
Antalóczy Katalin – Sass Magdolna 

Működőtőke-befektetések és a külkereskedelem modernizációja – nemzetközi kitekintés 

és magyarországi tapasztalatok 

A strukturálisan elmaradott, tőkeszegény fejlődő, majd az átalakuló országok számottevő része – szándékai 
szerint – az elmúlt évtizedekben a külföldi működőtőke-befektetésekre építette gazdaságának átalakítását, 
modernizációját, versenyképességének javítását. Az FDI-hez fűzött reményeket szemléletesen mutatja a 
tőkebeáramlásra vonatkozó nemzeti szabályozási rendszerek általános liberalizálása, a befektetési akadályok 
világméretű lebomlása. Cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy áttekintsük a működőtőke-befektetések export-
versenyképességre, a külkereskedelem struktúrájára, a fogadó ország komparatív előnyeire gyakorolt lehetséges 
elméleti hatásait, s ezek gyakorlati megvalósulását a fejlődő országokban, illetve Magyarországon. * 

I. Működőtőke-befektetések és a külkereskedelem modernizációja - nemzetközi 

kitekintés 

1. Változó világgazdasági környezet, modernizáció, kereskedelem 

A gazdasági fejlődés, a modernizáció legfontosabb tényezői állandónak tekinthetők. 

Magukban foglalják a tőke, a technológia és a munkaerő hatékony alkalmazását és 

allokációját, valamint az ismeretek és intézmények fejlesztését. Ezek a tényezők 

determinálják, hogy egy adott gazdaság képes-e kihasználni és továbbfejleszteni adottságait. 

Befolyásolják azt is, hogy az országok mennyire rugalmasan és dinamikusan alkalmazkodnak 

a változó gazdasági feltételekhez. A fejlődés, növekedés környezete azonban alapvetően 

megváltozott az elmúlt három évtizedben. A módosuló környezet legfontosabb 

jellegzetességei az alábbiak: (Lall 2001/b, UNCTAD 1999) 

(Az ismeretek, tudás, ezen belül elsősorban a technológiai ismeretek természetének és 

fejlődési sebességének változása) Az ismeretek fejlődése és terjedése a növekedés és 

modernizáció központi elemévé vált. Az „ismeret” nemcsak a technikai ismereteket (kutatás, 

fejlesztés, kivitelezés) foglalja magában, hanem a szervezés, menedzsment, vállalaton belüli 

és nemzetközi kapcsolatok ismereteit is. A tudás fontossága nem korlátozódik a modern high 

tech tevékenységekre, érinti valamennyi ágazatot, beleértve a tradicionális alapanyag- és 

feldolgozóipari, valamint szolgáltató szektorokat is (mezőgazdaság, textil- és ruházati ipar, 

turizmus, bankszektor).  

                                                           
* A cikk alapjául egy, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára készült tanulmány szolgált. A cikk 
megírását támogatta a Pénzügykutató Rt és a Bolyai Ösztöndíj. A szerzők köszönettel tartoznak értékes 
segítségükért a KSH munkatársainak. 
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A technológiai változások sebessége gyorsuló: azoknak a vállalatoknak, amelyek 

nemzetközileg versenyképesek kívánnak maradni, rendelkezniük kell mind a technológiák 

hatékony használatához, mind a fejlesztéshez szükséges ismeretekkel. Az innovációban 

élenjáró vállalatoknak többet kell fordítaniuk az új ismeretek létrehozására, de a követőknek 

is fel kell zárkózniuk, és használniuk kell az új tudást. Ennek egyik legfontosabb 

következménye, hogy a kutatás-intenzív tevékenységek gyorsabban terjednek mind a 

termelésben, mind a kereskedelemben; a fenntartható gazdasági növekedés pedig növekvő 

mértékben kívánja meg nemcsak az új technológiák termeléshez történő illesztését, de a 

hozzáadott-érték láncban felfelé történő elmozdulást is. A legmélyrehatóbb változások 

napjainkban a kommunikációs és információs technológiákból erednek. Bár a telegráf, a 

telefon és a számítógép is jelentős vívmány volt, mégis eltörpült a jelenlegi 

telekommunikációs fejlődés mellett. Az új technológiák nemcsak a gazdasági, de a társadalmi 

és kulturális életre is meghatározó hatással vannak. Az információk nagyon alacsony 

költséggel továbbíthatók szinte bárhová a világban. (A Világbank számításai szerint 

egységnyi információ optikai kábeleken történő továbbítása ma például tizedébe kerül az 

1975-ös költségeknek.) (World Bank 1998) 

(A gazdasági tér szűkülése és a változó versenyfeltételek) A szállítás és a kommunikáció 

technikai fejlődése a gazdasági tér drámai szűkülését eredményezte. Az országoknak sokkal 

intenzívebb és közvetlen versennyel kell szembenézniük, mint korábban valaha, s jelentősen 

átrendeződtek komparatív előnyeik is. Maga a verseny természete is megváltozott az új 

termékek rendkívül gyors bevezetésével, a rövidebb termelési ciklussal, a keresletre, 

fogyasztói igényekre történő rugalmas reagálással. A fenti fejlemények vállalati szinten új 

vállalatirányítási, szervezési formákat és technikai ismereteket kívánnak. A legtöbb esetben ez 

a hierarchia csökkenéséhez, hálózatosodáshoz és a kapcsolódó vállalatokkal való szorosabb 

kooperációhoz vezet. Nemzetgazdasági szinten az új fejlemények megkívánják a nemzetközi 

információáramlás felé történő erőteljes nyitást, a kapacitások olyan irányú fejlesztését. Csak 

azon országok léphetnek tovább a hozzáadott-érték láncban, amelyek képesek ezt megtenni. 

(Változó gazdaságpolitikai attitűd) A gazdasági tér szűkülése elavulttá tette a hagyományos 

gazdaságpolitikai eszközöket és stratégiákat, az információáramlás pedig lehetőséget nyújt a 

többi kormány politikájának megismerésére. Nemzeti szinten széleskörűvé vált a 

kereskedelmi akadályok csökkentése, megszüntetése, a belső piacok deregulációja, a 

privatizáció, a tőkeáramlások liberalizálása. Nemzetközi szinten pedig a szabályozás 

hatékonyabbá vált és megkezdődött harmonizációja. (Az Uruguay-forduló eredményeként 
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például bevezették a szellemi tulajdon közös, szigorúbb védelmét, az ISO standard mára a 

nemzetközi termelésben és kereskedelemben való részvétel előfeltételévé vált, stb.) 

Megváltozott a kormányok működőtőke-befektetésekhez, multinacionális vállalatokhoz való 

viszonya is. A működőtőke-befektetéseket ma már nem tiltják, sokkal inkább ösztönzik. A 

liberalizálás mára olyan, sokáig a külföldiek elől elzárt ágazatokra is kiterjedt, mint a 

telekommunikáció, szállítmányozás, energiaellátás és elosztás. Számos regionális 

megállapodás (EU, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR) csökkentette az FDI előtt álló 

akadályokat ösztönözve a régión belüli működőtőke-áramlást. Hasonló egyezmények 

születtek multilaterális szinten is – mindez a korábbiaknál sokkal kedvezőbb környezetet 

teremtett a külföldi befektetők számára. A fenti jellemzőkkel bíró környezetben a növekedés 

elengedhetetlen feltétele a nyitott nemzetközi piacokon való versenyképes szereplés, vagyis a 

versenyképes export.  

Nemzetközileg elfogadott módszer egy adott ország export szerkezetével mérni a gazdaság 

modernizációját, technológiai színvonalát, annak változását, mert a rá vonatkozó adatok 

egyszerűen hozzáférhetőek, tükrözik egy adott ország technológiai stratégiáját, illetve a 

különböző exportszerkezeteknek különböző növekedési kilátásai, és egyéb tevékenységekre 

történő tovaterjedési hatásai vannak. A technológia-intenzív exportszerkezet fenntarthatóbb és 

nagyobb a haszna (Lall 2001/b, 3.o.). A versenyképes export technológiai összetétele gyorsan 

változik. Ezt illusztrálja a világkereskedelem változó struktúrája. Az elmúlt években 

egyértelmű tendencia volt, hogy a feldolgozóipari termékek exportja gyorsabban nőtt, mint az 

alapanyagoké. A feldolgozóipari árucikkeken belül pedig gyorsan emelkedik a 

technológiailag komplexebb termékek részaránya. 

1. box 

A feldolgozóipari termékek kategorizálása 

A feldolgozóipari árucikkeket technológiai intenzitásuk alapján történő kategorizálását az 
OECD alakította ki a K+F-kiadások forgalomban való részesedése alapján. Így három 
termékcsoportot hoztak létre: 

Low-tech termékek: a K+F kiadások aránya 2 százalék alatt van. Ide tartoznak a textil-, a 
ruházati-, a cipőipari termékek, a sportcikkek, valamint az egyszerű fémtermékek. 

Medium-tech termékek: a K+F költségek aránya 2-5 százalék között van. Ebbe a csoportba 
tartoznak az egyszerű elektronikai termékek, a vegyipari cikkek, a közlekedési eszközök, 
valamint a legtöbb ipari gép 
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High-tech termékek: a K+F költségek aránya 5 százalék, vagy annál magasabb. Ebbe a 
körbe sorolódnak a fejlett elektronikai termékek, egyes gyógyszeripari és finomvegyipari 
termékek, valamint az űrkutatáshoz kapcsolódó áruk. 

A medium-tech és a high-tech termékek a feldolgozás szempontjából egyaránt komplexnek 
tekinthetők, jelentős különbség azonban, hogy a medium-tech termékek technológiája nem 
változik olyan gyorsan. 

A komplex (high-tech és medium-tech) feldolgozott termékek a világkereskedelem 

legdinamikusabb elemei, az 50 leggyorsabban növekvő termék 60 százalékát teszik ki. A 

világkereskedelem vezető négy terméke high-tech elektronikai cikk, ez a négy termék tette ki 

a világkereskedelem növekedésének 30 százalékát 1980 és a kilencvenes évtized vége között. 

A high-tech és medium-tech termékek csoportja a világexport növekményének ¾-ére rúgott, 

és nagyjából a fele volt a teljes feldolgozóipari exportnak már 1995-ben is. Mindez azt jelenti, 

hogy a technológiailag komplex termékek piacai gyorsabban nőnek, mint az egyéb cikkeké, 

magasabb a keresleti árrugalmasságuk a termékinnováció és a termelékenység növekedése 

miatt. Ilyen struktúrával, ezen termékeknél megszerzett versenyképes pozícióval egyszerűbb 

fenntartani az export növekedését, mint a tradicionális, erőforrás-orientált termékstruktúra 

esetén. Ma még lehetséges exportbővülés a hagyományos termékcsoportokban is, ha ezen 

belül dinamikus árukra specializálódik egy ország. Néhány low-tech (cipőipari, ruházati) 

termék – bár az irántuk megmutatkozó kereslet viszonylag lassan nő, és a technológiai 

változások is csekélyek – exportja mégis gyorsan emelkedik, elsősorban az alacsony 

bérköltségű országokba történő termelés-kihelyezés miatt. A forgalom növekedése azonban 

lassul, ahogy az átstrukturálódás végbemegy. Ráadásul az ilyen termékek versenyképességi 

pozíciója rendkívül sebezhető a versenytársak könnyű piacra lépési lehetőségei miatt. A 

folyamatos piacra lépés – sőt már ennek elvi lehetősége – lenyomja az árakat, az új termelők 

megjelenése pedig túlkínálatot okoz. A low-tech árucsoporton belül is lehetséges magasabb 

hozzáadott-értékű résekbe való behatolás, de ez nem könnyű: fejlett technológiai és marketing 

kapacitásokat kíván.  

Az export növekedésének fenntartása tehát azt kívánja, hogy az országok mind 

diverzifikáltabb, komplexebb termékeket gyártsanak, illetve magasabb hozzáadott-értékű 

termékek piaci réseibe hatoljanak be. A később a globalizációba bekapcsolódó, a modern ipari 

fejlődés útjára lépő államok (fejlődők és átalakulók) számára is csak ez az út járható. 

Ugyanakkor már nem létezik a modernizáció hagyományos környezete, 

versenyképességüknek dinamikusnak, a fejlődő technológiára épülőnek kell lennie, és nem 

statikusnak (munkaerő, nyersanyagforrások). Pedig ezen országok komparatív előnyei éppen 
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az utóbbi tényezőkben rejlettek/rejlenek. A komplexebb, magasabb hozzáadott-értékű kivitel 

irányába való elmozdulás az ismeretek, a technológia, a munkaszervezés, vállalatirányítás, 

marketing magasabb szintjét és folyamatos fejlődését követeli. Az országok elvileg több 

stratégiára építve kerülhetnek közelebb ezekhez az elvárásokhoz: a hazai vállalatok 

kapacitásainak fejlesztésével, forrásokkal való ellátásával, a multinacionális vállalati 

hálózatokba való beszállítói, alvállalkozói bekapcsolódással, illetve exportorientált 

működőtőke vonzásával. Ezek a stratégiák a gyakorlatban általában nem egymás alternatívái, 

hanem együtt találhatók, kiegészítik egymást, de a különböző országok a lehetőségek 

különböző kombinációját alkalmazzák.  

2. A multinacionális vállalatok stratégiái és külkereskedelmi szerepük 

A multinacionális vállalatok a világkereskedelem meghatározó szereplői – bár erről pontos 

adatok nem állnak rendelkezésre, jelentőségüket többféle módszerrel közelíthetjük.  

Az Egyesült Államok teljes exportjának az 1990-es évtized második felében átlagosan a ¾-ét 

tették ki a multinacionális vállalatok, ebből mintegy 1/3 volt a vállalaton belüli kereskedelem. 

Ha az USA adatait extrapoláljuk a világgazdaságra, akkor a multinacionális vállalatok 2/3-

3/4-ét teszik ki a világexportnak és a világexport több mint 1/3-a vállalaton belüli 

kereskedelem. Más becslések szerint a külföldi leányvállalatok a nyolcvanas évek eleje és a 

kilencvenes évek közepe közötti időszakban a világexport 25-30 százalékát adták, majd 1995-

től arányuk nem csökkent 30 százalék alá, 1999-ben pedig kimagasló részesedést, 46 

százalékot ért el.  

