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Mottó

„A külföldi tıke nem is angyal, nem is sátán, hanem olyan gazdasági erı, amely a
maga, természettörvényileg meghatározott pályáján jár. Akárcsak egy rönkfa a
megáradt folyóban. Ha tudjuk, hogyan kell vele bánni, felkapaszkodhatunk rá és
vitethetjük magunkat. Ha azt hisszük, hogy automatikusan elvisz bennünket valahová,
akkor lefordulunk róla és vízbe fúlunk. Ha nem vesszük figyelembe az áramlási
viszonyokat és tömegét – felborítja csónakunkat. Egyet nem lehet: rimánkodni, hogy
viselkedjen luxusjachtként. Arra nincs beprogramozva. Nincsenek barátai, csak
érdekei.”

Kozma Ferenc1
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Bevezetés
A külföldi tulajdonú vállalatok befogadó országra gyakorolt hatásainak elemzése a
nemzetközi szakirodalomban rendkívül nagy múltra tekint vissza, s hazai empirikus
elemzések is foglalkoztak már a kérdéskör számos területével. Az elméleti munkák és
empirikus igazolási kísérletek nagy száma azonban nem jelenti azt, hogy konszenzus
alakult volna ki a közvetlen külföldi beruházások hatásait tekintve. Annyi bizonyosnak
tőnik, hogy a külföldi tulajdonú cégek hazai gazdaságra gyakorolt pozitív hatásai nem
érvényesülnek automatikusan, csak az elıre és hátranyúló kapcsolódási hatások
megléte esetén. Különösen élesen vetül fel a kérdés a tıkehiányos közép-kelet-európai
országokban, ahol az átalakulási folyamat fı katalizátorának és finanszírozási
forrásának a mőködıtıke-beruházásokat tekintették.
Magyarország és a többi átalakuló ország esetében is jelentıs volt a külsı finanszírozási
igény. Hazánkban ez 1995-2007 között éves szinten mindvégig a GDP 4-8%-a között
ingadozott (Komáromi, 2008); igaz, a válság hatására ez drasztikusan csökkent (MNB,
2010). Magyarország a mőködıtıke-beáramlás flow adatait tekintve az 1990-es évektıl
kezdıdıen a régió éllovasa, majd a középmezıny tagja volt (lásd az 2. melléklet
táblázatát); azonban emellett, fıként az utóbbi években, a közvetlen finanszírozást egyre
inkább az adóssággeneráló finanszírozás váltotta fel.
A közgazdasági diskurzus nagy része több okból kifolyólag a közvetlen, nem
adóssággeneráló külsı finanszírozási források mellett érvel (Razin, 2002). Más
vélemények szerint a közvetlen beruházások (tulajdoni jellegő beruházások) elınyeit
túlhangsúlyozzák az adóssággeneráló finanszírozási formákkal szemben (jó áttekintést
ad errıl: Komáromi, 2008). Megkérdıjelezik elıbbiek elınyös tulajdonságait többek
között a jövıbeli növekedés, a stabilitás, a pozitív externális hatások (új technológia,
menedzseri készségek, új piacokhoz való hozzáférés stb.) tekintetében. Azonban ma
már nyilvánvaló, hogy (finanszírozási szerkezettıl függetlenül) hazánk külföldi
finanszírozási forrásoktól való függısége jelentıs kockázati tényezı. Hazánk külföldi
tıkeimportra alapozott modernizációs stratégiája, a külföldi tıke magas aránya (2009ben a külföldi mőködıtıke állománya a GDP 194,3%-át tette ki) szintén felveti a
tıkeberuházások integráltságára vonatkozó kérdést (UNCTAD, 2010a).
A mőködıtıke-beruházások pozitív hatásainak érvényesülése nagymértékben függ a
vállalatok hazai gazdaságba történı integráltságától, az enklávéjelleg mértékétıl.
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Amennyiben a külföldi vállalatok szigetszerően, enklávéjelleggel mőködnek, a pozitív
hatások nagy része nem érvényesülhet. Enklávéjellegőnek tekintünk egy vállalatot, ha
nincsenek vagy alacsony szintőek kapcsolatai a hazai gazdaság szereplıivel,
tevékenysége nem integrálódott a hazai gazdaságba, így ezek a vállalatok a gazdaság
többi részétıl elkülönülnek, kapcsolódási hatásaik gyengék.
A külföldi tıkebeáramlások viszonylag jelentıs pozitív szaldója több elemzés szerint
kétséges, s a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a mőködıtıke-áramlás
tartósan pozitív mérlegére mint hosszabb távú finanszírozási forrásra nem lehet
gazdasági

stratégiát

alapozni,

az

egyéb

makrogazdasági

tanulságok

mellett

hangsúlyozottan vetül fel a Magyarországon mőködı külföldi tulajdonú vállalatok
modernizációs hatásainak és integráltságának kérdése. A gazdaság kettıs, duális
szerkezete a hazai cégek versenyképességének alacsony szintje miatt szintén felveti az
integráltság és a gazdaság két szegmense közti együttmőködés, a kapcsolatok
intenzívebbé tételének problémáit. Az enklávéjelleg, a duális gazdaság problémaköre a
fejlıdı országok gazdaságának elemzése során született, velük kapcsolatosan
széleskörően tárgyalt jelenség, ez azonban nem jelenti azt, hogy a külföldi vállalatok és
a hazai gazdasági szereplık közti kapcsolatok kérdésének ne lenne relevanciája akár a
fejlett, akár térségünkbeli, közepesen fejlett országok esetében.
A mőködıtıke-beruházások ilyen szempontú elemzéséhez az is szükséges, hogy a
problémát ágazati, illetve mikroszempontú, vállalati szemszögbıl is megvizsgáljam: a
Suzuki beszállítóival készített mélyinterjúk során kiemelten foglalkoztam a fenti
problémákkal.
A gazdaságpolitika, felismerve a mőködıtıke-beruházások integráltságának, a hazai
beszállítók, illetve más gazdasági szereplık és a külföldi vállalatok közti kapcsolatok
jelentıségét, több lényeges lépést is tett az 1990-es évek második felétıl. 1997-ben
útjára indították a Beszállítói Célprogramot, majd 2000-ben (felismerve a nagyobb,
integrátor szerepet betöltı cégek jelentıségét) átalakították azt Beszállítói Integrátori
Célprogrammá. A két programot ért kritikák azonban nem jelentik azt, hogy ma
elméleti és gyakorlati szempontból is marginális kérdés lenne a hazai beszállítók,
különösképpen az autóipari beszállítók helyzete.
Kutatásom fı kérdései nem függetleníthetık a transznacionális vállalatok, illetve az
autóipari vállalatok mőködésének, értékláncának, beszállítói hálózatainak vizsgálatától.
Az autóipari vállalatokra a 20. század elsı felében kialakult fordista vállalatszerkezeti
modell volt jellemzı, amelyben igen erıs vertikális integráció érvényesült, s a
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beszállítók nem álltak szoros kapcsolatban az integrátorral. A 20. század utolsó
harmadától

mindinkább

a

toyotizmus

alapelvei

kezdtek

érvényesülni

a

vállalatszervezésben, amely mindenekelıtt a vállalat karcsúsítását, az alapvetı
tevékenységekre való koncentrálást, s minden egyéb tevékenység kihelyezését jelenti.
Ez együtt járt azzal is, hogy az autó-összeszerelık közvetlen beszállítói valódi partnerré
váltak, hosszú távú, stratégiai fontosságú kapcsolatokat építettek ki. A közvetlen
beszállítók jelentıs része rendszerintegrátorként mőködik, kész modulokat szállítva
kapcsolódik a vele szorosan együttmőködı autógyárhoz, amely már messze nem
annyira domináns ebben a kapcsolatban, mint a klasszikus fordista termelésszervezés és
vállalati kapcsolatrendszer korszakában volt. Megvizsgáltam, hogyan érvényesülnek
mindezek a mai magyar autóipari gyakorlatban.
Az autóipar mint a toyotizmus úttörıje, mintát jelentett és jelent ma is a többi iparág
vállalatainak, ezért tartottam fontosnak vizsgálatát. Az autóipar a többi iparághoz képest
nem számít a leginkább nemzetköziesedett iparágnak, s az UNCTAD adatai szerint
(UNCTAD, 2007) a 100 legnagyobb vállalat transznacionalizáltsági indexét tekintve is
inkább a középmezınyben helyezkedik el.2 A beszállítói kapcsolatok elemzését elméleti
és módszertani szempontból is fontosnak tartom, hiszen épp a toyotizmus révén válik a
termelés globalitása nehezen mérhetıvé, így a széles körben elterjedt transznacionalitási
index3 is jelentısen alábecsüli a nemzetköziesedés fokát.
A 21. század elejére olyan globális vállalatok jelentek meg a személygépkocsigyártásban, amelyek az értéklánc mentén globálisan szervezik tevékenységüket, abba az
országba helyezve ki az értéklánc egyes elemeit, amely a legkedvezıbb feltételeket
biztosítja számukra. Jó példa erre a munkaerı költsége. A személygépkocsi-gyártásban
a munkaerıköltségek átlagosan a végtermék értékének 25-30%-át teszik ki. A végsı
összeszerelés esetében ez az arány magasabb, elérheti az 50%-ot is. Ugyanakkor a
motor és erıátviteli egységek gyártása esetén a munkaerıköltség csak 8%-ot tesz ki
(Dicken, 1998). Az értéklánc globális szervezésének, a hálózatok kialakításának nagy
hatása van a beszállítói kapcsolatok alakulására és az integráltság fokára. A sajátos,
autóiparra jellemzı „platformstratégia”, amelynek lényege, hogy ugyanazon modul
2

Kemenczei – Nikodémus (2006) az autóipar transzancionalizációs indexét – véleményem szerint
helytelenül és megalapozatlanul – „kivételesen magasnak” nevezi, holott például az elektronikában és a
gyógyszeriparban sokkal magasabb az index értéke. Errıl részletesen lásd például: Ietto-Gillies –
Seccombe-Hett (é.n.)
3
Az UNCTAD vállalati transznacionalitási indexe három szempontból méri a vállalat
nemzetköziesedésének fokát: a külföldi eladások aránya az összes eladáshoz képest, külföldi eszközök az
összes eszköz százalékában, valamint külföldön foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotthoz
képest (UNCTAD, 2010b).
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(platform) több, földrajzilag és célpiacot tekintve több termékbe is beépíthetı, nem
csupán a méretgazdaságossági elınyöket növeli, hanem az értéklánc egyes elemeit nem
csak regionálisan (kontinens-méretekben), hanem globálisan is képes területileg
optimálisan megszervezni. A globális iparágak közül a személygépkocsi-ipar
globalizációjának elemzését különösképpen nehezíti a toyotizmus és az azzal szorosan
összefüggı just-in-time rendszer, illetve outsourcing, vagyis az alaptevékenységekhez
szorosan nem kapcsolódó feladatok kiszervezése alvállalkozókhoz. Ezért is fontos
elméleti és módszertani szempontból is az autóipar vizsgálata.
A hazai szakirodalomban számos tanulmány készült egyes szektorok beszállítói
intenzitásáról, ugyanakkor csupán néhány iparágra vonatkozóan léteznek erre
vonatkozó adatok, s ezek legtöbbjében sem veszik figyelembe, hogy valóban hazai
vállalatról vagy külföldi tulajdonú, Magyarországon termelı vállalatról van-e szó. Az
egyéb kapcsolódási pontokról (mint például a K+F-kapcsolatokról, szervezeti tanulás
kérdéseirıl, egyetemi együttmőködésekrıl, stb.), bár készültek elemzések, azonban ezek
a kutatások legtöbbször csupán egy-egy kapcsolódási pontot vizsgáltak, illetve nem
nyújtottak teljes képet, mivel csupán egy adott ágazatot vizsgáltak.
A magyarországi autóiparnak csak a csúcsát jelentik az összeszerelı üzemek, a nagy
globális cégek által hazai vállalatoknál történı részegységgyártás szintén jelentıs. A
személygépkocsi (mint késztermék) gyártása az egész magyarországi autóipar
hozzáadott értékén és foglalkoztatásán belül egyes becslések szerint nem éri el a 6-8%ot, szemben a részegységek és egyéb elemek gyártásának ennél jóval magasabb
arányával (Árva, 2004). Különösen annak fényében érdekes mindez, hogy más
kutatások szerint az autóipari beszállítók a teljes termék hozzáadott értékébıl 70%-kal
részesednek, míg az autógyárak részesedése 30%-ra csökkent (Kemenczei –
Nikodémus, 2006).
Kutatásom fı célja a magyarországi beszállítói piramis mély és átfogó elemzése volt.
Ezért vizsgáltam a többedvonalbeli beszállítókat is; ez jelenti kutatásom egyik
legnagyobb újdonságértékét. Vagyis a kutatás újszerősége nem csupán abban
ragadható meg, hogy a néhány hazánkban jelen levı autóipari multinacionális
vállalatot tekintettem vizsgálati egységnek, hanem abban is, hogy a termelési láncot
mélyebben, a második vonalbeli beszállítókig vizsgáltam.
A kutatásnak rendkívül fontos gyakorlati, gazdaságpolitikai relevanciái is vannak, akár
a befektetésösztönzési stratégiát, a beszállítói programokat, a kis-és középvállalati
támogatási politikákat tekintjük. Elemzésem az autóipar példáján jó alapot nyújt a
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gazdaságpolitika számára mindehhez, kutatásom azonban nem normatív, nem kíván
részletes gazdaságpolitikai recepteket kínálni.
Nem kívántam vitatni a mőködıtıke-beruházások más pozitív és negatív hatásait, s
semmilyen szinten nem törekedtem az ide vonatkozó irodalom elemzésére, sem pedig
arra, hogy az általam vizsgált vállalatokkal a beszállítói kapcsolatokon túl más
kérdéseket is vizsgáljak, Célom csupán az volt, hogy egy fontos szegmensben átfogó,
mély képet kapjunk.
Ez térségünkben különösen fontos feladat, hiszen az országok az 1990-es évek során
nem járták végig a modernizáció hagyományos lépcsıfokait, s sok esetben néhány
zöldmezıs beruházásnak köszönhetıen – látszólag, például az exportadatokat tekintve –
a technológiai piramis csúcsára kerültek. Nem szabad azonban elfeledkezni ezek
beágyazottságáról, melynek a beszállítói kapcsolatok fontos dimenzióját jelentik. A
felzárkózás, a szerves fejlıdés egyik kulcskérdése lehet a beszállítói kapcsolatok
kiépítése, a helyi hozzáadott érték növelése. Arról nem is szólva, hogy az a külföldi
vállalat, amely jobban integrálódott a befogadó ország gazdaságába, stabilabb részéve
válik annak: ezek a cégek kevéssé mobilak, s a kialakított kapcsolatok jobban odakötik
ıket a befogadó országhoz (Pavlínek, 2004).
Kutatásom elsı lépcsıjeként megvizsgáltam, melyek a hasonló kutatások nemzetközi
tapasztalatai, milyen eredményre jutottak azok, akik az enklávéjelleget, illetve a
beszállítói kapcsolatokat, az importarányt a fejlıdı, a fejlett országokban, valamint
térségünkben megvizsgálták. E meglehetısen vegyes kép nemcsak a fogalom jobb
megértéséhez járult hozzá, hanem rávilágított arra is, hogy a több esetben gyökeresen
eltérı tapasztalatok mögött milyen sokféle (országspecifikus, vállalat-, illetve
ágazatspecifikus) tényezı húzódik meg, s fıként nem független mindez az alkalmazott
gazdaságpolitikától és a hazai vállalatok jellemzıitıl sem.
A másik fontos kérdéskör a mőködıtıke-beruházások hatásainak elemzése: itt azonban
csupán néhány, a kutatás szempontjából releváns hatást vizsgáltam, fıként nemzetközi
példák segítségével. A kérdéskör tárgyalásához ugyanakkor olyan mikroszempontú
megközelítést alkalmaztam, amely áttekintette a vertikális integráció átalakulását és a
beszállítók szerepét az egyes technológiai-termelésszervezési korszakokban. Hogyan
változott meg a fordizmus rendszere, milyen a beszállítók szerepe a toyotizmus
korszakában? Kutatásomhoz, hipotéziseim felállításához felhasználtam a vonatkozó
magyar szakirodalom eddigi eredményeit, így külön fejezetben foglaltam össze azokat.
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Az elméleti elemzés és szakirodalmi áttekintés után dolgozatomban ismertettem annak
az empirikus kutatásnak az eredményeit, melyet 2006 közepétıl 2007 közepéig
folytattam, s amelynek során 30 vállalatvezetıvel készítettem strukturált mélyinterjút.
Ebbıl 29 közvetlen, illetve második vonalbeli beszállító volt, illetve támaszkodtam a
Suzuki akkori vezérigazgató-helyettesével végzett interjúra is. Az adatokat SPSS
programmal (néhány hiányzó adat becslése után) leíró statisztikai módszerekkel
elemeztem, s az interjúk számos más tapasztalatát is összefoglaltam. Módszertanilag
nagyban támaszkodtam más kutatási kérdéseket taglaló, ugyanakkor hasonlóan kis
mintájú vállalati kutatásokra. Becsülni tudtam a Suzuki importhányadát, el tudtam
különíteni a beszállítókon belüli csoportokat, s természetesen képet kaptam a teljes
mintáról, illetve a beszállítói rendszer mőködésérıl is.
Egyetlen vállalat, a Magyar Suzuki Rt. beszállítói hálózatát vizsgáltam. Ennek több oka
volt. A vállalat az 1990-es évek elejétıl (az európai hozzáadott-érték elıírások miatt)
tudatosan törekedett a hazai beszállítói hálózat bıvítésére, így volt egy olyan
alapsokaság, melyen a kutatást el lehetett végezni. A Suzuki japán vállalat révén
elızetes várakozásaim szerint közel áll a toyotizmus mőködéséhez, mely témakör
hazánkban viszonylag feltáratlan. Jelentıs vállalatról van szó, mely árbevételével,
exportteljesítményével,

foglalkoztatotti létszámával a magyar gazdaság egyik

meghatározó szereplıje, döntései, mőködése hatást gyakorol az egész gazdaságra.

Összefoglalóan, kutatási kérdéseim a következı voltak:
-

Mennyire érvényesülnek a toyotizmus beszállítói hálózatra vonatkozó elvei,
ismérvei a magyar gyakorlatban?

