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ABSZTRAKT: Szlovákia különböző térségei más-más helyzetből indulva eltérően reagál-
tak a piacgazdasági átmenet kihívásaira. Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek ala-
kultak ki, éles határ húzódik a keleti és a nyugati országrész között. A kilencvenes évek
társadalmi-gazdasági folyamatainak egyik meghatározó eleme volt a tömeges és tartós
munkanélküliség.

A tanulmány célja, hogy bemutassuk a munkanélküliség alakulását a Kassai kerü-
letben a szlovák államalapítástól napjainkig. Tanulmányunk kiemelten foglalkozik
azokkal a kormányzati intézkedésekkel, amelyeket a munkaerő-piaci körülmények vál-
toztatásának érdekében tettek.

A következő megállapítások vonhatók le röviden: a Kassai kerületben kialakult
előnytelen munkaerő-piaci helyzet az átgondolatlan rendszerváltás és az egyes szlová-
kiai kormányok intézkedéseinek negatív „mellékterméke”. Napjainkban a munkanélkü-
liség súlyos problémának számít, elengedhetetlen a különböző gazdasági és társadalmi
eszközökkel, aktív munkaerő-piaci politikával történő beavatkozás.
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ABSTRACT: A problem in the Slovak labour market is a long-term high imbalance of labour
supply and the demand for labour. Since 1990, a high level of unemployment has persisted which
is aggravated by a high rate of long-term unemployment. From a regional perspective,
unemployment is concentrated in eastern and south central Slovakia. These regions in Slovakia
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are handicapped by their low-quality infrastructure as well as low economic potential and an
unfavourable demographic mix. The aim of this study is to present the development of unemployment
in the Košice region from the establishment of an independent Slovak state to the present day.

The transformation of the industrial structure (concerning mainly sectors and ownership)
after the change of the political system resulted in high unemployment – which is particularly
true for the Košice region. Besides secondary analyses, the empirical part of the paper deals with
the evaluation of the effectiveness and impact of specific measures each Slovak government took
to develop regional labour markets. Our study findings were as follows: The unfavourable
position of the Košice region in the Slovak labour market is a by-product of bad governmental
decisions and of the Slovak transition to a market economy. The rising unemployment in the
Košice region is a serious economic problem which can be mitigated by various economic and
social policies described in the conclusions.

Bevezetés

Napjainkban a modern piacgazdaságok egyik legnagyobb kihívása a munkanélkü-
liség növekedésének fékentartása. A rendszerváltás után Szlovákiában is megvál-
toztak a társadalmi-gazdasági folyamatok, tömegesen szűntek meg munkahelyek,
egy-egy gazdasági ágazat összeomlásával térségek, települések kerültek nehéz
helyzetbe. A szocialista gazdaságokban ismeretlen fogalom volt a munkanélküli-
ség, magas volt a foglalkoztatási ráta, szinte minden dolgozó biztosnak érezhette
a munkahelyét. A rendszerváltással jelentős mértékben csökkent a foglalkoztatási
ráta és megjelent a nyílt munkanélküliség (Kornai 2005).

A privatizáció következtében megszűnt munkahelyek száma nagyobb
mértékű volt a vidéki gyáregységekben, sokszor az egyetlen munkalehetőség
tűnt el, így ezrek kerültek egyik napról a másikra az utcára. A vidéki térségek-
ben tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a jelentős foglalkoztatottságot bizto-
sító nagyüzemi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó melléküzemági tevékeny-
ségek is átalakultak. Szlovákiában 1990 után jelentősen megnőtt a magánszfé-
rában foglalkoztatottak száma, 1995-ben már kevesebben dolgoztak az állami
szférában, mint a magánszférában. (1. ábra)

A visegrádi együttműködés országainak munkanélküliségi mutatói a rend-
szerváltást követően eltérő folyamatokra utalnak. Szlovákiában és Lengyelor-
szágban 1991-re a munkanélküliségi ráta elérte a 11,8 és 12,2 százalékot, míg
Magyarország és Csehország helyzete kedvezőbb volt (1. táblázat). Vagyis a leg-
nagyobb veszteséget a szlovák és lengyel dolgozók szenvedték el a rendszervál-
tás során, sőt e két országban a munkanélküliségi ráta tartósan magas maradt.
Véleményünk szerint a növekvő munkanélküliség okai a gyors és átgondolatlan
rendszerváltásban, a Csehszlovákia szétválásával megörökölt elavult szlovák
ipari struktúrában, valamint a rendszerváltozást követő kezdeti időszakban a
munkanélküli és szociális segélyek túlzott mértékében keresendők.

