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A RO MÁ NI Á BA IRÁ NYU LÓ 
MA GYAR TŐ KE KI VI TEL RŐL RÖ VI DEN

A mak ro gaz da sá got jó ide je szem lé lő ként, az el múlt évek ben meg fo gal ma zó -
dott ben nem pár kér dés. Amen  nyi ben fel la poz zuk a ma gyar saj tót, és a tő ke -
be fek te té sek re va gyunk kí ván csi ak, lép ten-nyo mon a ha zánk ba, eset leg a
szom szé dos or szá gok ba irá nyu ló be ru há zá sok ról esik szó. Ma gyar or szá gon
az el múlt két év ti zed ben az or szág ba irá nyu ló mű kö dő tő ke ösz tön zé se volt
a gaz da ság po li ti kai sze rep lők el sőd le ges cél ki tű zé se. Szin te mind egy, mi lyen
áron. S las san úgy érez zük, bár mi áron. Mind eköz ben az or szág el ju tott egy
olyan fej lett sé gi szint re, ahol már a ha zai GDP fel len dí té sé re van nak más
meg ol dá sok is. Ilyen a ma gyar tő ke ki vi tel ösz tön zé se, tech no ló gi ai transz fer
és az azok ból nyer he tő re pat ri ált pro fit.

Tud juk, hogy a transz fe rált jö ve del mek el éré sé nek egyik mód ja a más hol
meg ter melt jö ve del mek át szi vat  tyú zá sa a ha zai gaz da ság ba. Más hol meg ter -
melt jö ve de lem le het a pi ac szer ző be ru há zás, mé ret gaz da sá gos sá gi elő nyök
ré vén meg szer zett pro fit, mely nek re pat ri á lá sa ked ve ző ha tás sal le het a nem -
zet gaz da ság egé szé re, il let ve a fi ze té si mér leg re. Meg kell em lí te nünk, hogy
a tő ke ex port a fog lal koz ta tás ra ked ve zőt len ha tás sal le het, de azt hi szem,
egy elő re itt még nem tar tunk. Emel lett – ja pán pél da alap ján – szert te het -
nénk in du kált jö ve del mek re is a tech no ló gia transz fer ré vén. Ja pán az úgy ne -
ve zett Vad li ba-mo dell ré vén egy részt kön  nye dén meg sza ba dul a ne ki már ter -
hes, ese ten ként kör nye zet szen  nye ző tech ni kák tól, át ad va azt és ez ál tal húz -
va ma ga után az el ső, il let ve má so dik kö rös dél ke let-ázsi ai kis tig ri se ket.
Más részt ezek jö ve del mét rend re be fek te ti a jö vő ku ta tás ba, il let ve az új tech -
no ló gi ák ba – ez zel több le gyet is üt ve egy csa pás ra. Ma gyar or szág nak ar ra
kell oda fi gyel nie, hogy mi le gyünk azok, aki a „gyen gébb” tech no ló gi át ex -
por tál juk, és ne mi fo gad juk be azt.

A fen ti té mák ban né ha elő for dul egy-egy kó sza cikk az OTP, MOL, Ma -
gyar Te le kom kül ho ni te vé keny sé gé ről. Azon ban a töb bi in for má ció majd -
hogy nem a fe ke te lyuk gra vi tá ci ó já ban ver gő dik. Úgy érez zük, el in dul tak a
zász lós ha jók és nincs mö göt tük a flot ta. De el in dul tak-e a zász lós ha jók?
S tény leg vesz te gel-e a flot ta? A Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal ada tai sze rint
Ro má ni á ban több mint 10 ezer1 ma gyar il le tő sé gű vál lal ko zás mű kö dik,
amely a Ro má ni á ban mű kö dő kül föl di ér de kelt sé gű vál la la tok szá má nak
6,19%-át te szi ki. 
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Az FDI fo gal ma, va la mint a hoz zá kap cso ló dó fo gal mak ér tel me zé se

Ah hoz, hogy vi lá gos ké pet kap junk, egy ér tel mű fo gal mak kal kell dol goz -
nunk. Saj nos a köz gaz da ság tan ban, vagy in kább a köz gaz da sá gi fo gal mak
köz nyel vi meg je le né sé ben, az FDI (Foreign Direct Investment) té ma kö re is
ál do za tul esik oly kor a pon gyo la meg fo gal ma zá sok nak. Így he lyén va ló nak
lát juk elő ször is az FDI-t és a hoz zá kap cso ló dó egyéb fo gal ma kat – mint a
cikk szem pont já ból néz ve alap fo gal ma kat – kis sé kö rül jár ni. Kü lö nö sen fon -
tos ez ab ból a szem pont ból is, hogy a kü lön bö ző for rá sok ból szár ma zó ada -
to kat ös  sze ha son lít ha tó vá, ele mez he tő vé és ér té kel he tő vé te gyük. 

Egy nem zet kö zi leg el fo ga dott, kvá zi stan dard FDI-fogalom ki ala kí tá sa
már a múlt szá zad nyolc va nas éve i ben a köz gaz dász ok és több nem zet kö zi
szer ve zet, így az IMF, az OECD, a UNCTAD (az ENSZ Ke res ke del mi és Fej -
lesz té si Szer ve ze te)2 lá tó kö ré be ke rült. Az OECD el ső ilyen tár gyú ér tel me zé -
se 1983-ban lá tott nap vi lá got, majd a ki lenc ve nes évek kö ze pé re állt elő a ma
is hasz ná la tos FDI, mint a fo ga lom ér tel me zé se, mi kor is az OECD el fo gad ta
az OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Third Edition cí mű
ta nul mányt.3

Az OECD ér tel me zé se sza bad for dí tás ban a kö vet ke ző: „Az FDI meg mu tat -
ja a tar tós ré sze se dés té nyét az egyik gaz da ság re zi dens jo gi sze mé lye (köz vet -
len be fek te tő) ál tal egy, a be fek te tő től kü lön bö ző, az az má sik gaz da ság re zi -
dens jo gi sze mé lyé ben. A tar tós ré sze se dés ma gá ban fog lal ja a hos  szú tá vú
kap cso lat meg lét ét a köz vet len be fek te tő és a vál la lat kö zött, va la mint egy szig -
ni fi káns mér té két a be fek te tő nek a vál la lat me nedzs ment jé re gya ko rolt be fo -
lyá sá ban. A köz vet len be fek te tés tar tal maz za mind a kez de ti tranz ak ci ó kat,
mind az ös  szes ké sőb bi tő ke moz gást a két jo gi sze mély és a tag vál la la tok közt,
le gyen az akár be jegy zett cég, akár nem tár sa sá gi for má ban mű kö dő vál la lat.”4

A köz vet len kül föl di (tő ke)be fek te tő és a be fek te tés te re pé ül szol gá ló vál lal ko zás
A már em lí tett ta nul mány ki tér a kül föl di köz vet len tő ke be fek te tő ki lé té re is.
Az OECD ér tel me zé sé ben a kül föl di köz vet len tő ke be fek te tő le het: 

– ma gán sze mély, ma gán sze mé lyek cso por to su lá sa,
– be jegy zett cég,
– ál la mi vagy ma gán cég fi ók te le pe,
– ál lam vagy 
– be jegy zett cé gek és nem tár sa sá gi for má ban mű kö dő vál lal ko zá sok cso -

por to su lá sa. 
Az em lí tett be fek te tő(k) köz vet len be fek te tés sel bir to kol(nak) olyan le -

ány vál la la tot, tag vál la la tot, nem tár sa sá gi for má ban mű kö dő vál la la tot (pél -
dá ul fi ók te le pet), amely olyan ál lam ban mű kö dik, ami el tér at tól az ál lam tól,
il let ve azok tól az ál la mok tól, mely(ek)ben a kül föl di köz vet len be fek te tő(k)
re zi dens(ek).5
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A be fek te tés te re pé ül szol gá ló vál lal ko zás ban (direct investment enterprise)
a kül föl di be fek te tő nek leg alább 10%-ot kell bir to kol nia a törzs tő ké ből, vagy
10%-os sza va za ti jog gal kell ren del kez nie be jegy zett vagy nem tár sa sá gi for -
má ban mű kö dő vál lal ko zá sok ese té ben. 

A be fek te tés te re pé ül szol gá ló vál lal ko zás és a köz vet len tő ke be fek te tő
kap cso la tát ezen kí vül nyil ván to váb bi té nye zők is mu tat hat ják. Így:

– a tő ke be fek te tő kép vi se le te az igaz ga tó ság ban,
– a sza bá lyo zá sok ban (policy) va ló rész vé tel,
– vál la lat kö zi tranz ak ci ók,
– a me nedzs ment tag ja i nak ván dor lá sa a tag vál la la tok közt,
– a vál lal ko zás mű sza ki in for má ci ók kal tör té nő el lá tá sa,
– il let ve a vál lal ko zás szá má ra biz to sít hat a be fek te tő a pi a ci fel té te lek nél

ked ve zőbb hi te le ket.

A kül föl di köz vet len be fek te tés for má ja 
En nél a rész nél, azt hi szem, el te kint he tünk a rész le tes in dok lás tól és meg elé -
ged he tünk egy rö vid fel so ro lás sal, mi sze rint a kül föl di köz vet len be fek te tés
for má ját te kint ve le het:

– pri va ti zá ció,
– zöld me zős be ru há zás,
– egyéb, 10%-ot meg ha la dó ré sze se dés szer zé se: ak vi zí ció és ös  sze ol va -

dás/fú zió (M&A, va gyis Mergers and Acquisitions),
– a pro fit új ra be fek te té se,
– hi te le zés és/vagy alap tő ke-eme lés a kül föl di le ány vál la lat nak, il let ve le -

ány vál la lat ban. 

A nem zet kö zi működőtőke-áramlás trend je
A nem zet kö zi működőtőke-áramlás a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en kez dett
glo bá lis mé re te ket öl te ni. Meg bíz ha tó sta tisz ti kai ada tok az UNCTAD-nél áll -
nak ren del ke zés re. Adat bá zi suk ban a múlt szá zad het ve nes éve i re vissza me -
nő leg ta lál ha tók ada tok. A glo bá lis mé re tű működőtőke-áramlás fel té te le a tő -
ke moz gá sá nak vi lág szin tű li be ra li zá ci ó ja, amely le he tő vé te szi a ter mé kek elő -
ál lí tá sát a pi ac he lyé től füg get le nül. A fo lya mat ban ka ta li zá tor ként szol gál az
in for ma ti ka, táv köz lés, lo gisz ti ka és a köz le ke dés for ra dal ma.