-

Mekkora a Suzuki importhányada?

-

Milyen típusú beszállító vállalatok különíthetık el a Suzuki beszállítói
rendszerében?

-

Milyen szerepet játszanak a magyar vállalatok az autóipari vertikális láncban?

A dolgozat nagy része és az empirikus felmérés az autóipart különösen mélyen érintı
válság elıtt készült, így az elemzett adatok is az ezt megelızı állapotot tükrözik. Mivel
azonban a 20. század jelképének számító autóipar válsága jóval túlmutat egy egyszeri
pénzügyi sokk következtében bekövetkezı, illetve ciklikus visszaesésen, s jól láthatók
egy olyan paradigmaváltás jelei, amely többek között a fogyasztói mintákat, a
technológiát, a tulajdonosi szerkezeteket és ezeken keresztül a beszállítói hálózatokat is
10

érinti, feltétlenül elemeznem kell a válság dolgozatom szempontjából releváns hatásait.
Az autóipar strukturális leírásánál, az empirikus eredmények értelmezésénél, a
versenyképesség és a jövıkép elemzésénél ki fogok térni a válság már megmutatkozott,
illetve hosszabb távon lehetséges hatásaira.4

4

A válsággal kapcsolatos irodalomkutatást 2010 májusában zártam le, a dolgozatot 2010 augusztusában
fejeztem be.
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I. A mőködıtıke-beruházások integráltsága: fogalmak
és nemzetközi kitekintés
A közvetlen külföldi beruházás (FDI) a tıkének a külföldi befektetését jelenti, olyan
vállalkozás formájában, amelyet a tıke tulajdonosa, illetve annak megbízottja
közvetlenül ellenıriz. Ezt gyakran tévesen azonosítják a marxi elméletbıl vett
mőködıtıke exportjával, holott ez utóbbi elvileg magába foglalja a külföldi vállalatok
részvényeinek a megvásárlását is, tehát elvileg a portfolióberuházások egy részét. A
mőködıtıke a marxi elméletben szemben áll a kölcsöntıkével, hiszen a mőködıtıke a
termelés folyamataiban az élı emberi munkának és a termelés anyagi eszközeinek az
összekapcsolását jelenti, s nemcsak jövedelmet biztosít, hanem újra is termelıdik,
mindvégig a tulajdonosok ellenırzése alatt marad, közvetlen jövedelmet biztosít. Ezért
a portfolióberuházások részvényformája is ide tartozik, s ettıl csak a másnak
használatra valamilyen díj (kamat) fejében átadott kölcsöntıke különbözik (Szentes,
1995). A nemzetközileg ismert definíciók nagy része a tulajdonosi befolyás 10%-os
szintjét tekinti választóvonalnak az FDI és a portfolióberuházások között.5
A külföldi cégek hazai gazdasági szereplıkkel kialakult kapcsolatait, azok mennyiségét,
minıségét, mélységét a „magas fokú integráltság – enklávészerő mőködés” tengely
végpontjai mentén helyezhetjük el.

A legáltalánosabb, tankönyvszerő definíció

(Szentes,

a

1995)

az

enklávéjelleget

következıképpen

határozza

meg.

Az

exportenklávé-jelleg számszerően a visszatartott érték (melynek részei: a vállalat által
kifizetett bér, a helyi inputelemek értéke, a befizetett helyi adók összege és a helyi
tulajdonosoknak juttatott profit) és az összes export arányában határozható meg.
Amennyiben ez az érték kicsi, a vállalat tevékenysége exportenklávé-szerő.
Én az exportenklávé fogalmát a gazdaság olyan szegmenseire, vállalataira értem,
amelyek a gazdaság többi szereplıjétıl elkülönülnek, kapcsolódási hatásaik
elenyészıek, hazai beszállítókat nem vagy alig alkalmaznak, magas importaránnyal
dolgoznak.6 Itt tehát az exportenklávé egyrészrıl szigetszerőséget, másrészrıl

5

Lásd errıl például az OECD (1999) FDI-ról szóló nagyon részletes fogalomgyőjteményét, s Lipsey
(2001), a fogalom történetével foglalkozó összefoglalóját.
6
Bár az Egységes Belsı Piacon az export és az import fogalma új értelmet nyer, a dolgozatban
Magyarországot tekintem elemzési egységnek, vagyis a más EU-tagországokból származó termékek is
importnak számítanak
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aránytalanul nagy exportorientációt takar (mindez nem mond ellent a fenti
definíciónak, azonban kibıvíti azt).
A közvetlen külföldi beruházások és a befogadó ország közti gazdasági kapcsolatok
egyik legfontosabb területét a külföldi cégek és a hazai vállalatok közti kapcsolatok
jelentik. A kapcsolatok iránya és a vállalatoknak a termelési láncban elfoglalt helyzete
szerint alapvetıen három típust különböztethetünk meg.

A hátrafelé irányuló

kapcsolatok esetében a külföldi cég a hazai gazdasági szereplıktıl termékeket vagy
szolgáltatásokat vásárol, míg elıre irányuló kapcsolatok esetében a külföldi vállalat
ezeket hazaiaknak adja el. Tágabb értelemben nem csupán hazai vállalatokról lehet szó,
hanem minden olyan gazdasági szereplırıl (egyetemek és más oktatási központok,
kutatóintézetek, kormányzati szervezetek), amelyektıl a külföldi vállalat terméket vagy
szolgáltatást vásárolhat, illetve amellyel együtt tud mőködni. Horizontális kapcsolatok
esetében az értéklánc hasonló szintjén levı vállalatokkal mőködik együtt.7
Az általánosabb nemzetközi kitekintés, mely ebben a fejezetben olvasható, rendkívül
fontosnak látszik ahhoz, hogy a magyarországi tapasztalatokat globális összefüggésbe
ágyazhassuk, értékelhessük, képet kapjunk e tapasztalatok tipikus, illetve specifikus
voltáról. Másrészrıl az enklávéfogalom különbözı megközelítéseinek bemutatása,
pontosítása, tágabb kontextusba helyezése elengedhetetlen, annál is inkább, mert a
fogalomnak nem létezik egységes definíciója, a különbözı megközelítési módok az
integráltság különbözı dimenzióit ragadják meg, s a fogalomhoz nem kapcsolódik
egységes elméleti keret sem. Országtól, régiótól, korszaktól, vállalattól, kutatási
súlypontoktól nem függetleníthetı fogalomról van szó, s a legfontosabb nemzetközi
példák áttekintése elengedhetetlennek tőnik.

I. 1. Az enklávéfogalom kialakulása és a fejlıdı országok példái
Az enklávé fogalma a közgazdasági szakirodalomban elıször a fejlıdı országokkal
kapcsolatban merült fel (Ranis, 1984): számos elemzés taglalta bizonyos fejlıdı
országok

szektorainak

enklávéjellegét,

akár

külföldi

zöldmezıs

beruházások

következtében alakultak ki, akár valamely igen jövedelmezı (de nem feltétlenül külföldi
7

A klasszikus beszállítói viszony (termék szállítása vagy szolgáltatás nyújtása a megrendelı vállalatnak)
mellett számos más forma is létezik. Az alvállalkozói kapcsolat esetén az alvállalkozó által végzendı
munkafolyamatot, a megrendelt termék mőszaki és egyéb specifikációit a megrendelı részletesen
szabályozza, a végsı gazdasági eredményért a fıvállalkozó a felelıs. Futó-Hurton (1997) szerint ez
kizárja kereskedelmi áruk szállítását, de ide tartozhat a bérmunka és az ipari szolgáltatások egy része is. A
kooperáció rögzített és hosszabb idıre szóló horizontális vagy vertikális megállapodás a vállalatok között,
azonban ezek nem esnek a hagyományos értékesítési kapcsolatok körébe.
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tulajdonú) szektor különült el a gazdaság többi részétıl (Jodice, 1980). Az UNCTAD
által összeállított World Investment Report általánosságban is valós veszélynek nevezi
az enklávészerő fejlıdést (UNCTAD, 2007), bár kiemeli annak ágazati és
országspecifikus jellemzıit. Elırebocsátva meg kell jegyezni, hogy bár a fejlıdı
országokra, illetve a gyarmati típusú tıkekivitelre vonatkozó lent elemzett
megállapítások Magyarországra korlátozott érvényőek, az enklávé és az integráltság
fogalmának meghatározásához a történelmi és nemzetközi példák elemzése feltétlenül
szükséges.
Az enklávészektorokra Myrdal (1956) szerint a kifelé kapcsolódás, a külföldi
tulajdonlás révén a profit külföldre szivattyúzása a jellemzı, és így nem képzıdik
fizetıképes kereslet a gazdaság többi szektorában. Egy másik poszt-keynesiánus
közgazdász, Singer (Singer-Ansani, 1992) szerint a külföldi mőködıtıke-beruházások a
gyengén fejlett országoknak csupán fizikai és földrajzi értelemben részei, gazdaságilag
valójában a beruházó országok kihelyezett egységei. Ennél pontosabb meghatározást ad
Lall (1978), aki a transznacionális vállalatok és a legkevésbé fejlett országok között
kialakuló kapcsolatokat direkt és indirekt csoportra osztja. Az elsı csoportba a
hirschmani (késıbb részletesen elemzett), vállalatok közötti elıre- és hátrafelé irányuló
beszállítói kapcsolatokat sorolja, míg az indirekt hatások közé tartozik többek között a
gazdasági szerkezetre gyakorolt befolyás, a marketing, menedzsment eszközök és
technológiák terjedése, a vállalati hatékonyság változása. Az elıre és hátrafelé irányuló
kapcsolódási hatások mérése számtalan problémába ütközik, Hirschman elsısorban a
beszállítók által foglalkoztatott létszámra gyakorolt befolyást tartja fontosnak
(Hirschman, 2000).8 Amirahmadi-Wu (1995) az integráltság fontos tényezıjének tartja
a befogadó ország munkavállalóinak kifizetett bért is. Ennél találunk jóval pontatlanabb
megközelítéseket is, például Masos (1967) a befogadó országban elköltött
pénzmennyiséget viszonyítja a teljes árbevételhez.
Mivel mind történetileg, mind a közgazdasági irodalomban az enklávéjelleg elıször a
fejlıdı országokkal kapcsolatban merült fel, ezért elemzésem során én is ezeket
tárgyalom elıször, ezután térek rá fejlett országbeli, illetve térségünkbeli példákra. Az
elemzés nem függetleníthetı a gazdaságtörténeti kontextustól, a fejlıdı országok által
8

Ezen kívül Hirschman megjegyzi, hogy diverzifikáltabb szerkezető, fejlettebb országok esetében a
nagyvállalatok beruházásai éppen olyan fontosak munkahelyteremtés szempontjából, mint a kisvállalatok
beruházásai. Éppen a kapcsolódási, áttételes hatások révén fejtenek ki hasonló hatást, mint a
hagyományosan munkaerı-intenzívebb kis- és közepes vállalatokhoz történı beruházások, amelyek igen
pozitív foglalkoztatási hatásai mindig is evindensek voltak.
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alkalmazott stratégiai kereskedelempolitikáktól (nevezetesen az importhelyettesítéstıl
és az exportösztönzéstıl), az országok fejlettségétıl, méretétıl, illetve a betelepülı
vállalat által végzett tevékenységtıl, annak technológiai fejlettségétıl.
Lall (1978) több tucat fejlıdı országot vizsgálva megállapítja, hogy azok a
transznacionális

vállalatok,

amelyek

olyan

országban

fektettek

be,

ahol

importhelyettesítı gazdaságpolitikát folytattak, sokkal kiterjedtebb kapcsolatokat
építettek a helyi vállalatokkal, mint az exportösztönzı országban mőködık. A
modernebb technológiát használó vállalatok egy fejlıdı országban nehezen találnak
megfelelı partnert, nagy a különbség tehát egy félvezetıket, illetve egy háztartási
elektronikai cikkeket gyártó vállalat között. Az egy-egy erıforrásra (például olcsó
munkaerıre) épülı tevékenységek is elkülönülnek a befogadó ország gazdaságától. A
hazai vállalatok technológiai színvonala, fejlettsége szintén befolyásolja a mőködıtıkeberuházások integráltságát, hiszen gyakori probléma a potenciális beszállító partnerek
hiánya. Nagyon fontos tehát a fenti kutatás azon tanulsága, hogy a strukturális
jellemzıktıl soha nem lehet az integráltság kérdését elvonatkoztatni.
Hirschman ma már klasszikusnak számító mőve (Hirschman, 1958) a fejlıdı országok
és a külföldi cégek vertikális kapcsolatait a kiegyensúlyozatlan növekedés felé tett elsı
lépcsınek tekintette, amely a hazai vállalatokat kizsákmányolja. Lall (1978) ezt
továbbgondolva megállapítja, hogy a hazai vállalatoktól vásárolt inputok aránya
(mennyisége) önmagában nem sokat mond, mivel semmit nem árul el a kapcsolatok
minıségérıl, a hazai vállalatok számára elérhetı hasznokról. A fejlıdı országok
példáján keresztül megállapítja, hogy bár igaz, hogy a befogadó országoknak érdekük a
kapcsolatok erısítése, mégis minden esetben meg kell vizsgálni azt, milyen elınyöket
hordoz ez a hazai vállalat számára. A kapcsolat (legyen akár elıre-, akár hátrafelé
irányuló), nagyon sok esetben sokkal többet jelent, mint egyszerő piaci tranzakció: a
vállalatokat számtalan módon hatnak egymásra, tudatosan, illetve externáliák révén is
(Lall, 1978). Kutatásom szempontjából az idézett mőveket azért tartom fontosnak, mert
felhívják a figyelmet a kapcsolatok minıségének kérdéskörére, valamint arra, hogy a
hazai vállalatok technológiai színvonala kulcsfontosságúnak tekinthetı a kapcsolatok
kialakításának szempontjából.
A fejlıdı országok gazdaságát, különösen a külföldi tıke szerepét, a beszállítói
kapcsolatokat lehetetlen elemezni anélkül, hogy ne térnénk ki az importhelyettesítı,
valamint az exportösztönzı politika idevonatkozó kérdéseire. Különösen fontosak az
exportösztönzı, külföldi tıkén alapuló országok idevonatkozó tapasztalatai, hiszen
15

hazánk gazdaságpolitikája (ebbıl a szempontból) számos hasonló vonást mutat, illetve
mutatott, különösen az 1990-es években.
Azok a fejlıdı országok, amelyek az iparosítás és a fejlıdés útjának exportösztönzı
módját

választották,

sok

esetben

külföldi

mőködıtıke-importra

támaszkodva

exportösztönzı zónákat, különleges gazdasági övezeteket, vámszabad-területeket
alakítottak ki. A nyitottabb ázsiai országok 1960-as, illetve 1970-es évektıl kialakított,
külföldi tıkére alapozott exportösztönzı rendszerei, zónái igen sokfélék (részletes
leírásukat és fajtáikat lásd: Amirahmadi-Wu, 1995), mintájukat néhány más régióban
található fejlıdı ország (többek között Mexikó, Mauritius, Dominikai Köztársaság),
illetve zártabb, importhelyettesítı politikát folytató ázsiai ország (mint például India és
Pakisztán) is követte.
Kutatásom szempontjából az exportösztönzı zónáknak két tulajdonságát kell kiemelni:
egyrészrıl fejlıdésüket sok esetben külföldi tıkére alapozták (illetve éppen a külföldi
mőködıtıke-import serkentése érdekében hozták ıket létre), másrészrıl elkülönültek a
gazdaság többi részétıl. Számos pozitív hatásuk (változó mértékben, de minden esetben
nıtt a foglalkoztatás és a tıkeállomány, általában nıtt az export) ellenére a
technológiatranszfer területén kitőzött célok nem vagy alig valósultak meg,
kapcsolódási hatásaik gyengék, hazai beszállítói hálózatuk alig van (Amirahmadi-Wu,
1995). A technológiatranszfer fıként a külföldi vállalat által végzett tevékenység
függvénye, míg az idézett kutatás a hátrafelé irányuló kapcsolódási hatások kialakulása
és a fogadó ország gazdasági fejlettsége között lát pozitív kapcsolatot. Még a fejlettebb
Dél-Koreában is csupán 30% volt a Koreában vásárol hazai alapanyag aránya, s ennek
is több mint fele az exportösztönzı zónán belüli vállalatoktól származott. Igaz, az elıbbi
arány 1991-re 45%-ra emelkedett, de Tajvanban is csak 25%, Indonéziában és a Fülöpszigeteken 15%, Malajziában 3%. Az UNCTAD adatai szerint az elektronikai iparban
Malajziában 62%-os, Thaiföldön 40%-os volt a helyben gyártott alkatrészek aránya az
iparági teljes beszállításon belül. Az 1990-es években a személygépkocsi-gyártásban
Malajziában 30-40%, Thaiföldön 19% volt a helyben termelt inputok aránya
(UNCTAD, 2001).
Általánosságban tehát igen magas az importarány, a hazai gazdasági szereplıkkel
kialakuló kapcsolatok, akár a hátrafelé, akár az elıre irányulókat tekintjük, igen
gyengék.9 A hazai alapanyagok ára és minısége nem megfelelı, ehelyett a vállalatok
9

Ezt maga a szabályozás (exportösztönzı cél, export mennyiségére vonatkozó elıírások, vámmentesség
biztosítása) is „elısegítette”.
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globális beszállítói hálózatukra támaszkodnak, s a magas importarány végsı soron
alacsony nettó exporttal jár együtt. Megállapítható tehát, hogy külföldi tıkeimportra
alapozott exportösztönzı stratégia a fejlıdı országokban általában szerény hazai
beszállítói hányadot eredményezett.
Ezen túlmenıen a világgazdaság számos fejlıdı országáról születtek elemzések, Costa
Rica-tól (Weisskoff – Wolff, 1977), az angolai kıolajiparon (Le Billon, 2001) át az
Indiában befektetett brit tıke hatásáig (Nath, 1997). Bár Goss-Conway (1992) a karibi
térség példáján enklávéként mőködı konkrét vállalatokat is említ, a mőködıtıke
vonzására

épülı

stratégiát

fenntarthatónak

tartja.