Csehszlovákia esetében a rendszerváltozás időigényesebb folyamat volt,
mint ahogy azt az ország akkori vezetői képzelték. Ezen időszakra sokan a gaz-
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dasági visszaesés korszakaként tekintenek vissza (Nižňanský, Reptová 1999).
Csehszlovákiában egészen a rendszerváltozásig merev formában megmaradt
a központi tervutasításos rendszer. Nem lazult fel a szocialista tervgazdaság,
mint például Magyarországon (Morvay 2005).

Szlovákiában a privatizáció folyamata több, egymástól jól elkülöníthető sza-
kaszra osztható. 1991 és 1993 között jórészt a kisebb állami kereskedelmi, idegen-
forgalmi és szolgáltató vállalatokat privatizálták. Ez az időszak a kisléptékű pri-
vatizáció elnevezést kapta. A privatizáció második szakasza az úgynevezett nagy-
léptékű privatizáció, melynek első – 1992 végéig tartó – fázisában a kuponos
privatizáció forgatókönyvét valósították meg. Az alapgondolat az volt, hogy a
részvénytársaságokká alakított állami vállalatok részvényeit úgynevezett befek-
tetési kuponok ellenében vásárolhatják meg az érdeklődők. A kuponos privatizá-
cióval a tőkehiány problémáját kívánták áthidalni (Tříska 2002). A

1. ábra: A foglalkoztatottak számának alakulása a rendszerváltás után Szlovákiában (ezer fő)
Changes in employment after 1990 in Slovakia (in thousands)
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1. táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása a visegrádi együttműködés
országaiban, 1990 és 1995 között (%)

Unemployment of the Visegrad Group 1990–1995 (in %)
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nagyléptékű privatizáció második hulláma 1993 szeptemberében kezdődött,
1997-ben már magánkézben volt a vállalatok 96,8%-a. A kuponos privatizáció
helyett ebben a szakaszban a hagyományos készpénzes privatizációt és a kötvé-
nyes privatizációt alkalmazták. A nagyléptékű privatizáció harmadik fázisát egy
1999-es törvénymódosítás indította el, amely lehetővé tette a korábban straté-
giai fontosságúnak ítélt vállalatok privatizációját. Míg korábban a külföldi be-
fektetők távol maradtak, addig a nagyléptékű privatizáció során a bank- és
energiaszektor iránti külföldi érdeklődés már jelentőssé vált (Mihalik et al. 1994).

A kelet-szlovákiai régióban végbemenő privatizációs folyamat következ-
ményei a következő okokra vezethető vissza (Reiter, Semsey, Tóth 2004):

– A kisebb állami iparvállalatok politikai érdekcsoportok kezébe kerültek.
A tranzakciós folyamatok eredménye több esetben a vállalatok elszegé-
nyedéséhez és a munkaerő nagyarányú leépítéséhez vezetett.

– A nyugati know-how és a külföldi tőke bevonása a kelet-szlovákiai régió
esetében nem volt számottevő a rendszerváltás utáni időszakban.

– A pozsonyi székhelyű nagyvállalatok és leányvállalataik privatizációja
során az új tulajdonosok jelentős mértékben építették le a vidéki, így a
kelet-szlovákiai részlegekben dolgozók létszámát is.