1. sz. táblázat 

A multinacionális vállalatok szerepe a világkereskedelemben 
 
Év A külföldi leányvállalatok által 

termelt hozzáadott érték a világ 
GDP-jének százalékában 

A külföldi leányvállalatok 
exportja a világexport 

százalékában 
1983-1985 5,1 30,4 
1986-1988 5,2 27,1 
1989-1991 6,3 25,5 
1992 5,8 26,6 
1993 5,7 27,7 
1994 6,1 28,3 
1995 6,3 32,2 
1999 10,0 46,0 
2001 na  35,0  
2002 na 33,3 

Forrás: UNCTAD (1998), (2002), (2003) 
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Országonkénti, ország-csoportonkénti bontásban jelentősek a különbségek a leányvállalatok 

exportban betöltött szerepében. A fejlett országok sorában élen jár Írország, ahol 1999-ben 

részesedésük megközelítette a 75 százalékot, ugyanez az arány Portugália esetén 16, Japánban 

pedig alig 4 százalék volt. A fejlődő országok csoportjában a legmagasabb kimutatott arányt 

Szingapúr érte el 60 százalékkal, Indiában ugyanakkor mindössze 3,5 százalékot tett ki. Végül 

az átalakuló országoknál az UNCTAD 1996-os adatai szerint Magyarország járt az élen 65 

százalékkal, Szlovénia követte 23 százalékkal, végül Csehországban 16 százalékos volt az 

arány. Az elemzések azt is kimutatták, hogy a leányvállalatok exportban mért aránya időben 

általában növekszik. Kínában és Hongkongban 6-12 év alatt megduplázódott, Malajziában a 

háromszorosára nőtt, Finnországban a nyolcvanas évek közepi 2,1 százalékról a kilencvenes 

évek végére 12,8 százalékra, Svédországban 10 százalékról 17 százalékra emelkedett. 

(UNCTAD 1999, 2002) 

A multinacionális vállalatok külkereskedelmének jellemzői függenek a működőtőke-

befektetés motivációjától (piacorientált, erőforrás-orientált, hatékonyság-orientált) és a cég 

szervezeti stratégiájától. A tradicionális, önálló, ún. „stand alone” leányvállalatok esetében, 

amelyek a tevékenység teljes vertikumával rendelkeznek, az értékesítés fő iránya elsősorban a 

fogadó ország piaca. A fogadó és a küldő ország közötti forgalomra pedig döntően a vállalati 

központ leányvállalathoz irányuló szolgáltatás-exportja jellemző. Ahol a multinacionális 

vállalat hagyományos, egyszerű stratégiát követ, ott tehát a küldő ország exportja jelentős 

lehet a fogadó országba. (UNCTAD 1996) A multinacionális vállalatok komplexebb 

integrációs, befektetési stratégiái azonban már a termék- és szolgáltatás-export számos 

lehetőségét kínálják a fogadó országok számára a vállalathálózaton belül, illetve független 

cégeknek. A hazai vállalatok pedig beszállítói, alvállalkozói szerződéseken keresztül 

kapcsolódhatnak ugyanezen piacokhoz. Maguk a transznacionális vállalatok is nagy belső 

piacot kínálnak a kereskedelmi tranzakciók számára. A vállalaton belüli kereskedelemben 

három tranzakció-fajta lehetséges: az anyavállalat értékesítése a leányvállalatok felé; a 

leányvállalatok szállításai az anyavállalatnak; a leányvállalatok kereskedelme. A vállalaton 

belüli kereskedelem jelentősége időben általában növekvő és a munkamegosztás módját 

tekintve mind komplexebbé válik. Az OECD adatai szerint (OECD 2002, lásd a 2. sz. 

táblázatot) 1990 és 1999 között az Egyesült Államok, de különösen Japán exportjában 

jelentősen megnőtt a vállalaton belüli kereskedelem. Ugyanez mondható el a japán importról 

is, míg az USA esetében a behozatalban némileg visszaesett aránya (még így is 40 

százalékhoz közelítve). Az UNCTAD vizsgálatai szerint (UNCTAD 1996) az ugyanazon 
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USA-beli transznacionális cég hálózatán belüli, leányvállalat-leányvállalat közötti forgalom 

részaránya jelentősen (az 1977-es 30 százalékról 1993-ra 44 százalékra) nőtt a teljes 

vállalaton belüli forgalomban. A leányvállalatokon belüli kereskedelem elsősorban a fejlett 

országokban található leányvállalatok esetében magas – a teljes vállalaton belüli export közel 

50 százalékát tette ki 1993-ban – tükrözve az elmélyülő integrációt a hasonló fejlettségű – 

elsősorban európai – országokban található leányvállalatok között. Az arány kisebb a fejlődő 

országokban található leányvállalatok között, de a növekedés ebben a körben jelentős (az 

1977-es 15 százalékról 1993-ra 29 százalékra). Szoros kapcsolat van a vállalaton belüli 

kereskedelem intenzifikálódása és egy adott termék K+F-igényessége között. A 

gyógyszeriparban az árbevétel-arányos K+F-költség 12 százalékos és az ágazat nemzetközi 

kereskedelmének 95 százaléka a becslések szerint vállalaton belüli kereskedelem (UNCTAD 

1999). A ruházati ipar termékei sokkal kevésbé K+F-függők, esetükben a vállalaton belüli 

kereskedelem mindössze 5 százalék. 

  2. sz. táblázat 

A vállalaton belüli kereskedelem jelentősége az Egyesült Államokban és Japánban 
Export Import  

1990 1999 1990 1999 
Egyesült Államok 
ebből 

- hazai anyavállalatok 
- külföldi anyavállalatok 

32,8 
 

23,1 
9,7 

36,2 
 

27,7 
8,6 

43,7 
 

16,1 
27,6 

39,4 
 

17,2 
22,2 

Japán 
ebből 

- hazai anyavállalatok 
- külföldi anyavállalatok 

16,6 
 

14,5 
2,1 

30,8 
 

28,6 
2,2 

14,7 
 

4,2 
10,5 

23,6 
 

14,8 
8,8 

Forrás: OECD (2002) 

3. Az FDI szerepe az export versenyképességének javításában 

A működőtőke-befektetések hatása a fogadó ország export-versenyképességére nagyon 

különböző – pozitív és negatív is – lehet. A lehetséges hatásokat foglaltuk össze a 3. sz. 

táblázatban. A tényleges hatás a táblázatban találhatókon kívül függ például a befektető 

transznacionális vállalat jellegzetességétől. A fejlett országok erősen globalizálódott cégei, 

ezek befektetései leginkább a komplex, márkanévvel rendelkező termékek exportját segítik. A 

fejlődő országok transznacionális vállalatai és a kisebb multinacionális cégek az egyszerűbb, 

kevésbé marketing-igényes exportot, illetve a regionális kivitelt növelhetik. 
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3. sz. táblázat 
 

 A működőtőke-befektetések lehetséges hatása a fogadó ország versenyképességére  
 Pozitív hatás Negatív hatás A fogadó ország olyan 

jellemzője, amely segíti a 
pozitív hatás 

érvényesülését 
1. Források Pótlólagos források (pl. tőke, 

technológia, menedzser-
ismeretek, piachoz való 
csatlakozás) biztosításán 

keresztül. 

Esetenként a források és 
eszközök túl csekély, vagy 

kedvezőtlen összetételű 
biztosítása. A helyi 
kapacitásokhoz és 

szükségletekhez való 
alkalmazkodási képtelenség. 

A helyi források alacsony 
reálárakon való elérhetősége. 

A helyi eszközök 
korszerűsödésének 

minimális strukturális 
torzulása és szervezeti 

akadálya. Olyan fejlesztési 
stratégiák, amelyek segítik a 

dinamikus komparatív 
előnyök létrejöttét. 

2. Vállalatirá-
nyítás 

Új vállalatirányítás, 
munkakultúra, menedzsment 

stílus meghonosítása, 
dinamikusabb gyakorlat. 

A külföldi vállalatirányítás, 
munkakultúra, menedzsment 

stílus alkalmazásának 
képtelensége. Versenyellenes 

gyakorlat megvalósítása 
során a piac elfogadhatatlan 
koncentrációjához vezethet. 

Olyan politika, amely 
támogatja a helyi 

vállalkozásokat és a 
fogyasztók által vezérelt 

munkakultúrát; a tőkepiacok 
hatékonyságát. 

3. Hatékonyság Hatékonyabb forrás-allokáció, 
versenyösztönzés és a 

beszállítókra, fogyasztókra 
kiterjedő tovaterjedési 

hatásokon keresztül. Az FDI 
segítheti a hazai források, a 

hazai cégek fejlődését, a 
versenyképesség javulását, 
támogathatja kapcsolódó 

tevékenységek clusterjeinek 
kialakulását. 

Korlátozhatja a helyi források 
és kapacitások fejlődését a 

helyi termelés alacsony 
hozzáadott-értékű szinten 
tartásával, és a magasabb 
hozzáadott-értékű félkész-

termékek importjával. 
Korlátozhatja a hazai 

gazdaság kapcsolatát a 
külföldi beszállítókkal és 

ipari fogyasztókkal. 

Olyan gazdaságpolitika 
folytatása, amely támogatja 

az emberi erőforrások és 
technológiai kapacitások 

fejlődését, bátorítja a 
kapcsolódó tevékenységek 

regionális cluster-jainak 
létrejöttét, pl. tudományos és 

ipari parkokat. 

4. Adóbevételek A fogadó ország GDP-jének 
növelésén keresztül, az 1-3. 

pontban megfogalmazott 
pozitív hatásokra építve. 

A fogadó ország GDP-jének 
csökkentésén keresztül az 1-
3. pontban megfogalmazott 
negatív hatásokra építve. Az 

elszámoló árak 
alkalmazásával, vagy egyéb 

adócsökkentési 
módszerekkel. 

Lásd a fenti 1-3. pontokat. 
Az adóhatóságok hatékony 
politikája a transzferárazás 

minimalizálására. 

5. Fizetési 
mérleg 

A fizetési mérleg javítása 
importhelyettesítéssel, 
exportfokozással, vagy 
hatékonyság-orientált 

befektetésekkel. 

A fizetési mérleg rontása az 
export korlátozásával, az 

import fokozásával. 

A kulcskérdés nem 
önmagában a fizetési mérleg 

kezelése, hanem annak 
biztosítása, hogy az FDI 

hozzájáruljon a gazdasági 
hatékonysághoz, 
növekedéshez és 

stabilitáshoz. Ugyanakkor a 
krónikus fizetési mérleg 

problémákkal küzdő 
országok általában nem 
szívesen liberalizálják 
teljesen fizetési mérleg 

politikájukat. 
6. Nemzetközi A fogadó ország jobb A fizetési mérlegre gyakorolt A fogadó ország 
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gazdasági 
integráció 

bekapcsolása a globális 
piacokba és a gazdasági 

növekedés előmozdítása a 
hatékonyabb nemzetközi 

munkamegosztás segítségével. 

kedvezőtlen hatással, az 
export csökkentésével, import 

növelésével. 

kormányzatának olyan 
gazdaságpolitikája, amely 

támogatja a befektető céget a  
magasabb hozzáadott-értéket 

előállító tevékenységek 
fejlesztésében és olyan 

beruházásokban, amelyek 
javítják a helyi források 

versenyképességét. 
7. Politikai, 
szociális és 
kulturális 
környezet 

A fogadó ország közvetlenebb 
kitétele más országok politikai 
és gazdasági rendszerének, a 
külföldi háztartások keresleti 

struktúrájának és 
értékítéletének, 

munkakultúrájának, külföldi 
társadalmak fogyasztói és 

viselkedési normáinak. 

Politikai, társadalmi és 
kulturális nyugtalanság 

okozásával; elfogadhatatlan 
értékek bevezetésével 

(reklám, üzleti szokások, 
környezeti minta), valamint a 

külföldi vállalatok és a 
fogadó ország politikai 
irányítása, választási 

folyamata közötti közvetlen 
kapcsolat megteremtésével. 

Egy adott társadalom 
alkalmazkodóképessége a 
technológiai és politikai 

változásokhoz. A 
kormányzati szabályozás és 

normák minősége és 
erőssége, a fogadó ország 

céljainak természete, a trade-
off például a gazdasági 
növekedés, a politikai 

szuverenitás és a kulturális 
autonómia között. 

Forrás: Dunning (1994) 

 

3.1. Működőtőke-befektetések és a kereskedelem technológiai jellemzői 

A működőtőke-befektetéseknek, a transznacionális vállalatok működésének a fogadó 

országok külkereskedelmére gyakorolt hatásáról a fejlődő országok esetében állnak 

rendelkezésre hosszabb tapasztalatok. A statisztikai adatok alapján előljáróban kijelenthető, 

hogy a fejlődő országok export sikeressége erősen aszimetrikus. Néhány ország határozza 

meg a fejlődők feldolgozóipari exportját és a koncentráció a termékek bonyolultságával egyre 

növekszik. Bár különbségek vannak az országok specializációjában, mégis ugyanazok az 

országok álltak a kilencvenes évtized utolsó harmadában a legnagyobb exportálókat bemutató 

lista elején a különböző termék-kategóriák esetében.  

4. sz. táblázat 

Az első 25 fejlődő exportőr rangsora, az egy főre jutó kivitel alapján, 1997-ben 
High-tech termékek Medium-tech 

termékek 
Low-tech termékek Teljes feldolgozóipar Teljes 

áruexport 
1. Szingapúr Szingapúr Makaó Szingapúr Szingapúr 
2. Tajvan Szlovénia Szingapúr Tajvan Kuvait 
3. Malajzia Tajvan Hongkong Makaó Tajvan 
4. Hongkong Korea Tajvan Hongkong Makaó 
5. Korea Trinidad és Tobago Új-Kaledónia Szlovénia Hongkong 
6. Szlovénia Hongkong Szlovénia Kuvait Szlovénia 
7. Mexikó Malajzia Mauritius Malajzia Suriname 
8. Thaiföld Omán Korea Korea Malajzia 
9. Saint Kitts and 
Nevis 

Mexikó Malajzia Új-Kaledónia Omán 
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10. Makaó Kuvait Horvátország Trinidad és Tobago Korea 
11. Barbados Horvátország Tunézia Mauritius Új-Kaledónia 
12. Horvátország Argentína Trinidad és Tobago Mexikó Trinidad és 

Tobago 
13. Fülöp-szigetek Thaiföld Törökország Horvátország Mauritius 
14. Omán Barbados Mexikó Thaiföld Mexikó 
15. Ciprus Tunézia Thaiföld Omán Chile 
16. Tunézia Brazília Uruguay Barbados Venezuela 
17. Costa Rica Chile Barbados Tunézia Thaiföld 
18. Kína Uruguay Ciprus Uruguay Horvátország 
19. Kuvait Makaó Costa Rica Ciprus Costa Rica 
20. Törökország Aruba Jamaica Venezuela Saint Kitts és 

Nevis 
21. Uruguay Ciprus Oman Argentína Uruguay 
22. Saint Lucia Venezuela Saint Lucia Törökország Barbados 
23. Argentína Costa Rica Belize Saint Kitts and Nevis Argentína 
24. Brazília Mauritius Kuvait Costa Rica Belize 
25. Trinidad és 
Tobago 

Törökország Kína Chile Tunézia 

Forrás: UN Comtrade adatbázis alapján UNCTAD becslés. A listából kimaradt számos ország, amelynek 
medium-tech és low-tech adatai az UNCTAD számára nem voltak elérhetők 1997-re. A későbbiekben 
megkíséreljük Magyarország listában elfoglalt  helyét megbecsülni.  