Összességében

azonban

a

tapasztalatok (függetlenül az alkalmazott gazdaságpolitikától) igen vegyesek. A
továbbiakban néhány fontos, illetve jellegzetes ország és régió példáját vizsgálom meg.
Kínában a különleges gazdasági övezetek a fejlıdı országok (egyáltalán nem
felülmúlhatatlan) átlagánál sikeresebbek voltak, rendkívül sok tıkét vonzottak. Az
integráltságra vonatkozó megállapítások is pozitívabbak a fejlıdı országok fent
elemzett képénél. Amirahmadi-Wu (1995) a következı pozitív magyarázatokat emeli
ki: a befektetések több szektorba irányultak, így változatosabb gazdasági struktúrát
hoztak létre, a gazdaságpolitika nagyobb hangsúlyt fektetett a hazai vállalatokkal
létrehozandó kapcsolatokra és a technológiatranszferre, a kínai vállalatok nagy számban
kapcsolódtak be alvállalkozóként a termelési folyamatokba, váltak beszállítóvá; mindez
kedvezıen hatott a kínai régiók fejlıdésére. Hozzájárult ehhez, hogy a kínai tıkeimport
stratégiája sokféle lehetıséget adott a külföldi vállalatoknak, a különleges gazdasági
övezetek zöldmezıs vállalataitól kezdve a vegyes vállalatok létrehozásáig. Kamath
(1990) áttekintı elemzése például kiemeli a menedzseri tudás áramlását, a közepesen
fejlett technológiák transzferét, Ash-Kueh (1993) pedig a foglalkoztatás, illetve
(multiplikátor hatások révén) a GDP növekedését elemzi, s megerısíti a pozitív hatások
érvényesülését.
Ezt a pozitív képet azonban számos másik kutatás árnyalja. Chuang és Lin (1999) a
Kínában újonnan létrehozott, tajvani tulajdonú vállalatok beszerzéseit vizsgálva igen
magas importarányt állapított meg: a vállalatok a gépek, berendezések, félkésztermékek 85%-át tajvani leányvállalatoktól importálják, s az anyagok és más inputok
esetében is 70%-os ez az arány. Igaz, az importarány késıbb csökken, s nagyobb
szerephez jutnak a helyi vállalatok.
Luo-Howe (1993) a Xiamen kínai tartományba irányuló befektetések példáján
keresztül, a gazdasági hatásokat elemezve kiemeli ugyan a foglalkoztatási hatást,
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meglehetısen szomorú képet fest azonban a kapcsolódási hatásokról. A nyersanyagok
és félkésztermékek 75%-a Tajvanból származik, míg a késztermékek 85%-a
exportpiacokra kerül, s számos olyan vállalat is van, amelynek nincsenek kapcsolatai a
kínai gazdasággal.
Ezzel szemben Li és Yeung (1999) két shanghaji vállalat (a Volkswagen és a Shanghai
Bell nevő vegyesvállalat) kapcsolatait részletesen megvizsgálva arra a következtetésre
jut, hogy a kapcsolódási hatások épp a munkahelyteremtés, technológiatranszfer, a
növekedés, valamint a menedzsment technikák terjedése révén érvényesülnek. Ezen túl
– nem kis részben a kormányzati támogatás hatásaként – egyre több vállalat
kapcsolódik be beszállítóként az elemzett vertikális láncba: a Volkswagen egyik
modellje esetében 1987-rıl 1997-re 5,7%-ról 92,9%-ra nıtt a kínai beszerzés aránya.
Igaz, mindkét vállalat fıként a shanghaji és az azt övezı régiókból választja beszállítóit,
növelve ezzel a gazdaság dualitását.
Fan (2002) fıként a technológiatranszfer kérdéseit elemezve megjegyzi: az egyes
empirikus kutatások módszertanilag, s eredményeikben is rendkívül ellentmondásosak.
Bár egyértelmő következtetéseket (mint például a mőködıtıke növekedéshez való
hozzájárulását) ki lehet mutatni, a külföldi cégek a kínai vállalatok közti kapcsolatokról
általános következtetést levonni igen nehéz.
Az idézett kutatások kellıképpen árnyalt képet adnak a kínai beszállítók helyzetérıl és
a külföldi vállalatok integráltságáról, a fentiek értelmében a trendek a kínai beszállítók
számára viszonylag bíztatóak, s az eredmények ilyen szempontból is messze
felülmúlják a fejezet elsı részében elemzett fejlıdı országokat.
Latin-Amerika sok országában, ahol csökkent az importhelyettesítés szigora, szintén
lényeges kérdéssé vált a beruházások enklávéjellege. A hagyományosan zárt latinamerikai

gazdaságok,

bár

megengedték

külföldi

vállalatok

alapítását,

az

importhelyettesítı logikának megfelelıen, helyi beszállítói minimumra vonatkozó
elıírásokat vezettek be.
Mexikó például 1962-ben 60%-os helyi beszállítói minimumot írt elı az autógyártók
számára, Brazíliában és Argentínában ez megközelítette a 100%(!)-ot.10 A liberalizációs
10

Nem tartozik szorosan kutatásom gondolatmenetéhez, de meg kell jegyezni, hogy a helyi beszállítói
minimumra vonatkozó elıírások az importhelyettesítés klasszikus problémáit (lásd például Södersten,
1985) hozták elı: legfontosabb ezek közül az alacsony hatékonyság fenntartása, mivel az inputok drágák
voltak. A magasabb helyi tartalmat elıíró országokban ezen (ekkor még piackeresı) vállalatok termékei
drágábbak is voltak az alacsonyabb beszállítói minimumot elıíróknál. A helyi beszállítói minimumra
vonatkozó szakirodalmi vitát azért sem elemezném, mert a jelenlegi nemzetközi szabályozási
környezetben hazánk szempontjából teljességgel irreleváns, hiszen a WTO égisze alatt mőködı TRIMs
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tendenciákkal, az exportösztönzı stratégiára történı áttéréssel (elıször Mexikóban),
fokozatosan leépítették a hazai beszállítási minimumra vonatkozó elıírásokat, s
mindegyik országban csökkent a hazai beszállítók aránya. Ezt az UNCTAD (2001)
elemzései is bizonyítják: Brazíliában 1990-ben az autóipari az inputok 85%-át helyben
termelték meg, s ez az arány jelentısen csökkent a késıbbi években.
Különösen érdekes ebbıl a szempontból a mexikói Határmenti Iparosítási Program
(közismert néven Maquiladora Program), amely 1965-tıl tette lehetıvé az ország északi
határának mentén kialakított vámszabad-területeken a külföldi tulajdonú cégek
létrehozását. Ezek az olcsó munkaerıre épülı import- és exportorientált vállalatok
szinte definíciószerően enklávéként mőködtek. Az 1980-as évek elején az ország teljes
területére kiterjesztették a programot. A mexikói maquiladora jellemzıi: erısen
exportorientált, alacsony munkabérekre alapozott termelés, magas importarány,
alacsony mexikói hozzáadott-érték, s a nagyfokú koncentráció miatt mindez növeli a
regionális egyenlıtlenségeket (Ellingstad, 1997). Mindezek a jellemzık azonban
némiképp változtak az utóbbi évtizedekben: a termelési technológia valamelyest
fejlıdött, némileg szakképzettebb munkaerıt is igényelve – mindez nem jelentett
azonban alapvetı átalakulást. Nem meglepı, hogy ekkorra a fent elemzett, beszállítói
minimumot elıíró szabályozás is a teljes szabadság irányába fejlıdött, súlyosan
nyitvahagyva ugyanakkor az integráltság kérdését.
Ennek némiképp ellentmond Bennet-Sharpe (1979) autóiparra kiterjedı történeti
elemzése, amely szerint Mexikóban a helyi beszállítói minimumra vonatkozó elıírások,
illetve az importhelyettesítı korszak idejének beruházásai teremtették meg a késıbbi
exportorientált külföldi beruházások hazai vállalati bázisát. Így inkább van szó szerves
fejlıdésrıl, mint az importhelyettesítés-exportösztönzés, illetve a piackeresı versus
exportorientált külföldi beruházások közötti szöges ellentétrıl: az importhelyettesítı
politikának köszönhetıen fejlıdtek ki azok a tevékenységek, amelyek a betelepült
vállalatokat egyre több alkatrésszel, részegységgel képesek ellátni. Blomström (1986)
azonban kifejti: bár a mexikói gazdaság esetében a külföldi cégek jelenléte pozitívan
korrelál a strukturális hatékonysággal, a külföldi vállalatok jelenléte csak a gazdaság
modernebb részeire van hatással, s a technológiai hatások nagy része is inkább a
növekvı verseny miatt fejti ki hatását.

(Trade Related Investment Measures, Kereskedelmi Vonatkozású Beruházási Szabályok) egyezménye
ezek alkalmazását tiltja, s az EU belsı piaci szabályozásával is ellenkezik.
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Az UNCTAD szektorális adatai szerint az elektronikai iparban 28%-os volt a
Mexikóban termelı vállalatok részesedése a beszállításokból, s a mexikói tulajdonban
levı hazai vállalatoké csupán 3%, amely rendkívül alacsonynak számít (UNCTAD,
2001).11
Ellingstad (1997) nyomán fel lehet tenni a kérdést, hogy a klasszikus centrum-periféria
viszony (melynek szembetőnı példája az USA és Mexikó közti kapcsolatrendszer
tanulságai) Magyarországra és a térségre mennyire vonatkoztathatók? Az egyik
legfontosabb különbség a magyarországi nagyobb hozzáadott-érték, illetve a képzettebb
munkaerı, a fenti jellemzık többsége (magas importarány, különösen a magas
hozzáadott-értékő alkatrészek esetében, anyaországinál alacsony bérek, regionális
különbségek növekedése) azonban a magyarországi beruházásokra éppúgy érvényes.
A latin-amerikai példák azzal a fontos tanulsággal is szolgálnak, hogy nem szabad
eltekinteni a beruházások ágazati jellegétıl (UNCTAD, 2007). A kitermelıiparban
mőködı

külföldi

vállalatok

lényegesen

elszigeteltebben

mőködnek,

mint

feldolgozóipari, illetve szolgáltatást végzı társaik: a gépek, felszerelések szinte
kizárólag importból származnak, s csak az eszközök egy része, illetve a szolgáltatások
származnak hazai cégektıl.
Jó példa erre, hogy a chilei bányaipari vállalatok gyakorlatilag minden szofisztikált,
magasabb technológiai színvonalat képviselı tárgyi eszközt importálnak, a hazai
vállalatok fıként a szerelési, szállítási, takarítási szolgáltatásokat végzik, magasabb
hozzáadott-értékő szolgáltatásoknál a hazai vállalatoknak nincs esélye bekapcsolódni
(UNCTAD, 2007).
Egy Ghánára vonatkozó kutatás (Aryee, 2001) már az értékláncra vonatkozó pontosabb
megállapítást is tesz: az országban 1998 és 2000 között mintegy 60 olyan vállalatot
alapítottak, amelyek külföldi kitermelıipari vállalatok részére végeztek különbözı
szolgáltatásokat; e vállalatok nagy része külföldi volt. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy
az enklávéjelleg vizsgálatánál a teljes beszállítói láncot, nem csak az elsıszintő,
közvetlenül beszállító cégeket kell elemezni, s meg kell különböztetni a hazai tulajdonú,
s a befogadó országban mőködı, ám külföldi tulajdonú vállalatokat.
Láthattuk, hogy az enklávéjelleg problémaköre a fejlıdı országok gazdaságtanának
egyik kedvelt és régóta elemzett kérdése. Az idézett többtucatnyi kutatás azt mutatja,
11

A mőködıtıke által vezérelt térségünkbeli fejlıdési modellt kritikával illetık (például Pavlínek, 2004,
52. old.) hazánkat „Európa Mexikójának” nevezi, amely a jövıben Maquiladora-szindrómától
szenvedhet, olyan mértékben függıvé vált a külföldi tıkétıl. Ebbıl a szempontból árnyalhatjuk a szlovák
gazdasági csodáról kialakult teljes egészében rózsaszín bezzeg-ország képet is…
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hogy – bár léteznek pozitív példák és trendek – alapvetıen a külföldi vállalatok
integráltsága a fejlıdı országokban igen gyenge, kevés hazai vállalat tud kapcsolódni a
beszállítói rendszerekhez. Ennek oka (túl a beruházó vállalatok stratégiáján) a legtöbb
esetben a hazai vállalati szféra több dimenzióban (technológia, termelési kultúra,
tıkeellátottság stb.) megmutatkozó gyengesége. Tanulságos, hogy a gazdasági nyitás,
illetve az importhelyettesítı politika feladása együtt járhatott a hazai beszállítói hányad
csökkenésével, illetve (a hazai vállalatok fokozatos erısödésével) annak növekedésével
is.

I. 2. Integráltság és a fejlett országok példái
Hiba lenne azonban csupán a fejlıdı országokat vizsgálni, hiszen európai, illetve
térségünkbeli példák és tapasztalatok szintén hozzájárulnak az integráltság kérdésének
megértéséhez, s releváns példaként szolgálhatnak.
Az európai példák közül különösen Írország, Görögország, Spanyolország és Portugália
modelljét tekintették sokáig olyan mintának, amelybıl térségünk országai tanulságokat
vonhatnak le az EU-csatlakozás, a mőködıtıke hatásai, a kohézió, és általában a
gazdasági felzárkózás receptjei tekintetében (lásd például: Laski – Römisch, 2003). Ez a
(különösen 2004 környékén divatos) összehasonlítás és receptkeresés véleményem
szerint sok esetben nélkülözte mind a történeti, mind a világgazdasági dimenziót,
azonban (szőknek is tekinthetı) szempontomból sok tanulsággal szolgálhat. Fıként
azért, mert az integráltság-enklávészerőség megértéséhez, mérésének módszertanához
ezek a kutatások nagyban hozzájárultak. Ebben a fejezetben csupán a leginkább
tanulságos Írország és Spanyolország, valamint néhány jellegzetes centrumország
példáját elemzem.
Írország

esetében

több

szempontból

vizsgálták

a

mőködıtıke-beruházások

integráltságának kérdését. Görg és Ruane több tanulmányban is részletesen elemezték
az ír gazdaság rendkívül tanulságos példáját, a külföldi tıkeberuházások és a hazai
vállalatok kapcsolatát (Görg-Ruane, 1997a; Görg-Ruane, 1997b; Görg-Ruane, 1998;
Görg-Ruane, 2000; Ruane, 2001).
Szempontomból lényeges, hogy az enklávéjelleg mérésének módszertana az írországi
példákon finomodott a legtöbbet. Írország sajátos, nagyarányú külföldi mőködıtıkeimportra alapozott modernizációs stratégiája miatt kulcsfontosságú volt a helyi
vállalatok beszállítóvá válásának folyamata. Kezdetben a hazai gazdaságtól viszonylag
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elkülönülten mőködtek a külföldi vállalatok, s ebben szerepet játszott a hazai vállalatok
alacsony technológiai színvonala, kapacitáshiánya is. Írországban az enklávéjelleg
oldódásában három (egymással összefüggı) tényezı játszott kulcsszerepet: a külföldi
vállalatok egyre jobban igényelték a helyi vállalatok félkész-termékeit, jelentısen
növekedett a hazai vállalatok termelési kapacitása, illetve a gazdaságpolitika is nagyobb
figyelmet fordított a kérdésre (Ruane, 2001).
Stewart (1976) kezdetben az enklávéjelleget igen egyszerő módon mérte: az Írországban
vásárolt inputok (nyersanyagok, félkésztermékek, igénybe vett szolgáltatások) értékét
viszonyította a vállalat teljes outputjához. Ez a módszer alkalmas a vállalatok közötti
kapcsolatok mérésére (hirschmani értelemben), nem méri azonban az ágazatok közötti
(inter-sectoral) relációkat, sem a vállalatok közötti függıségi viszonyokat, sem a
vállalatok közötti együttmőködés minıségi, technológiai dimenzióit.
Görg-Ruane (1998) a kapcsolatok mérésénél csupán a nyersanyagokat és a
félkésztermékeket

veszik

számításba,

nem

foglalkoznak

az

igénybe

vett

szolgáltatásokkal. Ennek véleményük szerint két oka van. Az egyik, hogy a
szolgáltatások egy része kevéssé importálható, a helyi vállalatok így elınyben vannak a
külföldiekhez képest, s ebben az esetben az importarány torzítana – a hazai vállalatok
javára. Másik, és ennél fontosabb ok, hogy az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó
kérdések (a szolgáltatások sokféle és szerteágazó volta miatt) megnehezítenék, és
bonyolulttá tennék a kutatást. Ezzel a problémával saját kutatásomnál én is
szembesültem, s hasonlóképpen jártam el, kénytelen voltam az igénybe vett
szolgáltatásoktól eltekinteni.
A két szerzı 1982-1995 közötti adatokra alapozva az ír elektronikai ipart vizsgálva
megállapította, hogy a külföldi vállalatok inputjának átlagosan 24%-a származik ír
cégektıl, igaz, ez az arány folyamatosan növekszik. Ez az importarány lényegesen
magasabb, mint a hazai vállalatok hasonló mutatója. A kutatás egyértelmő kapcsolatot
tárt fel az importarány és a vállalatméret, valamint az importarány és a vállalat által
végzett tevékenység között is. Minél nagyobb a cég, annál kevesebb a hazai beszállítója,
sıt, a vállalat növekedésével is nı az importarány. Ennek oka részben, hogy a nagyobb
cégek internalizálják a vertikum egyes részeit, másrészt az ír cégek kapacitáskorlátja
nem mindig teszi lehetıvé a nagyvállalatok által igényelt hatalmas volumenő
beszállításokat. A termék magasabb technológiai színvonala egyúttal magasabb
importarányt is takar. A vizsgált külföldi tulajdonú vállalatok jóval nagyobb
exportaránnyal rendelkeznek, mint a hazai cégek. Ruane (2001) felhívja a figyelmet
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arra, hogy az ír gazdaságpolitika beszállítókat támogató tapasztalatai a rendszerváltó
országok számára felhasználhatók.12
Az UNCTAD Írországra vonatkozó kutatásai ugyanakkor azt mutatják, hogy az 1990-es
években számottevıen, 8%-ról 24%-ra nıtt a hazai beszállítások részesedése az
elektronikai iparban (UNCTAD, 2001). A beszállítói arány növekedésében nagy
szerepe volt az 1985-ben alapított, s az ír Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó
Enterprise Ireland nevő szervezetnek, mely támogatta mind az ír vállalatok
kapacitáskiépítését, innovációit, mind a külföldi vállalatok partnerkeresését. A
programban (az erıs ágazati hangsúly mellett) a kormányzat és a külföldi cégek
közösen határozták meg a beszállítóik támogatásának prioritásait, a támogatandó
termékek körét (Sass et al., 2006). A beszállítói adatbázis létrehozása oldotta az
információs aszimmetriát, a személyre szabás segített abban, hogy a támogatások
valóban célt érjenek.
Megállapítható tehát, hogy Írország beszállítói szempontból viszonylag sikeresen
alkalmazkodott, azonban a kis méretbıl adódó hátrányok és a technológiai színvonal
különbségei miatt egyelıre nem sikerült a lehetıségeket teljes mértékben kihasználni,
bár ez nem az ír gazdaságpolitika hibája. Ez hazánk szempontjából is fontos tanulság.
A beszállítói hálózatok imént felvetett nemzetköziesedését az is mutatja, hogy még a
legfejlettebb országokban mőködı beszállítók is nagy arányban vannak külföldi
tulajdonban. Az Egyesült Királyságban mőködı tíz legnagyobb autóipari beszállító
közül nyolc külföldi tulajdonban van (ILO, 2005). Itt az UNCTAD szerint a hazai
beszállítások részesedése csupán 10-25% (!) között van, azonban ez az arány növekszik
(UNCTAD, 2001).
Turok (1993) a 1991-es adatok alapján a Skóciában mőködı külföldi vállalatok
importarányát vizsgálta, s megállapította, hogy a nyersanyagok esetében ez igen magas,
88%-os (igaz, ebbıl a teljes importarányra már csak a sziget kis nyersanyagkészlete
miatt sem lehet következtetést levonni). A kanadai (Globerman, 1979), illetve az
ausztrál tapasztalatok (Caves, 1974) a mőködıtıke-beruházások hatásairól már
évtizedekkel ezelıtt igen pozitívak voltak: elıbbi esetben a beszállítói kapcsolatok
nyomán, míg utóbbi esetben még a versenyhelyzetben is pozitív hatást gyakoroltak a
külföldi vállalatok a hazaiak termelékenységére.

