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Kalocsai Kornél – Péter Zsolt 
 

Külföldi működőtőke-befektetések regionális hatásai 
Magyarországon 
 
 

A szakirodalom már hosszú ideje keresi arra a választ, hogy a régiók1 közötti különbség 
milyen tényezőkre vezethetők vissza.  A jobb teljesítményre, a magasabb termelékenységre, vagy 
hogy az adott régió a gyorsan növekvő iparágakra specializálódott-e.  

A külföldi tőkebefektetők elősegíthetik egy gazdaság regionális diszparitásainak 
mérséklődését. Az adott iparágban növelhetik a versenyt, mivel a kevéssé versenyképes vállalat 
kiszorul a piacról. Másrészt új, modern, komoly növekedési potenciállal jellemezhető tevékenységet 
honosítanak meg. (Markusen-Vanables, 1999) Ugyanakkor keresletet teremthetnek kapcsolódó 
iparágak számára. Ilyen iparágakban tevékenykedő vállalatok bekapcsolódhatnak akár a nemzetközi 
beszállítói hálózatokba is. 

A külföldi tőkebefektetések hatásaként a régiókban két típusú növekedés jöhet létre. Az 
extenzív növekedés tipikus példája, amikor egy külföldi befektető felvásárolja a helyi készterméket 
gyártó céget. A késztermék gyártásáról áttér az új, modernebb technológiájú alkatrész gyártására, 
majd a készterméket más országban szereli össze. Makroszinten ez az adott iparág 
modernizációjához járul hozzá. Új versenyképes tevékenységek honosodhatnak meg, melyek 
magukhoz vonzzák akár más iparágak külföldi befektetőit is. Sokszor a külföldi befektetők 
„hívnak” más befektetőket, ezáltal hatékonyabbá téve az ipari ingatlanok kihasználtságát.  
A növekedés másik típusa az intenzív növekedés. Az intenzív növekedés azokban a régiókban ment 
végbe, ahol bizonyos iparágak domináltak. A külföldi befektetők megtartották a felvásárolt cégek 
eredeti tevékenységét, csak hatékonyságjavító, költségcsökkentő programokat, modernizáló 
technológiákat vezettek be, valamint megpróbálták növelni a kínálatot. Tapasztalatok szerint ez az 
intenzív növekedés nem olyan hatásos, mint az új befektetők beáramlására, új tevékenységek 
meghonosítására irányuló extenzív növekedés. 

A régiók fejlődését figyelve, tapasztalható, hogy un. növekedési pólusok alakulnak ki. A 
növekedési pólus egy-egy földrajzilag jól körülhatárolható térség látványos növekedést jelenti. Ezen 
térségben általában nagy számú, egymáshoz kapcsolódó iparágba tartozó termelő vállalat 
koncentrálódik. A növekedési pólusban felgyorsul az információ és a tudás áramlása, mivel a 
koncentráltságnak köszönhetően a kapcsolódó vállalatok sokkal rugalmasabbak, hatékonyabbak, 
innovatívabbak, mint az elszórtan elhelyezkedő versenytársaik. (Porter, 1998, Baptista, 1996, 
Garcia-Milá-McGuire, 1993) Ráadásul más, új betelepülő cégeknél a kockázat is sokkal 
alacsonyabb, mivel az infrastruktúra kiépítettebb, a munkaerő képzettebb, az információ jobban 
elérhető. 

A növekedési pólust kialakító ipari körzeteknek 4 fajtája létezik Markunsen szerint (1996). 
1. a marshalli (Marshall, 1920), kis helyi tulajdonban lévő cégek szoros kooperációjára és versenyre 
épülő körzet. 2. a hiearchikus szerveződésű „kerékagy” típusú körzetek, amelyekben egy v. több 
nagyvállalat köré szerveződnek a beszállítók és a háttérszolgáltatásokat nyújtó cégek. A fejlesztési 
impulzusok elsősorban ezekből a cégekből indulnak ki. Ezekben a körzetekben jelentős a körzeten 
belüli kereskedelem. 3. „szatellit” típusú körzetek, ahol a kis- és közepes cégek elsősorban körzeten 
kívüli cégekkel és nem egymással állnak kooperációs kapcsolatban. 4. egy-egy nagyobb állami 
intézmény (katonai bázis, egyetem) köré szerveződő körzetek. 

Magyarországon is létrejöttek tökéletes növekedési pólusok. (Győr, Székesfehérvár, 
Szombathely, Tatabánya, Gödöllő, Hatvan…) Létrejöttek azonban „szatellit” típusú ipari körzetek 
is, melyek csak lassan mozdulnak el a „kerékagy” típusú felé. Jól prosperáló régiókban ez a 

                                                 
1 A régió fogalma jelen esetben nem a „tervezési-statisztikai régió”, hanem minden nagyobb, egybetartozó területi 
egységet. Szerz. 
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folyamat 5-8 évre tehető (Dunántúl több térsége), míg az elmaradott régiókban az elmaradottságtól, 
a külső gazdaságpolitikai tényezőktől függően ez a folyamat elhúzódhat 10-15 évre is. Tehát 
elmondható, hogy az elmaradott, és a jól prosperáló régiók ugyanazt a fejlődési pályát futják be, 
csak alapvetően más sebességgel. (Szalavetz, 2000) 