A UNCTAD ada tai alap ján az aláb bi meg ál la pí tá so kat te het jük. 1970 és
2007 kö zött a működőtőke-áramlás vi lág szin ten 13,346 mil li árd USD-ról több
mint 2 099,973 mil li árd USD-ra, az az a 157-sze re sé re (!) fu tott fel (a vál ság nak
kö szön he tő en ez az adat 2009-re 1 114,189 mil li árd USD-ra csök kent). Az el -
múlt kö zel 30 év ben a vi lá gon ki he lye zett mű kö dőtő ke ál lo má nya pe dig az
1980-as 700 mil lió USD-ról an nak több mint 25-szö rö sé re, az az 17 743,408
mil li árd USD-ra nö ve ke dett.6 Mint egy 82 ezer transz na ci o ná lis vál la lat
79,825 mil lió al kal ma zot tat fog lal koz tat, amely a vi lág mun ka erő-ál lo má nyá -
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nak mint egy 4%-a.7 Úgy gon do lom, ezek a szá mok, ma gu kért be szél nek,
ami kor a globalizációról be szé lünk.

A Kö zép- és Dél ke let-Eu ró pát érin tő működőtőke-áramlásról el mond hat -
juk, hogy a ré gió a nyolc va nas évek leg vé gén kap cso ló dott be ér dem ben a tő -
ke áram lás ba. 1989-től egy ide ig a KGST or szá gok ban meg va ló sult kül föl di
be fek te té sek dön tő több sé gét Ma gyar or szág von zot ta. A ki lenc ve nes évek
má so dik fe lé től Cseh or szág, Len gyel or szág és Dél ke let-Eu ró pa is egy re na -
gyobb mér ték ben von zot ta a tő két. A működőtőke-állomány sze rin ti rang -
sort Len gyel or szág ve ze ti, ezt kö ve ti Cseh or szág, vé gül még do bo gós he lyen
van Ma gyar or szág. Ér de mes meg em lí te ni, hogy 2006-ban még Ma gyar or -
szág volt a má so dik he lyen, azon ban a kö vet ke ző év től Cseh or szág mes  sze
meg elő zött min ket. A do bo gó so kat – né mi leg le ma rad va, vi szont egy re job -
ban meg kö ze lít ve – kö ve ti Ro má nia és Bul gá ria. Le ma ra dá suk év ről év re
erő tel je sen csök ken. 2006-ban és 2008-ban Ro má ni á ba kö zel an  nyi tő ke áram -
lott, mint Ma gyar or szág ra és Cseh or szág ba együtt vé ve.

Pi ac bő ví té si ex pan zi ós kény szer
A ma gyar pi ac mé re te adott, az or ga ni kus nö ve ke dé si pá lya csú csán lé vő pi -
a ci sze rep lők a tor ta sze le tet csak egy más ro vá sá ra vagy fel vá sár lá sok kal tud -
ják bő ví te ni. Ez zel szem ben a kül pi ac ra lé pés egyút tal a pi ac mé re té nek
drasz ti kus nö ve ke dé sét is je len ti a szá mos más előny (és ter mé sze te sen koc -
ká zat) mel lett. Mé re te it te kint ve csak a Bal kán egy kö zel 60 mil li ós pi a cot je -
lent, ami nek vá sár ló ere je di na mi ku sab ban nő, mint az EU-hoz 2004-ben csat -
la ko zott 10 or szág vagy az EU-25-ök át la ga. 

Ez az ex pan zió egyút tal egy faj ta elő re me ne kü lés is, mely nek több di men -
zi ó ja le het. Egy fe lől a ma gyar pi a ci po zí ció vé del me, hi szen a ma gyar vál la -
la tok ad dig érez he tik ma gu kat vi szony la gos biz ton ság ban, míg ők fog lal nak
el te rü le te ket és nem má sok az ő ro vá suk ra. Más fe lől a mé ret nö ve ke dé sé vel
szű kül azok kö re, akik fel vá sár lá si cél pont ként te kin te nek az adott vál la lat -
ra. Bár ezt ár nyal ja az a kép, hogy a mé ret nö ve ke dé sé vel más-más pi a ci sze -
rep lők ér dek lő dé si kö ré be esik be le a cég. Az ex pan zi ós kény szer nem utol -
só sor ban ma gya ráz ha tó a ha zai ter me lé si té nye zők (pél dá ul mun ka erő) drá -
gu lá sá val, így fő leg a mun ka erő-igé nyes ága za tok, fo lya ma tok kül föld re te -
le pí té se fi gyel he tő meg. Ez ál tal ma rad nak ver seny ké pe sek a ma gyar cé gek a
ha zai és kül pi ac okon egy aránt.

A tő ke ki vi tel ben részt ve vő szer ve ze tek fő cso port ja i nak kö rül ha tá ro lá sa, 
ma gyar=/ ma gyar or szá gi
Elő ször is szö gez zük le: ma gyar és ma gyar or szá gi cég kö zött van kü lönb ség,
azon egy sze rű ok nál fog va, hogy nem min den ma gyar or szá gi be jegy zé sű
vál la lat ma gyar, az az, je len eset ben, ma gyar tu laj do nú. Így a tő ke ki vi telt te -
kint ve az egyik fő cso por tot a Ma gyar or szá gon mű kö dő kül föl di cé gek je len -

ProMino10-3-belivkesz:ProMino10-2-beliv.qxd  10/4/2010  8:55 AM  Page 46



47A Romániána irányuló magyar tőkekivitelről röviden

tik. Ezek a vál la la tok oly kor ki hasz nál ják a ma gyar ré gió is me re tet és – adott
eset ben koz me ti káz va a va ló di tu laj do nost – be ru há zá so kat eszközölnek a
Bal ká non (pél dá ul Ma gyar Te le kom, MKB). Ne vez het jük őket a multik elő re -
tolt tró jai fa lo va i nak. 

A ma gyar tő ke ki vi tel leg meg ha tá ro zóbb cso port ját azok a ma gyar or szá gi
köz pont tal ren del ke ző, a me nedzs ment és a már ka név mi att ma gyar nak te kin tett,
transz   na ci o ná lis sá fej lő dő vál lal ko zá sok ké pe zik, me lyek re gi o ná lis sze rep re pá -
lyáz nak. Ilyen a MOL, az OTP, a Da nu bi us stb. Ezen vál lal ko zá sok mind egyi -
ké ről el mond hat juk, hogy az or ga ni kus nö ve ke dés fo lya ma tá ban el ér kez tek
ar ra a szint re, hogy ex pan zi ós kény sze rük át lép te az or szág ha tá ro kat. Ezek az
ex pan zi ók pe dig to váb bi nö ve ke dé si po ten ci á lo kat ge ne rál hat nak. Lé nye ges
elem, hogy mind eköz ben a ha zai po zí ci ó i kat nem ad ják fel (sőt erő sí tik a kül -
pi ac ra lé pés sel). A re gi o ná lis po zí ci ó kért foly ta tott küz de lem ben pe dig ugyan -
azon or szá gok cé ge i vel ta lál ják szem be ma gu kat, ame lyek kel már év szá zad ok
óta küz dünk – hol fegy ver rel, hol gaz da ság dip lo má ci á val – a tér ség ben.

A har ma dik cso port ba a kis- és kö ze pes vál la la tok tar toz nak, me lyek tér nye -
ré se a te rü le ten az utób bi évek ben egy re di na mi ku sab ban fej lő dik. A kkv
szek tor kez det ben fő képp a ré gió ma gyar lak ta vi dé ke in, csa lá di-ba rá ti kap -
cso la tok ré vén fek te tett be tő két. Azon ban fi gyel mük az el múlt évek ben egy -
re in kább na gyobb vá ro sok fe lé irá nyult, füg get le nül an nak nem ze ti sé gi ará -
nyá tól. Ez a szek tor ad ja a be fek te tő cé gek szá má nak 99%-t, vi szont a be fek -
te tett tő ke nagy ság rend jét te kint ve csu pán alig 20%-át. Ezért is gon do lom
azt, hogy ez zel a szek tor ral ér de mes vol na töb bet fog lal koz nia a ma gyar kül -
gaz da sá gi po li ti ká nak.

Csak – né mi ki egé szí té sek kel, de alap já ban vé ve – fel so ro lás sze rű en ér de -
mes meg em lí te ni a tő ke ki vi tel ben részt ve vő egyéb sze rep lő ket, úgy mint:

– ön kor mány zat ok,
– stró ma nok (meg nem erő sí tett hí rek sze rint van olyan ro má ni ai pri va ti -

zá ció, ahol nyu gat-eu ró pai mul ti na ci o ná lis cég stró man ként lé pett fel ma -
gyar vál la lat meg bí zá sá ból, mi vel ez utób bi nem kí vá na tos volt az adott po -
li ti kai kö rök ben),

– a kár pót lás ha szon él ve zői (ezt a spe ci á lis cso por tot ér de mes meg kü lön -
böz tet nünk, amely egy elő re a tő ke ki vi telt te kint ve ös  szeg sze rű en ne he zen
mér he tő és a ren del ke zés re ál ló ke vés in for má ció alap ján kis mér té kű tő ke ex -
por tot haj tott vég re, azon ban a ben ne rej lő po ten ci ál an nál na gyobb; ez pe dig
a ro má ni ai restitúciós tör vé nyek ál tal ked vez mé nye zett ma gyar ál lam pol gá -
r ok kö re),

– ér dek vé del mi szer ve ze tek (Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra,
Kárpátia Magyar–Román Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, Joint Venture Szö vet -
ség, Ma gyar Kül gaz da sá gi Szö vet ség),

– ál la mi szer ve ze tek (ál la mi cé gek, úgy mint Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó
Zrt., Corvinus Koc ká za ti Tő ke alap-ke ze lő Zrt., Corvinus Tá mo ga tás köz ve tí -
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tő és Tő ke be fek te té si Zrt., MFB Invest Zrt., ITDH Hun ga ry Zrt., Ag rár mar ke -
ting Cent rum Non-pro fit Kft., Ma gyar Export-Import Bank Zrt., va la mint mi -
nisz té ri u mok, or szá gos ha tás kö rű szer vek, köz ala pít vány ok, a kül gaz da sá gi
és rész ben a TéT at ta sé há ló zat).

Ro má nia hely ze te a működőtőke-áramlás te rén

1997-ben fel gyor sult a magánosítás és a ro mán kor mány új tő ke von zó stra té -
gi át al ko tott, ami nek ered mé nye ként a kül föl di be fek te tők egy re na gyobb ér -
dek lő dést mu tat tak az or szág iránt. 