– A Kelet-szlovákiai Vasmű – amely a Kassai kerület egyik legnagyobb válla-
lata volt – átgondolatlan privatizációja két szakaszban valósult meg. Az
első szakaszban – a Mečiar-kormány idején – a részvények többségét a
Rezes Sándor vezette tőkecsoport vette meg, egyidőben a diósgyőri acél-
művekkel. A vasmű eladósodása miatt a gyár fő üzemegységeit 2000-ben a
Dzurinda-kormány a U.S. Steel amerikai nagyvállalatnak adta el. A válla-
latcsoport egyes részlegei és az ingatlanok jelentős része kétes hírű szlo-
vák pénzügyi csoportok tulajdonába került (Reiter, Semsey, Tóth 2004). A
Kassai Vasmű sikertelen privatizációja azért is volt problematikus, mert a
Kassai kerület iparában dolgozók majdnem egyharmada a kohászatban
volt alkalmazott a privatizációt megelőző időszakban.

A Kassai kerület általános helyzete

1996-ban Szlovákiát 8 államigazgatási középszintű egységre osztották fel: a Po-
zsonyi, Nagyszombati, Nyitrai, Trencséni, Zsolnai, Besztercebányai, Kassai és
Eperjesi kerületekre. Ezek a közigazgatási régiók az Európai Unió NUTS 3 szintű
egységeinek felelnek meg (Lelkes 2008).

A Szlovákia déli részén fekvő Kassai kerületre az általános elmaradottság a
jellemző szlovákiai viszonylatban is. A térség periferikus jellegzetességein kívül
ez azzal is magyarázható, hogy az elmúlt évtizedekben – hasonlóan a többi ma-
gyarok lakta dél-szlovákiai térséghez – a Kassai kerületet is tudatos politikával
hagyták ki a nagyobb fejlesztésekből (Ádám 2004).
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A Kassai kerület területileg Szlovákia negyedik legnagyobb (14,3%), lakos-
ságszámát tekintve pedig a második legnagyobb (795 565 fő) kerülete. Az isko-
lázottságot illetően a lakosságon belül dominálnak az alapfokú végzettséggel
rendelkezők, míg az egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya csupán 14%
körüli, mely országos viszonylatban is a legalacsonyabb. Ezt súlyosbítja az a
tény, hogy a diplomás fiatalok körében nagyarányú az elvándorlás. A Kassai ke-
rületben az elmúlt évtizedben a mezőgazdaság szerepe fokozatosan csökkent,
az ipari szektorban a rendszerváltás óta elmaradtak a technológiai fejlesztések,
a szolgáltatási szektor versenyképessége gyenge.

A kormányzati politika hatása a szlovák munkaerőpiacra

A független Szlovák Köztársaság 1993. január elsején Csehszlovákia utódállama-
ként jött létre. A Mečiar vezette első demokratikus kormány idején nagymér-
tékben megváltoztatták a 1990-es évek gazdaságának tulajdonosi szerkezetét. A
Mečiar-kormány gazdasági-társadalmi reformja a szlovák társadalom számára
egy addig ismeretlen problémát, a munkanélküliséget is magával hozta. Ennek
súlyát azzal igyekezett a kormányzat csökkenteni, hogy megnövelte az állam
által nyújtott szociális segélyeket. Ez visszafogta a lakosság munkavállalási haj-
landóságát, ugyanis a jövedelmi szint és a szociális juttatások közötti különbség
nem volt ösztönző hatású a munkakeresésre.

1990 februárjában a szlovák munkaügyi hivatalok 1 949 főt regisztráltak
munkanélküliként (Rievajová, Krausová 1996), az év végére a regisztrált munka-
nélküliek száma már elérte a 30 000 főt, és 1991-ben már meghaladta a 300 000
főt, ami 11,8 %-os munkanélküliségi rátának felelt meg (Juríčková, Košta 1995). A
magas munkanélküliségi ráta Szlovákia esetében tartósnak bizonyult (2. ábra).