Nem mindegy viszont, hogy a régió, milyen gazdaságpolitikai támogatottságban részesül. 
(Szalavetz Andrea végzett kutatás ebben a témában Magyarországon) A jobb kiindulási helyzetben 
lévő, relative fejlettebb régiókban a növekedés megindításához szükséges első lépésben a már 
színvonalas befektetési kínálatot kínálatorientált területfejlesztési stratégiával erősíteni (műszaki, 
közlekedési és kommunikációs infrastruktúra kiépítése, ipari parkok kialakítása) kell. Ezáltal 
beindulhat egy önmagát erősítő klaszter-képződés, és kialakulhatnak a növekedési pólusok. 
Második lépésben a régió belső erőforrásainak mozgósítására, fejlesztésére van szükség. Ezért a 
kereslet-orientált fejlesztési stratégia elemeit szükséges alkalmazni. (területfejlesztési, képzési és 
szociális intézményhálózat létrehozása, területi információs rendszer kialakítása, régiószintű 
marketing alkalmazása) Ez felgyorsítja a szerves fejlődést, elősegíti a régió cégei közötti 
kapcsolatok kiépülését, kialakítva a régió minőségi fejlődési lehetőségeit. 

A rosszabb kiindulási helyzetben lévő, elmaradottabb régiók esetében nem elég csak az 
egyik vagy a másik stratégiát alkalmazni. Amennyiben csak a kínálati stratégiát alkalmazzák, 
könnyen veszélyes helyzetbe kerülhet a régió. A drágán kialakított ipari körzetbe nem települ elég 
gyorsan külföldi vállalkozás. Az ipari park színvonalát egy adott szinten kell tartani, ami 
megterhelő kiadásokat jelent az önkormányzatok részére, és sokszor a minőség rovására mehet. 
Amennyiben csak a keresletorientált stratégiával próbálkoznak, egyértelművé válik rövid idő 
elteltével, hogy a vállaltok elsődleges szüksége az infrastrukturális ellátottság. A telephely 
vonzerejének növelése, az extenzív növekedés beindítása érdekében már az első lépésként 
kombinált: kínálati- és keresleti- egyaránt alkalmazó stratégiát kell alkalmazni. 
 
Befektetés-ösztönzés Magyarországon 
 
Egyre inkább érezhető az a tendencia, hogy erősödik a verseny a beruházásokért az országok között, 
ami az államokat arra serkenti, hogy egyre összetettebb, célcsoport orientált befektetés ösztönzési 
rendszereket hozzanak létre.  
Magyarország az utóbbi időben határozott lépéseket tett a befektetők elnyeréséért. Komplex 
befektetés-ösztönzési rendszer jött létre, amely elemeiben tartalmazza a befektetések eltérítésének 
lehetőségeit a kedvezőtlenebb helyzetben levő területek irányába. Az elmúlt évek tapasztalata 
azonban az, hogy ezen célkitűzések csak kis mértékben valósultak meg, tovább nőtt a Központi 
Régió dominanciája. 
Sok tekintetben változást fog hozni Magyarország EU csatlakozása, amely különösen a 
Magyarország egész területére érvényes differenciálás nélküli befektetés-ösztönzés eszközeinek 
körét fogja szűkíteni. [3] 
 
A Magyar Befektetési és Kereskedelmfejlesztési Kht. kommunikációs stratégiát dolgozott ki a 
befektetők informálására, amelynek megvalósítása során konferenciák, üzletember találkozók 
kerülnek megrendezésre. Célul tűzték ki a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését is. 
 
Közvetlen eszközök 
 
A befektetés-ösztönzés közvetlen eszközeinek egy része a Széchenyi Terv keretében kerültek 
meghatározásra. A program fontosnak tartja a Közép-európai regionális vállalati központok 
(logisztikai, informatikai, szolgáltató stb.) [4]. Magyarországra telepedését, amelyre az országot 
adottságai különösen alkalmasnak teszik. Ezen cégek megtelepedése pozitív tovagyűrűző hatással 
van a gazdaságokra. Másrészt kiemelten támogatandóak a csúcstechnológiához kapcsolódó kutatási 
fejlesztési beruházások, amelyek a gazdasági fejlődés iniciátorai lehetnek. 
A program kedvezményezettjei azok akik, 
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- hosszú távú  befektetéssel számolnak 
- új korszerű munkahelyeket létesítenek, 
- elmaradott térségekben fektetnek be, 
- akik visszaforgatják nyereségüket, 
- magyar beszállítókat vesznek igénybe, 
- fejlesztik a humán erőforrás potenciált, 
- környezetkímélő technológiákat alkalmaznak. 
 

Közvetett eszközök 
 
Magyarországon az adókedvezmények, az előnyös vámszabadterületi szabályozás, az infrastruktúra 
fejlesztés, és a beszállítói hálózat megerősödését elősegítő programok kaptak helyet. Az EU 
csatlakozás jelentős változást fog hozni ezen a területen. Magyarországnak természetesen át kell 
venni az adókedvezményekre vonatkozó közösségi szabályozást. Az új rendszernek szektor-
semlegesnek és átláthatónak kell lennie. [4] 
Az EU-ban kevésbé jellemzőek a Magyarországon megszokott adókedvezmények,  azokra pályázni 
kell: részletesen meg kell tudni indokolni, hogy a beruházás milyen előnyöket hoz a területnek. 
Jelenleg a tőkebefektetés szempontjából igen kedvező társasági adó mértéke is változhat a 
csatlakozást követő időszakban.  
Az ösztönzési rendszer várhatóan, regionális, kistérségi, települési szintre kerül át, ennek oka lehet 
az is, hogy lényegesen kisebb az önkormányzati szint leszabályozva. A helyi lehetőségeket, 
igényeket is jobban fel tudják mérni az önkormányzatok.  
 
