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Nagy-Britannia számára az 
Európai Unióból való kilépés 
után is fontos, hogy megfelelő 
számban érkezzenek munka-
vállalók a szigetországba, de a 
tartózkodási feltételeket jobban 
fogják szabályozni. London 
leginkább a magasan képzett 
külföldieket – például az orvo-
sokat – részesítené előnyben. Az 
EU tagállamainak fontos, hogy 
olyan gazdasági és politikai 
kapcsolatot alakítsanak ki, mint 
például Svájccal vagy Norvégiá-
val. Szakértőt kérdeztünk.

 » PATAKY ISTVÁN

H osszú várakozás után, január 
31-én az Egyesült Királyság ott-
hagyta az Európai Unió jogal-

kotását, politikai intézményrendsze-
rét. Ugyanakkor a Brexit folyamata 
még messze nem zárult le, elkezdő-
dött ugyanis a tényleges tárgyalások-
ról szóló, úgynevezett átmeneti idő-
szak, amely a tervek szerint 2020. 
december 31-éig tart. Deák Dániel, a 
budapesti XXI. Század Intézet vezető 
elemzője (portrénkon) a Nagy-Britan-
niában dolgozó kelet-európaiak, ezen 
belül sok erdélyi magyar helyzetével 
kapcsolatban a Krónikának elmond-
ta: az elkövetkezendő tizenegy hó-
napban egy átlag britnek vagy uniós 
állampolgárnak még nem tűnhet fel, 
hogy a szigetország hivatalosan már 
nem tagja az Európai Uniónak, hi-
szen ugyanazok a jogszabályok lesz-
nek érvényben, mint a kilépést meg-
előzően. A várakozások szerint ez az 
időszak jelentősen ki is fog tolódni.

„Ezt követően azonban már a brit 
kormány és az Unió által közösen 
rögzített feltételek szerint folytatódik 
tovább az együttműködés, így az el-
következendő hónapok tárgyalása-
inak kiemelt jelentősége lesz. Azok 
ugyanis több évtizedre eldönthetik 
az Európai Unió és Nagy-Britannia 
politikai és gazdasági kapcsolatát, 
és azt, hogy a közép- és kelet-euró-
pai munkavállalók milyen feltéte-
lekkel vállalhatnak majd munkát az 

Egyesült Királyságban” – fogalma-
zott az elemző. Deák Dániel szerint a 
britek számára fontos, hogy tovább-
ra is megfelelő számban érkezzenek 
munkavállalók hozzájuk, azonban 
sokkal jobban kívánják szabályozni, 
ki milyen feltételekkel tartózkodhat 
az országban. „A brit kormány tö-
rekvése alapján olyan pontozásos 
rendszert alakítanának ki, mint ami 
Ausztráliában is működik. Ez élet-
kor, nyelvtudás, szakmai tapasz-
talat, iskolai végzettség és számos 
egyéb szempont alapján pontozza a 
vízumért folyamodókat, és bírálja el 
a kérelmüket. Ez a törekvés jól jelzi, 
hogy a brit kormány leginkább a ma-
gasan képzett külföldi munkaválla-
lókat igyekszik előnyben részesíteni, 
mint például az orvosokat. Termé-
szetesen ez nem jelenti azt, hogy az 
alacsonyabb végzettséget igénylő 
ágazatokban dolgozók nem marad-
hatnak Nagy-Britanniában, de az 
mindenképpen várható, hogy keve-
sebb ilyen személy kap majd tartóz-
kodási engedélyt” – hangsúlyozta a 
szakértő.

Várható-e Nagy-Britannia vonz-
erejének csökkenése a kelet-euró-
pai munkavállalók körében? – kér-
deztük Deák Dánielt. Válaszában 

arra emlékeztetett, hogy a térség-
beli országok állampolgárainak 
kivándorlása az utóbbi időszakban 
csökkent vagy megállt, sőt Ma-
gyarország esetében már többen 
érkeznek vissza, mint ahányan ki-
vándorolnak. „Ez főként annak kö-
szönhető, hogy ebben a régióban az 
elmúlt években jelentősen nőttek a 
fi zetések, gyakorlatilag megszűnt a 
munkanélküliség, munkaerőhiány 
jelent meg számos területen. Ami 
azt eredményezi, hogy az alacsony 
szakképzettséget igénylő állások-
ba már nem éri meg kimenni kül-
földre dolgozni, hiszen nagyjából 
ugyanazokat a béreket kapják meg 
a kelet-közép-európai régióban is, 
miközben az árak, a lakhatási költ-
ségek alacsonyabbak. Ennek ha-
tására csökkent a nyugat-európai 
országok vonzereje, a 2020-as évek-
ben már sokkal kevésbé lesz jellem-
ző az a munkaerő-elvándorlás, mint 
az a 2010-es években volt” – állapí-
totta meg a budapesti XXI. Század 
Intézet vezető elemzője. Úgy véli, 
az erdélyi magyaroknak is sokkal 
inkább megéri az anyaországban 
munkát vállalni, mintsem lényege-
sen messzebb utazni Németország-
ba vagy Nagy-Britanniába.

