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A gazdasági átalakulás hatása a munkahelyek számára
Magyarorsz‡gon m‡r a rendszerv‡ltoz‡st megelőzően megindult a merev,
kšzpontosított tervgazdas‡g lassú ‡talakul‡sa, s az új gazdas‡gpolitika a v‡llalatok sz‡m‡ra lehetővŽ tette azt, hogy gazd‡lkod‡sukat rŽszben piacgazdas‡gi
alapon szervezzŽk meg. A foglalkoztatottak sz‡ma m‡r az 1980-as Žvekben
csškkenni kezdett, majd ez a folyamat az 1990-es Žvek elejŽn jelentősen felgyorsult. Budapesten 1990-ben mŽg kšzel 920 000 foglalkoztatottat tartottak
nyilv‡n, de ez a lŽtsz‡m 1996-ra – a munkahelyek megszűnŽse miatt – 734
000-re csškkent. Az ezredforduló ut‡n a foglalkoztatottak sz‡ma Budapesten
750 000 fő kšrül stabiliz‡lódott.
Magyarorsz‡gon az ‡llami szektor leŽpülŽse viszonylag gyorsan lezajlott, de mŽgis sok tekintetben lassabb volt az ‡talakul‡s, mint Kelet-NŽmetorsz‡gban. A volt NDK-ban az egyesítŽs ut‡n a dšntŽshozók ink‡bb a megv‡ltozott kšrülmŽnyeknek megfelelő munkaerőpiaci intŽzkedŽsekre fordított‡k
a Þgyelmet, ezzel szemben Magyarorsz‡gon a munkaerő-problŽm‡t nem egy
esetben a vesztesŽges üzemek mestersŽges ‡llami t‡mogat‡s‡val igyekeztek
kezelni. Kelet-NŽmetorsz‡gban a rendszerv‡ltoz‡s ut‡n dr‡maian nšvekedett
a ršvid ideig, nem folyamatosan foglalkoztatottak sz‡ma, akiknek jó rŽsze
tŽnylegesen nem dolgozott. EzŽrt mondhatjuk azt, hogy LipcsŽben az 1990-es
Žvek első felŽben a foglalkoztatotts‡g drasztikusabb mŽrtŽkben szűkült, mint
amit a statisztikai adatsorok mutatnak3 (Fischer, A. 1996). A volt NDK területŽn a t‡rsadalombiztosít‡si j‡rulŽkot Þzetők sz‡ma – a foglalkoztatottakkal
ellentŽtben – az elmúlt Žvtizedben tov‡bb csškkent, ami azt mutatja, hogy
nőtt azon dolgozók sz‡ma, akik vagy mentesülnek a t‡rsadalombiztosít‡si
beÞzetŽsek alól, vagy nem Þzetnek j‡rulŽkot.
A fordulat ut‡ni Žvekben mindkŽt v‡rosban elsősorban az ipari munkahelyek szűntek meg. Az 1990-es Žvek kšzepŽre Budapesten a felŽre csškkent az iparban dolgozók sz‡ma, azonban az ezredforduló ut‡n az adatok
ismŽt enyhe emelkedŽst mutatnak (2001: 21,3%). A gazdas‡gi szerkezetv‡lt‡s
eredmŽnyekŽnt a magyar főv‡rosban manaps‡g egyŽrtelműen a harmadik
¹ MTA Fšldrajztudom‡nyi KutatóintŽzet, H-1112 Budapest, Budašrsi út 45.
² Lipcsei Egyetem, Fšldrajzi IntŽzet, D-04103 Leipzig, Johannisallee 19a.
³ 1990-ben mŽg csaknem 300 000 foglalkoztatott volt, ami 1993-ra 234 000-re csškkent. A
v‡ros területi nšvekedŽsŽvel együtt ez az ŽrtŽk 270 000-re emelkedett.
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szektor domin‡l, a foglalkoztatottak h‡romnegyede a szolg‡ltat‡sok területŽn dolgozik. A munkaerő minősŽge megfelelő, a munkaerő csaknem 30%-a
rendelkezik diplom‡val.
A deindusztrializ‡ció LipcsŽben is megÞgyelhető: az 1989-ben mŽg
130 000 főt foglalkoztató ipar 1996-ra m‡r csak alig 50 000 embernek adott
munk‡t, ez a sz‡m 2001-re 49 000 főre csškkent. Az 1990-es Žvek első felŽben az
ipar visszaesŽsŽt az Žpítőipar felfut‡sa valamelyest mŽg visszafogta (Karrash,
P.–Kunze, C. 1996), de az ‡llami t‡mogat‡s megszűnŽsŽvel egyidejűleg ez az
ipar‡g is lehanyatlott (Drechsel, D.–Lange, K.–Strauch, D. 2002; Wiessner, R.
2002). A termelői szektorhoz tartozó munkahelyek csškkenŽse egyŽrtelműen
az Žpítőipar v‡ls‡g‡ra vezethető vissza, ugyanakkor a lipcsei ipar helyzete
– dšntően az autóipar megjelenŽsŽnek kšszšnhetően (Porsche 2003, BMW
2005) – stabiliz‡lódott. A szolg‡ltató szektorban dolgozók lŽtsz‡ma 1990 ut‡n
gyorsan nőtt (m‡sfŽl Žvtized alatt 170 000 főről 220 000 főre emelkedett). A
nŽmet v‡rosban jelenleg a foglalkoztatottak tšbb mint 80%-a a harmadik szektorban dolgozik, míg az ipari dolgozók ar‡nya csak 18%.