Low-tech tevékenységek 

A fejlett országok multinacionális vállalatai döntő szerepet játszottak a fejlődő országok 

munkaintenzív exportjának fejlesztésében. A nemzetközi termelés, a hálózatosodás az 1960-

as években a ruhaiparban kezdődött a fejlett országok importkorlátozásainak csökkentése és a 

bérmunkának nyújtott vámkedvezmény következtében. A szállítási költségek visszaesése és 

az FDI rezsimek liberalizálása további lökést adott a folyamatnak. Az exportorientált 

működőtőke-befektetéseket vonzó fejlődő országok alacsony bérű, közepesen képzett 

munkaerővel rendelkeztek, vonzó pénzügyi kedvezményeket és exportfejlesztő zónákat 

(kiépített infrastruktúrával, esetenként képzett technikusokkal és menedzserekkel) kínáltak a 

befektetőknek. A befektetés helyszínét ezen kívül meghatározták a fejlett országokban – a 

könnyítések ellenére – létező kvóták (a tevékenységek olyan helyekre települtek, ahol még 

kihasználatlan kvóták álltak rendelkezésre). A fejlett államok termelői, nagy- és 

kiskereskedői, importőrei az alacsony költségű kínálathoz való hozzájutás különböző útjait 

választották. A textil- és konfekciógyártó vállalatok egy – kisebb – része a működőtőke-

befektetést részesítette előnyben, s 100 százalékos tulajdonukban lévő leányvállalatokat 

alapítottak. A többi termelő, a kis- és nagykereskedők azonban inkább a bérmunka-

megállapodást választották, s a design-t, a kiegészítőket és a technikai asszisztenciát maguk 

biztosították. A low-tech tevékenységek fejlesztésénél tehát a működőtőke-befektetések 

viszonylag kisebb szerepet játszottak, jelentőségük ott volt nagyobb, ahol a hazai kapacitások 

gyengébbek voltak.  
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A korai szakaszban (1960-70-és évek) a fejlődő országok ruhaipari exportjának döntő 

hányada Ázsiából származott (Hong Kong, Korea, Tajvan). Idővel ezek az államok – intenzív 

tanulási folyamat során – továbbfejlesztették kapacitásaikat, diverzifikálták termelésüket, 

intenzifikálták hazai kapcsolataikat, javították a minőséget, szélesítették piaci és vásárlói 

bázisukat. Design és marketing kapacitásokat építettek ki, és esetenként már saját márkanevet 

is létrehoztak. Ahogy a bérek nőni kezdtek, és a kvóták beteltek, az egyszerűbb 

munkafolyamatokat áthelyezték az alacsonyabb bérköltségű országokba. A 90-es évekre 

ennek fő terepévé Kína vált, amely ma már a legfontosabb ruhaipari és egyéb low-tech 

exportőre a fejlődő világnak. Ugyancsak jelentős low-tech (ruhaipari) befektetések irányultak 

a fejlettebb ázsiai országokból Bangladesbe, Malajziába, a Fülöp-szigetekre, Sri Lankára és 

Vietnamba. Az európai transznacionális vállalatok Észak-Afrikában, az USA-beliek Közép-

Amerikában kezdtek bérmunkáztatni, de ennek indulása jóval későbbre, az 1980-as évekre 

tehető.  

Medium- és high-tech tevékenységek 

A működőtőke-befektetések, ezen belül a multinacionális vállalatok exportfejlesztő szerepe a 

komplex ipari tevékenységeknél – ezeknek is különösen három csoportjánál – sokkal 

jelentősebb, mint a low-tech termékeknél. 

(Külföldi összeszerelés) Fő terepe az elektronikai ipar, de megjelenik néhány autóipari és 

egyéb gépipari tevékenységnél is. Alacsony helyi hozzáadott-érték jellemzi és általában 

exportfejlesztő zónákba, vámszabad területekre települ, relatíve elszigetelődve a fogadó 

ország gazdaságától (lásd a 2. box-ot). A befektetés fő motiváló tényezője – a low-tech 

tevékenységekhez hasonlóan – az alacsony munkaerő költség, de szervezetében, 

szervezésében jelentősen különbözik attól. A bérmunka ezen a területen ritkább, bár létezik 

(független vállalattal bonyolultabb és kockázatosabb alvállalkozói szerződést kötni a magas 

technikai, technológiai követelmények miatt, illetve mert a termékek stratégiai cikknek 

számítanak) Általános tehát a működőtőke-befektetés, s a külföldi leányvállalat a 

multinacionális vállalat szerves részeként működik. Az elektronikai összeszerelő rendszerek 

komplex specializációs szerkezetté fejlődtek: az egyszerű összeszerelés a feltörekvő, újonnan 

iparosodott országokba települ, a magasabb technológiát követelő az érett, újonnan 

iparosodottban működik, míg a K+F, tervezés a küldő országban marad. (A hard disc 

meghajtó jól illusztrálja ezt: az innovatív K+F az Egyesült Államokban van, a komplex 

technológiai feladatokat Szingapúrban végzik, míg a kevésbé fejlett munkafolyamatok 
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például Kínában és Thaiföldön folynak.) A külföldi összeszerelés high- és medium-tech 

termékek esetén földrajzilag sokkal koncentráltabb, mint a low-tech cikkek esetén. A fő 

résztvevő országok Ázsiában Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld, Latin-

Amerikában Mexikó. (Tajvannak is számottevő a szerepe az elektronikában, de a hazai 

vállalatok fejlett és kiterjedt kapacitásai miatt elsősorban nem tulajdonosi viszonyon, hanem 

alvállalkozói szerződéseken keresztül kapcsolódnak a multinacionális vállalatokhoz.) Az 

egyes országok között jelentősek a különbségek a technológiai színvonalban és a hozzáadott-

értékben. Az ázsiai elektronikai összeszerelők technológiai rangsorba rendezhetők. A 

legmagasabb technológiai tartalommal a szingapúri leányvállalatok rendelkeznek – itt a 

termelés a szofisztikált elektronikai alkatrészekre koncentrálódik, tervezés és regionális 

központok sora is működik az országban. A magas színvonal az értékelések szerint (lásd 

például UNCTAD 1999) elsősorban a szingapúri kormány sikeres gazdaságpolitikájára 

vezethető vissza (képzés fejlesztése, technikai háttér megteremtése, célzott támogatás). A 

következő szint Malajzia, itt a fogyasztási elektronikához települt néhány K+F kapacitás. 

Malajziát Thaiföld és a Fülöp-szigetek követi a technológiai rangsorban. Ez utóbbi jelentős 

elektronikai képzési bázist hozott létre, amely a működőtőke-befektetések új csúcsát 

eredményezte, elsősorban a félvezetőgyártásban. A kilencvenes évek végén a Fülöp-szigetek 

volt az egyetlen ország a régióban, amely gyorsan növelte elektronikai exportját. 1998-tól 

félvezető kivitele már meghaladja Malajziáét, amely pedig e termékek tradicionális gyártója.  

2. box 
Exportfejlesztő zónák és a kivitel versenyképessége 
 
Az exportfejlesztő zónák az exportorientált külföldi működőtőke-befektetések vonzásának 
legfontosabb eszközei a fejlődő országokban. Olyan fizikailag elkülönített területek, ahová az 
import vámmentesen kerülhet be, s azt itt termelő vállalatok számos egyéb kedvezményben 
részesülnek. Különböző fajtái léteznek: vannak ipari park nagyságúak, de Szingapúr esetén 
gyakorlatilag szinte az egész ország exportfejlesztő zónaként működik. A befektetők e 
zónákban maximálisan kihasználhatják a lokáció-specifikus előnyöket, elkerülhetik a 
kereskedelmi korlátozásokat, jó infrastruktúrát találnak és pénzügyi kedvezményekhez 
(vámmentes import, adómentesség, képzési támogatás, stb.) jutnak. Az exportfejlesztő zónák 
kivitel növelő hatása egyértelmű, az olyan országok, mint Costa Rica, Kína, Banglades, 
Szingapúr, Malajzia és Sri Lanka különösen jelentős exportnövekedést köszönhetnek 
különleges zónáiknak. Az innen származó kivitel teszi ki Haiti konfekció kivitelének 50, és 
Mauritius teljes exportjának 77 százalékát. (UNCTAD 1999). A zónák legsikeresebb 
exportcikkei a félvezetők és a ruhaipari termékek. 
Az exportfejlesztő zónák hatása a hosszú távú export-versenyképességre azonban nem 
egyértelmű. Az alacsony bérekre és kedvezményekre épülő exportnövekedés alapjai, 
tartóssága nem ugyanaz, mint a tudásra és a fejlett technológiai kapacitásokra épülőé. Az 
exportfejlesztő zónákban működő külföldi vállalatok tovaterjedési hatása a hazai gazdaságba 
kicsi, nincs ismeret és technológia-áramlás. Az alacsony hozzáadott-értékű munkaintenzív 
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összeszerelésből a magasabb hozzáadott-értékű és mélyebb helyi kapcsolatokkal rendelkező 
tevékenységek felé való továbblépés alig van, ahol pedig van, ott rendkívül hosszú időt vesz 
igénybe. (Például Bangladesben az 1970-es években az exportfejlesztő zónákban 
meghonosodott konfekcióipari termelés tovaterjedési hatásának első jelei az 1990-es évtized 
végén látszottak először). Van azonban néhány pozitív példa is, Malajziában és Szingapúrban 
például az exportfejlesztő zónákban termelő cégek egy része el tudta mélyíteni helyi 
kapcsolatait. A nagy elektronikai multinacionális vállalatok vonzották beszállítóikat, majd 
hazai alvállalkozókat is igénybe vettek. Ez azonban nem automatikus, hanem erőteljesen a 
fogadó ország gazdaságpolitikájától, illetve a betelepülő beruházóktól függ. A sikeres 
országok valamennyien jelentős összegeket fordítottak az oktatás, az infrastruktúra és a 
támogató intézmények fejlesztésére. 

 (Érett „infant” ágazatok) „Infant” ágazatnak a nemzetközi szakirodalom az újonnan alapított 

és az állam által védelemben részesített ágazatokat nevezi. Tipikus példája néhány latin-

amerikai ország autóipara (Mexikó, Argentína). Éretté ezek az ágazatok akkor váltak, amikor 

az importkorlátozások felszámolása után elkerülhetetlenné vált átstrukturálódásuk. A 

szerkezetváltozás külföldi befektetők segítségével ment végbe, s jelentős exportexpanzióhoz 

vezetett. A multinacionális vállalatok racionalizálták a termelést, jelentősen növelték a 

technológiai színvonalat. Számos beszállítójukat vonzották a régióba és egy-egy termelési 

központban az egyszerű összeszerelésből továbbléptek a tervezés és a K+F irányába is. 

Ugyanezen idő alatt azonban a liberalizáció számos más feldolgozóipari ágazat 

visszafejlődéséhez vezetett, és alacsony szinten maradt a high-tech termelés és az export. Az 

olyan országokban, mint India, ahol a liberalizáció még nem teljes és a külföldi jelenlét 

alacsony, a relatíve ma is csekély export fő hordozói a hazai vállalatok. (UNCTAD 1999) 

 (Természeti erőforrások kitermelése) A multinacionális vállalatok által gerjesztett export 

harmadik fő típusa a természeti erőforrások kitermelése területén megvalósított külföldi 

befektetés. A korábban alacsony helyi hozzáadott-értékkel rendelkező nyersanyag-kitermelő 

tevékenységek a külföldi cégek befektetései nyomán világszínvonalú telephelyekké váltak 

magas színvonalú ismeretekkel és nemzetközi hálózatokba való szoros integrációval. Az 

exportorientált FDI ezen típusának fő célpontja Latin-Amerika volt, ahol a liberalizálás és a 

technológiai fejlődés újjáélesztette a bányászatot Chilében, a bányászatot, valamint az olaj- és 

gázkitermelést Argentínában, Venezuelában és Mexikóban. Működőtőke-befektetések 

történtek ezen kívül a nyersanyag-feldolgozó ágazatokba is. 

Összességében, mivel a külföldi versenyképesség alapkövetelménye a fejlett technológiai, 

feldolgozó- ás marketing kapacitás, így kevés fejlődő ország rendelkezik önálló 

exportbázissal a bonyolultabb feldolgozóipari termékek területén. A két fő kivétel Korea és 

Tajvan. Ez a két ország relatíve autonóm technológiai stratégiát követett, de ők is építettek az 
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indulásnál a külföldi befektetésekre, elsősorban az elektronikai és gépipari kapacitások 

kiépítésénél. Az önálló stratégia azonban a gyakorlat szerint csak néhány esetben volt sikeres, 

a fejlődő országokban sokkal inkább az FDI vezette exportstratégia a szokásos, így kivitelük 

döntő hányada a külföldi leányvállalatoktól származik és jelentős része vállalaton belüli 

kereskedelem. (UNCTAD 1999) 

A működőtőke-befektetésekre épített exportstratégia nagyon gyorsan vezethet komplex 

tevékenységek meghonosodásához, új technológiákhoz, valamint a globális piacokhoz való 

csatlakozáshoz és vállalathálózatokba történő szoros integrációhoz. Ennek eredménye lehet a 

látványos exportnövekedés. Ez a stratégia azonban nem kockázatmentes. Legtöbbször a gyors 

export a technológiai szint aljáról indul, s a versenyképesség gyorsan erodálódhat a bérek 

növekedésével, a technológia változásával. Ha a fogadó ország nem fejleszti a tudást, a 

technológiát, a hazai beszállítói hátteret és az infrastruktúrát, akkor a nemzetközi 

tapasztalatok szerint exportja a gyors növekedés után csökkenésnek indulhat. 

3.2. Működőtőke-befektetések és a fogadó ország komparatív előnyeinek alakulása 

A később induló fejlődő és átalakuló országok általában azt az elvárást fogalmazzák meg a 

működőtőke-befektetésekkel szemben, hogy teremtsenek dinamikus komparatív előnyöket 

feldolgozóipari exportjuk számára. Ez rövidtávon jelentheti a technológiai komplexitás 

következő szintjére lépést: a feldolgozatlan nyersanyagot exportáló gazdaság egyszerű 

feldolgozóipari exportőrré válását, az egyszerű összeszerelést végző magasabb hozzáadott-

értékű terméket előállítóvá válását, a diverzifikáltabb exportbázist, majd a high-tech termelést. 

Hosszabb távon azonban nemcsak a fokozatokon való továbblépést, hanem a tartalom 

elmélyülését, olyan kapacitások kiépülését jelenti a dinamizmus, amelyek folyamatosan 

megfelelnek a változó világgazdasági keresletnek és technológiai kihívásoknak, magasabb 

helyi hozzáadott-értékkel, tervezéssel, fejlesztéssel. A sikeresség a stabil, növekvő, javuló 

szerkezetű exportban mutatkozik meg. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

külföldi működőtőke-befektetések, a multinacionális vállalatok képesek dinamizálni a fogadó 

országok komparatív előnyeit, de csak akkor és ott, ahol a fogadó ország megfelelő 

gazdaságpolitikával segíti ezt. 