Az 1998-ban megtartott parlamenti választások a demokratikus ellenzéki
pártok győzelmét hozták. A Dzurinda vezette kormány stabilizációs intézkedé-
sei az államháztartás hiányának csökkentését és az államadóság növekedési
ütemének visszafogását eredményezték. A költségvetési kiadások visszafogása
hatott a munkanélküli támogatások és a szociális segélyek felső határának
csökkentésére is (Boros 2000). Dzurinda-kormány által indított szociális válto-
zások hozzájárultak a szlovák munkaerő-piaci tendenciák javulásához. A beve-
zetett aktív munkaerő-piaci politikának (pl. részmunkaidős foglalkoztatás
támogatása, képzések ösztönzése, álláskeresés segítése stb.) köszönhetően 2004
utolsó negyedévétől nőtt a foglalkoztatottak száma, mellyel párhuzamosan
csökkent az ország munkanélküliségi rátája (19,2%-ról 13,3%-ra 2001 és 2006
között). A foglalkoztatás kedvező irányú növekedését ezen időszak alatt több
tényező is segítette:

– javult az ország gazdasági helyzete, melynek hatására bővült a foglal-
koztatás,
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– a kedvezőbb vállalati környezet (adóváltozások) a foglalkoztatás növelé-
sére késztették a vállalkozásokat,

– a 2004-es európai uniós csatlakozás kedvezően befolyásolta Szlovákia
külföldi megítélését, ennek köszönhetően közel 30 százalékkal emelke-
dett az országba érkező külföldi működő tőke,

– az európai uniós csatlakozással megnyílt a lehetőség a szlovákok külföl-
di munkavállalására.

De ebben az időszakban sem mérséklődtek a régiók közötti különbségek
(Klamár 2011). A rendszerváltást követően az egyes kormányok kizárólag részle-
ges megoldásokban gondolkoztak a területi különbségek felszámolásában (Buček
1999; Matlovič, Matlovičová 2011; Mezei, Hardi 2003; Rajčáková, Švecová 2009).
A keleti régiók, így a Kassai kerület lemaradásában (3. ábra) szerepet játszott az a
tény is, hogy az európai uniós csatlakozást követően a külföldi működő tőke
(elsősorban autó- és elektronikai ipari beruházások) Pozsony, Trencsén és Zsolna
nagyvárosok vonzáskerületeire összpontosultak (Džupinová et al. 2008).

A 2006 júniusában megtartott parlamenti választások Robert Ficót segítet-
ték hatalomra. A Smer vezette koalíció meghirdetett céljai közül kiemelendő a
foglalkoztatás szintjének növelése, az életminőség javítása, valamint a regioná-
lis különbségek csökkentése. A munkanélküliség terén 2008-ban sikerült pozitív
eredményt elérnie a Fico-kormánynak, a munkanélküliségi ráta országos szin-
ten 9,6 %-ra csökkent, viszont 13%-os maradt a Kassai kerületben. A 2008-as vi-
lággazdasági válság Szlovákia gazdaságát sem kímélte. A külföldi és hazai
vállalkozások annak érdekében, hogy mérsékeljék a válság okozta kedvezőtlen

2. ábra: Munkanélküliségi ráta alakulása Szlovákiában, 1994–2015 (%)
Unemployment in Slovakia, 1994–2015 (in %)
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Forrás: saját szerkesztés http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg alapján.
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helyzetüket, a munkavállalók ezreit bocsátották el. Elsősorban a szolgáltatások-
ban dolgozókat érintette a leépítés, főleg azokban a térségekben, ahol az infra-
strukturális ellátás alacsony színvonalú volt. Ilyen veszélyeztetett területnek
számított (és számít ma is) a Kassai kerület, ahol a munkanélküliségi ráta jóval
az országos átlag felett, 19% körül alakult a gazdasági válság időszakában.

Robert Fico miniszterelnök saját kormánya munkáját értékelve így fogalma-
zott: „Szlovákia 2006-ban elhagyta a gyenge állam és az individualizmus elveit, és
áttért az erős állam és szolidaritás elveire.” Szerinte a megelőző Dzurinda-kormány
(1998–2006) idején esett a lakosság életszínvonala, privatizálták az állami vagyont,
míg az ő kormányzása (2006–2010) pozitívan hatott az ország gazdasági növekedé-
sére. Az adatok azonban azt mutatták, hogy a Fico-kormány sok időt és pénzt paza-
rolt el, miközben az ország keleti felében elmaradtak a szükséges és hatékony
gazdasági fejlesztések. Ennek eredményeként fokozatosan romlott a keleti kerületek
versenyképessége, valamint emelkedett e kerületekben a munkanélküliek aránya.