1. áb ra
A Ro má ni á ba irá nyu ló FDI-áramlás (1991–2009)

For rás: sa ját szer kesz tés a <http://www.unctad.org/fdistatistics> 2010. szep tem be ri ada tai alap ján

Az 1. szá mú áb rán lát ha tó, hogy az FDI-áramlást te kint ve 2004-ben tör tént egy
je len tős ki ug rás és a ten den cia 2008-ig tö ret len volt, amely évek ben az FDI
áram lás mér té ke már ös  sze mér he tő a volt szo ci a lis ta or szá gok kö zül ad dig
él lo vas nak szá mí tó ál la mok mu ta tó i val. Ma gyar or szág gal 2002 óta ér dem -
ben ver se nyez és 2006 óta sta bi lan le kö rö zi. A Ro má ni á ba irá nyu ló
működőtőke-áramlás 2008-ban szin te haj szál hí ján meg egye zett a Cseh or -
szág ba és Szlo vá ki á ba irá nyu ló ér ték kel, il let ve a ná la jó val na gyobb Len -
gyel or szág ha son ló mu ta tó ját is meg kö ze lí tet te.8 Vár ha tó an az el kö vet ke ző
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évek ben is szá mot te vő lesz a mű kö dőtő ke áram lá sa a dél ke let-eu ró pai ré gió -
ba, így Ro má ni á ba is. Azon ban hogy ez mek ko ra mér té kű lesz, azt a pénz -
ügyi vál ság kö vet kez té ben ne héz meg jó sol ni. 

2. áb ra
A Ro má ni á ba irá nyu ló FDI-állomány (1991–2009)

For rás: sa ját szer kesz tés a <http://www.unctad.org/fdistatistics> 2010. szep tem be ri ada tai alap ján

3. áb ra
A dél ke let-eu ró pai ré gió FDI-állománya (2009. de cem ber 31.)

For rás: sa ját szer kesz tés a <http://www.unctad.org/fdistatistics> 2010. szep tem be ri ada tai alap ján

Albánia 2%
Bosznia és Hercegovina 4%

Macedónia 2%Moldova 1%

Montenegró 2%

Bulgária 25%

Románia 35%

Szerbia 10%

Horvátország 18%
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Mi lyen a be fek te té si kör nye zet Ro má ni á ban?
Ro má nia a nem zet kö zi szer ve ze tek (pél dá ul IMF) és az EU aján lá sa i nak
függ  vé nyé ben igyek szik ala kí ta ni gaz da ság po li ti ká ját. A tár sa dal mi fe szült -
sé gek mér sék lé se per sze a min den ko ri gaz da ság po li ti kai ve ze tést ed dig ar ra
ösz tö nöz te, hogy a kü lö nö sen ra di ká lis lé pé se ket ke rül jék, elo dáz zák. En nek
el le né re az el múlt év ti zed kor má nyai (és kü lö nö sen a Tăriceanu-kormány)
fon tos lé pé se ket tet tek a li be ra li zá ció, a pri va ti zá ció, a be fek te tés-ösz tön zés,
a kö zép osz tály meg erő sí té se, az ál lam igaz ga tás re ak ció ide jé nek csök ken té se,
az ügy in té zé sek fel gyor sí tá sa, az adó ter hek mér sék lé se, a költ ség ve tés be vé -
te le i nek nö ve lé se, az ex port ösz tön zé se, a gaz da sá gi szer ke zet át ala kí tás, a
kül föl di tő ke be vo ná sa (L. Kül föl di Be ru há zá so kat Ke ze lő Ügy nök ség,
ARIS), a von zó gaz da sá gi, üz le ti kör nye zet meg te rem té se, a pénz pi ac ok re -
form ja ér de ké ben. Kü lön ér de mes ki emel ni, hogy a kor rup ció mér sék lé se ér -
de ké ben lét re hoz ták az Antikorrupciós Ügyész sé get és az el len őr ző ha tó sá -
gok te vé keny sé gét ko or di ná ló tár ca nél kü li mi nisz te ri posz tot. Eh hez a mun -
ká hoz, il let ve az át ala kí tás szo ci á lis prob lé má i nak ke ze lé sé hez az elő csat la -
ko zá si ala pok ból az Eu ró pai Unió 2006-ig, évi mint egy 650 mil lió euróval já -
rult hoz zá. 

A 2008. no vem ber 30-i par la men ti vá lasz tá so kat kö ve tő en meg ala kult el -
ső-, il let ve a 2009. de cem ber 23-án meg ala kult má so dik Boc-kormány ré szint
igyek szik foly tat ni elő dei be fek te tés-ösz tön ző po li ti ká ját, azon ban a VISION
Consulting 2008-as elem zé se sze rint a ré gió kö zép me ző nyé be tar to zó or szág
ve ze té se rö vid időn be lül, a re ces  szió ha tá sa ként, ko moly ki iga zí tá sok ra
kény sze rült a költ ség ve té si egyen súly meg tar tá sa ér de ké ben. A köz al kal ma -
zot ti bé rek 25%-os csök ken té se, a nyug dí jak 15%-os csök ken té sé nek ter ve, il -
let ve a köz al kal ma zot tak tö me ges el bo csá tá sa til ta ko zók ez re it vit te az ut cá -
ra. Mind ezek, va la mint az ÁFA eme lé se a fo gyasz tás vis  sza esé sé hez ve ze tett. 

Más fe lől az or szág még él ve zi a Vad li ba-mo dell ad ta le he tő sé ge ket, így szá -
mos ipar ág ban, kü lö nö sen az elekt ro ni ká ban, gyógy szer ipar ban, in for ma ti -
ká ban, jár mű ipar ban, táv köz lés ben és a vegy ipar ban tar to gat még le he tő sé -
ge ket. 

Az EU-csatlakozás kö ze led té vel mind a kül föl di nagy vál la lat ok, mind a
kkv szek tor ko moly ver seny be fo gott a ro mán gaz da sá gi po zí ci ók, kü lö nö sen
az in gat la nok meg szer zé sé nek te rén. Eh hez hoz zá já rul a becs lé sek sze rint 2-3
mil li ó ra te he tő ro mán ven dég mun kás be fek te té se az in gat lan pi a con, ami to -
váb bi ár fel haj tó té nye ző volt. A gaz da sá gi nö ve ke dés to váb bi moz ga tó ru gó -
ja az el múlt évek ben be in dult nagy inf rast ruk tú ra fej lesz tés. Ez el ső sor ban a
köz úti köz le ke dést érin ti. Az im már EU-tagállam Ro má nia – azon be lül is fő -
képp az ön kor mány zat ok, va la mint az ál lam igaz ga tá si szer vek – 19 668 mil -
li árd euró tá mo ga tást kap az EU struk tu rá lis és ko hé zi ós alap ja i ból, el ső sor -
ban inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek re.
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(Adó rend szer) A 2004-ben ha ta lom ra ke rült Tăriceanu-kormány egyik fon tos
be fek te tés-ösz tön ző lé pé se az adó kulcs ok fo ko za tos új ra sza bá lyo zá sa volt.
En nek leg hang sú lyo sabb ele me a 2005. ja nu ár já tól ér vé nyes, drasz ti kus adó -
csök ken tés. A ko ráb bi 25%-os nye re ség adót és a 18-40%-os, öt sá vos jö ve de -
lem adót egy sé ge sen 16%-ra mér sé kel ték. Egyút tal a leg több adó nem is (tár -
sa sá gi-, osz ta lék-, ár fo lyam nye re ség-adó) 16%-ra vál to zott és az adó ked vez -
mé nyek több sé ge meg szűnt. A ma gyar EVA rend szer hez ha son ló an a mikro -
vállalkozásoknak ked vez mé nyes adó zá si fel té te le ket biz to sí tott a ro mán
adó tör vény. Igaz, a vál ság ha tá sá ra 2010. jú li us 1-től az ÁFA-t a Boc-kormány
24%-os ra emel te.

(Cég ala pí tás) Az el múlt évek ben je len tő sen vál to zott – po zi tív irány ban – a jo -
gi sza bá lyo zás és a gaz da ság sze rep lő i nek hoz zá ál lá sa a kül föl di ér de kelt sé -
gű vál la la tok hoz. Már évek kel ez előtt el tö röl ték azt a ren del ke zést, amely ki -
mond ta, hogy egy ve gyes vál la lat ban ro mán több sé gi tu laj don nak kell len -
nie, ugyan is ez a pri va ti zá ció és az FDI-import kez de ti sza ka szá ban ko moly
vis  sza tar tó erőt és nem egy eset ben vis  sza élést je len tett. A kül föl di tu laj don -
rész ma már el ér he ti a 100%-ot. A cég ala pí tást az évek so rán sok szor mó do -
sí tott 31/1990. évi és 35/1991. évi tör vé nyek sza bá lyoz zák. A cég kép vi se let
lé te sí té se a 122/1990. évi tör vény alap ján tör tén het. Kül föl di rész vé tel lel gya -
kor la ti lag bár mi lyen for má jú gaz da sá gi tár sa ság (kkt., egy sze rű bt., rt., bt,
kft., ke res ke del mi kép vi se let) ala pít ha tó. 

2004. no vem ber 15-i ha tál  lyal egy sze rű sí tet ték a cég be jegy zé si el já rást,
mely nek leg fon to sabb ered mé nye, hogy a be jegy zé si ké re lem től szá mí tott 3
mun ka nap el tel té vel a cég meg kezd he ti te vé keny sé gét (ko ráb ban ezt csak a
be jegy zés be fe je zé se után te het te meg). Ro má ni á ban je len leg na gyon ala -
csony alap tő ké vel le het vál lal ko zást ala pí ta ni. Ez kft. ese té ben 200 RON
(13 200,- Ft), Rt. ese té ben pe dig 2500 RON (165 000,- Ft).

A be ru há zá si for mák
(Pri va ti zá ció) Az ál la mi vál la la tok el adá sá nak elő se gí té se ér de ké ben több -
ször mó do sí tot ták a pri va ti zá ci ó ra vo nat ko zó tör vé nye ket. A 88/1997-es és
a 137/2002-es tör vé nyek a leg fon to sabb jo gi sza bá lyo zók ezen a te rü le ten.
A magánosítást vég ző Pri va ti zá ci ós Ha tó ság (APAPS) 2004-re le bo nyo lí tot -
ta az ál la mi vál la la tok több sé gé nek pri va ti zá lá sát, s még ab ban az év ben
meg szün tet ték. Fel ada ta it az Ál la mi Ak tí vá kat Ér té ke sí tő Ha tó ság (AVAS)
vet te át. Az AVAS-ba ol vadt be 2006 de cem be ré ben az OPSPI (Ál la mi Tu laj -
don és Pri va ti zá ció az Ipar ban Hi va ta la), amely ad dig a Gaz da sá gi és Ke -
res ke del mi Mi nisz té ri um fel ügye le te alatt az ener ge ti kai és vé del mi ipar
magánosításának stra té gia al ko tá sát és re or ga ni zá ci ó ját vé gez te. Az APAPS
ál tal 1991 és 2003 vé ge kö zött ér té ke sí tett ro mán vál la la tok több mint há -
rom ne gye de eu ró pai cé gek hez ke rült. Az észak-ame ri kai vál la la tok ré sze -
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se dé se 7,4%, míg az ázsi ai vál la la tok a pri va ti zá ció 6,2%-ában vol tak si ke -
re sek.9

Te kint ve, hogy 2004-re az ipar és 2005 vé gé re a leg több ága zat jó ré szét
már pri va ti zál ták, az el múlt évek ben fel gyor sult a szol gál ta tá si szek tor ma -
gán kéz be adá sa. Az óta na pi ren den van az áram- és gáz szol gál ta tók, ban kok,
gyógy szer ipa ri sze rep lők pri va ti zá ci ó ja. Bár meg jegy zem, az el múlt évek ben
szin te csak olyan hí rek jöt tek, hogy az AVAS el ha laszt ja, fe lül vizs gál ja, visz -
sza von ja stb. a pri va ti zá ci ós ügy le te ket.