Milyenek is lehetnek a befektetők motivációi? 
 

Egyrészt motiválhatja őket az adott területen található erőforrások, másrészt  orientálhatja 
őket a piac ezen belül a motiváló tényező lehet a szállítási költségek megtakarítása, élesedő 
konkurencia, elképzelhető, hogy a vállalatok, követhetik fontos beszállítóikat, vevőiket, a 
protekcionista intézkedések miatt kedvezőbb lehet az adott országban termelni, a helyi igényeknek 
megfelelő termék előállítása vált szükségessé. 

 
Másrészt növelhetik hatékonyságukat, a már a tulajdonukban levő szervezeteknél, stratégiai 

döntéseket hozhatnak, amelyek segíthetnek a kockázatok megosztásában a különböző 
tevékenységek között, de vállalatokat is vásárolhatnak fel versenyképességüket javítandó stb.. 
 
Világpiaci tendenciák 
 

Az utóbbi évtizedben a világkereskedelem bővülésének ütemét lényegesen meghaladta a 
közvetlen tőkebefektetések volumenének növekedése. Ennek oka, hogy a közvetlen 
tőkebefektetések fő hajtóereje egyre inkább a transznacionális társaságok, amelyek jelentős tőkét 
képesek megmozgatni.[1] Valamivel később indult meg az a folyamat, hogy középvállalatok is a 
nemzetköziesedés útjára lépnek. A 90-es évek meghatározó tendenciája a piaci koncentráció, a 
vállalat-összeolvadási és vállalat felvásárlási hullám. 
 

A fejlett az összes működő tőke túlnyomó részét a továbbra is a fejlett országok realizálják 
egymás között. A fejlődő országok részesedése az 1996-os csúcs után jelentősen csökkent. Japánba 
hagyományosan kevés működő tőke érkezik, 1995-től működő tőke exportja arányiban csökkenő 
tendenciát mutat. 
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A külföldi közvetlen tőkeimport és tőkeexport regionális megoszlása 
 
 Import Export 
 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Fejlett országok 63,4 58,8 58,9 71,5 85,3 84,2 85,6 91,6 
Nyugat Európa 37,0 32,1 29,1 36,9 48,9 56,7 50,6 62,6 
EU 35,1 30,4 27,2 35,7 44,7 47,9 46,0 59,5 
Egyéb Nyugat-
Európa 

1,8 1,8 1,9 1,2 4,2 5,8 4,6 3,1 

USA 17,9 21,3 23,5 30,0 25,7 19,7 23,1 20,5 
Japán - 0,1 0,7 0,5 6,3 6,2 5,5 3,7 
Egyéb fejlett 8,5 5,3 5,6 4,1 4,4 4,6 6,4 4,9 
Fejlődő 32,3 37,7 37,2 25,8 14,5 15,5 13,7 8,1 
Közép- és Kelet 
Európa 

4,3 3,5 4,0 2,7 0,1 0,3 0,7 0,3 

1. táblázat  forrás: World Investment Report 1999. 20.old. 
 
Közép-Kelet Európa országai szerény mértékben vannak jelen a működő tőke import 

területén. Bár értékben viszonylag jelentős tőkebeáramlás növekedés történt, azonban ez a 
növekedési ütem elmarad a világpiaci bővüléstől. A működő tőke export területén még nagyobb a 
lemaradás. Várható, hogy hosszú távon a régió nettó tőke exportőr lesz. [1] 

A Triádok működő tőke exportja a világ teljes 
működő tőke exportjához képest 
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1. ábra saját szerkesztés a World Investment Report 1999. adatai alapján 
 

Működő tőke export szempontjából a világ kétpólusúvá vált, az USA és az EU a legjelentősebb 
tőkeimportőrök. Működő tőke import szempontjából is az USA és az EU domináns szerepe 
érzékelhető, jelentős de arányiban csökkenő tőkeimportőrként jelennek meg Dél, Kelet és Dél-
Kelet-Ázsia országai. 
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Helyzetkép Közép-Kelet Európában 
 
Működő tőke import Közép-Kelet Európában (millió dollár) 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Népesség 
1998 (Millió) 

Csehország 72 523 1004 654 869 2562 1428 1300 2540 2700 10,3 
Szlovákia - - - 168 250 202 330 177 566 300 5,4 

Magyarország 311 1459 1471 2339 1147 4453 1983 2085 1936 2000 10,1 
Lengyelország - - - 1715 1875 3659 4498 4908 7000 7000 38,6 

Szlovénia 4 65 111 113 128 176 186 321 165 300 2,0 
Románia - 40 77 94 341 419 263 1215 2031 1500 22,5 

Horvátország - - 13 96 113 101 533 487 873 - 4,5 
       

Összesen 387 2087 2676 5179 4723 11572 9221 10493 15111 13800 93,4 
       

K-K Európa - - - 7595 7087 16152 15372 22366 23693 -  
 2. táblázat forrás: WIIW-WIFO DATABASE: Foreign Direct investment in Central and East European Countries. 
September 1999.  
 