Mivel mérhetjük a külföldi tőkebefektetések hatását egy adott ország komparatív előnyeinek 

alakulására? Kiindulásként hasznos jelzőszám lehet a külföldi leányvállalatok aránya a 

feldolgozóipari exportban. Korábban már bemutattuk, hogy jelentős különbségek vannak az 
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egyes országok ezen jelzőszámai között. Az alacsony működőtőke-befektetés állománnyal 

(mint például Japán), vagy csekély lokációs előnyökkel rendelkező országok esetében ez az 

arány alacsony. A jelentős befektetésekkel és lokációs előnyökkel (például nagy belső piac: 

Kanada, vagy költségelőnyök: Szingapúr, Kína, Malajzia) bíróknál pedig magas. A külföldi 

leányvállalatok exportból való részesedése szektoronként is nagyon különböző. A 

befektetések ágazati szerkezete is tükröződik tehát a leányvállalatok egy adott ország 

kivitelében való részesedésében. 

A leányvállalatok exportban elfoglalt helye azonban önmagában nem mond semmit arról, 

hogyan képes befolyásolni az FDI az export alakulását. Széleskörű statisztikai, regressziós 

elemzések azonban (52 fejlett és fejlődő országra vonatkozóan, UNCTAD 1999, 245-246. o.) 

azt bizonyítják, hogy szignifikáns pozitív kapcsolat mutatható ki egyfelől a működőtőke-

beáramlás nagysága és az export alakulása, másfelől a működőtőke-beáramlás és az export 

technológiai szerkezete, ennek fejlettsége között. A kapcsolat erősebb a fejlődő, mint a fejlett 

országok, és a high-tech, mint a low-tech termékek esetében. 

Az FDI és az export, valamint a leányvállalatok kivitelben elfoglalt magas aránya közötti 

pozitív statisztikai kapcsolat részben tükrözheti a leányvállalatok – hazai cégekhez 

viszonyított – magasabb exporthajlandóságát is. Bár természetesen vannak ágazati 

különbségek, de számos esettanulmány bizonyítja, hogy szignifikánsan magasabb a külföldi 

leányvállalatok exporthajlandósága Hongkongban, Indonéziában, Malajziában, Szingapúrban 

és Tajvanon (Ramstetter 1998), valamint Mexikóban (Aitken, Hanson, Harrison 1997). 

Ugyanakkor a kelet-ázsiai gazdaságokban és Mexikóban, ahol erősen exporttámogató volt a 

gazdaságpolitika, a hazai és a külföldi leányvállalatoknak is magasabb volt az 

exporthajlandósága. Más, protekcionista gazdaságpolitikát folytató és kis belső piaccal 

rendelkező országokban viszont a hazai vállalatok inkább exportorientáltak voltak, mint a 

külföldiek. 

Fontos jelzőszáma lehet a komparatív előnyök alakulása és a külföldi befektetések közötti 

kapcsolatnak a leányvállalatok hozzáadott-értékének alakulása. Bár a rendelkezésre álló 

adatok meglehetősen hiányosak, az 5. sz. táblázatból kitűnik, hogy a külföldi leányvállalatok 

összes hozzáadott-értékben való részesedése általában növekvő; természetes módon 

magasabb azokban az országokban, amelyek nyitottabbak a külföldi befektetések előtt; kiugró 

arányuk a fejlett országok csoportjában Írországban, a fejlődőkében Malajziában, míg az 

átalakulók között Magyarországon. 
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5. sz. táblázat 

A külföldi leányvállalatok hozzáadott-értékének jelentősége néhány országban 1995-
2000 (%) 

Fogadó ország 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Fejlett országok 

Finnország 4,3 5,3 5,7 6,1 9,5 … 
Franciaország … 4,0 4,2 4,1 … … 
Írország 30,2 30,6 31,8 35,8 40,2 … 
Japán 0,6 0,6 0,6 0,5 … … 
Hollandia 7,5 10,2 … … … … 
Norvégia 2,3 2,2 … … … … 
Portugália … 7,1 6,0 6,4 6,2 … 
Svédország … … … 9,3 11,5 … 
Egyesült Királyság 5,9 6,6 6,0 … … … 
Egyesült Államok 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 … 

Fejlődő és közép-kelet-európai országok 
Kína 4,4 4,2 4,8 … … … 
Csehország … … … … 10,2 13,7 
Észtország … … … … 8,4  
Magyarország … … … … 24,0 24,2 
India 1,0 … … … … … 
Malajzia 23,8 … … … … … 
Szlovénia … … … … 3,5 5,4 
Vietnam 11,3 11,6 12,5 … … … 

Forrás: UNCTAD (2002) 

Nagyon fontos kérdés elméletileg is és a külföldi működőtőkére alapozott modernizációs és 

export stratégiát folytató országokban a gyakorlati gazdaságpolitika szempontjából is az, 

hogyan reagálnak a multinacionális vállalatok a fogadó országok költségeinek olyan 

emelkedésére, amely gazdaságtalanná teszi a kivitelt egy-egy szegmensben? Kivonulnak az 

adott országból vagy fejlesztenek és alkalmazkodnak? Itt érhető tetten hosszú távú hatásuk a 

fogadó ország komparatív előnyeire. A nemzetközi szakirodalom szerint mindkét reagálás 

lehetséges. A gyakorlati kimenetel függ az adott multinacionális vállalat ágazati 

hovatartozásától, tevékenységének specifikumaitól, technológiai jellemzőitől, valamint a 

fogadó ország által kínált feltételektől. A multinacionális vállalatok döntéseinél a fő szempont 

az, hogy mely költségek emelkednek, lehetséges-e ennek ellensúlyozása új technológiával, 

végül az új technológia költsége szembeállítva az áthelyezés költségével. 

Az áthelyezés költségei a „sunk costs” (elveszett, meg nem térülő költségek) függvényei. 

Azokat a műveleteket, amelyek meg nem térülő költségei kisebbek és a technológiai változás 

hasznot hajtó – egyszerű, gyorsan mobilizálható tevékenységek alacsony képzési költségekkel 

– inkább áthelyezik, mintsem dinamizálnák az eredeti helyszínen lévő kapacitásokat. Ez 

leginkább a ruházati- és cipőiparra, valamint az egyszerű elektronikai összeszerelésre 
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jellemző. Ezzel ellentétben a magas meg nem térülő költségű tevékenységek inkább 

megmaradnak az eredeti helyszínen, kivéve, ha a technológiai változás olyan drasztikus, hogy 

a „sunk cost” ellenére gazdaságos áthelyezni, vagy nem lehetséges az új technológia 

alkalmazása a régi helyszínen.  

A „megmaradás vagy áttelepítés” vállalati dilemmáját a fentieken túl jelentősen befolyásolja a 

fogadó ország gazdaságpolitikája. A multinacionális vállalat tudja például képezni az új 

technológiához szükséges munkaerőt, de csak a korábbi kvalifikáció bázisán. A helyi 

tervezés, K+F is csupán akkor honosítható meg, ha a fogadó ország rendelkezik megfelelő 

képzettségű mérnökökkel. A fentiek két konkrét példával illusztrálhatók. 

Az első szemléletes példa a továbblépésre, fejlődésre Malajziáé, amely egyben jól mutatja a 

befektetők és a kormányzat közötti együttműködés szükségességét, de az ilyen típusú 

folyamat határait is. Malajziába az exportorientált elektronikai multinacionális vállalatok első 

lépésként egyszerű, munkaintenzív összeszerelő tevékenységeket telepítettek kihasználva az 

olcsó, fegyelmezett, angolul beszélő, de csak alacsonyan képzett munkaerőt, a megfelelő 

infrastruktúrát és a jelentős kedvezményeket. A termelés elszigetelt exportfejlesztő zónákban 

folyt, gyakorlatilag hazai hozzáadott-érték és technológiai kapcsolatok nélkül. (Lall 1999) 

Ahogy a bérek nőni kezdtek és változott a technológia, a kormányzat pedig nyomást 

gyakorolt a külföldi cégekre a hazai hozzáadott-érték növelése érdekében, a vállalatok 

automatizálták az összeszerelési folyamatot, ösztönözték külföldi beszállítóikat, hogy 

leányvállalatokat alapítsanak Malajziában, jelentős összegeket fektettek be a dolgozók 

képzésébe, a vezetőket pedig külföldi tréningre küldték. A kormányzat ugyancsak megkezdte 

a képzés fejlesztését – így az elektronikai ipar első lépésben tovább tudott lépni, növelni tudta 

komparatív előnyeit, exportját. Ugyanebben az időben a konfekcióiparban érdekelt külföldi 

vállalatok a növekvő bérekre a munkaintenzív termelési folyamatok kitelepítésével reagáltak. 

Az elektronikában való továbblépés azonban a kezdeti sikerek után szintén megrekedni 

látszik, elsősorban a magas színvonalú mérnöki és technikusi tudás hiánya miatt. A megnövelt 

számú egyetemi szakok és a külföldre küldött hallgatók ellenére a technikusok és mérnökök 

relatív – az elektronikai szektor nagyságához és színvonalához képesti – száma jelentősen 

elmarad az olyan országokétól, mint Szingapúr, Korea, Tajvan. 

A működőtőke-befektetések exportfejlesztő, a fogadó ország dinamikus komparatív előnyeit 

javító hatására a másik jó példa a latin-amerikai (Brazília, Mexikó, Argentína) autóipar. A 

latin-amerikai országok hosszú évekig számottevő védelemben (erős importkorlátozás, 
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szigorú local content szabályok, árellenőrzés, exportkötelezettségek) részesítették újonnan 

létesített autóiparukat. Az 1990-es években azonban a fent említett három ország regionális 

szabadkereskedelmi megállapodásokhoz csatlakozott (MERCOSUR, NAFTA), így az 

autóipar korábbi védettsége megszűnt, a nemzetközi piaci és versenyviszonyok esetükben is 

érvényesültek. Az ágazat arra kényszerült, hogy racionalizálja termelését, fejlessze 

kapacitásait, integrálódjon a nemzetközi folyamatokba. Ezt külföldi működőtőke-befektetések 

segítségével kísérelte meg. A legérdekesebb és legsikeresebb Mexikó példája. Az ágazatba 

érkezett 10 milliárd dollárnyi befektetés – először modern motorgyárak, majd komplett autó-

összeszerelő üzemek alapításával – teljesen átalakította a mexikói autóipart, a gazdaság 

legfontosabb ágazatává, ezen belül legfőbb feldolgozóipari exportcikkévé tette. A mexikói 

autóipari export 1990 és 1997 között 4,5 milliárd dollárról 20,8 milliárd dollárra, a 4,6-

szeresére nőtt. Az ágazat kivitelének több mint 90 százaléka az észak-amerikai piacra irányul.  

1996-ban már Mexikó adta az észak-amerikai személyautó import 10,4 százalékát, az 

autómotor 10,8 százalékát, az autóalkatrészek 8 százalékát. A mexikói Ford például teljesen 

megváltoztatta termelési stratégiáját. Nem modernizálta régi, a hazai piacra termelő üzemét, 

hanem 3 milliárd dolláros befektetéssel teljesen új gyárat épített az észak-amerikai piac 

kiszolgálására. A helyi hozzáadott-érték csökkent, emelkedett viszont az alkatrészimport. A 

három amerikai multinacionális autógyár (Ford, GM, Chrysler) kihasználta a maquiladorák 

(speciális, az USA-Mexikói határon húzódó exportfejlesztő zóna) előnyeit és integrálta 

mexikói alkatrész gyártó tevékenységét USA-beli termelésével. Az ágazat restrukturálása a 

helyi beszállítói ipar visszafejlődését okozta, mert a belföldi cégek nem tudtak megfelelni a 

nemzetközi standardok magas technológiai követelményeinek. (Mortomore 1998) 

A külföldi működőtőke-befektetések katalizátorként is hathatnak a hazai vállalatok 

átstrukturálódására, közvetlenül a multinacionális vállalatokhoz kapcsolódókra, és közvetve a 

hazai és a külföldi vállalatok közötti verseny erősítésével valamennyi cégre. Jó példa erre az 

indiai szoftveripar. Fejlődésének elindítója egy exportfejlesztő zónában történt külföldi 

befektetés volt: a Citibank 1985-ben létrehozott egy 100 százalékos tulajdonában lévő, 

exportorientált vállalatot. India vonzereje két adottságban rejlett, az alacsony bérű angolul 

beszélő munkaerőben és az Észak-Amerika és Európa közötti időeltolódásban, amely 24 órás 

munkanapot tett lehetővé. 1986-ban a Texas Instruments hasonló leányvállalatot alapított. 

1988-ban az indiai kormány kifejlesztette az „Indiai Software Technológiai Parkok 

Rendszere” programot, amelynek keretében az ágazatban beruházóknak kiépített 

infrastruktúrát, épületeket, telekommunikációs rendszert és műholdas kapcsolatot kínáltak. 
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1989-ben létrehozta leányvállalatát a Hewlett-Packard is. 1990-91-ben megszüntették a 

szoftverexporthoz kapcsolódó félkész-termékek és beruházási javak importkorlátozását. A 

Texas Instruments és a Hewlett-Packard beruházásai segítették az indiai szoftveripar kritikus 

szintre fejlődését, hiszen bizonyították India vonzerejét, versenyképességét ezen a területen. A 

külföldi befektetőkhöz számos hazai cég kezdett kapcsolódni, először egyszerű 

adatfeldolgozással, majd továbblépve a termelési láncolatban mind teljesebb projektek 

megvalósításával, végül komplex szoftvercsomagok elkészítésével. Végül e cégek már önálló 

exportra is képessé váltak. 1995 és 1999 között az indiai szoftverexport a négyszeresére nőtt 

és elérte a 2,65 milliárd dollárt. Az öt legnagyobb indiai szoftvervállalat ma hazai tulajdonban 

van, kettőt közülük jegyeznek a NASDAQ-on. (UNCTAD 1999) 

Az országok azonban nem építhetnek egyedül a multinacionális vállalatokra az ágazatok 

versenyképes átstrukturálódása érdekében. A textil- és ruházati iparban például, ahol a 

multinacionális vállalatokkal kötött bérmunka-szerződések a meghatározók, és így az 

alvállalkozók jórészt elzártak az exportpiacoktól, a végső fogyasztóktól, nehézzé teszi a 

bérmunkázók számára dinamikus komparatív előnyök építését és tevékenységük 

átstrukturálását. Azok a vállalatok azonban, amelyek megteremtik a kapcsolatot legalább 

részben a vevőkkel, magasabb szintre tudnak lépni a tevékenységi láncban, s akár a saját 

márkanévig is eljuthatnak. (Van Heerden 1999) Az ázsiai újonnan iparosodott országok textil- 

és ruházati ipari tapasztalatai szerint általában a sikeres átstrukturáláshoz szükség volt a hazai 

vállalatok többirányú kormányzati támogatására: a kapacitások fejlesztésére (beleértve a 

tőkeexportot az alacsonyabb bérköltségű országokba), a képzésre, a saját marketing 

kapacitások fejlesztésére. 