12

Véleményem szerint az ír minta térségünk számára követhetetlen (más történelmi és gazdaságtörténeti
helyzet, kulturális és nyelvi különbségek stb.), az enklávéjelleg mérésére alkalmazott módszertan viszont
rendkívül hasznos.
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Fejlett országok esetében sem alakul ki automatikusan magas hazai beszállítói arány,
hiszen a beruházókat sok esetben saját külföldi partnereik is követik; a hatások azonban
a fent idézett kutatások mindegyike szerint általában pozitívnak mondhatók.
Térségünk szempontjából szintén sokak szerint tanulságos lehet a sokáig (autóipari
szempontból is) Európa perifériájának, ma fontos központjának számító Spanyolország
esete. Meg kell azonban jegyeznem, hogy Spanyolországban a külföldi autóipari (és
más feldolgozóipari) beruházások kezdetben fıként piackeresı céllal létesültek, és bár
az autóipari vertikum már ekkor is viszonylag magas specializációs fokot ért el, az
akkori importhelyettesítı, s a külföldi vállalatok mőködését korlátozó spanyol
gazdaságpolitika nem tette lehetıvé az exportorientált fejlesztéseket.
A protekcionista akadályok lassan oldódtak (ebben mérföldkövet az 1970-es, EK-val
között kereskedelmi egyezmény jelentett), s a gazdasági és külkereskedelmi
liberalizáció, az 1986-os európai integráció, a beruházás-ösztönzés kedvezményei
megteremtették a lehetıséget olyan exportorientált külföldi beruházásokra, amelyek
teljes mértékben integrálták Spanyolországot a globális autóipari hálózatok rendszerébe
(Molero, 2001). 1997-re a Spanyolországban gyártott autók 41%-át exportálták, s a
spanyolországi autó-összeszerelık 51%-ban importalkatrészeket dolgoztak fel.
A rendszerszintő egységeket gyártók számára (a minıségen és a pontos szállításon mint
alapkövetelményen túl), kulcskérdéssé vált a megfelelı méret elérése, hiszen csak így
válhattak globális beszállítókká. Ez elindított egy sajátos specializációs folyamatot: a
vállalatok a megfelelı méret elérése érdekében koncentrálták tevékenységüket, s
kiléptek azon szegmensekbıl, amelyekben ezt (kapacitáskorlát vagy más gyengeségek
miatt) nem tudták megtenni. Több esetben azonban a kellı méretet el nem érı spanyol
beszállítókat egyszerően felvásárolták a külföldi cégek; igaz jelentıs maradt a spanyol
vállalatok szerepe. Mindez koncentrált, oligopol piacot teremtett, s a spanyol beszállítói
ipar jelentıs mértékben növekedett (Aller et al. 1999).
Éltetı (2000) a spanyol és a magyar mőködıtıke-beruházásokat összehasonlítva
felhívja ugyanakkor a figyelmet a magyar és a spanyol modell közti olyan lényeges
különbségekre, mint a termelés volumenének hazai gyors és ottani lassú változásában, a
piacorientációban, a tıkebeáramlás formájában, a külföldi tıke súlyában, a
beruházásösztönzı politikában megmutatkozó különbségek. Tegyük még hozzá: a két
gazdaság mérete is jelentısen eltérı. A mégoly közelinek tőnı külföldi példák
alkalmazásának korlátairól tehát nem szabad elfeledkezni.
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I. 3. Néhány tipikus térségünkbeli ország autóipara az integráltság
tükrében
A külföldi mőködıtıke-beruházások vitathatatlanul kulcsszerepet játszottak térségünk
gazdasági átalakulásában, s a strukturális átalakulás mélysége szoros összefüggésben
van a külföldi tıke arányával (Hunya, 2001). Az autóipar ebbıl a szempontból is tipikus
példának tekinthetı, hiszen itt rendkívül magas a külföldi tıke aránya. A térségünkbeli
országokra vonatkozó írások hazánk beszállítói hálózatának elemzéséhez igen sok
relevanciával szolgálnak, csakhogy e kutatási terület a közép-kelet-európai országokban
viszonylag új, s a rendelkezésre álló adatok hiánya sajnos nem minden esetben teszi
lehetıvé a kérdéskör teljeskörő vizsgálatát. Ebben a fejezetben sem törekszem
teljeskörő áttekintésre, célom csupán a néhány igen tipikus (és ezért egymástól is sok
szempontból eltérı) ország elemzése.
A térség autóiparának hagyományai szerint három országcsoportot különböztethetünk
meg, a rendszerváltás idején háromféle örökséggel kellett térségünk országainak
szembenézni. A második világháború elıtti technológiai hagyományokra, hazai
fejlesztésre épült például Csehország autóipara; Romániában, Jugoszláviában,
Lengyelországban „nyugati” licenszek segítségével fejlesztették a technológiát, míg
hazánkban vagy épp Bulgáriában és Albániában a személygépkocsi-gyártás hiányzott,
viszont kialakult az autóalkatrész-gyártás (Pavlínek, 2002).
A privatizációval, illetve zöldmezıs beruházásokkal belépı külföldi tıke részben épített
erre az örökségre, részben átformálta azt. Az autóipar térségünk leginkább külföldi tıke
által dominált ágazatává vált, s a beruházásoknak, a külföldi vállalatok által behozott
technológiának,

az

új

termelésszervezési

eljárásoknak

megfelelıen

hatalmas

változásokon ment keresztül (Radosevic-Roziek, 2005).
Radosevic

és

Rozeik

(2005)

némiképp

sommásan

megállapítja,

hogy

az

alkatrészgyártás továbbra is Magyarország autóiparának fı tevékenysége maradt. Itt
azonban felmerülnek azok a kérdések, hogyan értelmezhetı ebben az esetben a
zöldmezıs beruházások szerepe, amennyiben azok kevéssé épültek rá a rendszerváltás
elıtti korszak struktúrájára, miként értékelhetı a Suzuki szerepe. Az Európai
Autógyártók

Szövetsége

(European

Automobile

Manufacturers’

Association)

elemzéseiben (EAMA, 2007) viszonylag nagy teret szentel a közép-kelet-európai
autóipar fejlıdésének, egyértelmő sikertörténetként elemezve azt. Pavlínek (2002) a
térségre vonatkozó kutatásai alapján azonban az egyik leggyakrabban elhangzó kritikát
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fejti ki: a közép-kelet-európai cégek minıségben és szállítási feltételekben nem
versenyképesek, s a magasabb hozzáadott-értékő alkatrészeket külföldi vállalatok
szállítják be. Ezzel szemben Havas (2000) az 1990-es évek, akkor még kis volumenben
termelı magyarországi Suzuki stratégiáját elemezve megállapítja, hogy sikerült a hazai
beszállítókat segítve a hazai hozzáadott-értéket 60%-ra növelni; erre a kérdésre
természetesen még visszatérek.
A cseh feldolgozóipar hagyományai, a létezı potenciális beszállítói hálózat miatt a
Csehország igen vonzó befektetési célpont, különösen az autóipari vállalatok számára
(Radosevic-Roziek, 2005). A Czechinvest a teljes csehországi autóipar átalakulását
(beleértve a beszállítói hálózatok mőködését is) a cseh rendszerváltás legnagyobb
sikerének tartja (Czechinvest, 1997), s bár a kép ennél, különösen a beszállítókat
tekintve, némiképp árnyaltabb, a cseh autóipari beszállítók jól alkalmazkodtak a
megváltozott körülményekhez. Ehhez hozzájárult a Czechinvest 2000-ben indult
beszállítókat segítı programja is, amely elıször az elektronikai, elektrotechnikai, a
késıbbi

fázisban

autóalkatrész-gyártó,

repülıgépgyártó,

biotechnológiai

és

gyógyszergyártó hazai kis- és középvállalatokat támogatta, igaz, viszonylag szelektív
módon, és nem az összes vállalatra kiterjedve, azonban a szőkös erıforrásokat jól
kihasználva: az érintett szektorokban néhány év alatt 24%-kal nıtt a hazai hozzáadott
érték (Sass et al., 2006).
Csehország, amely valóban térségünk egyik jelentıs autóipari központjává vált, nem
csupán autó-összeszerelı vállalatokat vonzott, hanem jelentıs beszállítói hálózat is
kiépült az országban; sıt a teljes autóipari export 55%-át már az autóipari beszállítók
(részegységgyártók)

bonyolítják.

Látszólag

az

importarány

is

kedvezı:

a

Toyota/Peugeot/Citroën gyár számára gyártott alkatrészek 80%-a Csehországban
készül. Ez, bár igen magas aránynak számít, mégis nehezen értékelhetı, különösen az
Írországnál kifejtett problémák fényében, illetve annak tudatában, hogy a beszállítók
között is igen magas, kétharmados a külföldi tulajdonú cégek aránya (EAMA, 2007).
Pavlínek (2003) szerint már önmagában a Volkswagen tulajdonában levı Skoda által
generált kereslet és a magas elvárások rendkívül kedvezı hatást gyakoroltak az
(egyébként is viszonylag versenyképes) hazai beszállítókra, s nem csak a Skoda
közvetlen beszállítói között, hanem az iparág egészében. Hozzátartozik ugyanakkor
mindehhez, hogy a Czechinvest az 1990-es évek elején a Skoda régi beszállítói számára
keresett befektetıket, s több mint 90 Skoda-beszállítót a Volkswagen németországi
beszállítói vásároltak meg. Így tulajdonképpen privatizálták a vertikum tekintélyes
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részét, megırizve az iparági kultúrát és 200 ezer munkahelyet (Csáki, 2004).13 S bár
véleményem

szerint

valószínőleg

a

kelendıbb,

versenyképesebb

vállalatokat

„mazsolázták ki” a privatizáció során, e privatizált beszállítók jobban beágyazódtak a
cseh gazdaságba, mintha a transzformációs visszaesés tisztítótüze után ezek helyét a
helyi gazdaságba kevésbé integrált zöldmezıs beruházásokkal helyettesítették volna
ugyanezen külföldi beruházók, netán ezeket az alkatrészeket még ma is importálnák…
A források kritikaként említik, hogy nagy a beszállítók függısége, hiszen a fejlıdés
szinte kizárólag a személygépkocsi-gyártást érintette, arról nem is szólva, hogy a teljes
vertikum sikeressége a Volkswagen sikerességétıl, és az anyavállalat döntéseitıl függ.
Pavlínek (2003) szerint a cseh beszállítók közép-kelet-európai összehasonlításban
kiválónak

mondhatók,

ugyanakkor

a

munkabérek

emelkedésével,

a

korona

árfolyamának változásával összefüggésben a Skoda vezetıi folyamatosan felhívták a
beszállítók figyelmét arra, hogy az alkatrészek iránti igényük importforrásból is
kielégíthetı. Másik probléma, hogy a cseh cégek nagy része az alacsony hozzáadottértékő tevékenységek mentén koncentrálódott, s kevésbé szofisztikált termékeket
termelnek; míg a magasabb hozzáadott-értékő termékeket jellemzıen külföldi vállalatok
állítják elı.
A külföldi vállalatok szempontjából a százéves autóipari hagyományokkal rendelkezı
Csehországban nem elsısorban a beszállítói hálózat kiépítése, hanem a minıség
javítása volt a fı feladat. Nem a semmibıl kell/kellett partnereket és beszállítókat
teremteni (mint egy fejlıdı ország esetében), hanem azt kellett elérni, hogy a vállalatok
képesek legyenek alkalmazkodni a nyugat-európai minıségi elvárásokhoz. Igaz, más
elemzések (Hunya, 2001) szerint a külföldi és a hazai cégek közötti termelékenységi rés
viszonylag szélesnek mondható, s ebbıl a szempontból a különbség is növekedett, s a
vállalatok közötti spillover, bár pozitív, mégsem szignifikáns.
Wittig (1997) leírása szerint a Skodánál a beszerzési osztályon belül külön részleg
foglalkozik a beszállítók fejlesztésével, a beszállítók minıségirányítási rendszerével és
hasonló kérdésekkel. A Skoda minıségi kategóriákba sorolja beszállítóit, s az „A”
osztályú (legmagasabb minısítéső) beszállítók aránya 1993-1997 között 1%-ról 66%-ra
nıtt. Ez a jó referencia megteremti a lehetıségét annak, hogy a cseh vállalatok
globálisan, a Skodán, illetve a Volkswagen-csoporton kívül is piacképesek legyenek.
Csehországban, a Skoda esetében is megfigyelhetı az a jelenség, hogy a Volkswagen13

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez lett volna a cseh autóipari privatizáció egyetlen módja.
Ennek részletes áttekintését lásd: Pavlínek (2003).
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csoport külföldi partnerei követik a Volkswagent. Csehország esetében fıként
vegyesvállalatokat alapítottak, nem véletlenül: mint már említettem, megvolt az a cseh
vállalati kör és kultúra, amelyet érdemes volt integrálni a rendszerbe. Az eredmény,
hogy már 1997-ben is 70-80% között volt a Felicia esetében a Csehországban gyártott
részegységek aránya (s további 10-15%-ot vásároltak a vele gazdaságilag szoros
kapcsolatban levı Szlovákiából). Csakhogy a Skoda legfrissebb, 2007-es éves jelentése
(Skoda, 2008) szerint a vállalat 1322 beszállítóval dolgozott, s ennek csupán 20%-a
(265) volt cseh vállalat, míg fele német. A tendencia sem kedvezı a cseh vállalatok
számára: míg a Skoda Felicia még 70%, addig a Skoda Octavia csak 31% hazai
beszállítói arányt tartalmazott (Radosevic-Rozeik, 2005). Ennek persze oka az is, hogy
a két márka eltérı platformon készült, az Octavia Golf platformja esetében könnyebb
volt vállalatcsoporton belüli alkatrészbázis integrációja.
Tovább finomítható a cseh autóiparról alkotott kép, ha megvizsgáljuk a hazai
hozzáadott-értékeket. Newton (2003) számításai szerint a Skoda esetében 1999-ben
65%, míg 2002-ben 67% volt a helyi hozzáadott érték (a külföldi vállalat termelése,
illetve a külföldi érdekeltségő Csehországban termelı és hazai vállalatok hozzáadottértéke összesen). Figyelemre méltó, hogy Csehországban a jármőipari K+F-ben
foglalkoztatottak száma a magyarországi érték több mint ötszöröse, s ennek jelentıs
része a Skoda fejlesztési részlegének tudható be. A Toyota esetében a 2005-re tervezett
40%-os hazai hozzáadott-érték is viszonylag magasnak mondható (ezen írás
elkészültekor sajnos nem állt rendelkezésre adat ennek megvalósulásáról).
A csehországi autóipari beszállítókról kialakult kép, bár nem tekinthetı minden
szempontból rózsaszínnek, elemzett példáink közül mégis kiemelkedik: ennek legfıbb
oka véleményem szerint az iparág szerves fejlıdésében, a cseh feldolgozóipari
hagyományokban keresendı. Csehország tipikus példája annak, hogy nem elsısorban a
beszállítások megléte a kérdés, hanem a hazai beszállítások minısége, a minél nagyobb
hozzáadott-értékő termelés. És bár, mint láttuk, a cseh beszállítók is ki vannak téve a
nemzetközi versenynek, s helyzetük így nem stabil, részarányuk mégis növekszik, s a
trendek bíztatóak. Összességében a Csehország a tipikus példája annak, hogy egy
tradicionálisan létezı vertikumot hogyan dinamizált a külföldi tıke.
Szlovákia autóipari vertikuma az utóbbi néhány év nagyberuházásai következtében
alapvetıen megváltozott, s a kis ország világelsı lett az egy fıre jutó elıállított
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személygépkocsi számát tekintve (PWC, 2007).14 Az országban 1995-ben, vagyis a
nagyarányú külföldi tıkebeáramlás elıtt mindössze 48 jármőipari cég mőködött (ekkor
Csehországban mintegy 750), s 2005-ben is csupán 144 ilyen vállalat tevékenykedett
(Csehországban, illetve hazánkban ekkor már több mint 800). A PSA, a KIA és a többi
autóipari vállalat maga után vonzotta a világgazdaság legnagyobb autóipari beszállítóit
a Johnson Controls-tól a Getrag Ford Transmissions-ig (US Commercial Service, 2005),
de megtalálhatók olyan külföldi vállalatok is, mint a Visteon, a Delphi, a Dura és a
Faurecia (Sario, 2008).
A szlovákiai autógyárak kezdetben tipikus enklávéként mőködtek. A szlovákiai
Volkswagennek 2000-ben 1200 beszállítója volt, s ebbıl mindössze 2 (!) volt szlovák
vállalat (Radosevic-Rozeik, 2005). A Volkswagen igen sok külföldi partnere szintén
Szlovákiába települt, s hat év alatt (1997-2003 között) meghatszorozódott az
autóalkatrész-gyártás teljesítménye. Az alkatrészgyártás jelentıségét az is mutatja, hogy
egy

autóösszeszerelı-vállalatnál

foglalkoztatottra

öt

alkatrészgyárnál

dolgozó

alkalmazott jut, s igen magas az alkatrészgyártók exportaránya (Sario, 2008).
Összességében Szlovákia rendkívüli módon függ az autóipartól, az autóiparban
megvalósított külföldi beruházásoktól. Az alkatrészgyártás területén megvalósuló
külföldi beruházások mutatják, hogy a szlovák beszállítók képtelenek egy ilyen mérető
iparág kiszolgálására, a hatalmas lehetıségekhez képest viszonylag kevés a hazai
beszállító, a szlovák alkatrészgyártás számos válallata „méreten aluli”. Szlovákia
esetében rendkívül szervetlen fejlıdésérıl van tehát szó.
Lengyelország, mely a külföldi beruházások fıként munkaerı-intenzív termelést
kitelepítı tevékenységének köszönhetıen a térség egyik jelentıs autóipari központjává
vált, (2005-ben 527 ezer gépkocsit állítottak elı), az autó-összeszerelıkön kívül olyan
jelentıs elsıszintő beszállítókat is vonzott, mint a Delphi, a Visteon, a Bosch, a Delphi,
a Tenneco, a TRW, a Remy és a Johnson Controls (KPMG, 2006). Vizsgáljunk meg
néhány vállalati példát: milyen szerepet játszanak a lengyel beszállítók?
A Volkswagen, a harmadik legnagyobb lengyel összeszerelı, fıként importált
modulokból szereli össze a gépkocsikat: csupán egyharmad a lengyelországi vállalatok
aránya a beszállítók között.