Magyarországra 1995-ben áramlott a legtöbb működő tőke,  ami főleg a privatizációs 
bevételeknek volt köszönhető (különösen villamos energia-, gáz-, hő-, vízellátás területén), a 
beáramlás 1996-tól kezdődően kb. 2 milliárd dolláron stabilizálódott. Az egy főre jutó érték 
továbbra is Magyarországon a legnagyobb, bár előnye folyamatosan csökken. [1] 

 
Magyarország hosszú távú céljai a működő tőke bevonással kapcsolatban export-intenzív 

ágazatok erősítése, regionális egyenlőtlenségek mérséklése, fejlett technológiák meghonosítása, kis- 
és középvállalkozások gazdasági lehetőségeinek javítása, környezettudatosság korszerű szervezési 
vezetési ismeretek meghonosítása, összeségében az ország versenyképességének javítása, 
modernizálása. 
 

Lengyelország kezdi betölteni a régióban az őt megillető helyet, működő tőke importja 7 
milliárd dollár körül stabilizálódik. 
 

Szlovákia és Szlovénia kevésbé sikeres a régióban működő tőke import szempontjából. 
Valószínűleg ez elsősorban politikai, gazdaságpolitikai okokra vezethetők vissza. A 90-es évek 
elejétől a vizsgált országcsoport részesedése arányiban csökkenő tendenciát mutat. Ebben a 
folyamatban töréspont az 1998-as orosz pénzügyi válság, amely egyrészt a teljes a régióba áramló 
tőkeimportot visszafogta, másrészt viszont a térségen belül az arányok a stabilabbnak tűnő Közép-
Európa országai felé, tolódtak el. 
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Működőtőke import Közép-Kelet Európa néhány kiemelt 
országában
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2. ábra saját szerkesztés a World Investment Report 1999. adatai alapján 
 
 
Kummulált működő tőke állomány 1990-től Közép-Kelet Európában (millió dollár) 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Népesség 1998 

(Millió) 
Csehország 72 595 1599 2253 3122 3431 4859 6159 8699 11399 10,3

Szlovákia - - - 168 418 620 950 1127 1693 1993 5,4
Magyarország 311 1770 3241 5580 6727 11180 13163 15248 17184 19184 10,1
Lengyelország -- - - 1715 3590 5534 6373 11281 18281 25281 38,6

Szlovénia 4 69 180 293 421 597 783 1104 1269 1569 2,0
Románia - 40 117 211 435 854 1117 2332 4363 5863 22,5

Horvátország - - 13 109 222 323 856 1343 2216 - 4,5
Összesen 387 2474 5150 10329 14935 22539 28101 38594 53705 65289 93,4

K-K Európa - - - 16899 24980 42175 58562 78706 104394 - 
3. táblázat forrás: WIIW-WIFO DATABASE: Foreign Direct investment in Central and East European Countries. 
September 1999. 
 

Működő tőke import volumenét vizsgálva a térség legsikeresebb államai egyértelműen 
Lengyelország, Magyarország, Csehország. Az utóbbi néhány évben pozitív tendenciák 
figyelhetőek meg Horvátországban, és Romániában. Működő tőke befektetésekre a vizsgált 
országcsoporton belül, különösen az utóbb említett két ország esetében lenne szükség, hiszen itt 
még mindig magas az állami tulajdon aránya, másrészt főként Románia gazdasági felzárkózása 
érdekében az EU-átlagot jelentősen meghaladó gazdasági növekedésre lenne szükség, aminek 
elengedhetetlen feltétele a gazdaság modernizációja, hatékonyabbá tétele. Mindehhez segítséget 
adhatnának a betelepülő, tőkeerős, fejlett technológiával, szervezési- és vezetési ismeretekkel 
rendelkező transznacionális cégek.  
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Magyarországi helyzetkép 
 
A külföldi vállalkozások számának megoszlása Magyarországon 
  
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Kizárólag külföldi tulajdonú 4,1 13,0 27,0 35,1 39,8 43,9 47,5 53,6 57,0
Külföldi többségi tulajdon 11,2 22,0 25,0 27,5 29,1 27,9 26,3 24,8 23,6
Hazai többségi tulajdonú 
szervezetek 

84,7 65,0 48,0 37,4 31,1 28,2 26,2 21,6 19,4

Összesen 100,
0 

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0 

100,
0 

100,
0

Forrás: Külföldi működő tőke Magyarországon 1990-1998. KSH, 2000. 25.old 
 
A külföldi vállalkozások jegyzett tőkéjének megoszlása 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Kizárólag külföldi tulajdonú 2,0 8,1 16,6 18,2 24,2 24,5 28,1 30,9 35,3
Külföldi többségi tulajdon 16,6 31,2 38,7 38,3 32,3 36,1 40,2 12,3 48,9
Hazai többségi tulajdonú 
szervezetek 

81,4 60,7 44,7 43,5 43,5 39,4 31,7 26,8 15,8

Összesen 100,
0 

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0 

100,
0 

100,
0

Forrás: Külföldi működő tőke Magyarországon 1990-1998. KSH, 2000. 25. old. 
 