*** 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy egyértelmű tendenciává vált a kereskedelem és a 

befektetések liberalizálása a világgazdaságban. A liberalizáció, a globalizáció és a 

technológiai változások hatása a kereskedelemre aszimetrikus. A sikeres export néhány 

fejlődő országra koncentrálódik és a koncentráció szintje időben és a termékek 

bonyolultságával nő. A sikeres gazdaságok közül kevesen – leginkább Korea és Tajvan – 

voltak képesek önálló versenyképes kapacitásokat teremteni. A többiek inkább a 

multinacionális vállalatok segítségével javítottak export versenyképességükön. Ennek 

sikeréhez azonban elengedhetetlen a támogató hazai környezet. Az export-versenyképesség 

kérdéseire adott válaszok egy része általánosan igaz valamennyi ország-csoportra. Minden 
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esetben szükség van prudens makrogazdasági – ezen belül különösen árfolyam – politikára és 

megfelelő intézményi környezetre. Általános ajánlás a kereskedelem és a működőtőke-

befektetések liberalizálása, az exportorientált FDI vonzása, a hazai kapacitások, intézmények 

és képzés fejlesztése. Valamennyi fenti tényező fontos szerepet játszik abban, hogy a 

működőtőke-befektetések megvalósuljanak, és képesek legyenek a versenyképes export 

fejlesztésére. Az egyes tényezőknek természetesen különböző a súlyuk az eltérő fejlettségű 

gazdaságokban. 

II. A működőtőke-befektetések hatása a külkereskedelem modernizációjára – 

Magyarország példája 

1. Működőtőke-befektetések és külkereskedelem Magyarországon 

Magyarország a rohamosan változó világgazdasági környezet, a technikai átalakulás, az 

ismeretek terjedési sebességének gyorsulása közepette – nemzetközi összehasonlításban is 

rendkívül gyorsan – nyitotta meg gazdaságát a külföldi működőtőke-befektetések előtt a 

nyolcvanas/kilencvenes évtized fordulójától. A gazdaságpolitika egyfelől erőteljesen 

ösztönözte az exportorientált zöldmezős nagybefektetéseket (adómentességek, 

adókedvezmények, költségvetési támogatások, és vámszabadterületi befektetés lehetősége), 

másfelől kezdettől lehetővé tette a külföldiek részvételét a privatizációban, azzal a céllal, 

hogy elősegítse a piacukat vesztett, sok esetben elavult szerkezetben termelő, 

túlfoglalkoztatással küzdő cégek átstrukturálódását, friss tőkéhez és új piacokhoz jutását. A 

kis belső piac, a kedvező logisztikai helyzet, a már ekkor viszonylag – a régió szintjéhez 

képest - fejlett infrastruktúra, az alacsony termelési költségek (munkaerő, energia, ingatlan, 

stb.) elsősorban az erőforrás- és exportorientált befektetéseket vonzották. A kilencvenes 

évtized első felében a beáramlás ingadozását elsősorban a privatizáció alakulása befolyásolta 

– 1995-ben elérve a csúcsértéket. A privatizáció fokozatos lecsengésével a befektetések értéke 

1996 és 2000 között 1,8 milliárd euró körül stabilizálódott, majd a 2001. évi átmeneti 

növekedés után 2002-ben illetve 2003 első nyolc hónapjában jelentősen visszaesett. 2002 

végére a Magyarországon befektetett működőtőke-állománya – a visszaforgatott profit nélkül 

– mind euróban, mind dollárban számolva meghaladta a 20 milliárdot. A visszaforgatott 

profitot is számba véve becslésünk szerint az állomány dollárban megközelítette a 36 

milliárdot. Ennek egy főre vetített értékével Magyarország még éppen őrizte Csehország előtti 

vezető helyét a legfejlettebb átalakuló országok között. (A statisztikai számbevétel 

problémáiról és a becslés módszeréről részletesen lásd: Antalóczy – Sass 2002).  
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A befektetések származási országok szerinti számbevétele azt mutatja, hogy a működőtőke 

döntő hányada (közel 70 százaléka) 4 országból érkezett (Németország, Hollandia, Egyesült 

Államok, Ausztria). Németország egyedül a befektetések több mint ¼-ét valósította meg, 

Hollandiával együtt pedig nagyjából a felét. A származási országok szerinti bontás esetében 

fontos kiemelni, hogy a regisztrált befektető gyakran nem azonos a multinacionális vállalat 

székhely-országával. Különféle okok (adózás, vállalati stratégia, földrajzi, vagy kulturális 

közelség) miatt gyakran leányvállalatok valósítják meg a konkrét befektetést. A döntően az 

Európai Unió tagországaiból érkező befektetések az évtized egészében elsősorban a 

feldolgozóipart célozták meg. Időben vizsgálva azonban a feldolgozóipar részesdése 

csökkenő, s nő a szolgáltatások (pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, kereskedelem, 

javítás) jelentősége. A feldolgozóiparon belül számottevő részesedéssel rendelkezik az 

elsősorban a hazai és a régiós piacra termelő élelmiszeripar, valamint az exportorientált 

vegyipar, járműgyártás és villamos gép- és műszergyártás. A beáramlásnak megfelelően 

kiemelkedően magas a feldolgozóiparban a külföldi tőke részesedése (az évtized végére 60 

százalék feletti), ezen belül ugyancsak 60 százalék feletti a külföldi tőke aránya az 

élelmiszeripar és a gépipar jegyzett tőkéjében. 

A befektetők nagyságukat tekintve valamennyi vállalatkategóriát képviselik a kis- és 

középvállalatoktól a nagy nemzetközi cégekig. Témánk szempontjából elsősorban az az 

érdekes, hogy mennyiben vannak jelen és milyen tevékenységekkel Magyarországon a világ 

legnagyobb multinacionális vállalatai – vagyis mennyire épült be a magyar gazdaság a 

nemzetközi vállalathálózatokba. Kutatásaink azt mutatják, hogy a kilencvenes évtized végén a 

világgazdaság 100 legnagyobb vállalatából 76 valamilyen formában jelen volt hazánkban. 

(Antalóczy – Sass 2001,2002). Az első tíz mindegyike befektetett Magyarországon, közülük 

öt termel (is), négy a legnagyobb exportőrök között foglal helyet (General Electric, General 

Motors, IBM, Ford). A 76 magyarországi cégből összességében 25 folytat termelést (is), 

kereskedelemmel szinte valamennyien foglalkoznak, néhányan képviseleti irodát 

működtetnek, illetve a szolgáltatások területén működnek. A termelők döntő része az 

elektronikai ágazatban, a számítógép- és alkatrész előállítás területén, a közlekedési eszközök 

és részegységeik termelésében, illetve az élelmiszeriparban tevékenykedik. A négy 

legnagyobb termelő anyavállalata USA-beli. 

A nemzetközi vállalthálózatokba való illeszkedést – s ezáltal az exportorientációt – szolgálta a 

hazai befektetés-ösztönzési rendszer több eleme is. Kiemelkedett közülük a speciális 

vámszabadterületi szabályozás, amely illeszkedett a világgazdaságban, a transznacionális 
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vállalatok rendszerében eddigre – a nyolcvanas-kilencvenes évtized fordulójára - már 

elterjedtté vált munkamegosztási, vállalatszervezési szisztémához. A magyarországi 

vámszabad területi szabályozás alapelve ugyanis az, hogy jelentős kedvezményeket (vám- és 

ÁFA-mentesség) élveznek azok a külföldi beruházók, amelyek importból exportra termelnek. 

Vagyis az integrált vállalati rendszerekbe tartozó, egy-egy részegység, alkatrész gyártására, 

vagy késztermék összeszerelésére szakosodott leányvállalatok. (A hazai vámszabadterületek 

részben rokoníthatók a fejlődő országok exportfejlesztő-zónáival, annyiban azonban eltérnek 

tőlük, hogy Magyarországon nem államilag kijelölt területeken, hanem a vállalatok által 

választott helyen történhetett a beruházás.) Magyarországon gyakorlatilag a privatizáció 

kezdetétől részt vehettek a hazai cégek magánosításában külföldi befektetők, hiszen 

elsőbbséget élveztek – sok átalakuló országgal ellentétben – a készpénzes vállalat-eladások. A 

privatizációs vállalat-átvételek során a külföldieknek lehetőségük volt arra, hogy az új 

leányvállalatot beépítsék a transznacionális vállalat munkamegosztási rendszerébe, 

részegységek, alkatrészek előállítására szakosodott alegységként, de arra is, hogy megtartsák 

teljes vertikumban működő, önálló leányvállalatként. 

A fentiekből jól látszik, hogy napjainkra számottevő szerepre tettek szert a működőtőke-

befektetések a hazai gazdaságban. A feldolgozóipari ágazatokban meghatározóvá vált a 

külföldi tulajdon, s számottevő lett részesedése a szolgáltatásokban is. A legnagyobb 

multinacionális vállalatok döntő többsége befektetett Magyarországon, a hazai termelés 

részévé vált a nemzetközi gyártási hálózatoknak. A külföldi befektetések jelentőségété jelzi, 

hogy a GDP-arányos FDI-állomány az 1995. évi 27 százalékról 2001-re 45 százalék fölé 

emelkedett. Ez nemzetközi összehasonlításban is jelentős értéknek számít. (UNCTAD 2002) 

Ugyanezen időszakban – vagyis az 1990-től kezdődő 12-13 évben – a magyar 

külkereskedelem is drasztikus mennyiségi és minőségi átalakuláson ment keresztül. 

A gazdasági reformfolyamat részeként megvalósított, nemcsak az áruforgalmat, hanem a 

külkereskedelem szervezeti rendszerét, szabályozását is érintő liberalizáció, az átalakulási 

folyamat egyes elemeinek áttételes hatásai (pl. a csődtörvény, a közvetlen külföldi 

tőkebefektetések liberalizálása, a bankrendszer működésének változásai) belülről változtatták 

meg a külkereskedelem működési feltételeit. A külső feltételeket illetően, egyik oldalról az 

EU-piacrajutás vált könnyebbé a GSP megadásával és a Társulási Szerződések 

külkereskedelemre vonatkozó részének életbe lépésével. Az 1992-es EFTA, majd az 1993-as 

CEFTA-megállapodás további országokkal teremtette meg a szabadkereskedelem feltételeit. 
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A Páneurópai Kumuláció 1997. július 1-jei életbe lépése hatalmas szabadkereskedelmi 

övezetet hozott létre, amely az EU- és EFTA-országokon felül kilenc közép- és kelet-európai 

országot is magába foglal. 2001-re ebben a viszonylatban a feldolgozóipari termékeket érintő 

vámokat eltörölték, és néhány mezőgazdasági termék kereskedelme is szabaddá vált. A másik 

oldalon a KGST 1991-es megszűnése, a Szovjetunió szétesése, az átalakulási folyamat 

megindulása álltak. A fenti tényezők együttes hatása a külkereskedelem gyors relációs 

reorientációja és a kezdeti visszaesés után az export (és az import) gyors növekedése volt. 

Dollárban számolva 1990-hez képest 2002-re a kivitel 3,6-szeresére, a behozatal 4,4-szeresére 

nőtt. Ez a folyamat azonban nem volt egyenletes. Az exportban az 1991-1992-es kismértékű 

növekedést 1993-ban jelentős mértékű visszaesés követte, 1994-ben érve el újra az 1990-es 

szintet. Ezt követően azonban megindult a kivitel dinamikus növekedése. A kilencvenes 

évtized második felében a magyar export emelkedése az OECD-ben a legmagasabb volt, s 

minden évben jelentősen meghaladta a világexport növekedését. A behozatal – a kivitelénél 

kisebb kilengésekkel – hasonló utat járt be. 

A külkereskedelmi forgalom egyenlegét tekintve az évtized első felében az export visszaesése 

és az import növekedése miatt romlott az egyensúly, 1994-től pedig a kivitelnek a 

behozatalénál gyorsabb növekedése miatt javult. Az évtized végére az export és az import 

dinamikája egyre közelebb került egymáshoz, 1996-tól a két érték gyakorlatilag együtt 

mozog. Ennél is fontosabb, hogy a deficit a kivitel százalékában az 1993-as, 40 százalék 

feletti csúcspont után fokozatosan egy fenntartható, 10-14 százalék közötti szintre esett vissza.  

A forgalom bővülése az áruszerkezet jelentős mértékű átrendeződése mellett ment végbe. Az 

egyik legfontosabb változás mind a behozatalban, mind a kivitelben a gépek és 

szállítóeszközök (SITC 7 árufőcsoport) részesedésének jelentős növekedése volt. Míg 1991-

ben kivitelünkben még csak 21 százalékot tettek ki a gépek, addig a kétezres évek elejére 

részesedésük megközelítette a 60 százalékot. Hasonló folyamat játszódott le importunkban is: 

a gépek részesedése a 90-es évtized elején jellemző 30 százalékról a kétezres évek elejére 50 

százalék fölé emelkedett. A gépipari termékek dinamikus részarány bővülésével 

párhuzamosan számottevően csökkent a nyersanyagok, energiahordozók, s általában a 

kevésbé feldolgozott termékek részesedése. Átrendeződött külkereskedelmünk regionális, 

országonkénti szerkezete is, bár itt a váltás kevésbé volt drasztikus, mint az áruforgalom 

struktúrája esetében. A magyar gazdaság reorientációja ugyanis már a nyolcvanas években 

megkezdődött. Különösen az importban voltak csekélyek a változások. A fejlett országok 
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részesedése 1991-ben éppúgy 67 százalékot tett ki, mint 2002-ben. Az Európai Unió aránya 

41-ről 56 százalékra nőtt, Közép-Kelet-Európáé 24-ről 16 százalékra csökkent. Az exportban 

jelentősebbek voltak a változások. A fejlett országok aránya 68-ról 82 százalékra, az EU-é 45-

ről 75 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a közép-kelet-európai országoké 23 

százalékról 14 százalékra esett. Ugyancsak csökkent a fejlődők részesedése, de itt a 2000. 

évtől ismét arány-növekedés mutatkozik. 

Összességében tehát az elmúlt 12 évben a hazai korlátozások teljes megszűnése, a nemzetközi 

verseny számottevő erősödése mellett a magyar külkereskedelem jelentős mennyiségi és 

minőségi fejlődést mutatott. Dinamikusan nőtt mind az export, mind az import értéke, s ezzel 

párhuzamosan a feldolgozottabb, szofisztikált termékcsoportok jelentős térnyerése volt 

megfigyelhető. Ugyancsak nőtt azon országok, ország-csoportok, mint felvevő piacok 

szerepe, ahol a legélesebb a verseny, s a legmagasabbak a minőségi követelmények. 

2. Kapcsolat a működőtőke-befektetések és a külkereskedelem modernizációja között 

A számottevő FDI-beáramlással párhuzamosan gyökeresen megváltozott külkereskedelmi 

jellemzők már önmagukban is azt sugallják, hogy a két tényező szorosan összefüggött, a 

külkereskedelem változásában a működőtőke-befektetések játszották a meghatározó szerepet. 