A 2010-es parlamenti választásokat ugyan ismételten a Robert Fico vezette
Smer párt nyerte, de koalíciós partner hiányában nem tudott kormányt alakíta-
ni. A jobbközép koalíció vezetője, Iveta Radičova lett a kormányfő, akinek koalí-
ciós kormányába négy jobbközép szlovákiai párt került. A 2010 utáni időszakot
újra a gazdasági növekedés jellemezte Szlovákiában, javult az ország külföldi
megítélése, ugyanakkor a munkanélküliség visszaszorítása terén e kormány sem
büszkélkedhetett sok pozitív eredménnyel: csaknem 140 ezer ember vált mun-
kanélkülivé, a munkanélküliségi ráta 2010-re elérte a 14,4%-ot. A Radičová-kor-
mány gyors bukása után 2011-ben újra a Robert Fico vezette Irány-Szociálde-

3. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Szlovákiában és a Kassai kerületben, 1997–2015 (%)
Unemployment in Slovakia and Košice region, 1997–2015 (in %)
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mokrácia (SMER-SD) párt nyerte a választást. A második Fico-kormány a program-
jában magasabb szintű foglalkoztatottságot, erőteljes szociális fejlődést, élet-
színvonal-növekedést, jól működő oktatásügyi és egészségügyi rendszert, valamint
hatékony régiófejlesztést ígért. A gyakorlat azonban mást mutatott: a munka tör-
vénykönyve 2013-as szigorítását, a dolgozók valamennyi kategóriáját sújtó ma-
gasabb adók és járulékok bevezetését. A munkanélküliség növekedett, a munka-
nélküliségi ráta 2014-ben újra elérte a 14%-ot.

Szlovákiában 2014. július 1-jével lépett érvénybe az a rendelet, mely sze-
rint az anyagi szükséghelyzetben levőknek, tehát a munkanélkülieknek járó
60,50 euró alapsegélyt az állam csak azoknak a szociálisan rászoruló felnőtt sze-
mélyeknek fizeti ki, akik havonta legalább 32 órát ledolgoznak önkéntes munka
vagy más közösségi szolgáltatás terén (ujszo.com 2013). Megítélésünk szerint ez
csak látszatfoglalkoztatás, ugyanis ekkora összegből nem lehet Szlovákiában
megélni. A 2015-ben bevezetett új rendelet értelmében valamelyest csökkent a
munkanélküliek aránya. 2015-ben a munkanélküliségi ráta országos szinten
12,4 % volt, a Kassai kerületben pedig 16%-ra mérséklődött a mutató értéke.

Összefoglalva az egyes kormányok munkaerő-piaci intézkedéseit, elmond-
ható, hogy a területi különbségek és a tartós munkanélküliség felszámolásában
egyik szlovák kormány sem ért el hosszú távú sikereket. A keleti országrész ke-
rületei a rendszerváltozás óta egyre jobban elmaradnak a nyugati országrésztől,
mind a külföldi beruházások, mind az új munkahelyek teremtése terén. A keleti
kerületek (köztük a Kassai kerület) munkaerő-piaci mutatói (pl. munkanélküli-
ségi ráta) a globális gazdasági és pénzügyi válság, valamint a szlovák gazdasági
növekedés lassulása és teljesítménye miatt 2008-tól fokozatosan romlottak or-
szágos összehasonlításban.

A Kassai kerület felzárkózásának gazdasági és társadalmi
problémái

A Kassai kerület az ország egyik leghátrányosabb munkaerő-piaci tendenciáival
rendelkezik: a munkanélküliségi ráta a legmagasabb az országban, a nyilvántar-
tott munkanélküliek közel kétharmada tartósan, több mint egy éve állástalan.
Ennek demográfiai, szociális és gazdasági okai vannak.