A munkanélküliség alakulásának különbségei
A foglalkoztatotts‡gi szint csškkenŽse ellenŽre Budapesten nem nšvekedett
dr‡mai mŽrtŽkben a munkanŽlkülisŽgi r‡ta. A t‡voli orsz‡grŽszekből a magyar
főv‡rosba ing‡zók sz‡ma (1990 előtt kb. 50–70 000 fő) jórŽszt m‡r az 1990-es
Žvek elejŽre minim‡lisra csškkent, így ők az ‡llandó lakóhelyük szerinti munkanŽlkülisŽgi statisztik‡ban jelentek meg. A foglalkoztatottak kšzül sokan
kedvezmŽnyes nyugdíjba mentek. TermŽszetesen a feketemunk‡sok sz‡ma Žs
az ún. ‡rnyŽkgazdas‡g jelentősŽge is nőtt. A legmagasabb munkanŽlkülisŽgi
r‡t‡t a magyar főv‡rosban 1993 szeptemberŽben regisztr‡lt‡k (7,3%), de mŽg
ez az ar‡ny is lŽnyegesen alacsonyabb volt, mint az orsz‡gos ‡tlag (Dövényi Z.
1994). A munkanŽlküliek sz‡ma Žs ar‡nya ezut‡n csškkenni kezdett, 2002-ben
m‡r 25 000 főnŽl kevesebb munkanŽlkülit regisztr‡ltak (2,8%). Az ezredforduló
ut‡n a munkanŽlkülisŽgi r‡ta ugyan kissŽ emelkedett, de a budapesti munkaerő-piacra gyakorlatilag a teljes foglalkoztatotts‡g jellemző.
LipcsŽben, Budapesttel ellentŽtben, a munkanŽlkülisŽgi r‡ta a rendszerv‡lt‡s ut‡n gyorsan emelkedett Žs mŽg napjainkban is 20% kšrül alakul.
A tŽnyleges munkanŽlkülisŽg azonban az 1990-es Žvek elejŽn magasabb volt,
mint az utóbbi Žvekben, ugyanis a munkaügyi hivatal nem sz‡mította munkanŽlkülinek tšbbek kšzštt a tov‡bbkŽpzŽsben rŽsztvevő, vagy idŽnymunk‡s, de
tŽnylegesen nem dolgozókat, illetve azokat, akiket munkaerőpiaci intŽzkedŽsekkel kšzpontilag t‡mogattak; utóbbiakkal együtt a munkanŽlküliek ar‡nya
a 30%-ot is meghaladta. Az ezredforduló ut‡n a munkaerő-politika amely