Az AVAS ada tai alap ján a leg na gyobb pri va ti zá ci ós üz le tek a kö vet ke zők
(zá ró jel ben a be fek te tő és az ügy let éve):

1. Banca Comercială Română (Erste Bank, 2005. év vé ge) 
2. Petrom (OMV, 2004)
3. Banca Agricolă (Raiffeisen Bank, 2001) 
4. Sidex (LNM Ispat, 2000)
5. Banca Română de Dezvoltare (Société Générale, 1998) 
6. Da cia (Re nault, 1997) 
7. Automobile Craiova (Ford, 2007)
8. Electroputere Craiova (Saudi Arabia’s Al Arrab Contracting Co. Ltd, 2007)
Meg kell em lí te ni, hogy a Banca Comercială Română ügy let mind ed dig a

leg na gyobb pri va ti zá ci ós szer ző dés Ro má ni á ban. Kö zel 3,75 mil li árd eurós
ér té ké vel (ame lyet a ve vő Erste Bank a rész vé nyek 61,88%-áért fi ze tett el ső
lé pés ben) egy ma gá ban kö zel ak ko ra, mint az ös  szes pri va ti zá ció össz ér té ke
1992 és 2008 ele je kö zött. Az Erste ös  szes sé gé ben 2,55 mil li árd eurót fi ze tett
be az ál lam kas  szá ba, va la mint a 2006-os pi a ci ér té ken szá mol va 2,75 mil li árd
eurónyi rész vényt adott a BCR 100%-áért. 

A költ ség ve té si de fi cit mér sék lé se, a fej lesz té sek fi nan szí ro zá sa vé gett – és
nem mel lé ke sen az IMF nyo má sá ra – az el múlt hó na pok ban új ra na pi rend re
ke rült a pri va ti zá ció kér dé se, kü lö nö sen a nagy ér té kű, fő leg ener ge ti kai vál -
la la tok ban (Transgaz, Transelectrica, Romgaz) meg lé vő ki sebb sé gi ré sze se -
dés ér té ke sí té se for má já ban.

(Zöld me zős be ru há zá sok) A pri va ti zá ció mel lett év ről év re nő a zöld me zős be -
ru há zá sok szá ma és ez zel ará nya az FDI-importban. En nek ter mé sze te sen
oka az elő ző rész ben vá zolt le csen gő pri va ti zá ció, más fe lől igen je len tős in -
dok a vá sár ló erő nö ve ke dé se és így a kü lön bö ző kis ke res ke del mi há ló za tok,
pénz ügyi szol gál ta tók, in gat lan fej lesz tők meg je le né se. Az ARIS ál tal ko or di -
nált pro jek tek ben már több ség be ke rül tek a zöld me zős be ru há zá sok. A ma -
gyar or szá gi cé gek – jel lem ző en a po li ti ka i lag ve zé nyelt és szá muk ra emi att
ál ta lá ban ered mény te len pri va ti zá ci ók mi att – leg in kább a zöld me zős be ru -
há zá sok ban ér de kel tek. Az egyik leg na gyobb zöld me zős be ru há zó a MOL.
A Shell töl tő kút-há ló za tá nak fel vá sár lá sá val (2004. no vem ber 23., kb. 70 M
USD) együtt több mint 200 mil lió USD-t fek te tett be Ro má ni á ban.10
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(A pro fit új ra-be fek te té se) A 2000-es évek kö ze pé től már ki mu tat ha tó a pro fit új -
ra-be fek te té se is, hi szen az FDI-import ki sebb, mint az FDI-állomány nö ve -
ke dé se. Az FDI-állományt te kint ve az új ra-be fek te tett pro fit ará nya az FDI-
importhoz ké pest dél ke let-eu ró pai ös  sze ha son lí tás ban Ro má ni á ban a leg ma -
ga sabb. 

Be ru há zás-ösz tön zés
(In téz mény rend szer) A kül föl di tő ke be csa lo ga tá sa az or szág ba ki emelt kor -
mány prog ram évek óta Ro má ni á ban. Az er re hi va tott kor mány hi va tal a
2002-ben ala pí tott ARIS, va gyis a Kül föl di Be ru há zá sok Ro má ni ai Ügy nök sé -
ge. A Boc-kormány ki emelt fel adat nak tart ja a zöld me zős be ru há zá sok ösz -
tön zé sét, és eh hez kap cso ló dó an a be te le pü lő, il let ve be te le pült vál la la tok
ter me lé sé hez mi nél na gyobb ará nyú ha zai be szál lí tói há ló za tot kí ván nak ki -
épí te ni. Ez ál tal kí ván ják erő sí te ni a kkv szek tort. Az ARIS 2003 és 2008 kö zött
89 pro jekt ben vett részt, mely nek össz ér té ke 4287,8 mil lió euró volt. A be ru -
há zók 48 800 új mun ka he lyet te rem tet tek.

Eb ből egy volt ma gyar ér de kelt sé gű, a Richter 2006-os, 2,3 mil lió eurós
ma ros vá sár he lyi be ru há zá sa, amely a már ko ráb bi in vesz tí ci ók foly ta tá sa
volt és 30 új mun ka he lyet te rem tett.11

2009 vé gén az ARIS egye sült a Ro mán Ke res ke del mi Promóciós Köz pont -
tal, ami nek ered mé nye képp lét re jött a Ro mán Ke res ke del mi és Be fek te té si
Köz pont (CRPCIS).

Az in téz mé nyi be fek te tők 1996 óta van nak je len az or szág ban. Mű kö dé -
sü ket egy má ig ha tá lyos 1998-as tör vény sza bá lyoz za. A tő ke ala pok igen je -
len tő sen já rul nak hoz zá az FDI-hez. Mű kö dé sük kez de tén fő leg a gyors nö -
ve ke dést el érő ága za tok ban fek tet tek be, má ra azon ban a tech no ló gia-in ten -
zív ága za tok is ér dek lik őket.

(Ked vez mé nyek) Az évek so rán kü lön bö ző ked vez mé nyek kel sza bá lyoz ták a
kül föl di tő ke meg je le né sét a gaz da ság ban. A kül föl di be fek te té sek ösz tön zé -
sé ről szó ló 332/2001-es tör vény ér tel mé ben a be ru há zók az EU csat la ko zá sig
olyan ked vez mény ben ré sze sül tek, mint a be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges, im port ból szár ma zó tech no ló gi ai be ren de zé sek, gé pek, fel sze re lé -
sek, szoft ver ter mé kek, mé rő- és el len őr ző mű sze rek vám men tes sé ge, az ÁFA
meg fi ze té sé nek el ha lasz tá sa, a be ru há zás 20%-ának az adó ból tör té nő le vo -
ná sa. Az EU-csatlakozással azon ban a ro mán kor mány el tö röl te a kül föl di be -
fek te té sek re adott ked vez mé nye ket. Újab ban adó re form for má já ban és a
mun ka vál la lók át- és to vább kép zé sé hez, va la mint a 45 év fe let ti mun ka nél -
kü li ek al kal ma zá sá hoz nyújt tá mo ga tást.

Ha son ló an pél dá ul a ma gyar sza bá lyo zás hoz, a nagy be ru há zá sok kü lön -
le ges el bá nás ban ré sze sül nek Ro má ni á ban, füg get le nül at tól, hogy kül föl di
vagy re zi dens a be ru há zó. Ro má ni á ban már 30 mil lió euró fe lett nagy be ru -
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há zás nak szá mít egy ügy let. A sá vo san el osz tott ked vez mé nyek kö zött van
pél dá ul, hogy a cég men te sül het az új ter mé kek im port vám ja alól, va la mint
ma xi mum 3 év re fel men tést kap hat bi zo nyos he lyi adók alól és gyor sí tott le -
írá si ked vez mény ben is ré sze sül het. A kkv szek tor ugyan csak ré sze sül het
vám ked vez mény ben és gyor sí tott le írá si ked vez mény ben. A mikrovál-
lalkozások 3%-os adó kulc  csal ope rál hat nak.

Az 1998/24-es kor mány ren de let tel a ro mán kor mány meg te rem tet te an -
nak a le he tő sé gét, hogy a leg el ma ra dot tabb, leg kri ti ku sabb te rü le tek re be te -
le pü lő cé gek kü lön bö ző ked vez mé nyek ben ré sze sül je nek. 28 pre fe rált gaz da -
sá gi zó na van ma Ro má ni á ban (fő képp bá nya vi dé ke ken), me lye ket a kor -
mány je lölt ki 3-10 éves idő tar tam ra. Ezek be a zó nák ba 2003. jú li us 1-je előtt
be te le pült cé gek vám-, föld- és nye re ség adó aló li fel men tést kap tak. Szá mos
eset ben va la mely ál la mi fej lesz té si alap ból pe dig tő ke jut ta tás ban is ré sze sül -
het tek. 

Az EU-csatlakozást kö ve tő en, 2009-ig fo ko za to san  szűnnek meg a pre fe -
rált gaz da sá gi zó nák ba te le pült cé gek ked vez mé nyei. 

A 2001/65-ös kor mány ren de let tel sza bá lyo zott ipa ri par kot ki zá ró lag fej -
lesz té si cél lal, ál la mi, ku ta tó in té ze ti és vál la la ti szer ve ze tek együtt mű kö dé sé -
vel le het lét re hoz ni. Az ipa ri park men te sül a föld-, in gat lan- és más he lyi
adók alól. 

Az 1992/84-es tör vény ren del ke zik az úgy ne ve zett sza bad ke res ke del mi zó -
nák ról. En nek lé nye ge, hogy ezek spe ci á lis vám rend szer rel bí ró te rü le tek.

EU-s tá mo ga tá sok
Ha son ló an ha zánk hoz, Ro má ni á ban is el ér he tő ek már az EU-s tá mo ga tá sok.
En nek sza bá lyo zá sa (az, hogy ki, mi lyen ré gi ó ban, mi lyen fel té te lek kel jut hat
tá mo ga tás hoz) szin te tel jes egé szé ben EU-s elő írás, így ezek re kü lön nem tér -
nék ki. A Ro má nia ré szé re ren del ke zés re ál ló for rá sok a 2007–2013-as költ -
ség ve té si idő szak ban mint egy 27,9 mil li árd eurót tet tek ki.12

Az EU bank ja i nak és a Vi lág bank nak a sze re pe
A szer ke zet-át ala kí tá si és fej lesz té si prog ra mok fi nan szí ro zá sá ban je len tős
sze re pet ját szik az Eu ró pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank (EBRD), va la mint
az Eu ró pai Be ru há zá si Bank (EIB). Az EBRD ada tai sze rint Ro má nia
(Orosz or szág és Len gyel or szág után) a bank har ma dik leg je len tő sebb cél -
országa.