14

Tegyük hozzá: Szlovákiában (és Magyarországon is) az autóipar munkatermelékenysége duplája a
feldolgozóipari átlagnak.
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Tanulságos a legnagyobb lengyelországi összeszerelı, a FIAT esete, amely 1992-ben
még 405 hazai beszállítóval dolgozott, s számuk 2000-re 134-re csökkent. Ezzel
párhuzamosan 215-rıl 123-ra csökkent a külföldi beszállítók aránya is, végbement tehát
egy, a beszállítók koncentrálását célzó folyamat; ez azonban jobban érintette a hazai
vállalatokat, s arányaiban több lengyel kis- és középvállalat esett ki a beszállítói körbıl
(Radosevic-Rozeik, 2005). Ennek legfontosabb oka, hogy átalakult a lengyelországi
gyártás termékszerkezete, megadva az alkalmat a beszállítók (méretgazdaságossági és
minıségi okok miatti) cseréjére. Igaz ugyanakkor, hogy az 1990-es években, ezzel
párhuzamosan, az 1992-es 55%-os szintrıl az évtized végére 75%-ra nıtt a helyi
hozzáadott érték aránya.
A Delphi fejlesztırészleget is telepített Lengyelországba, és nagyobb hangsúlyt
helyezett a hazai beszállítói hálózat fejlesztésére. (Bluhm, 2001; Winter, 2006). Ez
szintén a hazai hozzáadott-érték növekedésével járt együtt. Ennek ellenére rendkívül
duális a beszállítói struktúra, a nagyobb tıkével és árbevétellel rendelkezı vállalatok
szinte kizárólag külföldi tulajdonban vannak, s a két csoport közti olló nem szőkül.
Winter (2006) véleménye szerint azonban a Lengyelországban mőködı külföldi
vállalatoknak érdekük lenne a hazai beszállítók bevonása; s nem csak a kisebb
költségek, alacsonyabb szállítási költség, a közelségbıl adódó pontosabb szállítások
miatt, hanem azért is, mert így csökkenthetı lenne a nagyerejő beszállító nagyvállalatok
befolyása és alkuereje. Ezzel általánosságban, Lengyelországtól függetlenül is egyet
lehet érteni, azonban a meglevı, hosszabb távú kapcsolatok felbontása nem feltétlenül
érdeke az autógyártóknak – még ha teljes mértékben helyettesíthetık lennének is a
globális partnerek.
Radosevic és Rozeik (2005) felhívják a figyelmet a lengyel autóipar teljesítményének
nagyfokú volatilitására: a Fiat és a Daewoo ezredfordulón csökkenı termelése miatt a
Lengyelországban elıállított személygépkocsik száma felére esett vissza, majd (a
válságig) ismét növekedésnek indult. Ez is mutatja a teljes ágazat, így a beszállítók
néhány nemzetközi nagyvállalat helyzetének való kiszolgáltatottságát. (A több lábon
állás, illetve függıség kérdésköre a magyar beszállítókkal kapcsolatban is felmerül, ezt
a mélyinterjúkban szintén vizsgáltam).
Igen tanulságos, bár az elızıekhez nem hasonlítható a balkáni háborúban részben
elpusztult bosznia-hercegovinai autóipari beszállítók helyzete. A háború elıtt a
Volkswagennek volt személyautó-gyára, illetve a Kosmos és a Soko gyárak buszokat
állítottak elı: három viszonylag jelentıs klasztert képezve. 1990-ben a Volkswagen
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szarajevói gyárában 20-30% között volt a hazai (bosznia-hercegovinai) beszállítások
aránya. A szerszámgyártás, a fémipar, az elektrotechnikai ipar, a textilipar autóipart
kiszolgáló része és az összeszerelı kapacitások a háború után újjáéledni látszanak. A
helyben készült Volkswagen és Skoda-modellek jelentıs részben hazai forrásokra
épülnek majd: a cél a 40%-os hazai beszállítói arány elérése (Foreign Investment
Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina, 2003). Bár az idézettnél frissebb adatok
jelenleg nem állnak rendelkezésre, mindennek megvalósítása kérdéses. Másrészrıl a
teljes vertikum, vagyis a többedvonalbeli beszállítók helyzete, illetve hiánya egyelıre
kevéssé teszi lehetıvé egy valódi hazai termelési vertikum kiépítését. Az acélgyártás és
az elektrotechnika például teljesen importalapanyagoktól függ, költségei viszonylag
magasak, minıségi problémák, elavult technológia és gépek, rossz logisztikai rendszer,
tıkeszegénység és a know-how, illetve a marketing és menedzsment eszközök hiánya is
hátráltatja az ágazat fejlıdését. A gépgyártás termelékenysége a csehországinak a
harmadát sem éri el, miközben az elıállított termékre vetített egységnyi bérköltség a
németországival van egy szinten (Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and
Herzegovina, 2003). Ilyen problémákkal küszködve, különösen egy kis ország esetében,
nehéz lesz mőködı vertikális láncot létrehozni, s koncentrálódó, egyre erısebb és
regionális szinten is táguló versennyel jellemezhetı piaci helyzetben kérdéses, van-e
egyáltalán bármilyen értelme az ágazat idézett elemzés által felvetett támogatásának.
A térségünkbeli autóipar és a beszállítók helyzete is vegyes képet mutat. Úgy tőnik,
hogy a komolyabb autóipari hagyományokkal rendelkezı, illetve nagyobb országok
beszállítói sikeresebben tudtak alkalmazkodni az iparág sajátos rendszeréhez,
esetükben nagyobb mértékben integrálódtak a külföldi autóipari cégek a befogadó
ország gazdaságába.

I. 4. Enklávé és dualitás
A vállalatok enklávé, exportenklávé jellegének definíciójához szorosan kötıdik a
gazdasági dualitás, a duális gazdaság problémaköre. Kutatásom szempontjából
érvényesnek tartom a következı definíciót: amennyiben a gazdaság szektorai közötti
fejlettségi különbségek élesek, vagyis létezik egy tıkeerıs, modern, fejlett
technológiájú, magas béreket kínáló szegmens, és ezzel párhuzamosan a gazdaság
másik része tıkehiányos, hagyományos, munkaintenzívebb termelési módszereket
alkalmaz, duális gazdaságról beszélhetünk (Krugman-Obstfeld, 1994).

A duális
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gazdaság jelei lehetnek: a két szektor között különbség van az egy munkásra jutó
kibocsátás értékében, a munkabérekben, a tıkeintenzitásban; erre utalhat a regionális
munkanélküliség is.
Gazdasági dualitás nem csak külföldi tıke hatására alakulhat ki, a fejlıdı országok
városiasodása, egy-egy szőkebb szektor modernizációja könnyen vezethet a gazdaság
kettészakadásához.

Igaz,

London-Smith

(1988)

80

fejlıdı

ország

példáján

egyértelmően kimutatta, hogy a külföldi beruházások hozzájárulnak a duális gazdaság
kialakulásához. A duális gazdaság problémaköre egyidıs a külföldi befektetésekkel,
már a gyarmati tıkebefektetések erısítették a gyarmati országok duális jellegét,
különösen élesen kirajzolódott mindez a 19. századi India esetében (Nath, 1997).
Számos mai példát is találunk, a már elemzett tajvani tıke Kína Xiamen tartományában
az 1980-as években nagyban hozzájárult a gazdaság duális jellegének erısödéséhez, a
helyi vállalatok és a tajvani cégek között igen nagyok a technológiai, hatékonyságbeli
különbségek, egyrészt a régión belül, másrészt a régió és a Kína belsı területei között
(Luo-Howe 1993). A gazdasági dualitásról szóló elméleti, illetve empirikus munkák
fıleg a fejlıdı országokra vonatkoznak,15 Magyarország esetében természetesen csak
bizonyos feltevésekkel és szőkítésekkel alkalmazhatók.16
Lehetséges (még ha nem is olyan gyakori), hogy vannak olyan hazai vállalatok,
amelyek szintén elkülönülnek a nemzetgazdaság többi, hazai tulajdonú szereplıjétıl,
magas az importarányuk, s a duális gazdaság jelei is mutatkozhatnak. Az UNCTAD
(2007) a beszállítói kapcsolatokat elemezve ezt nem zárja ki, ugyanakkor a
kitermelıipari vállalatok példáján megjegyzi, hogy a hazai tulajdonú vállalatok
általában szorosabb kapcsolatokat építenek ki a hazai cégekkel. Kutatásom
szempontjából azonban figyelmezetı jel, hogy az elemzést ki kell terjeszteni az
autóipari értéklánc hazai tulajdonú tagjaira is – magas importarány az ı esetükben is
felmerülhet.
Számomra azonban a legfontosabb a külföldi tıke által létrejött duális gazdaság
problémaköre. A külföldi tıke szerepét a második világháború után kiválóan bíráló
Hymer (1976) szerint a dualitás teljesen érthetı, hiszen a külföldön beruházó

15

A fenti két szerzı Indiát hozza fel példaként, Ranis (1984) pedig délkelet-ázsiai országokat említ.
Például hazánk esetében nem a tradicionális agrárszektor és a fejlett ipari szektor megkülönböztetésérıl
van szó, a fejlett szektor sem a például az állami importhelyettesítı iparosítás eredményeképp jött létre.
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vállalatnak eleve jobb teljesítményt kell nyújtania a hazainál, hiszen ez utóbbiak
helyismeretük révén több szempontból hatékonyabbak.17
Kindleberger (1969) mindezt kiegészítve megállapítja, hogy a külföldi vállalatok
elınyei a tényezı- és a termékpiacon realizálódnak, de a méretgazdaságossági elınyök
is jelentısek, s a kormányzati szabályozás is több esetben nekik kedvez. Így a gazdaság
valamilyen

mértékő

dualitása

természetes

és

tolerálható.

Nincs

ugyanakkor

egyértelmően meghatározva, milyen különbségek tekinthetık tolerálhatónak, mekkora
az a különbség, amely nem válik a befogadó ország kárára.18 Szempontomból azonban
ez könnyen meghatározható: amennyiben a külföldi és a hazai tulajdonú szektor közötti
bármilyen (például technológiai, hatékonyságbeli) különbség megakadályozza a
beszállítói kapcsolatok kiépítését, vagy a kapcsolatokat egyértelmően a külföldi
vállalatok dominálják, mindenképpen erıs dualitásról beszélhetünk.
Az elızı alfejezetben elemzett példák is mutatták, hogy a hazai és a külföldi tulajdonú
szektorok közti különbségek nagysága, a dualitás foka erısen befolyásolja a
beruházások integráltságát, s ez nagyon fontos oka a fejlett és a fejlıdı országok közt
(ebbıl a szempontból) megnyilvánuló különbségnek, illetve a térségünk országai közti
heterogenitásnak is.

1.5. Mőködıtıke-beruházások és a beszállítókra gyakorolt hatások
A befogadó országra gyakorolt sokféle hatásból e kutatás kizárólag a beszállítókra
gyakoroltakat elemzi. A befogadó ország vállalataira gyakorolt széleskörő hatások
közül most a beszállítók növekedésére, a technológiatranszferre és a foglalkoztatásra
gyakorolt hatásokat emelem ki.
A beszállítóvá válásnak a hazai vállalatok számára megnyilvánuló legfontosabb elınye
a viszonylag biztos piac, amely sok esetben termékeik iránti növekvı kereslettel jár
együtt, így a vállalat növekedéséhez vezethet, ez pedig az egész gazdaság
növekedésének motorja lehet. A növekedési hatások mégsem egyértelmőek, és nem
meglepı, hogy a kérdést vizsgáló empirikus tesztek is különbözı eredményekre
vezettek.
Az egyes kutatások (Mileva, 2008; Herzer, Klasen és Nowak-Lehmann, 2008; Pavlínek,
2004; Sass-Szanyi, 2004) nem látják bizonyítva a gazdasági növekedés (illetve a hazai
17

Ezt a speciális, piaci hatalmat biztosító értéket Hymer-feltételnek nevezik (Incze, 2005). Ez az alapja a
késıbbiekben elemzett OLI-paradigma tulajdonspecifikus elınyeinek is.
18
Sıt, hozzá kell tennem: valamilyen mértékő különbség, például a technológiatranszfer lehetıségét
tekintve, hasznos is lehet.
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cégek növekedése) és a külföldi tıkeberuházások közti pozitív összefüggést. Mások
ennél pozitív kapcsolatot találtak, azonban felhívják a figyelmet a megfelelı
gazdaságpolitikára, a hazai cégek technológiai színvonalára (Lipsey, 2002), a humán
tıke szerepére (Campos-Kinoshita, 2002). Mindenképpen egyet kell értenünk azzal is,
hogy sok esetben a külföldi vállalatok által gerjesztett növekedési potenciál fıként a
külföldi vállalatok magasabb hatékonyságából, s e hatékonyság növekedésébıl fakad, s
nem a kapcsolódási hatásokból (Majcen-Radosevic-Rojec, 2003).
A foglalkoztatási hatást (e kutatás szempontjából) a betelepülı külföldi vállalatnál
létrejövı, illetve beszállítóknál keletkezı munkahelyek számával mérhetjük.19 Az ILO
(válság elıtti, azonban az arányokról és a nagyságrendekrıl jó képet adó) becslései
alapján az autó-összeszerelı üzemekben dolgozók az autóipari foglalkoztatottak
számának csak egyharmadát teszik ki: kétharmad részük az alkatrészgyártó (tehát
beszállító) vállalatoknál dolgozik (globálisan 7-9 millió közöttire becsülik az
autóiparban dolgozók számát). Az országok között igen nagyok az eltérések: míg
Belgium esetében az összeszerelı üzemekben dolgozók csak ötödét teszik ki a
részegység-gyártóknál alkalmazottaknak, addig Németországban 44-56%-os ez az arány
(ILO, 2005).
A hálózatok nemzetközi mőködését, azok összetett jellegét jól mutatja, hogy egy másik,
14 jelentıs összeszerelı országra kiterjedı kutatás szerint az alkalmazottak 51%-a
dolgozik az autó-összeszerelı üzemekben, s 49%-uk a részegység-gyártásban (IMF
2004). Az indirekt foglalkoztatási hatások becslésének nehézségeivel a Suzuki kapcsán
is szembesülnünk kell majd; az interjú tartalmazott kérdést a foglalkoztatotti létszámra
vonatkozóan. A külföldi vállalatok által teremtett munkahelyeknek egy, csak az utóbbi
idıben felmerült negatív hatása lehet, hogy elszívja a hazai cégek elıl a szakképzett
munkaerıt. S bár az interjúk során csak egyetlen budapesti vállalat panaszkodott
munkaerı-hiányra, meg kell azt is említeni, hogy a Suzuki sem képes pusztán
Magyarországról kielégíteni munkaerı-szükségletét.
Napjaink

gyors technológiai fejlıdéssel jellemezhetı világgazdaságában igen

hangsúlyos a technológiatranszfer kérdése. Különösen élesen merül fel ez olyan
esetekben, amikor a magasabb technológiai színvonalat képviselı külföldi tıke és a
19