Míg 1990-ben 81,4 %-a a külföldi érdekeltségű szervezeteknek hazai többségi tulajdonban 
volt 1998-ra a külföldi érdekeltségű vállalkozások 84,3 %-a legalább 50%-ban külföldi tulajdonba 
került. Egyértelműen látszik, hogy a külföldi tőke legalább többségi, de leginkább teljes-körű 
tulajdonlásra törekszik  

 
A fenti két táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a legjelentősebb a tőkekoncentráció 

a többségi külföldi tulajdonú cégek esetében. Ennek oka egyrészt, hogy jelentős számú kevés 
befektetett tőkével rendelkező, kizárólag külföldi tulajdonú vállalkozás jelent meg az utóbbi néhány 
évben különösen az ország középső részén, másrészt viszont megjelent az a javadalmazási forma, 
amely a sikeres helyi vállalatvezetést résztulajdonnal jutalmazza, ezáltal az ilyen vállalkozások 
statisztikai szempontból már a külföldi többségi tulajdonú vállalati csoportba került. Ennek 
valószínűleg az az oka, hogy miután a kisbefektetők látták, hogy Magyarországon jelentős cégek 
telepedtek meg és működnek nyereségesen, befektetésre alkalmasnak találták az országot 
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Az alkalmazásban állók számának és arányának alakulása (1998) 
 

Gazdasági ág, ágazat Alkalmazásban 
állók aránya az 

összes 
foglalkoztatotthoz 

képest (%) 

Adott ágazatban 
külföldi 

érdekeltségű 
vállalatokban 

dolgozók aránya 
(%) 

Az összes külföldi 
érdekeltségű 

vállalatnál dolgozók 
ágazatok szerinti  

megoszlása 

Mezőgazdaság, vad- és 
erdőgazdálkodás, halászat 

7,6 3,9 1,1 

Bányászat 0,5 30,0 0,5 
Feldolgozóipar 37,0 44,87 61,4 

Élelmiszerek, italok, 
dohány 

6,5 41,3 9,8 

Textíliák, ruházati, bőr 6,5 36,9 8,9 
Fa-, papír- és nyomdaipar 2,9 27,5 3,0 
Vegyipar 4,1 65,6 10,0 
Nemfém ásványi termékek 1,6 50,5 3,0 
Kohászat, fémfeldolgozás 3,8 32,3 4,6 
Gépipar 10,3 55,0 21,0 
Egyéb feldolgozóipar 1,3 26,0 1,3 

Villamosenergia-, gáz-, hő- 
és vízellátás 

3,9 37,6 5,8 

Építőipar 6,6 10,3 2,5 
Kereskedelem, közúti 
jármű, közszükségleti cikk 
javítása 

17,7 21,8 14,1 

Szálloda, vendéglátás 2,9 23,7 2,6 
Szállítás, posta, távközlés 10,8 12,8 5,1 
Ingatlan 9,5 15,6 5,6 
Oktatás 0,3 5,8 0,1 
Egészségügy, szociális 
ellátás 

0,9 7,4 0,3 

Egyéb szolgáltatás 2,3 10,4 0,9 
Összesen 100  100 
Forrás: A külföldi működő tőke Magyarországon 1997-1998. KSH, 2000. 
 

A táblázat alapján megállapítható, hogy különösen a feldolgozóipar a kereskedelem a 
villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás területén jelentős a külföldi cégek jelenléte. Az összes 
külföldi érdekeltség foglalkoztatottjainak 61,4 %-át foglalkoztatja a feldolgozóipar, amely egyrészt 
azzal magyarázható, hogy a feldolgozóiparba áramlott arányiban a legtöbb működőtőke, másrészt, 
hogy a feldolgozóipar több élőmunkát igényel. Ágazaton belül külföldiek által foglalkoztatottak 
aránya a legmagasabb az élelmiszer-, ital-, dohány-, vegy-, nemfém-, ásványi termék-, gépipar 
területén. [1] 
 

A mezőgazdaságban viszonylag alacsony a foglalkoztatottak aránya, aminek egyik oka a 
külföldiek földhöz jutásának korlátozása.    A potenciális nagy befektetési lehetőségek szűkülésével 
várhatóan a feldolgozóipar területén már nem fog lényegesen nőni a külföldi érdekeltségű cégeknél 
dolgozók aránya. 
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A befektetések területi megoszlása 
 
Magyarország gazdaságára főváros centrikusság jellemző, ez a működő tőke befektetések terén is 
jelentkezik. A rendszerváltozást követően jelentős mennyiségű külföldi tőke áramlott 
Magyarországra, aminek eloszlása rendkívül egyenetlen. Egyes kutatók szerint mindez a regionális 
gazdasági különbségek további növekedéséhez vezethetnek. [5] 
 
 Külföldi érdekeltségű vállalkozások számaMagyarországon Népesség 2000 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  
Közép-Magyarország 12265 14299 13700 14561 15040 15130 15845 2844224 
Közép-Dunántúl 1470 1661 1749 1815 1915 1747 1775 1107163 
Nyugat-Dunántúl 2006 2371 2953 2955 2944 2875 2885 934151 
Dél-Dunántúl 1355 1470 1800 1943 1898 1778 1762 974768 
Észak-Magyarország 681 763 790 786 821 830 832 1269132 
Észak-Alföld 832 909 961 1018 1256 1348 1196 1521951 
Dél-Alföld 2390 2084 3143 3052 2654 2284 2138 1341835 
Összesen 20999 23557 25096 26130 26527 25992 26433 10043234 
Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 1993.-2000. 
 
Árnyaltabbá teszi a képet azonban az a tény, hogy a külföldi tőke még ha kis mértékű is az egyes 
területekre való beáramlása, saját értékén túlmutató tovagyűrűző pozitív hatással is lehet az érintett 
területek gazdaságára. igaz ez azokra az ágazatokra, amelyek működéséhez széles körű beszállítói 
hálózatra van szükség. [5]  Ebben az esetben ugyanis a betelepülő nagy cégek magasabb szintű 
vállalati, termelési. üzleti stb. kultúrát hozhatnak, kényszeríthetnek ki üzleti partnereiktől, ami 
szerencsés esetben a gazdaság hatékonyságának növekedését hozhatja. 
 