Az EBRD az inf rast ruk tú ra, az ipar és a pénz ügyi szek tor te rü le té re irá -
nyu ló be ru há zá sa i val je len leg a leg na gyobb kül föl di in téz mé nyi be fek te tő nek
szá mít Ro má ni á ban. A szer ve zet a 2007. év vé gé ig mint egy 248 pro jek tet ge -
ne rált Ro má ni á ban, 3,5 mil li árd euró ér ték ben. Ez a ro mán ki mu ta tá sok sze -
rint to váb bi 6,4 mil li árd euró be fek te tést ge ne rált. Így ös  szes sé gé ben 70%-át
tud hat ja ma gá é nak a pri vát szek tor be li be ru há zá sok ból. 
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Az EIB a köz le ke dé si-inf rast ruk tu rá lis, az ener ge ti kai, a te le kom mu ni ká -
ci ós, a kör nye zet vé del mi pro jek tek ben ér de kelt, va la mint fi gyel met for dít a
kkv szek tor ra is.

Ro má nia 1972-ben csat la ko zott a Vi lág bank hoz. Má ra a Vi lág bank a gaz -
da ság min den ága za tá ban je len van, és ez ál tal a leg na gyobb in téz mé nyi hi te -
le ző nek szá mít az or szág ban. 

1. táb lá zat
A leg na gyobb be ru há zó or szá gok a jegy zett tő ke alap ján (2010. jú li us 31.)

For rás: sa ját szer kesz tés a Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal 2010. jú li us 31-i ada tai alap ján

Ma gyar or szág
A leg fris sebb ada tok sze rint Ma gyar or szág a cé gek szá mát (10 555) te kint ve
a 4. he lyen áll, a jegy zett tő ke nagy sá gát ala pul vé ve pe dig a 13. leg na gyobb
be fek te tő. A Ro mán Nem ze ti Bank és a Cég be jegy zé si Hi va tal ada ta it ele -
mez ve az FDI-állományról el mond hat juk, hogy az el múlt évek ben fo lya ma -
to san lép tünk elő re a rang lét rán (2003 – 16. hely, 2004 – 12., 2005 – 10., 2006 –
9., 2009 – 10.) és tart juk a Top10-közeli po zí ci ón kat. 

A ma gyar tu laj do nú cé gek szá mát vizs gál va az is el mond ha tó, hogy az in -
gat lan vá sár lás egy idő ben ma gán sze mé lyek ré szé re szin te le he tet len volt Ro -
má ni á ban, így so kan cé gen ke resz tül vá sá rol tak. Rá adá sul (ter mő)föl det to -
vább ra sem vá sá rol hat nak kül föl di ek, csak ro mán ál lam pol gár ok. En nek kö -
vet kez té ben akár egy egy sze rű in gat lan- vagy nya ra ló vá sár lás ese té ben ma -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hollandia
Ausztria
Németország
Franciaország
Görögország
Ciprus
Olaszország
Svájc
Spanyolország
Nagy-Britannia
USA
Luxemburg
Magyarország
Holland Antillák
Törökország

Összesen (top 15)
Mindösszesen

5 003 273,00
4 307 309,90
4 303 368,80
2 211 708,60
1 927 338,80
1 671 510,00
1 423 177,20
1 054 560,70
938 704,40
836 699,70
795 302,00
764 271,80
632 738,40
588 348,90
426 662,60

18,16
15,64
15,62
8,03
7,00
6,07
5,17
3,83
3,41
3,04
2,89
2,77
2,30
2,14
1,55

26 884 974,80
27 543 608,20

98
100

%Rangsor Érték (EUR)Ország
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ga az épü let le het kül föl di tu laj don ban, de a hoz zá tar to zó föld meg szer zé sé -
hez cég kell. Már pe dig ez a sza bá lyo zás min den bi zon  nyal hoz zá já rult a cég -
ala pí tá sok szá má nak nö ve ke dé sé hez is.

In téz mé nyi be ru há zók
Az FDI-importban igen je len tős sze re pet ját sza nak a kü lön bö ző kül föl di be -
fek te té si tár sa sá gok, me lyek mű kö dé sét egy má ig ha tá lyos 1998-as tör vény
sza bá lyoz za. Csak fel so ro lás sze rű en köz löm a na gyobb in téz mé nyi be fek te -
tő ket: Ad vent Central and Eastern Europe III, Arx Equity Partners, Balkan
Accession Fund, Enterprise Investors, GED Capital, Gemisa, Global Finance,
Oresa Ventures Romania SRL, Reconstruction Capital 2, Romanian American
Enterprise Fund, SigmaBleyzer Investment Group LLC.13

A be ru há zá sok ága za ti el osz lá sa
Az 1991 óta be fek te tett kül föl di tő ke evo lú ci ó ját te kint ve igen csak ha son lít a
ma gyar működőtőke-áramlás fej lő dé sé re, va gyis elő ször az ipar, mun ka erő-
in ten zív ága za tok vol tak von zók, majd egy re in kább a szol gál ta tá si szek tor
és a hoz zá adott ér ték te rem té se.

A Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal leg fris sebb (2010. jú li us 31-i) ada tai alap -
ján el mond ha tó, hogy a kül föl di ér de kelt sé gű cé gek szá ma alap ján a leg töb -
ben a ke res ke de lem ben (40,7%), az épí tő ipar ban (11,8%), ipar ban (11,1%) és
az in gat lan-be ru há zá sok ban (6,8%), míg a leg ke ve seb ben a pénz ügyi szek -
tor ban (0,5%) te vé keny ked nek. Ez zel szem ben a jegy zett tő két te kint ve to -
rony ma ga san ve zet az ipar, aho va a jegy zett tő ke 86,3%-a össz pon to sul, s
mind ös  sze a ke res ke de lem, va la mint a tu do má nyos és tech ni kai te vé keny sé -
get fel mu ta tó cé gek bír nak szá mot te vő ré sze se dés sel a ma guk 7,8, il let ve
3,3%-ával.

A be ru há zá sok re gi o ná lis el osz lá sa
Ro má nia az 1998/151-es tör vén  nyel nyolc nagy fej lesz té si ré gi ót ho zott lét re,
me lyek a fő vá rost le szá mít va 4-7 me gyét fog lal nak ma guk ban:

– Bukarest–Ilfov Ré gió: Bu ka rest és Ilfov me gye,
– Észak nyu ga ti Ré gió: Beszterce–Naszód, Bi har, Kolozs, Máramaros,

Szatmár és Szil ágy me gyék kel,
– Nyu ga ti Ré gió: Arad, Hunyad, Krassó–Szörény és Temes me gyék kel,
– Köz pon ti Ré gió: Bras só, Fe hér, Har gi ta, Kovászna, Ma ros és Szeben me -

gyék kel,
– Dél-Munténia Ré gió: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa,

Prahova és Teleorman me gyék kel,
– Észak ke le ti Ré gió: Botoşani, Bacău, Iaşi, Neamţ, Suceava és Vaslui me -

gyék kel,
– Délnyugat-Olténia Ré gió: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt és Vâlcea me gyék kel,
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– Délkeleti Ré gió: Buzău, Brăila, Galaţi, Constanţa, Tulcea és Vrancea me -
gyék kel.

4. áb ra
Ro má nia fej lesz té si ré gi ói

For rás: PWC, Regions and development – the Regional Attractiveness In dex, 2002

2. táb lá zat
A be ru há zá sok re gi o ná lis el osz lá sa

For rás: sa ját szer kesz tés a Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal 2010. jú li us 31-i ada tai alap ján.

Amen  nyi ben a fen ti szá mo kat ös  sze ha son lít juk a 2005-ös ha son ló adat gyűj -
tés sel, saj nos azt lát hat juk, hogy a Bukarest–Ilfov sú lya – bár csak pár szá za -
lék kal – csök kent, és egyéb ér de mi vál to zás nem kö vet ke zett be. A több sé gé -
ben ma gyar lak ta te rü le tek a hel  lyel-köz zel még sze ren csé sebb nek mond ha tó

Bukarest–Ilfov
Központi
Délkeleti
Dél-Munténia
Nyugati
Északnyugati
Délnyugat-Olténia
Északkeleti
Összesen

83 317
17 041
9653
7713

18 665
18 617
4441
7281

166 728

50,0
10,2
5,8
4,6
11,2
11,2
2,7
4,4

100,0

14 425 343,2
1 979 381,6
1 497 996,9
1 757 426,8
1 788 465,3
1 606 690,1
932 492,1

1 248 455,2
25 236 251,2

57,2
7,8
5,9
7,0
7,1
6,4
3,7
4,9

100,0

%Cégek számaRégió % Jegyzett tőke (EUR)
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Köz pon ti és Nyu ga ti Ré gi ó ban van nak, ami ből ér de mes ki emel nünk a Szé -
kely föld hely ze tét. Az zal, hogy a dön tő több sé gé ben ma gyar lak ta Szé kely -
föl det hoz zá csap ták a ná la fej let tebb Bras só, Fe hér és Szeben me gyék hez, az
EU-s for rá sok el nye ré sé ben ké sőbb ver seny hát rányt kell el szen ved nie en -
nek a te rü let nek. Ugyan is ez a lé pés a te rü let át lag egy fő re eső brut tó nem -
ze ti jö ve del mét (GNI, Gross National Income), ha nem is sok kal, de fel jebb
vit te. Ez két szem pont ból ér de kes. Egy részt, mert az Unió a ked vez mé nye -
zett stá tuszt ki zá ró lag olyan ré gi ók nak biz to sít ja, ahol az egy fő re ju tó GNI
nem éri el az Unió át la gá nak 75%-át, amely egyút tal a leg el ma ra dot tabb ré -
gi ók (84 ré gió a 27 tag ál lam ban) ked vez mé nye zett stá tu szát meg ha tá ro zó
ha tár ér ték. To váb bá azért is ér de kes, mert azon tag ál lam ok ve he tik igény be
a Ko hé zi ós Alap for rá sa it, ame lyek egy fő re eső GNI-je ala cso nyabb az EU-
átlag 90%-ánál. 

Egy elő re saj nos nem kell fél nünk at tól, hogy ezek a ré gi ók ki es nek a
támogatotti kör ből, hi szen egye dül Bukarest–Ilfovban ha lad ja meg a vá sár ló -
erő az uni ós át lag 90%-át, va la mint az or szág 8 ré gi ó já ból hat ke rült fel az Eu -
ró pai Unió húsz leg sze gé nyebb ré gi ó ját tar tal ma zó lis tá ra,14 de min den eset -
re – már csak eb ből a szem pont ból is – kí vá na tos len ne egy – eset leg a Par -
tiummal együtt két önál ló –, a ma gyar ság ér de ke it szol gá ló fej lesz té si ré gió
lét re ho zá sa.