Úgy véljük azonban, hogy az időbeli egybeesés nem elégséges bizonyíték a kapcsolatra. Az 

alábbiakban ezért megkíséreljük az összefüggések több szintű bizonyítását, és mélyebb 

elemzését.  

Mint a világgazdasági folyamatokat bemutató fejezetben már szóltunk róla, a nemzetközi 

szakirodalomban az FDI és a külkereskedelem, a fogadó ország komparatív előnyeinek 

alakulása közötti kapcsolat vizsgálatakor szokásos kiindulni a külföldi tulajdonban lévő 

vállalatok exportban játszott szerepéből.  

A 6. sz. táblázat idősora azt mutatja, hogy 1994 és 1999 között töretlenül emelkedett a 

külföldi vállalatok kivitelünkben elfoglalt helye, s bár 2000-ben volt némi visszaesés, az 

arány nemzetközi összehasonlításban így is kiemelkedően magas. Az UNCTAD statisztikai 

adatgyűjtése szerint (UNCTAD 1999, 2002) 1999-ben hasonló részesedést csak Írország 

esetében (74,9 százalék) értek el a külföldi vállalatok. 

6. sz. táblázat 
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A külföldi tőkével működő vállalatok részesedése a külkereskedelemből 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Export 54 58 69 75 77 80 75 
Import 57 63 70 74 74 76 76 

Forrás: KSH 

Áru-főcsoportonkénti bontásban kitűnik (7. és 8. sz. táblázat), hogy a külföldi tulajdonban 

lévő vállalatok szerepe némileg különbözik: legjelentősebb a legmagasabb technológiai 

színvonalú gépipari termékek esetében (ennek az árucsoportnak az exportját 88 százalékban 

külföldi vállalatok adták 2000-ben), míg a nyersanyagoknál ez mindössze 50 százalék. 

Ugrásszerű volt a gépipari termékek, illetve ezen belül a külföldi tulajdonú cégek növekedése 

1996-97-ben, amikor a vámszabadterületek külkereskedelmi forgalmának számbavétele is 

megkezdődött. (A vámszabadterületek exportjának meghatározó része – 80 százalék feletti 

aránya – gépipari termék.) Miután vámszabadterületen működnek a legnagyobb zöldmezős 

külföldi befektetők, pusztán ez is jelzi az FDI és az export kapcsolatát. A gépipari termékek 

részesedésének növekedése így minden bizonnyal nemcsak mennyiségi bővülést takar, 

mögötte hatalmas szerkezeti változás, teljesen új termékek megjelenése állt. Ugyancsak 

nagyon magas a feldolgozott termékek és az energiahordozók (MOL Rt) külkereskedelmében 

a külföldi részvétellel működő cégek részesedése. Fontos rámutatni, hogy a külföldi tulajdonú 

vállalatok által bonyolított gép-külkereskedelem egyenlege pozitív.  

7. sz. táblázat 

A külföldi és vegyes tulajdonú vállalatok külkereskedelmi forgalma árufőcsoportok 
szerint 2000-ben (Md Ft és %) 

Kivitel Behozatal Egyenleg Árufőcsoport 
Md Ft % Md Ft % Md Ft 

Élelmiszerek, italok, dohány 320 5,0 176 2,5 +144 
Nyersanyagok 93 1,5 103 1,5 -10 

Energiahordozók 119 1,9 705 10,0 -586 
Feldolgozott termékek 1663 26,1 2272 32,2 -609 

Gépek 4171 65,5 3798 53,8 +373 
Összesen 6367 100,0 7054 100,0 -687 

Forrás: KSH 

8. sz. táblázat 

A külföldi részvétellel működő vállalatok részesedése a külkereskedelmi forgalomból 
árufőcsoportok szerint (%) 

Kivitel Behozatal Árufőcsoport 
1996 1999 2000 1996 1999 2000 
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Élelmiszer, ital, dohány 50 58 58 69 74 71 
Nyersanyagok 48 50 50 42 54 52 
Energiahordozók 83 74 85 81 88 93 
Feldolgozott termékek 62 71 72 62 69 71 
Gépek 80 86 88 74 79 81 
Összesen 67 78 80 68 75 78 

Forrás: KSH 

A külföldi részvételű vállalatok külkereskedelmének relációs megoszlása azt mutatja, hogy 

valamennyi ország-csoport, valamint az export és az import esetében egyaránt meghatározó a 

szerepük. Legmagasabb arányt az Európai Unióval bonyolított forgalomban képviselik (ebben 

a relációban a független vállalatok szerepe exportőrként és importőrként mindössze 20-25 

százalék). Nagyon fontos jelenség, hogy a fejlődő viszonylatot is a külföldi tulajdonú cégek 

dominálják, 1999-2000-ben például a behozatal több mint 80 százalékát ők bonyolították le. 

Sajnos árucsoportonkénti bontással nem rendelkezünk relációnként, így csak sejthetjük, hogy 

a külföldi tulajdonban lévő cégek fejlődő országokból származó behozatala mögött a 

termelésükhöz szükséges alkatrészek állnak. 

 8. sz. táblázat 

A külföldi érdekeltségű vállalkozások külkereskedelmi forgalma ország-csoportok 
szerint, 1999-2000 (Md Ft és %) 

Behozatal (Md Ft) Kivitel (Md Ft) Behozatal (%) Kivitel (%) Ország-csoport 
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Fejlett országok 3801 4783 4052 5017 76,7 75,5 81,4 75,7 
Ebből: EU 3278 3992 3660 4552 76,6 75,4 80,8 76,3 
Közép-kelet-
európai országok 

678 1187 512 717 71,1 76,8 69,5 69,8 

Fejlődő országok 605 958 185 204 82,3 81,3 82,6 71,6 
Összesen 5084 6928 4749 5938 76,5 76,4 80,0 74,8 

Forrás: KSH 

Mivel a magyar kivitel koncentrációja jelentős, ez lehetővé teszi, hogy az export termékszintű 

vizsgálatából is következtethessünk a külföldi tulajdonban lévő vállalatok kivitelben, és annak 

modernizálódásában játszott szerepére. Az első tíz exporttermék kivitelünkben elfoglalt 

aránya 1996-ban 25, 1998-ban nem egészen 30, 2000-ben 35, 2001-ben 31, végül 2002-ben 

30 százalékot tett ki. Vizsgálataink szerint az első tíz termék között kizárólag az SITC 7-be 

tartozó cikkek szerepelnek, az első 20 termékben feltűnik 1-2 SITC 8-as és 5-ös termék. A 

húzótermékek összetétele viszonylag állandónak tekinthető 1996 óta: évente mindössze 2-3 

termék változik, de az első húsz nagyjából ugyanaz.  
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A 9. sz. táblázatban összefoglaltuk az első tíz exportterméket 2000-ben, 2001-ben és 2002-

ben, s a táblázatot kiegészítettük a termelőkre vonatkozó ismeretekkel, illetve a termékek 

technológiai jellemzőivel. Az összeállításból kitűnik, hogy legfontosabb exporttermékeinket 

túlnyomórészt külföldi részvétellel működő, zöldmezős beruházás eredményeként létrejött és 

vámszabadterületen működő vállalatok állítják elő. A külföldi befektetések és az export 

vezető termékei közötti kapcsolat tehát egyértelmű. Az is nyilvánvaló, hogy az exportorientált 

beruházások Magyarországra vonzásában, majd sikeres működésében – a fejlődő országokhoz 

hasonlóan – hazánkban is jelentős szerepe volt a sajátos exportfejlesztő zónáknak, a 

vámszabadterületeknek. A listán szereplő, nem külföldi részvétellel működő vállalat(ok) által 

előállított termék esetében pedig ugyancsak nagy multinacionális vállalatokhoz köthető 

alvállalkozói, beszállítói szerződésekről van szó. 2000 és 2002 között ugyanaz a tíz termék 

vezeti a magyar exportlistát, csak sorrendjük változik egyik évről a másikra. 

Miután a listában csak SITC 7-be tartozó termékek vannak, így első látásra is kijelenthető, 

hogy Magyarország vezető exportcikkei a magas feldolgozottságú és technológiai színvonalú, 

szofisztikált gépipari termékek köréből kerülnek ki, s valamennyien high-, vagy medium-tech 

termékek. A vezető exporttermékek részletesebb technológiai összetétel-vizsgálata alapján 

megállapíthatjuk, hogy mindhárom vizsgált évben öt high tech termék volt található az első 

tíz exportcikken belül. 2000-ben (a világgazdasági konjunktúra csúcsán) az öt árukör az 

összexport 18,3 százalékát tette ki. 1992-ben ugyanezen termékcsoport részesedése 

kivitelünkben mindössze 1,4 százalék volt, tehát teljesen új – s döntően külföldi befektetés 

eredményeként megvalósult – termékekről van szó. 2001-ben a high tech cikkek részesedése 

némileg visszaesett exportunkban (13,9 százalék), elsősorban az előző évben 

volumenhordozó, 2001-től azonban általános válság sújtotta IT-termékek (számítógép 

tárolóegysége, automatikus adatfeldolgozó berendezés és egységei, híradástechnikai adóvevő 

berendezés) arány-csökkenése miatt. 2002-ben ugyanezen öt high tech cikk összes 

kivitelünkben való részesedése némileg emelkedett (14,7 százalék), kizárólag a 

híradástechnikai adóvevő berendezések kivitelének jelentős, közel kétszeresére történő 

emelkedése következtében. Ebben az évben ez a termék lett Magyarország vezető 

exportcikke, egyedül a kivitel közel 8 százalékát kitéve. Első tíz exporttermékünk között – és 

teljes kivitelünkben is – mindhárom évben volumenhordozónak számított két medium tech 

kategóriába sorolható termék, a belsőégésű dugattyús motor és a személygépkocsi. E két cikk 

is komplex, magas technológiai összetételű, csak forgalmukban átlagosan alacsonyabb a K+F 

költségek aránya és lassabb a technikai fejlődés. Ennek a fogadó ország esetében lehet 
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kifejezetten kedvező hatása is: a kapacitások kevésbé, lassabban mozdulhatnak el a technikai 

fejlődés, illetve a költségek emelkedése hatására, jobban beépülhetnek a gazdaságba. 

9. sz. táblázat 

Az első tíz exporttermék legfontosabb jellemzői 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben 
SITC Termék Az export 

értéke 
(1000 USD) 

Részesedés 
az össz-

exportból 
(%) 

Az exportáló 
vállalat 
külföldi 

részvételű-e? 

Zöldmezős 
beruházás-e? 

Vámsza-
bad terü-

leten 
működik-

e? 

High 
tech 

termék
? 

2000 
71322 Belső égésű 

dugattyús motor 
2021327 7,2 Igen Igen Igen Nem 

7527 Számítógép 
tárolóegysége 

1662012 5,9 Igen Igen Igen Igen 

75997 Automatikus 
adatfeldolgozó 
berendezés és 
egységei  

1498491 5,3 Részben Részben Igen Igen 

7812 Személygépkocsi  1423898 5,1 Igen Igen Részben Nem 
76432 Híradástechnikai 

adóvevő beren-
dezés 

707147 2,5 Részben Részben Igen Igen 

7526 Input vagy output 
egységek 

670577 2,4 Részben Részben Igen Igen 

76381 Videofelvevő és 
lejátszó berendezés  

608730 2,2 Igen Igen Igen Igen 

76493 Televízió, rádió és 
telekommuniká-
ciós készülékek 
alkatrészei 

432845 1,5 Igen Igen Igen Nem 

7611 Televíziókészülék 428480 1,5 Igen Igen Igen Nem 
77314 Egyéb elektromos 

vezetők 
362922 1,3 Részben Igen Részben Nem 

2001 
71322 Belső égésű 

dugattyús motor 
2333675 7,65 Igen Igen Igen Nem 

7812 Személygépkocsi 1466777 4,81 Igen Igen Részben Nem 
76432 Híradástechnikai 

adóvevő beren-
dezés 

1359743 4,46 Részben Részben Igen Igen 

75997 Automatikus 
adatfeldolgozó 
berendezés és 
egységei 

924440 3,03 Részben Részben Igen Igen 

7527 Számítógép tároló-
egysége 

865089 2,84 Igen Igen Igen Igen 

76381 Videofelvevő és 
lejátszó berendezés 

565253 1,85 Igen Igen Igen Igen 

7611 Televíziókészülék 536362 1,76 Igen Igen Igen Nem 
7526 Input vagy output 

egységek 
527840 1,73 Részben Részben Igen Igen 

76493 TV, rádió és egyéb 
telekommuniká-
ciós eszközök 

503494 1,65 Igen Igen Igen Nem 
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alkatrészei 
77314 Egyéb elektromos 

vezetők 
349246 1,15 Részben Igen Részben Nem 

2002 
76432 Híradástechnikai 

adóvevő beren-
dezés 

2691198 7,84 Részben Részben Igen Igen 

71322 Belső égésű 
dugattyús motor 

2114963 6,16 Igen Igen Igen Nem 

7812 Személygépkocsi 1481180 4,31 Igen Igen Részben Nem 
7526 Input vagy output 

egységek 
766262 2,23 Részben Részben Igen Igen 

76493 TV, rádió és egyéb 
telekommuniká-
ciós eszközök 
alkatrészei 

706874 2,06 Igen Igen Igen Nem 

7527 Számítógép 
tárolóegysége 

550146 1,60 Igen Igen Igen Igen 

7611 Televíziókészülék 533894 1,56 Igen Igen Igen Nem 
76381 Videofelvevő és 

lejátszó berendezés 
529641 1,54 Igen Igen Igen Igen 

75997 Automatikus 
adatfeldolgozó 
berendezés és 
egységei 

508393 1,48 Részben Részben Igen Igen 

77314 Egyéb elektromos 
vezetők 

431424 1,26 Részben Igen Részben Nem 

Forrás: OECD statisztikai adatbázis, KSH  és empirikus források alapján saját összeállítás  

Az első tíz termék után nézzük meg, hogyan alakult a teljes magyar kivitel technikai 

összetétele, elmozdult-e a magyar exportszerkezet a magasabb technikai színvonalat 

képviselő termékek felé? A 10. sz. táblázat SITC alapú szerkezeti bontása egyértelműen azt 

mutatja, hogy igen. A high tech export részesedése a kilencvenes évtized első felében 2-4 

százalék között ingadozott, majd 1997-ben a vámszabadterületek számbavételével 10 százalék 

fölé nőtt, majd 2000-ig évről évre emelkedve megközelítette a 23 százalékot. A legmagasabb 

technikai színvonalú cikkek kivitele 2001-ben és 2002-ben is meghaladta összexportunk 20 

százalékát. A high-tech termelés erősen koncentrált, a 6-7 milliárd dolláros forgalom mögött 

9-10 termék előállítása és exportja húzódik meg. 1997-ben az 1 főre jutó 266,3 dollárral 

Magyarország Thaiföld után a 9. helyen állt volna a fejlődő országok high-tech export 

rangsorában. (Lásd a 4. sz. táblázatot is!) 