 » KRÓNIKA

Az átmeneti időszak várhatóan 
túl rövid lesz ahhoz, hogy meg-

szülessen az Egyesült Királyság és az 
Európai Unió (EU) szabadkereskelmi 
megállapodása, és ennek fájdalma-
sak lehetnek a következményei az 
Unió tagállamaiban is – egyebek 
mellett ez derült ki az Atradius hi-
telbiztosító Brexitről szóló elem-
zéséből. Az Atradius az MTI-hez 
eljuttatott közleményében kiemeli: 
a Brexitet az EU gazdaságai is meg-
sínylik majd. A legnagyobb kockáza-
tok azokban az országokban jelent-
keznek, amelyek exportorientáltak, 
és fontos kereskedelmi partnerük 

Nagy-Britannia. Így Írországban, Bel-
giumban és Hollandiában lehet szá-
mítani a korábbinál nagyobb arányú 
fi zetésképtelenségre. Az autógyártás 
globális visszaesése és a Brexit a ke-
let-európai autóipari beszállítók szá-
mára is kockázatot jelent.

A hitelbiztosító elemzői emlékez-
tetnek arra, hogy az Unió szabályai – 
így az áruk szabad áramlásáról szóló 
megállapodás is – 2020. december 
31-ig érvényesek az Egyesült Király-
ság számára.  Ha az év végéig nem 
sikerül új egyezményt kötni, a Keres-
kedelmi Világszervezet (WTO) tarifái 
alapján szabják majd ki a vámokat. 
Ez súlyosan érinti az eddigi bizony-
talanságtól eleve meggyengült brit 

gazdaságot Vanek Balázs, a hitelbiz-
tosító országigazgatója szerint, mivel 
a brit export 48 százaléka az EU-ba 
irányul, plusz 16 százalék olyan or-
szágokba (Norvégia, Korea, Dél-Af-
rika), amelyeknek van szabadkeres-
kedelmi megállapodása az Unióval. 
A teljes brit kivitel 64 százalékát 
sújtja majd 5,7 százalékos vámtari-
fa, ugyanakkor az Unió exportjának 
mindössze 16 százaléka jut az Egye-
sült Királyságba. A tanulmány sze-
rint a brit GDP (bruttó hazai termék) 
az idén mindössze 1 százalékkal 
bővül, a beruházások 7 százalékkal 
csökkennek 2019-hez képest. Foly-
tatódik a brit csődhullám, a tavalyi 8 
százalék után az idén további 7 szá-

SZAKÉRTŐ: AZ ERDÉLYI MAGYAROKNAK JOBBAN MEGÉRI AZ ANYAORSZÁGBAN MUNKÁT VÁLLALNI, MINT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

Pontoznák a britek a külföldi munkavállalókat

Tovább dolgozhatnak? Megválogathatják a britek a szigetországba érkező munkavállalókat a Brexit után 
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Kérdésünkre, hogy várhatóan 
milyen lesz politikai, gazdasági 
szempontból London és Európa, az 
uniós tagállamok kapcsolata, Deák 
Dániel kiemelte: Nagy-Britannia 
a kilépéssel visszaszerezte szuve-
renitását, és a britek hosszú idő 
után ismét saját maguk dönthet-
nek kulcsfontosságú kérdésekben. 
„Ha sikeresen vezényeli le Boris 
Johnson miniszterelnök az elkövet-
kezendő hónapok tárgyalásait, ak-
kor a britek hosszú távon nyertesei 
lehetnek a Brexitnek. Megköthetik 
például az Amerikai Egyesült Álla-
mokkal a saját szabadkereskedel-
mi megállapodásukat, amelynek 
köszönhetően versenyképesebben 
kereskedhetnek az amerikaiakkal, 
mint az Európai Unió tagállamai, 
amelyek a folyamatosan növekvő 
vámokkal szembesülnek” – je-
lentette ki az anyaországi elemző. 
Deák Dániel szerint többek között 
ezért is fontos az Unió tagállamai-
nak, hogy Brüsszel ne igyekezzen 
megbüntetni Nagy-Britanniát a ki-
lépés miatt, hanem olyan gazdasá-
gi és politikai kapcsolatot alakítsa-
nak ki, mint például Svájccal vagy 
Norvégiával. „Ha ez sikerül, akkor 
érdemi változást senki sem fog ér-
zékelni, sem a repülőjegyek, sem 
az utazás nem lesz drágább, illetve 
komolyabb ellenőrzésekre sem kell 
felkészülni a határon. De mindez 
természetesen az elkövetkezendő 
hónapok tárgyalásain fog eldőlni” 
– összegzett a szakértő.

zalékkal több vállalat válik fi zetés-
képtelenné, mint a kilépésről szóló 
népszavazás előtti időszakban.

Vanek Balázs úgy véli, hogy a 
Brexit várhatóan a feldolgozóipar-
ban és az autógyártásban okozza 
majd a legtöbb csődöt, mert ezek-
nek az ágazatoknak az export a 
motorja. Az importot vizsgálva az 
élelmiszeripari és agráripari termé-
kek drágulása várható, itt a vámok 
bevezetése és a logisztikai költségek 
növekedése okozhat nehézségeket. 
A brit építőiparban pedig nehezebb 
és drágább lesz európai szakmun-
kásokat alkalmazni, és ez növeli a 
csődök kockázatát – fűzte hozzá az 
országigazgató.

 » Az alacsony 
szakképzettséget 
igénylő állásokba 
már nem éri meg 
kimenni külföldre 
dolgozni, hiszen 
nagyjából ugyan-
azokat a béreket 
kapják meg a ke-
let-közép-európai 
régióban is.

 » A Brexit vár-
hatóan a feldol-
gozóiparban és 
az autógyártás-
ban okozza majd 
a legtöbb csődöt, 
mert ezeknek az 
ágazatoknak az 
export a motorja.

Több csődöt okozhat a Brexit az uniós tagállamokban is