Nem vé let le nül em lí tem a Partiumot, hi szen ez a má sik je len tős rész ben
ma gya rok ál tal la kott te rü let, amely rá adá sul a Szé kely föld nél jó val szo ro -
sab ban kap cso ló dik gaz da ság-föld raj zi lag Ma gyar or szág hoz és a ha tár men -
ti együtt mű kö dé sek kap csán je len tős tar ta lé kok kal és le het sé ges for rá sok kal
bír. A ma gya rok rész ará nya a 2002-es nép szám lás ada tai sze rint a ha tár men -
ti me gyék ben a kö vet ke ző: Szatmár – 35,19%, Bi har – 25,96%, Arad – 10,67%,
Temes – 7,45%.15

A ré gi ók tő ke von zó ké pes sé ge
A ré gi ók tő ke von zó ké pes sé gét – a kü lön bö ző mu ta tó szám ok (de mog rá fi ai,
üz le ti kör nye zet, tár sa dal mi élet, élet mi nő ség stb.) alap ján 2001-ben, a Price -
waterhouseCoopers (PWC) ál tal ki öt lött és elő ször 2002-ben pub li kált Regio -
nal Attractiveness In dex szel, az az re gi o ná lis (tő ke)von zá si in dex szel jel le mez -
het jük. Az 5. áb ra a 2005-ös ku ta tás ered mé nye it áb rá zol ja.

Ér de kes meg je gyez nünk, hogy mi köz ben Ro má nia gaz da sá ga di na mi ku -
san fej lő dött, az FDI-beáramlás so ha nem lá tott mé re tet öl tött, még is a 2002-es
ér té kek min den ré gi ó ban rom lot tak. Bár jel zem, hogy 2005-ös fel mé rés ről be -
szé lünk. Nyil ván jog gal fel té te lez het jük, hogy egy friss fel mé rés már jobb
mu ta tók kal szol gál na, vi szont saj ná la tos mó don a PWC az óta nem pub li kált
ha son ló ku ta tást.

A sú lyo zá sok kal ki ala kí tott in dex 0 és 100 kö zött mo zog hat. 
– 0–25 pont közt ala csony, 
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– 26–50 pont közt sze rény, 
– 51–75 pont közt át lag fe let ti, 
– 76–100 pont közt ma gas von zó ké pes sé get je len te nek a mu ta tó szám ok.
Az áb rák ból ki tű nik, hogy a leg von zóbb ré gió Bukarest–Ilfov. A fő vá ros és

az azt öle lő Ilfov me gye 86-88 pon tos ér té ké től mes  sze le ma rad az ös  szes töb -
bi ré gió. A ma gyar ha tár hoz kö ze li Nyu ga ti- és Észak nyu ga ti Ré gió mu ta tói
még jó nak mond ha tók, kü lö nö sen a Dé li, Észak nyu ga ti, Dél nyu ga ti, és Dél -
ke le ti Ré gió ér té ke i hez ké pest. 

5. áb ra
A ré gi ók tő ke von zó ké pes sé ge, 2005

For rás: PWC Management Consultants, Regions and development – the Regional Attractiveness In dex, 2005 

A ro má ni ai tő ke ki vi tel ben részt ve vő ma gyar or szá gi cé gek szá ma, 
osz tá lyo zá sa, mo ti vá ci ói 

Ro má ni át a kül föl di tő ke be fek te té sek alap ján mint egy ál lat or vo si ló nak te -
kint het jük, ugyan is meg je le nik az ös  szes tör té nel mi, val lá si mo tí vum tól
kezd ve, a szo ci o ló gi án át a gaz da ság föld raj zi té nye ző kön ke resz tül az ér zel -
mi szá la kig min den, ami vel a ma gyar vál lal ko zá sok nak szem be kell néz ni ük.
A ma gyar vál la la tok szá má ra a nyel vi, föld raj zi, kö zös múlt ból fa ka dó kö zel -
ség, ér zel mi mo ti vá ci ók, kap cso la ti há ló mi att Ro má nia el sőd le ges be fek te té -
si te rep. Mind ezen vonz erő ket nö ve li a kel lő en nagy, a ha za i nál kö rül be lül
két szer na gyobb pi ac, a re for mok, a szer ke ze ti át ala kí tás, az EU-köve -
telmények tel je sí té se mel lett el kö te le zett, vál lal ko zó és be fek te tés ba rát kor -
mány, a ter mé sze ti erő for rás ok bő sé ge, kö zel ség az orosz ener gia pi ac hoz.
A ké pet mind ös  sze egy-két do log ár nyal ja, bár azok je len tő sen. 
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3. táb lá zat
A leg na gyobb ma gyar or szá gi be fek te tők

* A Shell ak vi zí ci ó val együtt

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

MOL Romania
Petroleum Products
SRL
RoBank SA
Cesarom SA

Gedeon Richter
Romania SRL

Profi Rom Food SRL

Dunapack Rambox 
Prodimpex SRL

Salina Invest SA

Pipelife Romania
SRL

Zora Serv Com SRL

Carb SA
Lesaffre Romania
SRL
ASA Cons Romania
SRL
Hotel Târnava 2000
SA
Lotus Market SA
Unical Prodimpex
SRL

Bucin SA

Isoplus Romania
SRL
V-Tabac Romania
SA

~175 000*

66 122
20 576

18 973

9230

8510

7391

5617

3653

3644
3608

3446

3424

2698
2610

1722

1529

1502

Kolozsvár

Bukarest
Bukarest

Marosvásárhely

Temesvár

Sepsi-
szentgyörgy

Szováta

Bukarest

Marosvásárhely

Brassó
Otopeni

Kolozsvár

Székely-
udvarhely
Nagyvárad
Sepsi-
szentgyörgy

Gyergyó-
szentmiklós
Nagyvárad

Arad

üzemanyag-
kiskereskedelem

bank, pénzügy
kerámiatermékek
gyártása
gyógyszergyártás

élelmiszer-, ital- és
dohányáru
kiskereskedelem 
papír és karton 
csomagolóanyag-gyártás

szállodaipari 
szolgáltatások

lapok, fóliák, csövek és
profilok gyártása
műanyagból
építőipari szolgáltatások

építőipari kőkitermelés
élelmiszergyártás

építőipari szolgáltatások

szállodaipari 
szolgáltatások
ingatlanbérlés
műanyag 
csomagolóanyagok
gyártása
vasöntés

acélcsövek gyártása

dohányipar

MOL Rt.

OTP Bank Rt.
Zalakerámia Rt.

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt.
Cei Consulting Ltd. 
(CEI Kft.)

Dunapack Paper and
Packagings Ltd.
1. V-BER Vagyon-kezelési és
szolgáltató Kft.; 2. Danu-
bius Szálloda és Gyógy-
üdülő Rt.; 3. Aktív Konfe-
rencia szolgáltató és tanács-
adó Kft.; 4. Civis Hotels Rt.;
5. Alfaterv-2000 Építőipari,
tervező és fővállalkozó Kft.;
6. Corvinus Nemzetközi
Befektetési Rt.
Pannonpipe Műanyagipari
Kft.

Betonút Szolgáltató és Építő
Rt.
Strabag Építő Kft.
Budafok Élesztő- és
Szeszgyár Kft.
ASA-Építőipari Kft.

Váltó-4 Libra Fejlesztési és
Befektetési Rt.
Britton Capital&Consulting
Pannonplast Műanyagipari
Rt.

SC Ferrex-Budapest Kft.

Isoplus Távhővezetékgyártó
Kft.
Pannónia Kávé Kft.

Cégnév
Tőkeapport
(ezer USD)

Székhely Tevékenység
Magyarországi 

tulajdonos
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For rás: sa ját szer kesz tés a Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal 2006. de cem ber 31-i ada tai alap ján

Más fe lől már csak azért is ér de mes Ro má ni át ele mez ni, mert egyet len, ma -
gyar be fek te té sek mi att érin tett ré gi ó be li or szág ese té ben sem áll nak ren del -
ke zés re olyan men  nyi ség ben és mély ség ben ada tok, mint Ro má ni á ról. En nek
oka ré szint az, hogy Ro má ni á ban ki emel ke dő en jó a kor mány hi va ta lok sta -
tisz ti ká ja és azok hoz zá fér he tő sé ge.

Ál lat or vo si ló nak te kint he tő Ro má nia ab ból a szem pont ból is, hogy a leg -
je len tő sebb ma gyar ki sebb ség él Er dély ben az or szág je len le gi ha tá ra in túl.
Kü lö nö sen ér zé keny, egyút tal fá jó pont a szé kely au to nó mia-tö rek vé sek sem -
mi be vé te le, mely nek nem zet kö zi vissz hang ja is van oly kor, és a bi la te rá lis
kap cso la tok ra is rá nyom ja bé lye gét. 

Mint ko ráb ban em lí tet tem, a Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal ada tai sze rint
2010. jú li us 31-ével több mint 10 000, egé szen pon to san 10 555 ma gyar ér de -
kelt sé gű cég van Ro má ni á ban, ami vel, a cé gek szá mát te kint ve, a ne gye dik
he lyen van ha zánk Olasz or szág, Né met or szág és Tö rök or szág mö gött. Az
össze sen 632 738 eurós jegy zett tő két vizs gál va pe dig a 13. he lyen va gyunk.
A leg na gyobb be fek te té sek a ma gyar or szá gi mul ti na ci o ná lis cé gek hez, va la -
mint a ma gyar kö tő dé sű transz na ci o ná lis vál la la tok hoz kö tőd nek. Több sé -
gük a ke res ke de lem ben, a szol gál ta tá sok ban (pénz ügyi és ide gen for gal mi),
va la mint a fel dol go zó ipar ban fek te tett be. A be fek te té sek mint egy 90%-a a
leg na gyobb 15 be fek te tő höz köt he tő. A ma gyar be fek te té sek re gi o ná lis el osz -
lá sa azt mu tat ja, hogy, szem ben az or szá gos át lag gal, Er dély, a ma ga több
mint 90%-os ará nyá val, mes  sze a leg nép sze rűbb. A leg ked vel tebb me gyék:
Bi har, Har gi ta, Kolozs, Ma ros.

A Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal 2009-es ada tai sze rint a 100 leg na gyobb
kül föl di tő ke be fek te tő kö zött je len van a MOL, az OTP, az M.P. Petroleum
Ditributie SRL és a Richter. A 100 leg na gyobb for gal mú cég kö zött pe dig 6.
he lyen áll az OTP, va la mint 36. he lyen a MOL.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

1456

1196

1134

039

850

802
768

Bukarest 

Beszterce

Nagyvárad

Nagyvárad

Kolozsvár

Szentjános
Resicabánya

Alukonigstahl
Sisteme de
Aluminiu
Teraplast GP SA

Casa de Editură 
Krónika SA
Evro-Impex SRL

Perfetti Van Melle
Romania SRL
Romexa SA
Mineral Group SRL

kereskedelmi és
közvetítői tevékenység

műanyagtermékek
gyártása
lapkiadói tevékenység

cukor, csokoládé 
nagybani kereskedelme
édesség gyártása

játékgyártás
építőkő-, díszítőkő fejtése

Alukonigstahl Kft.