10. sz. táblázat 

A high-tech export alakulása 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
High-tech 
export (ezer 
USD) 286929 321536 351662 593178 523947 2663329 3890491 4857172 6429107 

 
 
6186627 

 
 

7256238 
Változás            
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(előző év = 
100%) 

-  
112,1 

 
109,4 

 
168,7 

 
88,3 

 
508,3 

 
146,1 

 
124,8 

 
132,4 

 
96,23 

 
117,29 

Aránya az 
összexportban 
(%) 2,68 3,61 3,26 4,60 3,98 13,91 16,88 19,39 22,85 

 
 

20,29 

 
 

21,13 
1 főre jutó 
high-tech 
export (USD) 28,7 32,2 35,2 59,3 52,4 266,3 389,1 485,7 642,9 

 
 

618,7 

 
 

725,6 

Forrás: saját számítások 

A külföldi befektetések exportunkban játszott meghatározó szerepe jól látszik vállalati szinten 

is. 1998-ban a vezető exportőrök közül mindössze egy cég volt hazai tulajdonban, 2000-ben 

és 2002-ben pedig már csak külföldi tulajdonban lévő cégek szerepeltek a listán. Hat vállalat 

stabilan az első tízek klubjának tagja (bár sorrendjük változik), s ugyanaz a vállalat vezeti 

mindhárom évben a listát. A hat állandó tag közül négy zöldmezős külföldi befektetéssel jött 

létre, így teljesen új termékeket honosított meg exportunkban. 

11. sz. táblázat 

A tíz legfontosabb feldolgozóipari exportőr vállalat 1998-ban, 2000-ben és 2002-ben 
 Vállalat neve Külföldi tulajdonban 

van-e? 
Vámszabadte-

rületen 
működik-e? 

Exporthajlan-
dósága 

(Export/ár-
bevétel, %) 

1998 
1. Audi Hungária Motor Kft igen (zöldmezős) igen 99,8 
2. IBM Storage Products Kft igen (zöldmezős) igen 100,0 
3. Philips-csoport igen (zöldmezős) igen 88,9 
4. Opel Magyarország Járműgyártó Kft igen (zöldmezős) igen 91,8 
5. GE Lighting Tungsram Rt igen (privatizáció) nem 95,1 
6. MOL Rt igen (tőzsdei priv.) nem 13,4 
7. Dunaferr-csoport nem nem 23,5 
8. Suzuki Rt igen (zöldmezős) nem 63,4 
9. Alcoa-Köfém Könnyűfémmű Kft igen (privatizáció) nem 78,8 
10. Neutronics HTR Kft igen igen 98,3 

2000 
1. Audi Hungária Motor Kft. igen (zöldmezős) igen 99,9 
2. IBM Storage Products Kft. igen (zöldmezős) igen 100,0 
3. Philips Magyarország igen (zöldmezős) igen 89,4 
4. MOL Rt. igen (tőzsdei priv.) nem 20,7 
5. GE Hungary Rt. igen (privatizáció) nem 97,2 
6. Opel Magyarország Járműgyártó Kft. igen (zöldmezős) igen 99,8 
7. Flextronics International Kft. igen (zöldmezős) igen 49,6 
8. Alcoa Köfém Kft. igen (privatizáció) nem 79,4 
9. Borsodchem Rt. igen (tőzsdei priv.) nem 80,2 
10. Suzuki Rt.  igen (zöldmezős) nem 67,2 

2002 
1. Audi Hungária Motor Kft igen (zöldmezős) igen 99,8 
2. Flextronics International Kft igen (zöldmezős) igen 99,4 
3. Philips Magyarország igen (zöldmezős) igen 93,8 
4. GE Hungary Rt igen (privatizáció) nem 97,4 
5. MOL Rt igen (tőzsdei priv.) nem 23,1 
6. IBM Storage Products Kft igen (zöldmezős) igen 100,0 
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7. Opel Magyarország Autóipari Kft igen (zöldmezős) igen 100,0 
8. Samsung Electronics Magyarország Rt igen (zöldmezős) igen 82,3 
9. BorsodChem Rt igen (tőzsdei) nem 80,9 
10. NABI Rt igen (zöldmezős) nem 99,5 
Forrás: Figyelő TOP 200 (1999, 2001, 2003) alapján saját összeállítás 

3. A modernizáció mélysége 

Az előbbiekben egyértelműen kimutattuk exportszerkezetünk elmúlt évtizedben végbement 

modernizációját, Magyarország előkelő helyét a fejlődő és átalakuló országok 1 főre jutó 

high-tech kivitelének rangsorában. Bizonyítottuk ebben a működőtőke-befektetések 

meghatározó szerepét is. A statisztika jelezte változások minden bizonnyal a magyar gazdaság 

jelentős modernizációját takarják, de az export összetétele csak a végtermék hovatartozását 

mutatja – azt nem, hogy milyen mélységű a modernizáció, vagyis mennyire vált a modern 

termelés a magyar gazdaság részévé, hogyan alakul a hozzáadott-érték termelése, illetve 

mennyire integrálódott hazánk a nemzetközi munkamegosztás rendszerébe. A továbbiakban 

néhány újabb tényező bekapcsolásával megkísérelünk közelebb kerülni a kérdésekre adható 

válaszokhoz. 

A/ Az import szerkezetének átalakulása 

Az export szerkezetének átalakulása mellett fontosnak tartjuk az import struktúrájának 

vizsgálatát is. A 12. táblázatban a kivitelhez hasonlóan a behozatalra is összeállítottuk az első 

tíz termék listáját 1992-re, 1996-ra és 2002-re. 

1992-ben az első tíz termék az összes behozatal 21,2 százalékát tette ki. Meghatározóak 

voltak az energiahordozók és a nyersanyagok, valamint a hazai termeléssel nem fedezhető 

fogyasztási cikkek (személygépkocsi, gyógyszer). Az első tíz importcikk között nem szerepelt 

egyetlen high-tech termék sem. 1996-ban csak minimálisan nőtt az első tíz cikk 

összimportban való részesedése (21,9 százalék). A szerkezetváltozás megkezdődött, 

megjelentek az első SITC 7-be tartozó, high-tech cikkcsoportok, de még csak az összimport 

1,73 százalékát képviselve. A behozatal meghatározói még mindig az energiahordozók és a 

nyersanyagok voltak. 2002-re már látványosan átalakult az első tíz importtermék szerkezete 

és nőtt a koncentráció (23,2 százalék). Dominánssá váltak az SITC 7-be tartozó 

cikkcsoportok, az első tízből már nyolc ebbe a körbe tartozott. Behozatalunk 10,4 százaléka 

tartozott a high-tech körbe. A vezető importtermékek köréből – a földgázt kivéve, amelynek 

behozatala a vizsgált időszakban abszolút értékben is jelentősen nőtt – kiszorultak az 

energiahordozók és a nyersanyagok, s egyértelmű volt a magasabb technológiai tartalmú 
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cikkcsoportok térnyerése. A szerkezet változása mögött az exporthoz hasonlóan a külföldi 

befektetések állnak (bár a termékcsoportok nem kapcsolhatók olyan egyértelműen össze a 

beruházókkal, mint a kivitel esetén), és a szerkezet jól jelzi Magyarország bekapcsolódását a 

nemzetközi termelési (összeszerelés) hálózatokba. 

12. sz. táblázat 

Az első tíz importtermék 1992-ben, 1996-ban és 2002-ben 

SITC Termék Ezer USD High tech termék Részesedése az 
összimportból (%) 

1992 
3330 Nyersolaj 778.032 nem 7,03 
3432 Földgáz 369.076 nem 3,33 
7812 Személyszállító jármű 304.335 nem 2,75 

334 
70 %-nál magasabb 
olajtartalmú nyersolaj 184.937 nem 1,67 

54293 Gyógyszer 162.248 nem 1,47 
78219 Teherszállító jármű 156.133 nem 1,41 
68411 Ötvözetlen alumímium 114.096 nem 1,03 
3510 Elektromos áram 105.559 nem 0,95 
32122 Egyéb szén 90.610 nem 0,82 
61142 Egyéb kikészített borjúbőr 83.170 nem 0,75 

1996 
3432 Földgáz 834.740 nem 5,15 
3330 Nyersolaj 766.637 nem 4,73 
7812 Személyszállító jármű 456.736 nem 2,82 

334 
70 %-nál magasabb olajtartal-
mú nyersolaj 257.672 nem 1,59 

54293 Gyógyszer 235.834 nem 1,45 
68411 Ötvözetlen alumínium 221.991 nem 1,37 
78219 Teherszállító jármű 198.771 nem 1,23 

76432 
Híradástechnikai adóvevő 
készülék 171.773 igen 1,06 

61142 Egyéb kikészített borjúbőr 149.459 nem 0,92 

7641 
Elektronikai szerkezet vezeté-
kes telefonhoz 109.323 igen 0,67 

2002 
75997 Számítógép-alkatrész 1.768.630 igen 5,51 
71391 Belsőégésű motor alkatrészei 1.076.134 nem 3,35 
3432 Földgáz 1.008.097 nem 3,14 
7812 Személyszállító jármű 745.651 nem 2,32 

77641 
Digitális monolitikus integrált 
egységek 687.973 igen 2,14 

76499 
Hangfelvevők, televíziók 
alkatrészei 546.337 nem 1,70 

7722 Nyomtatott áramkör 515.244 igen 1,61 

76493 
Televízió, rádió és telekommu-
nikációs készülékek alkatrészei 393.748 nem 1,23 

76432 
Híradástechnikai adóvevő 
berendezések 374.870 igen 1,17 

54293 Gyógyszer 341.779 nem 1,07 

Forrás: OECD adatbázis alapján saját összeállítás 
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A 13. táblázat összefoglalóan mutatja a high-tech export és import idősoros alakulását és 

részesedését az összes kivitelből és behozatalból. A táblázatból kitűnik, hogy 1996-ig az 

importban jóval magasabb (és állandó, 9 százalék körüli) arányt képviseltek a high-tech 

cikkek, mint az exportban. 1997-ben hirtelen megugrott a kivitelben a high-tech részesedés, 

elsősorban a vámszabadterületek külkereskedelmi forgalmának számbavétele miatt. 

Növekedésnek indult importban való részesedése is, s ettől az időtől kezdve évről évre 

emelkedett aránya kivitelünkben és behozatalunkban is. A 2000-es évek elejére mind a 

behozatalban, mind a kivitelben 20 százalék körül stabilizálódott a high-tech termékek 

részaránya. Érdekes képet mutat a high-tech termékek külkereskedelmének egyenlege. 1993 

és 1996 között 0,8 – 1,1 milliárd dollár közötti negatív szaldót jelzett nemzetközi forgalmuk. 

1997-ben a hiány jelentősen csökkent, majd 1998 és 2000 között számottevő többlet 

mutatkozott. 2001-2002-ben azonban ismét negatívba fordult egyenlegük elsősorban azért, 

mert behozataluk továbbra is a korábbi ütemben bővült, kivitelük azonban 2001-ben 

visszaesett (döntően az IT-szektor válsága miatt), 2002-ben pedig jelentősen – több mint 1 

milliárd euróval – nőtt ugyan, de nem tudta utolérni az import értékét. 

13. sz. táblázat 

High-tech külkereskedelem 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Export 
(ezer USD) 286.929 321.536 351.662 593.178 523.947 2.663.329 3.890.491 4.857.172 6.429.107 

 
6186627 

 
7256238 

Import 
(ezer USD) 1.001.298 1.145.587 1.416.720 1.394.002 1.607.190 2.745.735 3.419.775 4.368.538 6.283.737 

 
6850272 

 
7592967 

Export 
részesedés 
(%) 2,68 3,61 3,26 4,60 3,98 13,91 16,88 19,39 22,85 

 
 

20,29 

 
 

21,13 
Import 
részesedés 
(%) 9,04 9,17 9,54 9,01 9,92 12,93 13,32 15,60 19,59 

 
 

20,34 

 
 

20,19 
High-tech 
egyenleg 
(ezer USD) - 286.929 - 824.051 -1065058 -800.824 -1083243 -82.406 470.716 488.634 145.370 

 
 

-663645 

 
 

-336729 

Forrás: saját számítások 

B/ Alkatrész-kereskedelem 

Az alkatrész-kereskedelem alakulásának vizsgálata azért érdekes, mert jelzi, hogy a 

Magyarországon működő vállalatok milyen mértékben voltak képesek bekapcsolódni a 

globális, vagy legalábbis európai termelési rendszerekbe. Yeats (1998) dolgozta ki először azt 

a klasszifikációt, amelynek segítségével a gépiparon (SITC 7) belül meghatározható, hogy 

mely termékek számítanak részegységnek vagy alkatrésznek. Cikkünkben ennek a 

klasszifikációnak egy általunk továbbfejlesztett változatát használjuk, aminek két oka van. 

Egyrészt Yeats csoportosítása az SITC rev. 2 besorolásain alapul, mára viszont az SITC rev. 
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3-at használják a gyakorlatban. Másrészt, az SITC rev. 2-höz képest a rev. 3 több termék 

esetében engedi meg annak egyértelmű eldöntését, hogy alkatrészről, részegységről vagy 

késztermékről van-e szó, illetve olyan „új” termékek részegységeinek megkülönböztetését is 

lehetővé teszi, mint például a számítógépek. Az alkatrészforgalom esetében nemcsak az 

exportot, hanem az importot is megvizsgáljuk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az alkatrész- és 

részegység-importnak jelentősek az „exportkövetkezményei”, ugyanis a legtöbb esetben az 

importált inputok összeszerelése a hazai munkafolyamat, amelyet a késztermékek exportja 

követ. 

A kilencvenes évtizedben a teljes exportban és importban egyaránt számottevően nőtt az 

alkatrészek részesedése. A vámszabadterületeknek az alkatrészforgalomból való jelentős 

arányára hívja fel a figyelmet az 1996-os és 1997-es év számottevően változó mutatója – 

ismét bizonyítva a hazai termelés nemzetközi vállalathálózatokba illeszkedését. Különösen 

szembetűnő az alkatrészek rendkívül magas aránya a gépipari behozatalunkban (1997-től 50 

százalék felett, 2000-ben pedig már közel 62 százalék). Ez azt mutatja, hogy a hazai 

exportorientált gépipari termelés nemzetközileg integrált gyártási rendszerekben folyik. 

14. sz. táblázat 

Gépipari alkatrész-kereskedelem 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Alkatrészexport (ezer USD)  1050442 908907 1217952 1690866 1814899 4263038 5899214 7074748 8511696 
Részesedése az összexportból (%) 9,83 10,22 11,40 13,14 13,81 22,32 25,64 28,28 30,30 
Részesedése az SITC 7-es exportból 
(%) 47,09 42,28 44,36 51,27 53,99 49,52 49,37 49,44 50,64 
Alkatrészimport (ezer USD) 1082116 1285502 1646695 1729512 1792064 5018816 6794861 8179554 10163464 
Részesedése az összimportból (%) 9,77 10,29 11,09 11,18 11,06 23,64 26,47 29,20 31,68 
Részesedése az SITC 7-es importból 
(%) 32,63 27,98 34,95 36,37 36,09 56,41 56,80 58,02 61,64 

Forrás: saját számítások 

C/ Termék-összeszerelés: a hozzáadott-érték alakulása 

Előző fejezeteink egyértelműen bizonyították, hogy Magyarország a kilencvenes években 

részévé vált a nemzetközi termelési hálózatoknak, ezen belül elsősorban a nemzetközi 

összeszerelési tevékenységnek. A részvétel önmagában is pozitívumként értékelhető, hiszen 

így hazánk a világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő szegmensébe kapcsolódott be. 