A külföldi érdekeltségű vállalkozások számának alakulása 
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3. ábra saját szerkesztés, Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 1993.-2000. 
 
Mindemellett meg kell említeni azt is, hogy bár az adott régiókba áramló tőke mértéke nincs szoros 
kapcsolatban  a lakosság területi megoszlásával, sokkal inkább kapcsolatba hozható a befektetések 
értéke az adott régió vállalati tőkeerejének,  az összes vállalati tőkén belüli részarányával.  
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 Külföldi érdekeltségű vállalkozások Magyarországon

% 
Népesség  

% 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Közép-Magyarország 58,4 60,7 54,6 55,7 56,7 58,2 59,9 28,3 
Közép-Dunántúl 7,0 7,0 6,9 6,9 7,2 6,7 6,7 11,0 
Nyugat-Dunántúl 9,8 10,1 11,7 11,3 11,0 11,1 10,9 9,3 
Dél-Dunántúl 6,5 6,2 7,1 7,4 7,2 6,8 3,7 9,7 
Észak-Magyarország 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 12,5 
Észak-Alföld 3,9 3,9 3,8 3,9 4,7 4,6 4,5 15,1 
Dél-Alföld 11,4 8,9 12,5 11,6 10,0 8,2 8,1 13,3 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 1993.-2000. 
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Ha a külföldi érdekeltségű vállalkozások számának Magyarországon belüli megoszlását vizsgáljuk, 
egyértelműen látszik Közép-Magyarország dominanciája amely mindig 60 % körül mozgott. 
Jelentős a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl térvesztése a befektetések számát tekintve. [5] A többi 
régió, a vizsgált időszakban kisebb nagyobb eltérésekkel megközelítően évről-évre hasonló %-os 
értékkel bír. Árnyaltabbá teszi a képet azonban az, hogy a legnagyobb befektetések nem feltétlenül 
Budapesten jöttek létre. Ha a működő tőke állományt vizsgáljuk, akkor különösen gyors növekedés 
tapasztalhattunk Csongrád, Hajdú-Bihar, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. Természetesen 
figyelembe kell venni azt is, hogy jellemzően ezek a megyék a 90-es évek elején rendkívül kis 
működő tőke állománnyal rendelkeztek. 
 
 

A külföldi érdekeltségű vállalkozások aránya az összes vállalkozáshoz 
képest
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3. ábra saját szerkesztés, Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv 1993.-2000. 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén (B-A-Z) megyei külföldi tőke-beáramlás 
 
 Tekintsük B-A-Z megye példáját. A megye az ország többi részéhez képest elmaradott 
régiónak minősül. Az indokok a megye történelméből fakadnak.  
 Az I. világháború és a Trianoni Békeszerződést követően Magyarországot felosztották a 
nyertes hatalmak, ennek eredményeként a megye alapjait képző négy vármegye is felosztásra került. 
A felosztásnak köszönhetően közigazgatási és informális központok kerültek el a megyéből. A 
vasúthálózat jó része a határ másik oldalára jutott, illetve rengeteg vonalat kettéváltak. (Jelentős 
része még ma sem üzemel.) 
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Forrás: Miskolci Egyetem, Regionális Gazdaságtan Tanszék 

1. ábra B-A-Z megye történelmi kialakulása 

 
 
 A szocializmus ideje alatt ebbe a régióba telepítették a nehézipar meghatározó részeit. 
Jelentős acélipari bázisok kerültek kiépítésre, ill. alacsony gazdaságossági szinten üzemelő 
bányákat üzemeltettek. 
 A rendszerváltozás után ezen ipari térség hanyatló régióvá kezdett válni. A gyárak lassan 
bezártak, óriási munkanélküliséget okozva a térségnek. Folyamatos volt a régióból való elvándorlás. 
Az infrastruktúra az idő elteltével rohamosan romlott.  
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Forrás: Miskolci Egyetem, Regionális Gazdaságtan Tanszék 

2. ábra Magyarország NUTS 2-es, 3-as szintű régiói 

 
1995 és 1998 között, az un. Integrált Szerkezetátalakítási Program keretében kb. 75 millió $-

t költöttek gazdaságfejlesztési célokra. A megyei program példásan ötvözte a kínálat- és 
keresletorientált stratégia elemeit. Az infrastrukturális beruházások és az ipari parkok kialakításán 
kívül (7 ipari parkot, 2 vállalkozói parkot, 3 inkubátorházat hoztak létre) a támogatott prioritások 
között szerepelt a különböző feldolgozóipari ágazatok fejlesztése, kis- és középvállalkozások 
támogatása, a termékek piacra juttatásának elősegítése, a regionális intézményrendszer fejlesztése, 
valamint a munkaerő és vállalkozások fejlesztése is. 
 