40

5_Dövényi_Wiessner.indd 40

2007.01.05. 11:39:14

cŽlja a tšmeges munkanŽlkülisŽg megakad‡lyoz‡sa volt, jórŽszt ‡talakult, de
a tŽnylegesen nyilv‡ntartott ‡ll‡stalanok sz‡ma Žs ar‡nya tov‡bb nšvekedett.
Ugyanakkor a nyomasztó munkanŽlkülisŽget a kšzponti beavatkoz‡son kívül
a korkedvezmŽnyes nyugdíjba vonulók Žs a Nyugat-NŽmetorsz‡gba kšltšzők
(kb. 50 000 fő) magas sz‡ma mŽrsŽkelte. Amiatt is csškkent az ‡ll‡s nŽlküliek
sz‡ma, hogy csaknem tízezer lipcsei munkahely Nyugat-NŽmetorsz‡gba települt ‡t, Žs a munkav‡llalók az elkšltšzštt munkahelyükre ing‡znak.
Budapesten az 1990-es Žvek elejŽn – a nehŽzipar leŽpülŽse miatt – a
munkanŽlküliek kšrŽben fŽrÞtšbblet volt megÞgyelhető, majd az 1990-es Žvek
kšzepŽtől v‡ltozott a helyzet Žs az utóbbi Žvekben kissŽ tšbb nőt regisztr‡lnak
a munkaügyi hivatalok. A főv‡rosi aktív korú, nem foglalkoztatott t‡rsadalmi
csoportokban nagyj‡ból 2000-ig emelkedett az alacsony kŽpzettsŽgűek, ŽrettsŽgi
nŽlküliek ar‡nya (30-ról 33%-ra), de az ezredforduló ut‡n a kevŽsbŽ kŽpzettek az
akaratukon kívül nem dolgozók egyre kisebb h‡nyad‡t teszik ki (2004: 27,5%).
Ezzel ellentŽtes tendencia, hogy az ŽrettsŽgizettek Žs a felsőfokú vŽgzettsŽgűek
ar‡nya a munkanŽlküliek csoportj‡n belül nšvekszik, b‡r ez a csoport vŽlhetően
nem sz‡mít tŽnylegesen munkanŽlkülinek, hanem rŽszben a szürkegazdas‡got
gyarapítja (Dövényi Z. 2001). A munkanŽlkülieken belül csškken a segŽdmunk‡sok ar‡nya, sokan kšzülük m‡r nincsenek regisztr‡lva Žs feketemunk‡skŽnt
dolgoznak. A nem dolgozók kšzštt egyre kevesebb a Þatal, ezzel együtt nő az
idősebbekŽ: a 35 Žv alattiak munkanŽlkülivŽ v‡l‡sa nem jellemző a magyar
főv‡rosra, az időskorú munkanŽlkülisŽg jelenti viszont a nagyobb problŽm‡t.
LipcsŽben – Budapesttel szemben – kezdetben az ‡ll‡stalanok kŽtharmada nő volt, majd az 1990-es Žvek kšzepe ut‡n (rŽszben az Žpítőipar leŽpülŽse
kšvetkeztŽben) a tendencia megfordult, Žs 2002-ben a regisztr‡lt munkanŽlküliek 56,2%-a m‡r fŽrÞ volt. Ezzel p‡rhuzamosan a nők foglalkoztatotts‡gi
szintje LipcsŽben is folyamatosan emelkedett. Az ‡ll‡stalanok csoportj‡nak
egyŽb t‡rsadalmi jellemzői tšbbnyire a budapestihez hasonlók, de nem szabad
szem elől tŽvesztenünk azt a tŽnyt, hogy a Þatalkori munkanŽlkülisŽg csak az
elv‡ndorl‡snak „kšszšnhetően” nem Žrte el a kritikus szintet.