Az összeszerelés azonban – ahogy korábban a fejlődő országok tapasztalatai alapján láttuk – 

megrekedhet egy alacsony hazai hozzáadott-érték szinten csak az alacsony bérköltségeket 

kihasználva, alig, vagy egyáltalán nem beépülve a fogadó gazdaságba, s a költségek 
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emelkedésének hatására gyorsan továbbmozdítható kapacitásokat használva. Magyarország 

szempontjából is döntő kérdés, hogy az összeszerelési tevékenység milyen hozzáadott-

értékkel dolgozik, s időben hogyan alakul ennek nagysága. Az alábbiakban kísérletet teszünk 

a termékszintű hozzáadott-érték alakulásának elemzésére. Vizsgálatunkhoz három olyan 

terméket/termékcsoportot választottunk, amelyek előállítása ma már a klasszikus 

összeszerelés kategóriájába esik, ahol viszonylag jól azonosíthatóak a késztermékhez 

szükséges alkatrészek, és amelyek volumenhordozóak a magyar kivitelben. A kiválasztott 

cikkek közül kettő high-tech, egy medium-tech, valamennyi technológiailag komplex termék. 

Természetesen a hozzáadott-érték alakulását csak becsülhettük, számos lehetséges torzító 

tényezőt nem tudtunk kiküszöbölni. Nem vehettük például figyelembe az elszámoló árak – 

ebben a körben minden bizonnyal létező – torzító hatását, annak esetleges változását, illetve 

az import és a hozzákapcsolódó export eltérő években való megjelenésének módosító hatását 

is csak valószínűsíthettük. 

Számítógép-összeszerelés 

A 15. sz. táblázat a „máshol nem specifikált számítógép (SITC 752)” exportját, és a 752-höz 

kapcsolódó részegység és alkatrészimportot (SITC 75997) tartalmazza. 1992 és 1996 között 

mind az import, mind az export minimális volt, s a behozatal meghaladta a kivitelt, vagyis 

ebben az időszakban minimális mértékben, döntően hazai piacra folyt összeszerelés. 1997-ben 

(ismét: vámszabadterületek!) jelentősen megugrott mind a késztermék export, mind az 

alkatrész import úgy, hogy az előbbi már meghaladta az utóbbit. 1997-től 2000-ig 

folyamatosan nőtt a kivitel és a behozatal is. Ez a három és fél – négy év az IT-termékek 

jelentős világgazdasági konjunkturális időszaka, amelyet a magyarországi termelés ki tudott 

használni: a késztermék-export 1998-ban és 1999-ben is közel 30 százalékkal emelkedett. A 

hozzá kapcsolódó behozatal szintén folyamatosan nőtt, de a rendelések nyilvánvalóan nem a 

naptári évhez igazodtak, így a hozzáadott-érték nem mutatott egyértelmű tendenciát: évről 

évre jelentősen, az export arányában 25 és 40 százalék között ingadozott. A 2000. évi 

számottevő hozzáadott-érték csökkenés véleményünk szerint elsősorban azzal volt 

összefüggésben, hogy a gyártók további konjunktúrára számítva importálták az alkatrészeket, 

a kivitel dinamikája azonban már ebben az évben jelentősen visszaesett. 2001-ben már mind 

az export, mind a hozzá kapcsolódó alkatrész behozatal csökkent, de az utóbbi még mindig 

kevésbé, mint az előbbi, a hozzáadott-érték visszaesését (és feltehetően a készletek 

növekedését) okozva. E feltételezésünket látszanak igazolni a 2002-es év fejleményei, amikor 

a kivitel ismételt növekedését a behozatal csökkenése, s így a hozzáadott-érték jelentős 
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emelkedése, s a vizsgált időszak legmagasabb értéke kísérte. Összességében feltételezésünk 

szerint a számítógép-összeszerelés hozzáadott-értéke az egész időszakban az export 30-35 

százaléka között alakulhatott (ezt az értéket mutatja az időszakra számolt átlag) és jelentős 

elmozdulás a magasabb hozzáadott-érték irányába nem történt. 

15. sz. táblázat 
Számítógép-export és az előállításához szükséges alkatrészek importja 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
752 exportja (E 
USD) 10336 9891 7380 11610 11643 1349806 1735732 2223299 2370907 

 
1595087 

 
1869837 

752-höz szükséges 
alkatrészek importja 
(75997) (E USD) 82094 81486 86944 89025 71972 879006 1034189 1414577 1768630 

 
 
1315864 

 
 
1058872 

Különbség (E USD) -71758 -71595 -79564 -77415 -60329 470800 701543 808722 602277 
 
279223 

 
810965 

Különbség/export 
(%) -694,25 -723,84 -1078,1 -666,80 -518,16 34,88 40,42 36,37 25,40 

 
17,51 

 
43,37 

Forrás: OECD és KSH adatbázis alapján saját számítások 

Videofelvevő-összeszerelés 

A 16. sz. táblázat a „videofelvevő és egyéb hangrögzítő (SITC 763)” exportját, és a 763-hoz 

kapcsolódó részegység és alkatrészimportot (SITC 76499) tartalmazza. 1992 és 1996 között – 

a számítógéphez hasonlóan – mind az import, mind az export minimális volt, s a behozatal 

meghaladta a kivitelt, majd 1997-ben jelentősen megugrott mind a késztermék export, mind 

az alkatrész import úgy, hogy az előbbi már meghaladta az utóbbit. A számítógép-

összeszereléshez képest a videofelvevő export sokkal alacsonyabb (exportarányosan 

mindössze 10-13 százalékos) hazai hozzáadott-értékkel indult, 1999-2000-ben azonban itt is 

30 százalék fölé emelkedett részesedése. 2001-2002-ben ezt a tevékenységet is elérte a 

világgazdasági dekonjunktúra, s a naptári évhez nem igazodó export/import folyamatok 

eredményeként ebben az esetben is a hozzáadott-érték jelentős ingadozása mutatkozott. Ennek 

ellenére úgy véljük, hogy ezen termék esetében 1999-től valóban nőtt a hazai hozzáadott-érték 

– összességében és átlagosan nagyjából a számítógépnél mutatkozó exportarányos 30 

százalék körüli értékre. 

16. sz. táblázat 
Videofelvevő-export és az előállításához szükséges alkatrészek importja 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
763 exportja (E USD) 10422 10824 10238 49888 6204 547097 771437 867915 844389 673485 622759 

763-hoz szükséges 
alkatrészek importja 
(76499) (E USD) 37389 40322 65092 54249 83183 475634 691388 597651 546337 

 
 
 
559757 

 
 
 
366951 

Különbség (E USD) -26967 -29498 -54854 -4361 -76979 71463 80049 270264 298052 
 
113728 

 
255807 

Különbség/export (%) -258,75 -272,52 -535,79 -8,74 -1240,8 13,06 10,38 31,14 35,30 
 
16,89 

 
41,08 

OECD és KSH adatbázis alapján saját számítások. 
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Közlekedési eszközök gyártása 

A 17. sz. táblázat a közlekedési eszközök (722 traktor, 781 személygépkocsi, 782 teherszállító 

jármű, 783 egyéb közlekedési eszköz) exportjának és a hozzá szükséges alkatrészek (784) 

importjának alakulását foglalja össze. A számok szemléletesen jelzik, hogy ebben az esetben 

nem egy teljesen új, külföldi befektetők által meghonosított tevékenységről van szó: 

közlekedési eszközöket Magyarországon évtizedek óta gyártanak. A külföldi befektetők által 

létrehozott tevékenység (személygépkocsi összeszerelés: Suzuki, s az évtized első 

kétharmadában még Opel is) mellett többek között autóbuszt gyártott az Ikarus, traktort a 

Rába. Az 1992 és 1996 közötti idősor ezeknek a magyar vállalatoknak a tevékenységét jelzi, a 

vámszabadterületeken működő személygépkocsi-összeszerelők nem szerepeltek a 

statisztikákban. Az ágazat viszonylag kisebb export-import volumen mellett mindig pozitív 

hozzáadott-értékkel dolgozott, bár ez a hozzáadott-érték 1994-ben és 1996-ban alacsony 

szintre süllyedt (valószínűleg az export és az import időbeli eltolódása miatt). 1997-től 

bekerült a statisztikába a Suzuki és az Opel tevékenysége, miközben az autóbusz-gyártás is 

utolsó – orosz válság előtti – jó évét élte. Elsősorban a külföldiek hatására jelentősen 

(háromszorosára) emelkedett az export, és kétszeresére nőtt a behozatal is. Az exportarányos 

hozzáadott-érték 40 százalék felett alakult. 1998-ban a rendkívül dinamikusan növekvő 

alkatrész-behozatallal nem tartott lépést a késztermék kivitel (az orosz válság, illetve az Opel 

autó-összeszerelésének lassú leállása miatt), ezért a hozzáadott-érték jelentősen visszaesett. 

1999-től azonban újra növekedésnek indult, előbb megközelítette, majd el is hagyta a 30 

százalékot.  

17. sz. táblázat 

Közlekedési eszközök exportja és az előállításukhoz szükséges alkatrészek importja 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
722, 781, 782, 
783 exportja (E 
USD) 274317 311103 258265 322672 189229 584409 680259 1440170 1529949 

 
 
1609314 

 
 
1582467 

Alkatrészek 
importja (784) (E 
USD) 93111 164953 214550 159928 162876 327436 584422 1057023 1075860 

 
 
968151 

 
 
1056408 

Különbség (E 
USD) 181206 146150 43715 162744 26353 256973 95837 383147 454089 

 
641163 

 
526060 

Különbség/export 
(%) 66,06 46,98 16,93 50,44 13,93 43,97 14,09 26,60 29,68 

 
39,84 

 
33,24 

Forrás: OECD és KSH adatbázis alapján saját számítás 

Összességében mindhárom termék esetén azt mondhatjuk, hogy 2002-re a hazai hozzáadott-

érték nagyjából a kivitel százalékában 30 százalék körül állt be. Jelentősebb, látható 

emelkedés 1997-hez képest egyedül a videofelvevő esetében figyelhető meg. 
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III. Rövid összegzés 

Az elmúlt három évtizedben alapvetően megváltozott a gazdasági növekedés világgazdasági 

környezete: jelentősen felgyorsult az ismeretek fejlődési sebessége, szűkült a gazdasági tér, 

változtak, szigorodtak a versenyfeltételek és módosult a kormányok gazdaságpolitikai 

attitűdje. Ebben a környezetben a növekedés elengedhetetlen feltételévé vált a nemzetközi 

piacokon való versenyképes szereplés, vagyis a versenyképes export. A versenyképes 

exporttermékek egyre inkább a komplex (high-tech és medium-tech) cikkek közül kerülnek 

ki, ezek a világkereskedelem legdinamikusabb elemei. A technológiailag komplex termékek 

piacai gyorsabban nőnek, és magasabb a keresleti árrugalmasságuk, mint az egyéb 

árucikkeké. Ilyen exportszerkezettel egyszerűbb fenntartani a kivitel növekedését, mint a 

tradicionális erőforrás-orientált struktúra esetén. A később a modern ipari fejlődés útjára lépő, 

illetve globalizációba bekapcsolódó országok számára is elsősorban ez a modernizációs út 

tekinthető sikeresnek. A komplexebb, magasabb hozzáadott-értékű kivitel irányába történő 

elmozdulás pedig az ismeretek, a technológia, a munkaszervezés, vállalatirányítás, marketing 

magasabb szintjét és folyamatos fejlődését követeli. A cél elérése érdekében a fejlődő és 

átalakuló országok elsősorban az exportorientált működőtőke vonzását, illetve a 

multinacionális vállalathálózatokba való bekapcsolódást alkalmazzák. A fejlődő országok 

eddigi tapasztalatai szerint a működőtőkére alapozott exportmodernizáció számos országban 

hozott sikereket, de az eddigi eredmények országonként vizsgálva erősen aszimetrikusak. 

Néhány ország uralja a fejlődők feldolgozóipari exportját és a koncentráció a termékek 

bonyolultságával nő. A sikeres gazdaságok közül eddig kevesen – elsősorban Korea és Tajvan 

– voltak képesek a működőtőke bevonás mellett önálló versenyképes kapacitásokat is 

teremteni. A többiek inkább csak a multinacionális vállalatok segítségével javítottak export-

versenyképességükön. A fejlődő országok tapasztalatai bizonyították továbbá, hogy a külföldi 

tőkére alapozott modernizáció sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő, támogató hazai 

gazdaságpolitika. 

Magyarország a nyolcvanas/kilencvenes évtized fordulójától a rohamosan változó 

világgazdasági környezet, a technikai átalakulás, az ismeretek terjedési sebességének 

gyorsulása közepette – nemzetközi összehasonlításban is rendkívül gyorsan – nyitotta meg 

gazdaságát a külföldi működőtőke-befektetések előtt és kívánta gazdasága, exportja 

modernizációját erre az eszközre építeni. 2002-re a Magyarországon befektetett működőtőke 

állománya dollárban (a visszaforgatott profitot is számba véve) megközelítette a 36 milliárdot, 

ezzel egy főre vetítve hazánk még mindig a régió egyik vezető helyét foglalja el. A 
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működőtőke-bevonással párhuzamosan, arra épülve rendkívül jelentős mennyiségi és 

minőségi változáson ment keresztül külkereskedelmünk is. 1991-hez képest dollárban 

számolva exportunk 3,6-szeresére, importunk 4,4-szeresére nőtt. 21 százalékról 60 százalékra 

emelkedett kivitelünkben a gépipari termékek részesedése. Még szemléletesebben mutatja a 

külföldi befektetések modernizációs hatását, hogy 2002-ben mind importunkban, mind 

exportunkban 20 százalék körüli volt a high-tech termékek aránya. Magyarország kivitelének 

tehát meghatározó hányada a világkereskedelem legdinamikusabb szegmensébe, a high-tech 

és a medium-tech termékek körébe tartozik, amely egyértelműen kedvezőnek tekinthető. 

Ugyancsak kedvező jelenség, hogy az alkatrész-forgalom jelentős hányada 

külkereskedelmünknek; ez azt bizonyítja, hogy Magyarország szervesen beépült a nemzetközi 

termelési hálózatok rendszerébe. A hazai hozzáadott-érték alakulását vizsgálva néhány termék 

esetén ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy ebben 1997 és 2002 között nagyon kevés fejlődés 

történt. A hazai gazdaságpolitika egyik kiemelt feladata tehát a jövőben a hazai hozzáadott-

érték növelésének ösztönzése, támogatása kell legyen. 
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