S most tekintsünk el attól, hogy az autóiparban a relokációs döntések nyomán a ki- és beáramló tıke
révén is hol pozitív, hol negatív lehet a létrejövı és megszőnt munkahelyek mérlege (Hunya-Sass, 2006).
Az USA tapasztalatai a japán mőködıtıke-beruházások pozitív munkahely-teremtı hatását tekintve
egyébként kedvezıek (Bagchi-Sen, 1995), de számos más empirikus kutatás közvetett negatív hatásokról
számol be.
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hazai vállalatok együttmőködésének hatásait elemezzük – nem feledve, hogy a
technológiai átgyőrőzı (spillover) hatásoknak több csatornája van (lásd: GörgGreenaway, 2004). Jelen kutatásban én csupán a közvetlen, beszállítókon keresztül
végbemenı áramlásra koncentrálok.
Minden elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy az átgyőrőzı hatások érvényesülésének
feltétele a befogadó ország vállalatainak adaptációs hajlandósága és képessége. A
közvetlen kapcsolatok révén sokféle átgyőrőzı kapcsolat érvényesülhet (Günther
(2002), ugyanakkor a technológiai spillover mértékére vonatkozó empirikus kutatások
eredményei ellentmondásosak (Fan, 2002).
Kanadában a külföldi (fıként egyesült államokbeli) vállalatok a hazai feldolgozóipari
cégek munkatermelékenységének növekedését okozták (Globerman 1979). Ausztrália
példáján szintén látható a technológiai fejlıdés (Caves, 1994). Az OECD országokban a
mőködıtıke-beruházások

pozitív

technológiai

hatásokat

gyakoroltak

a

hazai

vállalatokra (Nadiri 1993). Sıt, egy litván vállalatokon végzett kutatás szerint (Javorcik,
2004) a hátrafelé és elıre irányuló kapcsolódási hatások és a technológiaáramlás fıként
a vegyes tulajdonú vállalatok esetében volt jelentıs: a vegyes tulajdonú vállalatok
nagyobb mértékben alkalmaztak hazai beszállítókat, jobban építettek a litván
erıforrásokra; másrészrıl a multinacionális vállalatok iparágon belüli spillover hatásai
elenyészıek voltak. A litván piacra koncentráló vállalatok esetében is jelentısebbek
voltak a spillover hatások, mint az exportorientált cégeknél. Spanyolország példája egy
másik kutatás (Álvarez és Moreno, 2005) alapján azt mutatja, hogy a spillover hatások a
külföldi cégek technológiai színvonalától függnek. A magasabb technológiai
színvonalat képviselı ágazatokban, illetve vállalatoknál kevéssé érvényesültek a pozitív
technológiai hatások.
Túry (2006) szerint cseh gazdaságban nem ment végbe robbanásszerő tudástranszfer,
mert a tudástranszfer inkább az elektromos gépgyártás, s kevéssé az autóipar területén
megy végbe. Véleménye szerint a másik ok, hogy még nem telt el elég idı ahhoz, hogy
ezek a hatások érvényesüljenek, illetve hosszabb távon érvényes következtetéseket
vonhassunk le. Az elsı fejezet Csehországgal foglalkozó részének fényében azonban a
kilátások viszonylag jók lehetnek. Sass Magdolna és Szanyi Miklós (2004) széleskörő
összefoglalója szerint általánosságban szintén nem lehet egyértelmő következtetéseket
levonni a technológiatranszfer egyértelmő érvényesülésérıl: a nemzetközi példák igen
heterogének.
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Feltehetı (bár a Suzuki esetében nem releváns) az a kérdés, hogy a külföldi vállalatok
termelésének

technikai-technológiai

színvonala

mennyire

teszi

lehetıvé

a

technológiatranszfert, hiszen egy alacsony technológiai színvonalat képviselı vállalat
esetében nem is kerül sok technológiaimportra. A technológiatranszfert a beruházó
vállalat technológiai színvonalán kívül befolyásolja még a vertikális integráció típusa;
ennek toyotizmussal és a többi beszállítói-termelésszervezési rendszerrel összefüggı,
rendkívül komplex kérdéseit késıbb elemzem. A viszony függ a beszállító vállalatok
befogadási-abszorpciós készségétıl (Saggi, 2002), az adaptációs, implementációs
hajlandóságától, a tanulási képességtıl, a két vállalat közti technológiai szakadék
mélységétıl, kultúrától, a munkavállalók szellemi tıkéjétıl, az oktatási rendszertıl,
(Borensztein-Gregorio-Lee, 1995), a nyitottságtól, a technológia alkalmazásának
képességétıl, valamint a saját igényekhez történı alkalmazástól (Túry, 2006). Ezek a
megállapítások összefüggnek Lipsey (2002) fent idézett állításaival is.
A tudás áramlásakor a beruházás jellege is döntı lehet (Branstetter, 2000), ezt majd a
hazánkról szóló részben megvizsgálom. Ugyanakkor elıre kell bocsátanom, hogy a
toyotizmus rendszerében, a partneri viszonyok kialakulásánál – a technológia átadása
mindkét félnek elınyös, mindkettı versenyképességét növeli. Nem véletlen, hogy a
technológiatranszferre vonatkozó kikötések a mai vállalati gyakorlatban egyre inkább
részét képezik a vállalatok közötti szerzıdéseknek (Mollgaard-Lorentzen, 2004).
Az UNCTAD World Investment Reportja (UNCTAD, 2007) – nem elméleti
megközelítéssel, hanem gyakorlati példák segítségével – rávilágít arra, hogy a
gazdasági hatásokat nagyban befolyásolja a külföldi vállalat stratégiája, mőködése,
ágazati jellege, illetve a befogadó ország gazdaságpolitikája, hazai vállalatainak
versenyképessége, nagysága, technológiai színvonala, termékük vagy szolgáltatásuk
minısége és ára. Akadály lehet a kapacitáskorlát (a vállalat nem tudja teljesíteni a
kívánt mennyiséget, illetve nem tud méretgazdaságosan termelni, s ezért drága az általa
elıállított termék). A külföldi vállalatok sok esetben bevált, régebbi partnereiktıl
szerzik be az inputokat, s a magasabb tranzakciós költségek, a kockázat, a meglevı
kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása, illetve a fenti hiányosságok miatt kevéssé
szeretnének új kapcsolatokat kialakítani.
Láthatjuk tehát, hogy a beruházások növekedésre, technológiára, foglalkoztatásra
gyakorolt hatásai nem érvényesülnek automatikusan. Elméleti, illetve empirikus szinten
is megkérdıjelezhetı az a tétel, hogy a fenti pozitív hatások függetlenül a vállalati
jellemzıktıl, makrogazdasági, ágazati adottságoktól, automatikusan mőködnének. A
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fent idézett kutatások (nagyrészt összhangban az elızı fejezetek megállapításaival is)
leginkább arra irányítják rá a figyelmet, hogy a pozitív hatások érvényesülése két
tényezıcsoport függvénye: a befogadó ország vállalatainak technológiai színvonala,
versenyképessége és más adottságai mellett a külföldi cég stratégiája is nagy szerepet
játszik a növekedési, technológiai és foglalkoztatási hatások érvényesülésében.
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II. A vertikális integráció átalakulása és a beszállítók
szerepe

az

egyes

technológiai-termelésszervezési

korszakokban
A mai világgazdaságban a minden folyamatot a szervezet keretein belül végzı, komplex
termelés részekre bontása, a specializáció megnyitotta a teret a vállalatok közötti
munkamegosztás és együttmőködés különbözı formái elıtt. A tevékenységek vállalat
határain kívülre helyezése a vertikális kapcsolatok kibıvülésével, végsı soron a
beszállítói kapcsolatok teljes rendszerének átalakulásával járt együtt. A fejezet célja
ennek elemzése.
Bármilyen, a vállalat határaira, a vállalat és a beszállítók közti kapcsolat minıségére
vonatkozó elemzés elméleti kiindulópontja a vállalatgazdaságtan klasszikus, Ronald
Coase által, a Vállalat természete (The Nature of the Firm) címő cikkel ismertté tett
vállalat-fogalma (Coase, 1937). Coase a vállalat koordináló szerepét vizsgálva
megállapítja, hogy a vállalat létével a piaci ármechanizmust pótolja. Az ármechanizmus
használatának költségei vannak, a piaci kapcsolatok bizonytalanok lehetnek, s a
kormányzat is másként kezeli (például adóztatja) a vállalatok közötti piaci
kapcsolatokat.
A fı kérdés az, hogy a vállalat mely funkciók szervezését veszi kézbe, hiszen ennek is
jelentıs költségei lehetnek. Az egyes funkciók vállalaton belül tartásának, a vállalat
növekedésének, a vállalaton belüli szervezésnek a költségei állnak tehát szemben a piaci
koordináció, a piaci ármechanizmus felügyeletének költségeivel. A vállalat addig
terjeszkedik, amíg egy újabb tranzakció vállalaton belüli költsége egyenlıvé nem válik
ugyanezen tranzakció piacon zajló csere révén történı kivitelezésének költségével.
Coase kiindulópontja a 20. század elsı felében, az akkori vállalati struktúrát alapul véve
egyértelmően a vállalat növekedése volt, ebben a fejezetben azonban, különösen a
toyotizmusról szóló résznél, épp a vállalat karcsúsítását fogjuk vizsgálni. Másrészrıl
meg kell jegyeznem, hogy Coase modellje a tiszta piaci koordináció és a vállalaton
belüli koordináció esetét vizsgálta. A jelenlegi autóipari minták azonban a két forma
között lebegnek; a több évre szóló szerzıdések, hosszabb távú együttmőködések
csökkentik a piaci kockázatokat, növelik a két vállalat közötti koordináció költségeit,
azonban mégsem mondható el róluk, hogy ezek a funkciók (például beszállítói
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kapcsolatok esetén) a megrendelı vállalaton belül zajlanának.20 A két koordinációs
mechanizmus közti átmeneti formákra (hibrid struktúrákra) Williamson (1987) hívja fel
a figyelmet: ı a vállalat határait elemezve a piaci koordináció tranzakciós költségeit és
bizonytalanságát elemzi (a folyamatok vállalaton belül tartása nem technológiai
okokból, vagy monopolizációs céllal, hanerm a tranzakciós költségek csökkentése
céljából megy végbe).
A külföldi vállalatok és a hazai gazdasági aktorok között kialakuló kapcsolatok igen
sokfélék, kutatásomban elsısorban a beszállítói kapcsolatokra helyeztem a hangsúlyt. A
kapcsolatok, kapcsolódási hatások meghatározásakor Hirschman (2000, 68.old.) azt
állítja, hogy a kapcsolatok „az „erıforrások és képességek elıcsalogatását és
igénybevételét” jelentik, vagyis a beszállítói kapcsolatok kialakulása interszektorális
erıvel is hat.
Általánosan, vagyis a külföldi mőködıtıke-beruházásoktól függetlenül (a gazdasági
fejlıdés, illetve néhány konkrét esetben a fejlıdı országok szempontjából) definiálja a
kapcsolódási hatásokat. Visszafelé (hátrafelé) irányuló kapcsolatnak nevezi, amikor a
további beruházások felé ható inger a készterméktıl a félkész termékeken át a
nyersanyagokig, illetve a gépek elıállításáig hat. Elıre irányuló kapcsolatként lehet
definiálni azt a viszonyt, amelyben az egyik termelési lánc végtermékét egy másik
termelési lánc inputként hasznosítja, ezáltal „stimulálva” Hirschman, 2000, 68. old)
annak mőködését.21
A vertikális integráció elemzésénél a vevı, illetve a gyártó (eladó) által dominált
értékláncokat különböztethetünk meg. A tıke- és tudásintenzív iparágak, így az autóipar
is, az utóbbi csoportba tartozik: itt a termelık koordinálják a vállalatok közötti, illetve a
vállalaton belüli értékláncokat és teljes hálózat mőködését. A piaci verseny, a
kooperáció szükségessége és a hierarchia hármasa határozza meg a kapcsolatokat, s
bármelyik tényezı túlsúlya igen nagy hatást gyakorol mind a mőködıtıke-beruházások
integráltságának fokára, mind a hazai vállalatok helyzetére Gereffi (1999).

20

Nem is szólva a tranzakciós költségek divatos elméletének könyvtárnyi irodalmáról, amelynek végsı
soron az ide vonatkozó végkövetkezetése hasonló: az internalizálás költségei gyakran alacsonyabbak a
piaci tranzakció költségeinél. Különösen igaz ez, ha a piacok mőködése sem tökéletes, hiszen nincs teljes
informáltság, hierarchikusak a viszonyok, s a felek gyakran élnek az információ-visszatartás eszközeivel
(Kieser, 1995).
21
Hirschman ezen túl elemzett még néhány kapcsolódási hatást, melyek csak érintılegesen kapcsolódnak
kutatásomhoz. A fogyasztási kapcsolódást, vagyis a piaci kereslet hatását nem vizsgálom, mert exogén
tényezınek tételezem fel az autók iránti keresletet; a többi kapcsolódás logikailag sem illik bele
rendszerembe.
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Történetileg azonban az autógyártók stratégiája és beszállítói rendszerrıl alkotott
elképzelései rendkívül sokat változtak: a fejezet célja ennek elemzése. Ebben a
fejezetben a technológiai-termelésszervezési korszakok közül csak az autóipar
szempontjából lényegeseket tekintem át, s csupán a beszállítókra, a vállalat határaira, a
vertikális integráció kérdéseire koncentrálva.

II. 1. Történeti áttekintés
Az autógyártás – szervezeti, termelésszervezési szempontból – a világ egyik
leginnovatívabb iparága. A viszonylag fiatal autóipar több olyan termelésszervezési
forradalmat is végrehajtott, amelynek hatásai a többi ágazatra is jelentısek voltak. Az
autóiparban végbement változások elırejelezték a többi iparág fejlıdésének irányát is
(Hudson, 1994).22
Az egyes termelésszervezési elvek és eljárások nem csupán a vállalatok határait, a
beszállítói kapcsolatokat határozták meg, hanem a gazdasági rendszer legfontosabb
jellemzıit, a kapitalizmus jellemvonásait, fejlıdési útját is.23 Nem szabad ugyanakkor
elfeledkezni arról, hogy az egyes termelésszervezési rendszerek sohasem voltak
egységesek, nagyban függtek az országok adottságaitól és hagyományaitól (Streeck,
1988).
Az 1900-as évek elején az autóipar kisipari termelési rendszere a részegységeket gyártó
független vállalkozókon, illetve a termelés folyamatát technológiai, szervezési
szempontból átfogni képtelen autógyártókon alapult. A kisipari módszerekbıl adódó kis
sorozatnagyság és a fejlesztések elmaradása az autók árát igen magasan tartotta, így az
nem válhatott tömegcikké. A beszállítók által gyártott (nem sztenderdizált) termékek
tervezésében az autógyártók nem vettek részt, koordinációs tevékenységük csupán
abban nyilvánult meg, hogy a különbözı alkatrészek egymáshoz csiszolásával
megpróbálták a sokszor igen egyedi fogyasztói igényeket kielégíteni. Az autógyártók
tevékenységét 30-90 napos lejáratú hitelekkel a beszállítók finanszírozták (Havas,
1996a).

22

Az autóiparban kialakuló szoros együttmőködés elınyeit igen sok más ágazatban felismerték, például
az élelmiszeriparban (lásd Brownell – Reynolds, 2002), illetve a textilipar estében (Lorynn – Cassil,
2002).
23
Kiváló, komplex elemzést ad minderrıl Hudson (1994). Az egyes rendszerek munkabérektıl és
ösztönzıktıl technológia szerepén keresztül a szaktudás értékéig és a fogyasztási mintákig sok mindent
meghatároztak.
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Az 1910-es évektıl Henry Ford olyan nagyipari módszereket kezdett el alkalmazni,
amelyek lehetıvé tették a sorozatnagyság drasztikus emelését és így a termelési
költségek csökkentését. A fordizmus lényege szempontunkból az, hogy egy technológiai
rendszerbe illesztette a teljes gyártási folyamatot. Kezdetben az autógyártók szinte teljes
vertikális

integrációra

törekedtek,

így

sok

beszállítót

felvásároltak.

Késıbb

csökkentették a vertikális integráció szintjét, hiszen a részegységek szabványosítása, az
elaprózott részfeladatok rendszere, az egyes termékek több beszállító közötti
megosztása megteremtette annak lehetıségét, hogy a beszállítók, pontosan specifikált
paraméterek alapján egyszerő alkatrészeket, részegységeket szállíthassanak be.
A kisipari termelési rendszer pontatlan, sok esetben utólagos megmunkálást igénylı
alkatrészeit felváltották a standard, egymáshoz pontosan illeszthetı, egyszerően
összeszerelhetı alkatrészek. Általában a beszállítók nem vettek részt a termékek
tervezésében, a tervezés területén az együttmőködés ismeretlen volt (Havas, 1996a;
Havas, 1996b; 2000, Turnbull–Oliver–Wilkinson, 1992).
Ford, illetve a késıbb a nyomába lépı autógyártók a termelési rendszer egészét
ellenırzésük alatt tartották, hiszen a futószalag-rendszerő, a munkafolyamatokat
pontosan meghatározó termelésben óriási problémát jelent a termelés leállása az
alkatrész hibája, pontatlansága vagy a beszállítások elmaradása esetén. A teljes rendszer
ellenırzése kezdetben a vertikális integráció tulajdonosi kiterjesztését jelentette, az
autógyárak felvásárolták beszállítóikat. Az autógyártók hosszabb távú terveirıl a
beszállítók alig kaptak információt, az információáramlás csak rövid távú volt, és az
adott alkatrésszel kapcsolatos részleges adatokra vonatkozott (Turnbull-OliverWilkinson, 1992).
A vertikális integráció tulajdonosi ellenırzése az 1950-es években lazult, egyes
alkatrészek gyártását ismét külsı cégekre, beszállítókra bízták. A mőszakilag
meghatározott feladatok elvégzése és a jól specifikált termékek gyártása alkatrészenként
6-8 önálló vállalat feladata lett (Futó-Hurton, 1997). A fordizmus alapértéke, a magas
fokú szervezettség és standardizáltság nem sérült, ugyanakkor az immár autóösszeszerelésre és tervezésre koncentráló vállalat nem volt kiszolgáltatva a
beszállítóknak. Ennek oka a beszállítók helyettesíthetısége, amely a szerzıdések rövid
idıtartamából, a több beszállító alkalmazásából és a standard termékek alkalmazásából
fakadt.
Az 1980-as, 1990-es években a japán Toyota gyár által kidolgozott új rendszer
technológiai alapja a rugalmasan programozható, a munkások részérıl szaktudást
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igénylı, többféle típust elıállítani képes automata gépsor, amely alapjaiban tér el a
fordista futószalagra épülı, egyféle terméket gyártó modelltıl. A rugalmasság és a
tömeges személyre szabás bevezetése, vagyis a választékgazdaságosság (economies of
scope) kihasználása mellett meg kellett tartani a méretgazdaságosságból (economies of
scale) adódó elınyök egy részét is. Ez együtt járt egy nagyfokú tıkebefektetéssel és a
technológia rugalmassá tételével. A szempontomból a legfontosabb a beszállítói
rendszer átalakulása, ezért ezt külön alfejezetben elemzem.

