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rect Investment) állománya 81 milliárd 
euróra tehető, míg az egy főre eső FDI 
ugyanebben az évben 4092 euró volt. 
Ez utóbbi vonatkozásában Románia a 
közép-kelet-európai országok mezőnyé-
ben sereghajtó, Bulgária is majdnem 
ötven százalékkal jobban teljesített az 
FDI/lakos mutató szempontjából. Regi-
onális szinten Románián belül is igen 
nagyok a diszparitások, a fővárosi öve-
zet 49 milliárd eurójához képest Erdély-
be csak mintegy 19 milliárd euró tőke 
érkezett, amely még így is több, mint a 
havasalföldi és moldvai FDI összesen 
(13 milliárd euró).

A külföldi működő tőke Erdélyben 
főként a Bánságot és Dél-Erdélyt céloz-
ta meg, 5,5, illetve 5,3 milliárd eurós 
befektetésekkel. A sereghajtó a két szé-
kelyföldi megye, Hargita és Kovászna, 
összesen 242 millió euróval: ez az egye-
düli erdélyi régió, ahol az FDI állomá-
nya csökkent 2017-hez viszonyítva. Az 
egy főre eső külföldi működő tőke érté-
ke Székelyföldön 477 euró, az országos 
átlag 11,6 százaléka. Megyei bontásban 
a székelyföldi FDI/fő a következőkép-
pen alakult: Hargita megye 365 euró/
fő, Kovászna megye 644 euró/fő. Ma-
ros megyében a helyzet sokkal jobb, itt 
az egy lakosra eső FDI 2018-ban elérte 
a 3110 eurót, így Temes, Brassó és Sze-
ben után a negyedik az erdélyi megyék 
rangsorában.

Az elemzés azt is kimutatta, hogy 
szoros kapcsolat van a nemzeti bruttó 
össztermék és a külföldi működő tőke 
állományának mértéke között: a regio-
nális sorrend mindkét esetben ugyan-
az: Bánság, Dél-Erdély, Közép-Erdély, 
Partium, Észak-Erdély és Székelyföld.

A származási országot tekintve a 
legtöbb működő tőke Hollandiából, 
Németországból, Ausztriából és Olasz-
országból érkezett, Magyarország a 
maga 1,2 milliárd eurójával a ranglista 
13. helyét foglalja el. Az FDI felhasz-
nálása szerint a legjelentősebbek az 
ipari befektetések (41,1 százalék), ezt 
követik az ingatlanpiaci, építőipari 
(16,8 százalék), kereskedelmi és gép-
járműjavítási (15,9 százalék), illetve a 
pénzügyi és biztosítási (11,5 százalék) 
befektetések. 2018-ban a külföldi mű-
ködő tőkével rendelkező vállalatok 1,25 
millió munkavállalót alkalmaztak, és 
éves forgalmuk elérte a 165 607 milli-
árd eurót.

Egy szintén az Erdélystat által 2019 
májusában közzétett elemzés szerint az 
erdélyi munkavállalási korú lakosság 
(15–64 év) 2018-ban 49 ezer fővel csök-
kent, már csak 4,46 millió főt tesz ki. A 
gazdaságilag aktív népesség (foglalkoz-
tatottak és munkanélküliek) létszáma 
ennél is drasztikusabban, 52 ezer fővel 
csökkent. Erdély gazdasági aktivitási és 
foglalkoztatottsági rátája nemcsak a ro-

mániai átlag alatti, hanem a moldvai és 
havasalföldi régiótól is elmarad.

A munkavállalási korcsoportban az 
erdélyi foglalkoztatottak száma csökkenő 
tendenciát mutat, 2018-ban ez 2,78 mil-
lió személyt jelentett. A foglalkoztatot-
tak megoszlása gazdasági ágazatonként 
lényegesen eltérő a romániai átlagtól, 
amelyre a még mindig majdnem húsz 
százalék mezőgazdasági, 31 százalék ipa-
ri és építőipari, illetve 23 százalék keres-
kedelmi foglalkoztatott jellemző. Erdély-
ben a foglalkoztatottak százalékarányos 
rangsora egészen más: 41 százalék ipar 
és építőipar, 24 százalék kereskedelem 
és szolgáltatások, 11 százalék mezőgaz-
daság.

Demográfi ai szempontból 2018-ban a 
munkavállalási korúak foglalkoztatottsá-
gi aránya a férfi ak esetében 71,4 százalék, 
míg a nők esetében 53,0 százalék volt. A 
különbség 18,4 százalék, és az utóbbi 
években növekvő tendenciát mutat.
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Az országos és az európai uniós át-
laghoz képest elmarad az erdélyi fi ata-
lok és idősek foglalkoztatottsági rátája 
is. Míg az EU-ban ez a ráta a 15–24 éves 
korosztály esetében 35,3 százalék és Ro-
mániában 24,7 százalék, addig Erdély-
ben átlagosan 17,4 százalék (19,9 szá-
zalék férfi  és 14,8 százalék nő). Az idős 
korosztály (55–64 évesek) esetében ez a 
mutató az EU-ban 58,7 százalék, Romá-
niában 46,3 százalék, Erdélyben pedig 
csak átlag 43,2 százalék (55,8 százalék 
férfi  és 32,0 százalék nő).

Erdélyben a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező munkavállalási korú népes-
ség foglalkoztatottsági rátája magasabb 
a romániai és az európai uniós átlagnál 
(0,02, illetve 4,1 százalékponttal).

A munkavállalási korú népességre 
vonatkozó munkanélküliségi ráta Er-
délyben 3,5 százalék (4,2 százalék férfi -
ak és 2,5 százalék nők), alacsonyabb, 
mint Romániában (4,2 százalék) és a 
legtöbb EU-s országban. Erdélyben a 
munkanélküliségi ráta 2009 óta folya-
matosan csökken (ekkor 7,5 százalék 
volt), míg Romániában a munkanélküli-
ek száma csak 2015 után kezdett folya-
matosan csökkenő tendenciát mutatni.
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A származási 
országot te-
kintve a leg-
több működő 
tőke Hollandiá-
ból, Németor-
szágból, Auszt -
riából és Olasz-
országból érke-
zett, Magyaror-
szág a maga 1,2 
milliárd euró-
jával a rang-
lista 13. helyét 
foglalja el.
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