

Sok kicsiny szigetországnak szintén van ideiglenes migrációs programja, mégpedig 
Ausztráliával és Új-Zélanddal közösen, és folynak a tárgyalások a további együttműködést 
illetően is. 

Az ausztráloknak mintegy 80%-a él a part menti területeken, így az ausztrál kormány 
korlátozza a beruházásokat a part menti területeken, valamint a leginkább sérülékeny területeken 
lévőket megpróbálja áthelyezni. Másutt, például Northern Hemisphere-ben a zsugorodó 
jégtakaró és az olvadó permafrost veszélyezteti az életét sok bennszülött alaszkai közösségnek. 
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Mindeddig ezen programok kis mértékben voltak jelen és általában nagy mértékű államon belüli 
mozgásokat eredményeztek. 
 

2. táblázat: A klímaváltozás lehetséges „áldozatai” a közeljövőben 
 

Szárazság Áradások Szélviharok 

Burkina Faso 
Mozambik 
Ruanda 

Szomália 
Tanzánia 

Afganisztán 
Banglades 

Malawi 
Mozambik 

Nepál 
Nigéria 

Szomália 
Szudán 

Tanzánia 

Banglades 
Madagaszkár 

Mozambik 

Forrás: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/ 
SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf 

 
Ha azonban a klímaváltozási folyamatok előrehaladnak, azok olyan mértékű migrációt 

indíthatnak el, amelyek kezelésére uniós szinten is fel kell készülni. 
 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/%20SDCCWorkingPaper_MigrationandConflict.pdf