II. 2. Beszállítók a toyotizmus rendszerében
A toyotizmus24 alapjaiban változtatta meg a beszállítói rendszert: a rugalmasan
helyettesíthetı, kicsi, rövid távra alkalmazott partnerek helyett a japán autógyárak
megpróbáltak hosszabb távú kapcsolatokat kialakítani beszállítóikkal. A közvetlen
beszállítók25 számát radikálisan csökkentették, a nagyobb, megbízható partnereket
részesítették elınyben. Az így kialakuló kapcsolatok mindkét fél részérıl növelték a
függıséget, ezért a partnerek kiválasztása elıdleges fontosságúvá vált (Turnbull –
Oliver- Wilkinson, 1992).
A toyotizmus rendszerének gyökerei kiválóan láthatók a japán vállalati szervezetek
alakulását elemzı gazdaságtörténeti mővekben. A vállalati beszállítói rendszerek
mőködése semmiképpen nem függetleníthetı a vállalati struktúra hagyományaitól, a
gazdaságtörténeti vonatkozásoktól. A Toyota, a Nissan, az Isuzu az 1930-as évek végén
alig-alig talált megfelelı japán beszállítókat, illetve az akkor már jelentıs japán
gazdasági szereplık (például az acélgyártók) nem tekintették komoly partnernek a
kialakuló japán autógyárakat: a Toyota megrendeléseit is visszautasították (Cusumano,
1986). A japán vállalatok ezért (a fordizmus elveinek megfelelıen) saját maguk
állítottak elı részegységeket, alkatrészeket, illetve és (ez klasszikus japán sajátosság) a
keiretsun (vagyis a nagyvállalat-csoporton) belül kerestek megfelelı partnert (Smitka,
1990).
24

A toyotizmus mellett a szakirodalomban igen elterjedt kifejezés a leanizmus, a lean (karcsú,
karcsúsított) termelési rendszer is. A lean elveinek a Toyota Termelési Rendszer (Toyota Production
System) képezi alapját. A lean kifejezés (mint „takarékos termeléis rendszer” és mint „takarékos
együttmőködés”) eredetérıl, értelmezéseirıl lásd: Havas (1996a) kiváló összefoglalóját. A továbbiakban
a termelési rendszer beszállítói vonatkozásairól szóló hazai (lásd például Havas Attila vonatkozó írásait),
illetve külföldi szakirodalom („toyotism”) alapján a toyotizmus kifejezést használom.
25
Az autógyártóhoz közvetlenül kapcsolódó toyotista nagyvállalatokat, rendszerintegrátorokat (vagyis a
késıbbiekben elemzett T1 beszállítókat) jelen dolgozat munkahelyi vitára bocsátott változátával, illetve
több más publikációmmal (Mészáros, 2009a; Mészáros 2009b, Mészáros 2010) szemben, Havas Attila
nyomán és javaslatára elsıvonalbeli helyett elsıszintő beszállítóknak nevezem.
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A második világháború utáni helyzet azonban alapvetıen megváltoztatta ezt a
rendszert.26 A közvetlenül a háborút követı recesszió tömeges elbocsátásokat hozott, a
Toyota például csıdbe is ment, a többi vállalat rendkívül nagy leépítésekre kényszerült,
ezt

súlyos

sztrájkok

követték.

A

részben

amerikai

segítséggel

végbement

keresletnövekedésre az autógyártók – tartva a boom ideiglenes jellegétıl, illetve az
újabb sztrájkoktól – féltek a dolgozói létszám növelésével válaszolni, s egyre több külsı
vállalatot, alvállalkozót bíztak meg bizonyos tevékenységek elvégzésével. 1952 és 1957
között úgy nıtt ötszörösére a Toyota termelése, hogy a munkavállalói létszám csak
12%-kal növekedett! Az autógyártók szőkös erıforrásaikat a tervezésre és az
összeszerelésre koncentrálták.
Mindezt lehetıvé tette a más iparágakban az 1950-es években tapasztalt
kapacitásfelesleg is, így a partnerek is érdekeltté váltak az együttmőködésben. A japán
autóipar több évtizedes növekedése a kapcsolatokat megszilárdította, azok egyre
szorosabbá váltak, a partnervállalatok már nem csupán alvállalkozók, kisebb egységek
beszállítói, hanem egyre komplexebb részegységek gyártói, amelyeket az autógyártók
ösztönöztek a növekedésben, stabil és növekvı volumenő megrendelésekkel láttak el
(Smitka, 1990).
Látható tehát, hogy bár a toyotizmus az 1980-as években nyerte el mai szervezeti
formáját, kialakulása már az 1960-as években megkezdıdött. Fontos tanulság, hogy a
toyotizmus kialakulása szerves fejlıdés eredménye volt, nem hirtelen, s nem felülrıl
vezérelt folyamatként ment végbe. Kialakulása nem függetleníthetı a japán
hagyományoktól, a vállalati szervezettıl, a konjunkturális helyzettıl, a beszállítók
kapacitásaitól. A vállalati szervezetek és intézmények útfüggı jellegének hangsúlyozása
meghaladja dolgozatom kereteit, azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a fenti
tényezık Japán, illetve hazánk esetében gyökeresen különböznek: ennek fontosságáról
lásd az intézményi közgazdaságtant, a kelet-európai átmenet esetében különösen Starkot
(1994). Ugyanakkor a toyotizmus sem tekinthetı egységes rendszernek: a japán
autógyárak a Just in Time rendszer keretében teljesen új beszállítói mintákat alakítottak
ki az USA-ban, mint Európában, ahol jobban támaszkodtak a meglevı hazai
hálózatokra (Sadler, 1994).

26

Ez persze nem jelenti azt, hogy a szervezeti rendszer és kultúra minden eleme eltőnt volna. Jó példa
erre, hogy a Toyota a mai napig magasfokon hasznosítja a keirecuk sajátos koordinációs mechanizmusát
(Ahmadjian – Lincoln, 2001).
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Hirschman (2000) piaci kapcsolatokat leíró elemzése, amely a kilépés-beleszólás
dichotómiában helyezi el a gazdasági aktorok közti kapcsolatok alakulását, kiválóan
alkalmas annak jelzésére, hogy az alapvetıen kilépésre (exit) alapuló fordista modellt
hogyan váltotta fel a beleszólásra (voice) épülı toyotizmus.
A fordizmusban az autógyártók a beszállítókat könnyen lecserélték, s könnyen
javították alkupozíciójukat azáltal, hogy a számtalan rendelkezésre álló vállalat közül az
éppen legmegfelelıbbet alkalmazták, lecserélve a régebbi partnert, esetleg csupán
partnerváltással fenyegetıztek. A toyotizmus, mint késıbb elemzem, ebben a
rendszeren hangsúlyosabban épít a beleszólásra, a partnerek közti együttmőködésre.
A partneri viszony Hirschmannál nem jelenti az egyenrangúságot, ugyanakkor
megoszlanak a vélemények arról, hogy a beszállítói kapcsolatokban megmutatkozó
hierarchia felsırendőbb-e a piacinál, amennyiben a szerzıdı felek között folyamatos
információáramlásra van szükség; ennek oka fıként a meglevı információs aszimmetria
és a technológia fejlıdésébıl adódó bizonytalanság. Hiszen a hierarchikus viszony épp
az elhallgatáshoz és

egymás kijátszásához, opportunista, sıt, tisztességtelen

magatartáshoz is vezethet. A hirschmani tipológia ezen kívül azonosítja a hőséget
(loyalty) is, amelynek szintén fontos szerepe van: más lehetıség híján a partnerek
fenntartják kapcsolatukat – ennek oka legtöbbször, hogy nem éri meg kilépni, illetve
nincs lehetıség a beleszólásra, a problémák kezelésére.
Kevesebb partner esetében lehetıvé vált a just in time bevezetése, a minıségbiztosítás
egyre szigorúbb rendszereinek alkalmazása, olyan rendszerek megváltoztatása, amelyek
a toyotizmushoz kapcsolódtak.27 Erre nagy szükség is volt, hiszen az 1970-es évek
végén az Egyesült Királyság négy legnagyobb autógyárában a vásárolt alkatrészek és
részegységek 10%-a késve érkezett, illetve hibás volt; a készletek egy részét pedig akár
négy hónapon keresztül is tárolni kellett (Turnbull-Oliver-Wilkinson, 1992).
Tanulságos, hogy 1968 és 1992 között a Toyota munkatermelékenysége több mint
hétszeresére, a japán autógyárak és beszállítók munkatermelékenyége hatszorosára nıtt.
Eközben az amerikai autógyárak 2,5-szeres munkatermelékenység-növekedést tudtak
felmutatni, míg az amerikai beszállítók hatékonysága nem változott (Dyer-Nobeoka,
2000). A JIT rendszerének bevezetése pedig lehetetlen lenne a partnerek szoros

27

Ezek jelentısége korántsem elhanyagolható. Japán vállalatok példáján kimutatták, hogy 10%-os
raktárkészlet-csökkentés a munkatermelékenység 1%-os javulásával járt együtt (Lieberman – Demeester,
1999). Lieberman-Asaba (1997) szintén szignifikáns kapcsolatot talált a JIT, a készletek minimalizálása
és a termelékenység növekedése között.

44

együttmőködése, tevékenységük összehangolása, az információáramlás hatékonysága
nélkül.
A tömegtermelést felváltó tömeges személyre szabás a beszállítók részérıl is nagyobb
rugalmasságot, magasabb fokú technológiai együttmőködést kíván meg. A vertikális
láncban így nagy különbség alakul ki az autógyár stratégiai, technológiai partnereinek
tekintett elsıszintő (közvetlen, Tier-1) beszállítók, illetve ezek beszállítói, a
másodvonalbeli beszállítók (Tier-2), illetve az ıket kiszolgáló harmadik (Tier-3) stb.
vonalbeli beszállítók között.28 A közvetlen beszállítók egyre inkább stratégiai partnerré
váltak, amelyek sok esetben részt vettek a termékek tervezésében is (Hudson, 1994). Az
elsıszintő beszállítók már nem alkatrészeket, hanem komplexebb részegységeket
szállítottak be; ezeket a késıbbiekben rendszereknek nevezem.
A toyotizmus klasszikus, japán rendszerében az elsıszintő, közvetlen beszállítók
integrátorként mőködnek: egy-egy vállalat több tucat alvállalkozóból, beszállítóból álló
hálózatot fog össze: a vertikális láncot ı látja és fogja át. Az alsóbb szinteken lehetıvé
válik a specializáció, egy-egy kisebb vállalat csupán meghatározott, egyszerő
mőveletekkel foglalkozik, igen szabályozott keretek között. Ez igen érdekes helyzetet
teremthet: a vállalat mint beszállító mőködhet minden szempontból a toyotizmus elvei
alapján, beszerzıként azonban a

vertikális láncban alul levı partnerekkel fordista

kapcsolatokat alakíthat ki.
Az elsıszintő beszállítók sok esetben egy autógyártónak szállítanak be. İk tehát igen
függı helyzetben vannak fı megrendelıjüktıl. Az Európában elterjedt modell ettıl
eltér: lényegesen nagyobb az elsıszintő beszállítók függetlensége, mivel termékeiket
több végösszeszerelınek adják el, vevıkörük diverzifikáltabb (Turnbull-OliverWilkinson, 1992). A kiemelt beszállítókkal igen szoros kapcsolat alakult ki: az
autógyártók technológiai és pénzügyi segítségére számos példát találunk, a Chrysler
kiemelt beszállítói számára kihelyezett workshopokat tart, mások kedvezményes hitelt
nyújtanak. (Humphrey-Ashforth, 2000). Kevesebb beszállító esetében ezekre az
akciókra több forrás jut.
A toyotizmus egyre több eleme vált az európai és az amerikai autógyártás központi
elemévé. Ennek legfıbb oka az a hatalmas, japán vállalati módszereket alkalmazó
vállalatok számára megnyilvánuló hatékonyságbeli elıny, amely már az 1980-as évek
végén jelentkezett Európában (Turnbull – Oliver – Wilkinson, 1992). Jelentısen

28

Az együttmőködés kezdett hasonlítani a japán nagyvállalati csoportok, a keiretsuk mőködéséhez.
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meggyorsította az egész iparág átalakulását az a sokkhatás is, amely az 1970-es években
megváltoztatta mind a gyártási eljárásokat, mind a piac által igényelt autók körét. Az
olajárrobbanás, amely az energiahordozók, illetve a nyersanyagok áremelkedésével járt
együtt, a kisebb, hatékonyabb autók megnövekedett keresletét hozta, illetve az
autógyártókat is ösztönözte a hatékony nyersanyag-felhasználásra. Ezeken a területeken
a japán vállalatok tettek szert versenyelınyre, s szereztek egyre nagyobb részesedést a
világpiacon. Mindezek a tényezık ahhoz vezettek, hogy a nyugati gyártók is a lean
production és egyéb, a fordista szemlélettıl különbözı, japán autógyártók által
kifejlesztett módszereket kezdtek el alkalmazni.
Mindez azonban számos nehézségbe ütközött: a japán termelési elveket, szervezeti
struktúrát igen nehezen lehetett idegen környezetben alkalmazni. A japán minták
amerikai, illetve egyesült királyságbeli másolásának és adaptálásának kitőnı
összegzését nyújtja Brookfield-Liu (2005), akik szerint a japán mintákat rövid ideig
szkeptikusan fogadták, s ma, tündöklésük évtizedei után, a japán gazdaság több mint
egy évtizedig tartó stagnálása miatt a vállalati körökben immár szkepticizmussal tölti el
a döntéshozókat a japán termelésszervezés mindenhatóságának elve. A szerzıpáros
könnyen osztható véleménye szerint azonban a japán modell egyes elemeit nem lehet
idegen környezetben alkalmazni, nem szabad hinni a minták mindenhatóságában,
ugyanakkor a japán termelésszervezési eljárások rendkívül hatékonyak, s ezért széles
körben elterjedtek.
Ebben az esetben sincs azonban „one best way”, ahogy azt USA-beli amerikai és japán
autóipari vállalati rendszerek elemzése mutatja (Bensaou-Venkatraman, 1995). Érdekes
megállapítás, hogy az USA-ban termelı japán autógyárak és az amerikai beszállítók
viszonyát vizsgálva kiegészítette mindezt azzal, hogy bár valóban növekedett az
amerikai

partnerek

versenyképessége,

ez

azonban

nem

a

direkt

japán

technológiatranszfer eredménye, hanem azé a termelékenységre és hatékonyságra
szorító nyomásé, amit a japán cégek az amerikaiakra gyakoroltak.
Nem lehet ugyanakkor – a japántól való szignifikáns eltérés ellenére sem – egységes
modellként tekinteni a „nyugati” (amerikai és európai) rendszerekre. Az USA-ban az
autógyártók sokkal több részegységet, alkatrészt gyártottak „házon belül”, vagyis vagy
a vállalatnál, vagy a vállalat tulajdonában levı leányvállalatnál. Míg Európában, mivel
az autógyártók a vertikális lánc kisebb szeletét irányították közvetlenül, jobban rá voltak
kényszerítve a japán módszerek alkalmazására.
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Másrészrıl az is érdekes, hogy a japán vállalatok beszállítói hálózata egymáshoz képest
is szignifikáns eltéréseket mutat. A négy legnagyobb vállalatcsoport, a Toyota, a
Mitsubishi, a Honda és a Nissan beszállítói rendszerei alapvetıen különböznek
egymástól,

akár

a

beszállítók

számára

létrehozott

formális

együttmőködési

szervezeteket, akár a beszállítók számát, súlyát vizsgáljuk. Kim-Michell (1999) szerint
bár az amerikai-európai és a japán rendszerek (heterogenitásuk dacára) egymástól
alapvetıen különböznek, a modellek közti konvergencia egyre nyilvánvalóbbá válik:
miközben a Honda és a Nissan nagyobb hangsúlyt fektet a külsı cégekre, illetve az
importpartnerekre, addig a nyugati autógyártók is kezdik elınyben részesíteni a
hosszabb távra szóló együttmőködéseket, amely a toyotizmushoz közeledés egyértelmő
jele.
Kutatásom szempontjából fontos következmény volt, hogy a vállalatok átrendezték
termelésük földrajzi szerkezetét.29 A vállalat határainak újragondolása, a beszállítókkal
kialakított új viszony a teljes termelési lánc átalakítását igényelték. Ez együtt járt a
kevésbé hatékony, magas költséggel üzemelı részegységek bezárásával, illetve a
tevékenység

egyes

elemeinek

külföldre,

alacsonyabb

munkabérő

országokba

telepítésével: Dél-Európa, illetve az 1990-es években térségünk ennek hatására vált az
autóipari beruházások egyik fı célpontjává. Ezek a telephelyi döntések természetesen
nem érinthették a vertikális lánc minden elemét; a festés vagy a kárpitozás
mindenképpen helyhez (az összeszereléshez) kötött tevékenység. Egyes speciális,
összetettebb elemeknél (dugattyúk, rögzítık, porlasztó) a méretgazdaságosság sokkal
fontosabb, mint az egyszerőbb, munkaintenzív mőveletek (hegesztés, összeszerelés
különbözı fajtái) esetén, így elıbbieket végzik inkább a nagyobb, tıkeerısebb
vállalatok, s ezekre jellemzı a fent elemzett koncentráció is (Fujita-Hill, 1995).
A toyotizmus egyik legfontosabb következménye az autóipari beszállítók szerepének
megváltozása, súlyuk növekedése. A Pricewaterhousecoopers (PWC) válság elıtt
készült elırejelzése szerint 2002 és 2015 között az elsıszintő beszállítók száma az
autóiparban 5600-ról 2500-ra fog csökkenni. Ez pedig egyértelmően a toyotizmus, az
egyenrangú partnerek közötti együttmőködés irányába mutat (PWC, 2007). Más
források (Kemenczei–Nikodémus, 2006) hasonló következtetésre jutnak: a 2005-ös, 30
ezer vállalatot számláló szintrıl 2015-re tizedére, 3 ezerre fog csökkenni a vállalatok