 13

Borsod-Abaúj-Zemplén megye mutatószámokban 
 

A munkanélküliségi ráta alakulása meghatározó a megye életében. Jól látható a 1. ábra 
alapján, hogy a megye munkanélküliségi rátája lényegesen magasabb a vizsgált időszakban az 
országos átlagnál. A 2000-es év szerencsére fordulópontot jelentett, mert megtört a ráta lassú 
emelkedése, és jelentős csökkenést mutat, de még B-A-Z megyében továbbra is magasabb. (Sajnos 
a mutató nem mutatja a tényleges munkanélküliséget, mivel csak a regisztrált munkanélkülieket 
tudják számításba venni.) 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

3. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása 

  
A termelés volumenindex mind Észak-Magyarországban, mind Magyarországban az előző 

évhez képest növekedést mutat, de a növekedés üteme nem egyenletes. A 2000-es év kiemelkedő 
volt, mivel közel 20%-kal nagyobb volt a termelés, mint az előző évben. Ez annak köszönhető, 
hogy 2000-ben indultak be azok a multinacionális vállalatok, melyek ’98 - ’99-ben települtek az 
országba. A munkanélküliség is valószínűsíthető, hogy ezért mutat csökkenő tendenciát. 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

4. ábra A termelés volumenindexének alakulása 

 
Működő tőke beáramlás szempontjából fontos az alkalmazottak bérezése. A 5. ábra az 

alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetének alakulását mutatja. A vizsgált időszakban mindvégig 
Magyarországon az átlagbérek jelentősen magasabbak voltak, mint Észak-Magyarországban, illetve 
a megyéiben. B-A-Z megyében Nógrád után a második legmagasabb az átlagkereset, ami 
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mindenképp külföldi tőke-vonzó lehet. Érdekes tendencia, hogy annak ellenére, hogy Nógrádban a 
legalacsonyabb az átlagkereset a régióban, nem igazán irányul a külföldi tőke abba a megyébe. Jól 
lehet, közel van a központi régióhoz. Az indok alapvetően a munkaerő képzettségi szintjében 
keresendő. 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

5. ábra Az alkalmazottak bruttó átlagkeresetének alakulása 

 
A 6. ábra B-A-Z megye és Magyarország, az alkalmazottak iparági megoszlásának 

alakulását mutatja. Jól látszik, hogy a megyében alapvetően az iparban dolgoznak a legtöbben. 
Fokozatosan teret nyer a kereskedelem, és az építőipar, mind országos, mind megyei szinten. 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

6. ábra Az alkalmazottak ágazat szerinti megoszlása 

 
Az egyes régiók és az ott tevékenykedő gazdasági szereplők versenyképességét alapvetően 

befolyásolja a társadalmi és a kapcsolati tőke. (Dallago, 2000, Granovetter, 1985). A 
multinacionális vállalatok mobilitása sem olyan erőteljes, mint a köztudatban él. Előfordulhat, hogy 
a termelésüket a hatékonyság növelése ill. a bérköltségek csökkentése miatt kitelepült vállalat, a 
helyi bérköltségek drasztikus emelkedése esetén sem keres új telephelyet magának. (Lee, 1999) 
Ugyanis egy multinacionális vállalat előnyben részesítheti az intézményrendszer sűrűségét, 
fejlettségét, mint esetenként a térbeli mobilitásból adódó előnyöket. 
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A „puha” mutatószámok segítségével a mérhetetlen oldal felől az eredmények igen 
jelentősek. Az elmúlt évek alatt a helyi, újonnan kialakított intézményrendszerben komoly tudás 
halmozódott fel az EU-konform területfejlesztés, stratégiaalkotás, pályáztatás és monitoring 
módszereiről. A program mozgósította a helyi erőket, a helyi és az országos intézményrendszer 
szereplőit és nem utolsó sorban a gazdaság szereplőit. A hanyatló régiókra jellemző pangás és 
letargia az alulról jövő kezdeményezéseknek, önszerveződéseknek adta át helyét. A 
területfejlesztési tanács évente ezernyi pályázatot bírál el. A régióban hirtelen ezernyi kreatív ötlet 
született. A helyi gazdaság szereplői, illetve az intézmények és a vállalkozók között kapcsolatok 
alakultak ki, áramlani kezdett az információ. Az utóbbi években felgyorsult a külföldi működő tőke 
beáramlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. 
 A 7. ábra Magyarország NUTS 2-es régióiban működő külföldi érdekeltségű vállalatainak a 
számának alakulását mutatja. Észak-Magyarországban ténylegesen egy lassú, de viszonylag 
kiegyensúlyozott növekedés zajlott le, míg az ország más régióiban. Szembetűnő, hogy az 
országban melyek azok a régiók, melyeket a külföldi részesedésű vállalkozások preferálják. Észak-
Magyarország, Közép-Magyarország és esetlegesen Nyugat-Dunántúl az, ahol szaporodnak ezen 
vállalkozások. 

12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500

15 000
15 500
16 000
16 500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Central
Hungary

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Central
Transdanubia

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Western
Transdanubia

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Southern
Transdanubia

650
670

690
710

730
750
770

790
810

830
850

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Northern
Hungary

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Southern
Great Plain

1 700

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Northern
Great Plain

 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

7. ábra A külföldi vállalkozások számának alakulása 1993-2000 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe irányuló külföldi közvetlen tőkebefektetések 
 

B-A-Z megyében tíz éves periódust figyelembe véve, a 8. ábra alapján elmondható, hogy 
1993-tól 1998-ig növekedett a külföldi részesedésű vállalkozások száma. 1998-tól azonban lassú 
csökkenést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy kezdenek eltűnni a kisebb, külföldi részesedésű 
vállalkozások. 1995-től kezdődően egyre több kizárólag külföldi vállalkozás telepszik meg a 
régióban. Ez egyrészről az új cégek megjelenésével indokolható, másrészről a külföldi befektetők 
jobban kedvelik a többségi tulajdonosi formát. Ezért folyamatosan kivásárolják a magyar 
partnereket a vállalkozásból. Ezt a tendenciát igazolja a csökkenő belföldi többségű vállalkozások 
számának alakulása. 
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Number of Enterprises Owned by Foreign 
Investors in B-A-Z County
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