A munkanélküliség térbeli megoszlása
Budapesten a munkanŽlküliek települŽsen belüli eloszl‡sa az alacsony munkanŽlkülisŽgi r‡ta ellenŽre jelentős egyenlőtlensŽgeket mutat. A 2001-es nŽpsz‡ml‡l‡s adatai alapj‡n4 meg‡llapítható, hogy a budai oldal előkelő lakóterületein legalacsonyabb a munkanŽlkülisŽgi r‡ta, ugyanakkor a v‡ros m‡s
rŽszein tal‡lható magas presztízsű lakónegyedekben m‡r ‡tlagos ŽrtŽkekkel
⁴ A 2001-es nŽpsz‡ml‡l‡s adatai szerint a munkanŽlkülisŽgi r‡ta a főv‡rosban 6,3%, szemben
a munkaügyi hivatal ‡ltal kiadott 2,7%-os adattal.
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tal‡lkozunk. A foglalkoztatotts‡g terŽn a kšvetkező v‡rosrŽszek a legink‡bb
problematikusak:
– a v‡ros hagyom‡nyos iparterületei, ahol a szocialista ipar šsszeoml‡sa miatt sok az ‡ll‡s nŽlküli;
– belv‡rosi, a 19–20. sz‡zad fordulój‡n felŽpült lakónegyedek. A munkanŽlkülisŽg ezekben a kerületekben šsszefügg a kedvezőtlen t‡rsadalmi
szerkezettel is (erős szegreg‡ció, gettósod‡s, a t‡rsadalom peremŽre szorult
csoportok; VII., VIII. kerületek) (1. ábra).
A lipcsei munkanŽlkülisŽg tŽrbeli megoszl‡sa nŽmileg hasonló kŽpet
mutat (2. ábra). A legmagasabb munkanŽlkülisŽggel jellemezhető területek a
kšvetkezők:
– a múlt sz‡zad fordulój‡n Žpült ipari- Žs munk‡snegyedek a belv‡rostól keletre Žs nyugatra (Plagwitz, Lindenau), Žs a v‡ros Žszakkeleti rŽszŽn;
– Grünau, Lipcse legnagyobb lakótelepe.
MindkŽt terület munkanŽlkülisŽgŽnek dr‡maian magas ar‡nya a szocialista ipar šsszeoml‡s‡nak Žs a szegreg‡ciós folyamatoknak kšszšnhető.

1. ábra A munkanŽlküliek sz‡ma Žs a munkanŽlkülisŽgi r‡ta Budapest kerületeiben
(2001)
Forr‡s: nŽpsz‡ml‡l‡si adatok, 2001. Tervezte: Dövényi Z. Kartogr‡Þa: Kaiser L.
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2.ábra MunkanŽlkülisŽgi r‡ta LipcsŽben (2001)
Forr‡s: Lipcse V‡ros Önkorm‡nyzata, TelepülŽsrŽsz-katalógus 2002. Tervezte: Wiessner,
R. 2003. Kartogr‡Þa: WŸnsche, S.

A munkanŽlkülisŽgi r‡ta ezzel szemben ‡tlag alatti:
– a reprezentatív, múlt sz‡zad fordulója kšrül Žpült lakónegyedekben,
elsősorban a belv‡rosi zšldšvezetben (pl. az Elster kšrnyŽke) Žs azokban a negyedekben, ahol napjainkban jelentős rehabilit‡ció, felŽrtŽkelődŽs Þgyelhető meg;
– rŽgebben Žpült csal‡di h‡zakkal rendelkező területeken;
Legkedvezőbb a munkanŽlkülisŽgi helyzet az 1990-es Žvek vŽgŽn becsatolt, erősen nšvekvő nŽpessŽggel jellemezhető települŽseken, ahova jelentős
sz‡mú, vagyonosabb lakos kšltšzštt.
A munkanŽlküliek ar‡nya a posztszocialista települŽsek t‡rsadalmi szegreg‡ciój‡nak Žs a t‡rsadalmi tŽr diﬀerenci‡lód‡s‡nak jó indik‡tora. Budapesten
Žs LipcsŽben is meghat‡rozhatók azok a negyedek, amelyek a polariz‡ció kšvetkeztŽben a v‡rosok t‡rsadalmi terŽnek „forró pontjaiv‡”, v‡ls‡gterületeivŽ v‡lhatnak (Schmidt, H.–Wiessner, R. 2002; Kovács, Z.–Wiessner, R. 1999, 2004).
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