Gemenc Plast Rt.

Hungarom Média Kft.

Vegyépszer Rt.

Van Melle Fundy Kft.

Ramexa Rt.
Cziráki Ottó

Cégnév
Tőkeapport
(ezer USD)

Székhely Tevékenység
Magyarországi 

tulajdonos
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A ma gyar be fek te té sek ága za ti el osz lá sa
Saj nos friss ada tok hi á nyá ban a 2004. de cem ber 31-i ál la po tot tu dom köz re ad -
ni, amely ki mu ta tás 5100 ma gyar ér de kelt sé gű vál la lat ada tai alap ján ké szült.
A friss ada tok hi á nyá nak oka, hogy több ezer euróba ke rül egy ilyen le kér de -
zés a Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal nál és ezért ezt az il le té kes ha zai in téz mé -
nyek csak rit kán szok ták meg ten ni. Az ak tu á lis 10 555 vál la la tot te kint ve azon -
ban az 5100 vál la la ton vég zett fel mé rés rep re zen ta tív min tá nak te kint he tő. 

6. áb ra
A cégek számának megoszlása tevékenységük szerint

For rás: sa ját szer kesz tés a Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal 2004. de cem ber 31-i ada tai alap ján

7. áb ra
A cégek tevékenysége a tőkeapport nagysága szerint

For rás: sa ját szer kesz tés a Ro mán Cég be jegy zé si Hi va tal 2004. de cem ber 31-i ada tai alap ján

Nagykereskedelem 30%

Turizmus 4%

Építőipar 4%Mezőgazdaság 5%

Közlekedés 3%

Szakmai 
szolgáltatások 14%

Ipar 24%

Kiskereskedelem 16%

Nagykereskedelem 3%

Turizmus 0,3%

Kiskereskedelem 45,6%

Építőipar 1,2%Mezőgazdaság 0,4%

Ipar 14,2%

Szakmai szolgáltatások 6%

Közlekedés 0,4%

Bank 28,8%
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A cé gek szá má nak meg osz lá sát ös  sze vet ve az át lag gal, ahol a ke res ke de lem
40,7%, az épí tő ipar 11,8%, az ipar 11,1%, és az in gat lan-be ru há zá sok 6,8%
rész arányt kép vi sel nek, lát ha tó, hogy a ma gyar or szá gi be fek te tők ese tén a
ke res ke de lem hel  lyel-köz zel ha son ló arányt kép vi sel, azon ban az ipar, a me -
ző gaz da ság és a szak mai szol gál ta tá sok erő seb ben kép vi sel te tik ma gu kat.
To váb bá a jegy zett tő két te kint ve sok kal kiegyensúlyozattabbak az ará nyok,
mint az át lag ese té ben.

.

A kár pót lás mint sa já tos tő ke ki vi te li kény szer

El vi ala pok
A posztszocialista or szá gok ban a rend szer vál tá sok után szin te min den hol
na pi rend re ke rült a kár pót lás, va gyis a má so dik vi lág há bo rú alatt és ké sőbb,
a kom mu nis ta dik ta tú rák ban po li ti kai in do kok kal éle tük től, sza bad sá guk tól,
va la mint va gyo nuk tól jog ta la nul meg fosz tot tak hely ze té nek ren de zé se, kár -
ta la ní tá sa. Er re több út kí nál ko zott. Egy részt az er köl csi és anya gi, ezen be lül
is a ja vak ter mé szet be ni vis  sza adá sa (restitúció), il let ve a (pénz be li, kár pót lá -
si jeg  gyel tör té nő) kár ta la ní tás. Ro má nia az anya gi kár pót lás di men zi ó já ban
a ja vak ter mé szet be ni, tel jes vis  sza szol gál ta tá sa, az az a restitutio in integrum
mel lett dön tött. 

Jo gi hát tér
Az 1945. már ci us 6. és 1989. de cem ber 22. kö zött jog ta la nul el ko bo zott in gat -
la nok (épü le tek, er dő, szán tó és egyéb me ző gaz da sá gi cé lú te rü le tek) jo gi
hely ze té nek ren de zé se, az az vis  sza szol gál ta tá sa te rén az el múlt két év ti zed -
ben tör vé nyek és kor mány ren de le tek so ra (18/1991, 19/1991, 112/1995,
169/1997, 83/1999, 94/1999, 1/2000, 94/2000, 10/2001, 501/2002, 290/2003,
66/2004, 247/2005, 1093-1095/2005) szü le tett. Eb ből a leg fon to sab bak:

– 10/2001-es tör vény az 1945. már ci us 6. és 1989. de cem ber 22. kö zött jog -
ta la nul el ko bo zott in gat la nok ra;

– 501/2001-es tör vény az ugyan eb ben az idő szak ban egy há zak tól el ko bo -
zott va gyon ra;

– 66/2004-es tör vény a nem ze ti ki sebb sé gek től ki sa já tí tott va gyon ra;
– 9/1998-es tör vény a bol gár ál lam ál tal, ro mán ál lam pol gár ok tól, 1940-

ben ki sa já tí tott va gyon ra;
– és a 290/2003-es tör vény a Besszarábia, Észak-Bu ko vi na és Herţa vi dé -

ken 1947-ben ál la mo sí tott va gyon ra.
Az ügye ket a 361/2005-ös kor mány ha tá ro zat tal lét re ho zott, a Mi nisz ter el -

nö ki Hi va tal fel ügye le te alá tar to zó Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor, az az Nem ze ti Kár pót lá si Ha tó ság, va la mint a mér he tet len
men  nyi sé gű per ese té ben a kü lön bö ző bí ró sá gok in té zik. 
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Meg kell je gyez nünk, hogy a ma gyar ság szem pont já ból a kár pót lás csak
fél si ker, ugyan is az 1921-es föld re form már je len tő sen ki sem miz te a ma gyar
ki sebb sé get, tönk re tet te a min ta gaz da sá go kat. Nagy-Ro má nia meg ala ku lá sa
után, 1921-ben ag rár re form cím szó val a ma gyar ság föld- és er dő va gyo ná nak
több sé gét el ko boz ták Er dély ben, a Bán ság ban, a Kö rös-vi dé ken és Mára -
marosban. Az el kob zás elől csak azok az en ge dé lye zett mé re ten fe lü li te rü le -
tek me ne kül tek meg, me lye ket tu laj do no suk cég be apportált. Ugyan is a cé -
gek tu laj do ná ra a re le váns tör vé nyek nem vo nat koz tak. 

A vis  sza szol gál ta tott va gyon
A fent fel so rolt tör vé nyek és kor mány ren de le tek fo ko za to san biz to sí tot ták a
vis  sza igény lés mér té két és az igény lők kö rét (kez det ben csak ro mán ál lam -
pol gár ok, ké sőbb kül föl di ek is). Vég ered mény ben föld ese té ben 50 ha, er dő,
bel te rü le ti te lek és épü le te ket ese té ben pe dig nincs fel ső ha tá ra a vis  sza -
igény lés nek. A vis  sza szol gál ta tott és vis  sza szol gál ta tás alatt lé vő va gyon ösz -
szes sé gé ben – azt hi szem túl zás nél kül mond hat juk – ha tal mas. 

Az ügyek szá mát te kint ve 2007. de cem ber 1-jé vel 201 749 kár pót lá si ké rel -
met re giszt rál tak, ami ből 102 273 eset ben szü le tett dön tés. Eb ből 37 962 ügyet
uta sí tot tak el for mai és egyéb hi á nyos sá gok mi att. A vis  sza igé nyelt va gyon
61%-át kér ték ter mé szet ben, 39%-át pénz be li jut ta tás ban (rész vény, élet já ra -
dék). A ter mé szet ben vis  sza kért va gyon mint egy 39%-ánál nem tud ják tel je -
sí te ni a ké ré se ket, mi vel már nem áll az épü let, be épí tet ték a tel ket stb.16

Egy há zak
Az egy há zak a rá juk vo nat ko zó tör vé nyek alap -
ján 2006. ja nu ár 25-ig 14 800 kár pót lá si ké rel met
nyúj tot tak be, ami ből 2007 de cem be ré ig a 4 .táb -
lá zat ban fel so rolt szá mú ügyet ol dott meg a ha -
tó ság.

Nem ze ti sé gek
A nem ze ti sé gek kö zös sé gi kár pót lá sá ban a 2007.
de cem ber 1-i sta tisz ti kák sze rint a zsi dó ki sebb -
ség jár az élen, 1856 igény lés sel. Ezt kö ve ti a né -
met kö zös ség 140, a gö rög ki sebb ség 56, majd a
ma gyar 34 igény lés sel.17

Ma gyar nagy bir tok ok
A fő ként ne me si csa lá dok sar ja it tö mö rí tő er dé lyi Castellum Ala pít vány 244
ro mán, 202 ma gyar és 245 egyéb or szág ál lam pol gá rá nak vis  sza igény lé sét
tart ja nyil ván, töb bek kö zött olyan va gyo nok kal, mint a Bánffy család, akik
har minc ezer hek tá ros er dő igé nyük kel a ro mán ki rá lyi csa lád után a má so dik

ortodox
római katolikus
görög katolikus
református
zsidó
evangélikus
unitárius
egyéb
Összesen

556
413
669
474
403
339
39
36

2929

Megoldott
ügyek száma

Egyház

4. táb lá zat

For rás: Nem ze ti Kár pót lá si Ha tó ság,
2007. december
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he lyet fog lal ják el a restitúciós lis tán. De meg em lít het jük a Kendeffyeket,
akik vis  sza kap tak a Retyezátban mint egy 14 ezer hek tárt, vagy a Mi kes örö -
kö sö ket, akik 12,5 ezer hek tár er dő ért nyúj tot tak be vis  sza igény lést. 

Hogy mi lyen in gat lan va gyon ról be szé lünk? Jel lem ző en nem a fa lu si szo -
ba-kony hás pa raszt há za kat sa já tí tot ták ki ko ráb ban. A vi dé ki in gat la nok
több sé ge kas tély-kú ria jel le gű épü let a hoz zá tar to zó gaz da sá gi épü le tek kel,
kö zös sé gi cé lo kat szol gá ló épü le tek kel (pél dá ul is ko la). A vá ro si in gat la nok
pe dig pol gá ri há zak, la ká sok, sok szor bel vá ro si pa lo ták, ban kok, biz to sí tók
épü le tei, ka szi nók, szál lo dák, gyár épü le tek. 