8. ábra Külföldi érdekeltségű vállalkozások számának alakulása B-A-Z megyében 

 
 A külföldi vállalkozásoknál nem elég a darabszámot vizsgálni, hanem a jegyzett tőke 
alakulását is fontos elemezni. A 9. ábra B-A-Z megye külföldi érdekeltségű vállalkozásának a 
jegyzett tőkére vonatkozó arányait illusztrálja, a külföldi részesedés tükrében. Ugyanaz a tendencia 
érvényesül, mint a vállalkozások számánál: 1991-ben a külföldi részesedésű vállalkozások jegyzett 
tőkéje esetében a többségében belföldi tulajdonosi forma volt a magasabb. 1993-tól jelentős 
mértéket képviselnek a kizárólag külföldi tulajdonú vállalkozások a jegyzett tőke szempontjából. 
Szembeállítva a kizárólag külföldi részesedésű vállalkozások jegyzett tőkéjét ezen vállalkozások 
számával, megfigyelhető, hogy a számuk erőteljesen növekedett az utóbbi években, míg a jegyzett 
tőkéjük az összeshez képest nem olyan mértékben nőtt. Ez azt jelenti, hogy sok, kisebb tőkéjű 
kizárólag külföldi részesedésű vállalkozás alakult. (A vizsgálódás nem teljes, mivel a magyar KSH 
a vállalkozásokat csak a bejegyzett székhelyek szerint osztályozza. A telephelyek szerinti felmérést 
a közeljövőben kerül elvégzésre.) 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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9. ábra Külföldi érdekeltségű vállalkozások jegyzett tőkéjének tulajdonlás  

szerinti megoszlása B-A-Z megyében 

 
A jegyzett tőkének az alakulását tovább vizsgálva, a külföldi tőkerész alakulását elemezzük. 

A 10. ábra a külföldi tőke megoszlását illusztrálja a jegyzett tőke arányában a többségében belföldi, 
és a többségében külföldi vállalkozásoknál. A többségében külföldi részesedésű cégek esetében a 
külföldi részesedés folyamatosan növekszik. A többségében belföldiek esetében pedig folyamatosan 
csökken. B-A-Z megyében olyan tendencia érvényesül, hogy a külföldi részesedésű vállalatok 
esetében a többségi részesedésű tulajdonos a cég teljes irányítására törekszik. Ez mindenképp azt 
jelenti, hogy életképesek a már létrejött vállalkozások, így egyre kevésbé van szükség partnerek 
támogatására. 

Növekedést mutat az összes külföldi tőkerészesedés a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 
is. Ez mindenképp azt jelenti, hogy a külföldi tőke dominanciát szeretne eléri a külföldi részesedésű 
vállalatoknál a megyében.  
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

10. ábra A külföldi tőke megoszlása a jegyzett tőkében  

tulajdonlás szerint B-A-Z megyében 

 
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a külföldi tőkéjű vállalatoknál az alkalmazottak melyik 
ágazatban dolgoznak B-A-Z megyében. A 11. ábra az ágazati megoszlást szemlélteti, mégpedig 
úgy, hogy középen az 1995-ben lévő megoszlást ábrázolva, és haladva kifelé 1997, majd 1999 
következik. A megyében alapvetően két ágazatban alkalmaznak a legtöbbet a külföldi érdekeltségű 
vállalatok: a feldolgozóiparban és a kereskedelemben. Növekedés tapasztalható a mezőgazdaságban 
és a vendéglátásban alkalmazottak terén. A 11. ábrából kitűnik, hogy melyek azok a területek, 
melyeket leginkább kedvelnek B-A-Z megyében. A már említett feldolgozóipar és kereskedelem 
után leginkább az ingatlan- és pénzügyi szférát, majd a mezőgazdaságot, vendéglátást és az 
építőipart preferálják. 
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Employee's Divisions by the Workplace
 (inside: 1995, 1997, 1999)
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

11. ábra A külföldi vállalkozásokban az alkalmazottak ágazat  

szerinti megoszlása B-A-Z megyében 

 

Érezhető a külföldi tőke érdeklődése ezen régió iránt. Ezt az érdeklődést serkenti a különböző 
befektetés-ösztönzések, ill. az autópálya épülése. Ugyanakkor érezhető, hogy a már meglévő 
vállalkozások többségében jól működnek, és a többségi tulajdonosok igyekeznek minél nagyobb 
részt kivásárolni. Összességében elmondható, hogy a külföldi tőke szempontjából eddig elhanyagolt 
B-A-Z megye, most kezdi el a pályafutását. 

 

Összefoglalás 
Az utóbbi években általunk olvasott szakirodalom és egyéni véleményünk alapján az a kép alakult 
ki, bennünk, hogy Magyarország gazdasága területileg erősen centralizált. Cikkünkben arra 
keresünk választ, hogy működő tőke befektetések szempontjából is létezik-e ez a centralizáltság. 
Elemzéseink során rájöttünk, hogy működő tőke beáramlás szempontjából a közép-magyarországi 
régió valóban erősen preferált. Azonban megállapítottuk, hogy más régiók is jelentős mértékben 
részesültek a működő tőke befektetésekből, másrészt a kedvezőtlen helyzetben levő régiók jelentős 
állami támogatásokat kaptak a társadalmi infrastruktúra-fejlesztésre. Mindezek a tényezők 
magukban hordozhatják az elmaradott régiók felemelkedésének lehetőségét. 
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