– Demográfiai gondok: A térség egyik legjelentősebb problémájának a lakos-
ság, főként az aktív munkaerő-állomány elvándorlása tekinthető. Mind-
ezek okai a kerület gazdasági elmaradottságában, a munkahelyek hiányá-
ban, valamint az alacsony bérekben keresendők. A kelet-szlovákiai térség
már a rendszerváltás előtti években is az országon belüli munkaerő-mig-
ráció egyértelmű vesztesének számított. Ez a tendencia a 1990-es évek
után felerősödött. A térség demográfiai problémája a népesség korössze-
tételében is kifejeződik: a lakosság elöregedését mutatja, hogy a gazdasá-
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gilag aktív korban lévő népesség (15–59 éves férfiak, 15–54 éves nők) ará-
nya mélyen országos átlag alatti (72,3% az országos átlag, 62,5% Kelet-
Szlovákiában).

– Szociális problémák: A Kassai kerületben – országos átlagot tekintve – az is-
kolázottság foka alacsony, mindemellett a felsőfokú végzettséggel rendel-
kezők körében is magas a munkanélküliségi arány. Ebből is következik a
kerület népességének alacsony átlagkeresete, valamint az, hogy a havi át-
lagkeresetek növekedési dinamikája elmarad az országos átlagtól (Lelkes
2008). A Kassai kerületben élő alapfokú végzettséggel rendelkező munka-
vállalók havi átlagkeresete 534 euró, az országos átlag 587 euró volt.

– Gazdasági egyenlőtlenségek: A Kassai kerületnek az ország gazdasági eredmé-
nyeihez való hozzájárulása szerény mértékű, az egy főre jutó GDP (9 898,32
euró) az országos átlag 77%-a (Machová et al. 2014). A Kassai kerületen be-
lül is jelentős területi különbségek alakultak ki, a gazdasági teljesítmény
túlnyomó része Kassa városában összpontosul, a munkanélküliség terüle-
tileg differenciálódik. A kassai 10%-ot megközelítő munkanélküliségi ráta a
periferikus térségekben – például a Tőketerebesi, Szobránci vagy Rozsnyói
járásban – meghaladja a 20%-ot. (2. táblázat)

Következtetések, javaslatok

A szlovák kormányok hosszú távon nem tudtak változtatni sem a munkanélkü-
liség szerkezeti összetételén, sem a munkanélküliség növekvő tendenciáján. Az
1993-tól 1998-ig tartó Mečiar-kormány a hanyagság és az újjáépítési intézke-
dések szándékos elhalasztásának, a Dzurinda-kormányok a be nem fejezett

2. táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása a Kassai kerület járásaiban, 2004–2015 (%)
Unemployment rate in districts of Košice region, 2004–2015 (in %)
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gazdasági átalakulások, a magáncégek kialakulásának és térnyerésének, vala-
mint a magas munkanélküliség kialakulásának időszaka volt. Radičová-kormányt
külső és belső viszályok is gyengítették, kevés idő állt rendelkezésre jelentő-
sebb sikerek elérésére. A munkanélküliségi helyzet romlásában a világgazda-
sági válság mellett jelentős szerepet játszott a Fico-kormányok nem megfelelő
gazdaságpolitikája is.

Napjainkban a szlovák gazdaság lassan kezd újra magára találni, ami idővel
a szlovák munkanélküliségi arányokat is kedvezően befolyásolhatja. De a Kassai
kerület a rendszerváltozás óta gazdasági problémákkal küzd, melynek követ-
keztében tartósan magas maradt a munkanélküliség. Ennek okai között kell
említeni az infrastrukturális elmaradottságot (mai napig nem épült meg a fővá-
rost Kassával összekötő autópálya), az ipar szerkezeti átalakítása (pl. az acélmű-
vek privatizációja) következtében fellépő csoportos munkahelybezárásokat,
valamint a térség mezőgazdasági szövetkezeteinek drasztikus leépítését.

A Kassai kerület felzárkóztatása érdekében támogató gazdaságpolitikára
lenne szükség, új ipari beruházásokra, az idegenforgalom fejlesztésére, az infra-
struktúra (elsősorban a közlekedési infrastruktúra) építésére, a külföldi műkö-
dő tőke vonzására. Nagyobb súlyt kellene fektetni az iskolázottsági szint eme-
lésére, a szakképzésre. A Kassai kerület – kedvező adottságait tekintve – meg-
felelő gazdaságpolitikával dinamikusabban fejlődhetne.
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