Az így vis  sza szol gál ta tott va gyon tu laj don kép pen egy be fek te té si le he tő -
ség is. A ma gyar or szá gi tu laj do no sok nak – ha csak nem akar nak gyor san
pénz hez jut ni és el ad ni a vis  sza ka pott va gyont – egy faj ta sa já tos tő ke ki vi te li
kény szert ho zott ez a hely zet, hi szen a kor sze rű er dő gaz dál ko dás, az in gat -
la nok fel újí tá sa, hasz no sí tá sa ko moly ös  sze gek be ke rül, még ak kor is, ha egy
ré szé re va la mely EU-s pá lyá zat ból for rást is le het sze rez ni. 

Er dők
Er dők ese té ben (18/1991-es, 1/2000-es tör vé nyek) a 2007. de cem ber 1-jei ál -
la pot sze rint az or szág er dő te rü le té nek har ma da, mint egy 2 076 879 ha jár
vis  sza egy ko ri tu laj do no sa ik nak, ami ből 1 798 487 ha-t már vis  sza is szol -
gál tat tak.18 Ma ököl sza bály alap ján kö rül be lül 500 ezer–1 mil lió fo rint/ha
áron le het er dőt ven ni Ro má ni á ban, ez az ös  szeg nagy já ból ezermil li árd fo -
rint kö rü li va gyont je lent. Több sé gü ket er dő bir to kos sá gok és a ko ráb bi
nagy bir to kos ok kap ják, hi szen a 247/2005 szá mú restitúciós tör vén  nyel el -
tö röl ték a vis  sza igé nyel he tő fel ső ha tárt. A vis  sza szol gál ta tott er dők 60%-a
Er dély ben ta lál ha tó. Nagy ré szük a ma gya rok lak ta Szé kely föl dön. 2007 jú -
ni u sá ig csak Har gi ta és Kovászna me gyé ben 381 000 ha er dőt szol gál tat tak
vis  sza, a fo lya mat most is tart. Ez mint egy 150 mil li árd fo rint va gyont je -
lent. A két me gyé ben ös  sze sen 38 000 ha er dő még vis  sza szol gál ta tás, il let -
ve per alatt van.19

Vis  szás sá gok
Az épü le te ket nem min den eset ben szol gál tat ják vis  sza az ere de ti tu laj do nos -
nak, ak kor sem, ha min den pa pír és egyéb for ma ság rend ben is ta lál ta tik.
Ugyan is amen  nyi ben az ál la mo sí tás óta az épü le ten tör tént át ala kí tás, az új
épí tés mér té ke meg ha lad ja az 50%-ot, úgy a volt tu laj do nos anya gi kár pót -
lás ban (rész vény, élet já ra dék stb.) ré sze sül.

A volt tu laj do nos kö te les a vis  sza szol gál ta tás idő tar ta má tól szá mí tott 5
évig he lyet ad ni a ko ráb bi funk ci ó nak, amen  nyi ben ez ok ta tá si vagy egész -
ség ügyi in téz mény. Azon túl, hogy ad dig gya kor la ti lag nem tud mit kez de ni
az épü let tel, az ál lam ál tal meg sza bott bér le ti dí jat kér he ti csak el, ami a pi a -
ci ár tö re dé ke. 
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A vis  sza szol gál ta tá sok szám ta lan eset ben ugyan csak nem zök ke nő men te -
sek. Az ál la mi szer vek (er dé sze tek, rend őr ség stb.) és ön kor mány zat ok sor ra
aka dá lyoz zák a fo lya ma tot. Sok szor egy sze rű en „el tűn nek” ira tok a le vél tá -
rak ból, meg fe nye ge tik a vis  sza igény lő ket, nem ott és nem an  nyit ad nak ne -
kik vis  sza, mint ami re, amen  nyi re jo go sul tak. Mind ezek ből tu cat szám ke let -
kez nek a pe rek. Hos  szú ide ig még el tart, mi re le tisz tá zód nak a tu laj don vi -
szony ok.

Ös  szeg zés

Lát juk, hogy a pénz ügyi vál sá gig tar tó leg utol só idő szak ban a kö zép-eu ró pai
or szá gok ba (így ha zánk ba is) irá nyu ló mű kö dő tő ke nö ve ke dé si üte me le las -
sult (vagy akár ab szo lút ér ték ben csök kent is, L. Ma gyar or szág ese té ben), ad -
dig a dél ke let-eu ró pai működőtőke-beáramlás erő tel je sen nö ve ke dett. Ez
utób bi ré gi ó ban a GDP- és vá sár ló erő-nö ve ke dés di na mi ku sab ban nő, mint
az EU-hoz 2004-ben csat la ko zott 10 or szág, vagy az EU-25-ök át la ga. Ez zel
pár hu za mo san a ma gyar gaz da ság nö ve ke dé se las sult a vizs gált in ter val lu -
mot néz ve. A leg több szek tor pi a ca kezd te lí tőd ni. A tor ta már egy re sze ré -
nyebb mér ték ben nő, a tor ta sze le tet pe dig csak nagy rá for dí tá sok árán és fő -
képp egy más ká rá ra le het nö vel ni. A vál la la tok me nedzs ment jén (és tu laj do -
no sa in is) egy fe lől nagy a nyo más a rész vé nye sek fe lől, hogy nö vel jék a cég -
ér té ket, amit az em lí tett okok nál fog va csak ex pan zi ó val le het el ér ni. Más fe -
lől elő re kell me ne kül ni ük, hi szen pár év múl va a ré gi ó be li cé gek je len het nek
meg a pi a con. Az UNCTAD sta tisz ti ká it és adott ügy le te ket ele mez ve azt kell
mon da nunk, hogy a vi seg rá di or szá go kat és Szlo vé ni át te kint ve ez zel a ré -
gió  val – Szlo vá ki át le szá mít va – az FDI-kiáramlás szem pont já ból nem na -
gyon tu dunk mit kez de ni. Ezek az or szá gok sok kal in kább ve tély tár sa ink,
mint sem part ne rek – ez lát ha tó volt az EU bő ví té se kor is, vagy a MOL–PKN
„ka cér ko dás nál”. Egy részt a ma gyar gaz da ság, a ma gyar or szá gi cé gek még
nem vol tak ab ban a fej lő dé si sza kasz ban az ot ta ni nagy pri va ti zá ci ós hul lá -
mok ide jén, hogy kü lö nö sebb be fek te té sek re gon dol ja nak. Mi re el ju tot tak ab -
ba a fá zis ba, hogy ter jesz ked je nek, ad dig ke vés le he tő ség től el te kint ve, a re -
a li zál ha tó ha szon sok kal ke cseg te tőbb lett Dél ke let-Eu ró pá ban, mint a vi seg -
rá di or szá gok ban. 

Adott te hát egy kö zel 60 mil li ós, min den po li ti kai és gaz da sá gi bi zony ta -
lan sá ga el le né re ígé re tes pi ac, a Bal kán és an nak ha tár te rü le tei, pél dá ul a ta -
nul mány tár gyát ké pe ző Ro má nia, ami fe lé min den jel sze rint ér de mes nyit -
ni, már csak azért is, mert tör té nel mi leg és föld raj zi lag ez áll leg kö ze lebb hoz -
zánk. Van hely is me re tünk, hi szen las san ezer éve foly ta tunk küz del met a ré -
gi ó ban hol a meg ma ra dá sért, hol an nak irá nyí tá sá ért. Át lát juk a sok eset ben
fon tos val lá si és kul tu rá lis szem pon to kat egy-egy dön tés ese té ben, hát te ré -
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ben, hi szen Ma gyar or szág Eu ró pa ke le ti, nyu ga ti és dé li ré szé nek üt kö ző zó -
ná já ban fek szik. Az is mert tör té nel mi okok nál fog va sok eset ben (je len tős)
ma gyar ki sebb ség van több or szág ban, mely re le het szá mí ta ni mun ka erő -
ként vagy in for má ció szer zés és kap cso lat épí tés cél já ból.

A ku ta tá sa im azt tá maszt ják alá, hogy a ma gyar or szá gi vál la la tok, kü lö -
nö sen a mul ti na ci o ná lis cé gek it te ni le ány vál la la tai és a ma gyar kö tő dé sű
transz na ci o ná lis vál la la tok, el is in dul tak a ré gió meg hó dí tá sá ra. Az or szág
ha tá ra in túl be fek te tett tő ke ál lo má nya a ta va lyi év vé gé vel meg ha lad ta a
11,5 mil li árd eurót, ami az újon nan csat la ko zott 12 EU-tagállamot te kint ve
na gyon jó ér ték. A be fek te tett ös  sze gek több mint fe le a föld raj zi lag kö zel fek -
vő or szá gok ban, így Bul gá ri á ban, Hor vát or szág ban, Len gyel or szág ban, Ro -
má ni á ban, Szlo vá ki á ban, Szer bia és Mon te neg ró ban, va la mint Uk raj ná ban
ta lált gaz dá ra. Amen  nyi ben meg vizs gál juk a működőtőke-befektetéseinket,
lát hat juk, hogy azok nak hoz zá ve tő leg 70%-a a mul ti na ci o ná lis és ma gyar
transz na ci o ná lis vál la la tok hoz kö tő dik.

Ta nul má nyom ban a tér ség kvá zi min ta ál la má val, Ro má ni á val igye kez -
tem rö vi den fog lal koz ni, ami nek több oka is volt. Ta lán a leg fon to sabb az,
hogy az ös  szes em lí tett or szág kö zül a ro mán sta tisz ti kák a leg nap ra ké szeb -
bek és leg na gyobb mély sé gű ek, rá adá sul ezek dön tő ré sze el ér he tő an go lul.
Más részt Ro má nia egy faj ta ál lat or vo si ló is a ma gyar be fek te té sek szem pont -
já ból, mi vel szin te min den as pek tu sa elő jön a be ru há zá sok nak a be fek te té sek
mo ti vá ci ó i tól, a ma gyar be fek te té sek kel szem be ni at ti tű dö kig be zá ró lag. Vé -
gül, de nem utol só sor ban, a leg na gyobb szám ban Ro má ni á ban je len tek meg
ma gyar or szá gi cé gek.

Ös  sze gez ve el mond ha tó, hogy sok szo ci á lis, gaz da sá gi és egyéb prob lé -
má ja el le né re be fek te tői szem pont ból ma Ro má nia jobb in for má ci ók kal és
fel té te lek kel (adó rend szer, be fek te tés-ösz tön zés, nö ve ke dés, pi ac mé ret stb.)
ren del ke zik, mint Ma gyar or szág – még a fo ko zó dó bér ki áram lás, fel gyor sult
inf lá ció, el sze gé nye dés, meg ol dat lan ro ma kér dés el le né re is. Kö vet ke zés -
képp Ma gyar or szág és a ma gyar or szá gi cé gek két dol got te het nek. Egy fe lől
tő lük tel he tő en ki hasz nál ják az adó dó (be fek te té si) le he tő sé ge ket, más fe lől
igye kez nek ha zai po zí ci ó i kat óv ni, erő sí te ni, más kü lön ben ment he tet le nül
le ma rad nak.
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