29

Ennek oka nem csupán a toyotista rendszerben keresnedı: szerepet játszott többek között a globális,
illetve regionális optimalizálás, a célpiacok közelsége is (részletesen lásd: Sturgeon–Biesebroeck–Gereffi,
2008)
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száma. Bár a két kutatás más vállalati körre vonatkozik, s összehasonlításuk értelmetlen,
a trendek mindkettı alapján nyilvánvalóak.
Mint látni fogjuk, a válság sem törte meg teljesen a koncentrációs folyamatot, sıt, a
csıdök egy része épp a felvásárlásokat ösztönözte.
A mai elsıszintő beszállítók többféle lehetséges fejlıdési pályát tudhatnak maguk
mögött, egyik út sem független azonban a toyotizmus térnyerésétıl. A beszállítók egy
része az autógyártó vállalatok része, vállalatcsoportok tagja volt, ezek a cégek az
anyavállalat

karcsúsításával,

bizonyos

tevékenységek

kiszervezésével

(outsourcingjával), a toyotizmus elterjedésével, az autógyártó tudatos döntéseként tettek
szert önállóságra. Ilyen volt a Delphi (ex-Ford) vagy a Visteon (ex-GM), vagy épp a
Faurecia (ex-PSA) (Kamp, 2005). Másik jelentıs részük nagy múltra visszatekintı, az
autógyárakkal több esetben fél, egy évszázada szoros kapcsolatot ápoló beszállító (mint
például a Bosch, a Diamond Electric vagy a Magna International), amelyek a
toyotizmus rendszerében tudták tovább mélyíteni kapcsolataikat, s kaptak lehetıséget
újabb és újabb részegységek, rendszerek beszállítására.
A vállalatok rendszerszintő beszállítóvá válását a felvásárlások és összeolvadások is
segítették: csupán az elıbbiekben említett néhány vállalat is felvásárlások tucatjait
hajtotta végre az 1990-es években, illetve a 2000-es évek elsı felében (lásd például:
Bosch, 2010; Magna, 2010). Az 1990-es évek végének koncentrációs hulláma
(UNCTAD, 2000) azonban nem csak a beszállítókat érintette. Az autógyártók nagy
fúziói (Nissan-Renault, Hyundai-Kia, vagy a sikertelen Daimler-Chrysler házasság) is
hozzájárultak a beszállítók további koncentrálódásához (Sturgeon–Biesebroeck–Gereffi,
2008).
A koncentrációt erısítı fontos technológiai folyamat a platformstratégia, amely azt
jelenti, hogy a különbözı autótípusok azonos platformon, azonos karosszériaelemek
felhasználásával készülnek (a platformstratégia általános szervezeti, technológiai
feltételeirıl, valamint a stratégiáról lásd: Gawer–Cusumano, 2008). A platformok
segítségével mind az autógyártó, mind a beszállító méretgazdaságossági elınyökre tesz
szert, ugyanakkor a platformok alkalmazása nem mond ellent a tömeges személyre
szabás követelményeinek. Ezen felül ki lehet küszöbölni, illetve egyenlíteni a
különbözı típusok iránti kereslet ingadozásából adódó bizonytalanságokat és
kilengéseket is (UNIDO, 2003). A legnagyobb számban gyártott platform a
Volkswagen A5-je, amely a VW Golf, Passat, Skoda Octavia, Seat Leon, Seat Toledo
és Audi A3 típusok alapjául szolgál, de ezen kívül a válság elıtti idıszakban már
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tucatnyi olyan platform létezett, amelyet több mint évi egymillió darabban gyártottak
(International Metalworkers Federation, 2008).
Összességében tehát a platformstratégia erısíti a vállalatok növekedését: a platformok,
modulok sztenderdizálása az autók kevésbé látható alkatrészeinek esetében az elemzett
okok miatt hosszabb távon is jellemzı maradhat. Mindehhez azonban hozzá kell tenni,
hogy az autógyártók megváltozott stratégiájából, valamint a felvásárlásokból és
összeolvadásokból adódó növekedési lehetıség önmagában kevés: a beszállítóknak
olyan, a teljes szervezetet érintı minıségi változásokat kell végrehajtaniuk, amelyek
valóban fenntartható növekedési pályára állítják a vállalatot. A növekedés elıtt álló
szervezeti akadályok és gyakorlatok megszüntetése, az eladási és marketingteljesítmény
fejlesztése, egy vonzóbb termékportfolió kialakítása és a növekedési stratégia
megvalósítása jelentik mindezek alapját (AT Kearney, 2008).
Ezzel párhuzamosan megtörtént a beszállítók kemény szelekciója. Az autó-összeszerelık
újdonsült stratégiai partnereiket, elsıszintő beszállítóikat igencsak megválogatták. A
Toyota európai leányvállalatának kiválasztási rendszere például négy fı elemet
tartalmazott: megvizsgálták a menedzsment képességeit és hozzáállását, a termelési
eszközöket

és

az

új

technológiákba

való

befektetés

lehetıségeit,

a

minıségmenedzsment rendszerét és a kutatás-fejlesztési kapacitásokat. A szigorú
értékelés a potenciális 2000 beszállítóból csak 250-t talált alkalmasnak. Az ár mint
kiválasztási szempont csak a fenti szigorú kritériumrendszert teljesítı vállalatok
esetében merült fel, bár akkor már igen komolyan: autógyárak a minıségi kritériumokat
már teljesített vállalatok közötti szelekciónál legfontosabb szempontjuknak az árat
tekintették. Ráadásul, mivel a szerzıdések hosszú távra szóltak, elıre rögzített és
folyamatos árcsökkentést vártak el beszállítóiktól, akik így kettıs nyomás alá kerültek:
mind a minıség, mind az ár fontossá vált (Hudson, 1994). Az 1980-as években az
Egyesült Királyságbeli autógyártók néhány év alatt felére csökkentették az elsıszintő
beszállítóik számát (Turnbull-Oliver-Wilkinson, 1992). A Chrysler az 1990-es évek
elején négy év alatt 35%-kal csökkentette beszállítói számát (Humphrey-Ashforth,
2000). Az 1980-as évek végére a Chrysler beszállítóinak száma 5000 volt, a GM 20.000
beszállítóval dolgozott, míg a japán autógyárak csupán 200-300 vállalattal (Smitka,
1990).
A toyotizmus fontos következménye az ún. konvoj-migráció (convoy-migration)
jelensége: olyan vállalati beruházási, telephely-létesítési döntéseket jelent, amelyeknek
már van valamilyen elızménye a befogadó országban, illetve amelyeket a vállalatok
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egymással összehangolnak (Brookfield-Liu, 2005). A vállalatok közötti hosszabb távú,
mélyebb kapcsolat esetében a beszállítónak már megéri követnie partnerét, létrehoznia
saját leányvállalatát az adott országban. A termék termelésében érdekelt vállalatok egy
része tehát „konvojként” követi a végterméket gyártó vállalatot. Mindennek lényeges
következményei vannak a beszállítói hálózatok mőködésére: szőkül a befogadó ország
vállalatainak lehetısége arra, hogy az elsı beszállítói vonalba bekapcsolódjanak.
Ugyanakkor – hacsak nem települnek át tömegesen a másodvonalbeli beszállítók is a
konvojjal – növekedhet a másodvonalbeli hazai beszállítók termékei iránti kereslet. Ezt
a kérdést konkrét vállalatok példáján is elemezni fogom.
Az UNIDO (2003) elemzései kimutatták, hogy különösen a fejlıdı országok potenciális
beszállítóira nézve igen veszélyes, hogy a legnagyobb autóipari beszállítók (különösen a
„feledik” vonalbelieknek tekintett nagy rendszerintegrátorok) betelepülése jelent óriási,
leküzdhetetlen konkurenciát a helyi vállalatoknak.30
A toyotizmus a beszállító, részegységeket gyártó vállalatok kapcsolatrendszerét is
átformálta. A kitüntetett helyzetben levı Tier-1 beszállítók közé sok esetben csak
nagyvállalatok, multinacionális cégek tudtak bekerülni, akik viszont megpróbálták a
vertikális láncot minél inkább ellenırzésük alatt tartani. Ma a Toyota és a Denso, a GM
és a Delphi, a PSA ás a Faurecia, a Fiat és a Magnetti Marelli, a Volkswagen és a
Bosch, a Hyundai és a Mobis közti együttmőködés a fenti toyotista elveknek
megfelelıen mőködik (IMF, 2006). Ennek egyik módja a másodvonalbeli (Tier-2)
beszállítók felvásárlása, illetve részben azoknak a módszereknek az alkalmazása,
amelyeket az autógyártók is alkalmaztak velük szemben. Ez utóbbi azonban nem öltött
olyan klasszikus, együttmőködı formát, mint az összeszerelık és az elsıszintő
beszállítók esetében, az együttmőködés inkább csak elmozdult a tisztán áralapú
versenytıl a kooperáció irányába.

II. 3. A kapcsolatok minısége
A beszállítói rendszerek, értékláncok csoportosításának, a beszállító és a vevı közti
kapcsolat leírásának a szakirodalomban számtalan modellje létezik.
Schmitz (2004) a globális értéklánc négy különbözı csoportját elemzi. A piacorientált
lánc esetében nagy a távolság a vállalatok között, a kiegyensúlyozott hálózat arra épül,
30

Míg az autó-összeszerelıket, vagyis a végtermék-gyártókat a nemzetközi szakirodalom egy része
OEM-nek (Original Equipment Manufacturer) nevezi, addig a rendszerintegrátorokat half-OEM-nek
nevezi, hiszen funkcionálisan egyre jobban hasonlítanak a vertikum tetején elhelyezkedı összeszerelı
cégekhez.
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hogy az egyenrangú vállalatok kompetenciái kiegészítik egymást, a szabályozott
(captive) hálózatot a vezetı vállalat által alkotott szabályok, paraméterek tartják össze, a
hierarchikusnak

nevezett

kapcsolat

a

tulajdonos

által

vertikálisan

integrált

leányvállalatok és anyavállalat közti viszonyt takar. Az általam elemzett beszállítói
rendszer esetében a harmadik koordináció-típusnak van jelentısége.
Ruigrok és van Tulder (1995) a beszállítói hálózatoknak három fı formáját
különböztetik meg. Az informálisan irányított hierarchia esetében a végterméket
összeszerelı vállalat strukturális kontrollt gyakorol, mivel monopszonistaként egyedül
ellenırzi az adott termék piacát. Minden beszállító neki kénytelen eladni a terméket, a
piac zárt, a beszállítók más vállalatokkal nem állnak kapcsolatban. A szerzıpáros
véleménye szerint ez a típus áll legközelebb a toyotizmushoz. A formálisan irányított
hierarchia esetében az összeszerelı vállalat mély vertikális integráció révén közvetlen
kontrollt valósít meg, sok vállalat tartozik közvetlen tulajdonosi irányítása alá. Ez a
típus leginkább a már elemzett korai fordista struktúrának feleltethetı meg. Az egyenlı
partnerekbıl álló tanuló hálózatokban a partnerek méretüket és erejüket tekintve
hasonlók, nincs a hálózatban az elıbbi típusokhoz hasonló vezetı vállalat. Ha az egyik
vállalat csıdbe megy vagy más ok miatt elhagyja a piacot, az hatást gyakorol a hálózat
egészére.
Egy másik megközelítési mód szerint a kapcsolatoknak öt fı formáját különböztethetjük
meg (Gereffi–Humphrey–Sturgeon, 2005; illetve Borbély, 2009 alapján). A piaci
kapcsolatokban a partnerváltás tranzakciós költségei alacsonyak, a kapcsolatok rövid
távúak vagy egyszeriek (illetve ismétlıdık), a döntı tényezı az ár. A moduláris
kapcsolatok esetében a beszállító vállalatok megrendelıjük specifikációja szerint
gyártanak termékeket, a technológiáért és a gyártási folyamatokért felelısséget viselnek,
ugyanakkor eszközeik, gépállományuk még nem függ a megrendelıtıl. Ez különbözteti
meg a szoros kapcsolatoktól, ahol már kölcsönös függıség alakul ki, a beszállító
eszközei megrendelı-specifikusak. Az egyoldalú függıségen alapuló kapcsolatok
esetében a kisebb beszállítók kiszolgáltatottá válnak, hiszen a megrendelık pontosan
specifikálják a termékeket, míg a beszállítók több dimenzióban is megnyilvánuló
gyenge kompetenciáik miatt alárendelt partnerek maradnak. A megrendelıknek érdeke
kizárólagos szerzıdéseket kötni, arról nem is szólva, hogy a beszállítók, mivel
beruházásaik

termékspecifikusak,

a

technológiai,

logisztikai,

terméktervezési,

technológiai fejlesztésekbıl fakadó egyoldalú függésük miatt nehezen tudnak partnert
váltani. Az együttmőködés ötödik formáját a szerzık (talán kissé félrevezetıen)
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hierarchiának nevezik. Ebben az esetben a komplex termékek paramétereit nehéz
specifikálni, illetve nem található megfelelı beszállító, így a vállalat saját keretein belül
gyártja az adott terméket.
Az említett formák kialakulása alapvetıen a tranzakciók komplexitásától, az
információk kodifikálhatóságától, illetve a beszállítói képességektıl függ. Mindezeket
az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat: A beszállítói kapcsolatok típusai és az aszimmetria mértéke
Típus

A tranzakció

A

A beszállítók

Az aszimmetria

komplexitása

kodifikálhatóság

képességeinek

mértéke

szintje

szintje

Piaci

Alacsony

Magas

Magas

Gyenge

Moduláris

Magas

Magas

Magas

Szoros

Magas

Alacsony

Magas

Egyoldalú

Magas

Magas

Alacsony

Magas

Alacsony

Alacsony

függés
Hierarchia

Erıs

(vállalaton
belüli
termelés)
Forrás: Gereffi–Humphrey–Sturgeon [2005], 87. o. – általam módosítva.

A toyotizmus szempontjából mind Ruigrok és van Tulder, mind Gereffi, Humphrey és
Sturgeon

modellje

lényeges

következményekkel

jár.

A

vállalati

kiszervezés

egyértelmően a formális hierarchia ellen hatott, és a toyotizmus valóban az informális
irányítást fejlesztette igen magas fokra. Bár az autóipar esetében (az autógyártók
kulcsszerepe miatt) kezdetben szó sem volt egyenlı partnereken alapuló hálózatról, a
beszállítók növekvı méretébıl adódó alkuerı, valamint a közös termékfejlesztés a
partnerek együttmőködésének irányába tolta a kapcsolatokat.
Tanulságos az is, hogy a sok információt és lényeges egyoldalú tudástranszfert igénylı
tranzakciók esetében erıs lehet az aszimmetria mértéke. Bár a toyotizmus rendszere, a
komplexebb termékek közös fejlesztése, a rendszerszintő beszállítások éppen ezt az
aszimmetriát képesek oldani. Evidens, hogy a beszállítók képességei is nagyban
meghatározzák a függıség mértékét. Miután a toyotizmusban a moduláris
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együttmőködési formák egyre ritkábbak, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a
szoros kapcsolat és az egyoldalú függés közötti különbség fıként a tevékenység
kodifikálhatóságában, illetve a beszállítók felkészültségében nyilvánul meg. Ez a
beszállítói piacokon mőködı hazai kis- és középvállalkozások számára igen fontos
tanulság.
Kim-Michell (1999, 118-129. old) fıként a Coase-i gondolatmenetre építve,
megkülönbözteti a távolságtartó (szerzıdéses) és a szoros (elkötelezett) viszonyt.
Elıbbit a beszállítók kismértékő függısége és magas alkuereje, a felek alacsony szintő
elkötelezettsége jellemzi – ez megfelel Schmitz (2004) piacorientált kategóriájának.
Nevébıl adódóan az együttmőködés formális és részletes szerzıdés alapján
szabályozott. A partner könnyen kicserélhetı, jellemzı a beszállítók közötti erıs
árverseny, egy terméket több beszállító is szállíthat, a technológiatranszfer rövid távra,
és csak anyagi kompenzáció esetén valósul meg. Ezzel szemben az idézett szerzık a
japán vállalatok sikerének titkát a szoros (elkötelezett) viszonyban látják, ahol hosszabb
távú együttmőködés, s a felek között kölcsönös függése alakul ki; megosztják
információikat, a költségcsökkentés és a minıség javítása érdekében közös
beruházásokat (például minıségbiztosítási rendszerek kialakítása) hajtanak végre.
Ebben az esetben a vállalatok közti bizalom csökkenti a tranzakciós költségeket, az ár
helyett a megbízhatóság az alapja a kapcsolatoknak. A technológiatranszfer szélesebb
körő, a vállalatok közti információáramlás ás kommunikáció igen fejlett.
Az elıbbi meghatározásokból a kétfajta kapcsolat elınyei, illetve hátrányai is
nyilvánvalóak, mind a beszállító, mind a megrendelı szempontjából. A szerzıdéses
viszony esetében a megrendelı jobban versenyezteti a beszállítókat, termelési költségei
alacsonyabbak lesznek, ugyanakkor a tranzakciós költségek magasabbak, s a tervezés,
minıségbiztosítás terén nehezebb az együttmőködés. Az elkötelezett viszony ezzel
szemben lehetıvé teszi az együttmőködés mélyebb, tervezésre, minıségbiztosításra
kiterjedı formáit is. Hátránya – mindkét részrıl –, hogy nehezen lehet lecserélni az
alkalmatlan partnereket.
A japán autóipari beszállítók között Kim-Michell (1999) három csoportot különböztet
meg. Az elsı, kis létszámú csoportot azok a kapcsolt vállalkozások, leányvállalatok
alkotják, amelyekben az autógyártó tulajdonosi hányada 20% feletti: ezek a vállalatok
minden tekintetben rendkívül szorosan együttmőködnek – fıként technológiai és
pénzügyi értelemben – az anyacéggel. Az elıállított termék magas hozzáadott értékő, az
autógyártó egyéni igényeit kielégítı, magas technológiai színvonalat képviselı
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alkatrész. A második, már népesebb csoport azoké a beszállítóké, amelyek tagjai az
autógyártó által létrehozott beszállítói szervezetnek. Az együttmőködés ebben az
esetben igen szoros, termékeik, szintén specifikus alkatrészek. Az együttmőködés
stratégiai volta miatt korlátozzák a résztvevı vállalatok számát. A harmadik csoport a
másodrangú beszállítókat takarja: standardtermékeket állítanak elı, s még ebben a
rendszerben is viszonylag könnyen helyettesíthetık.
Az elkötelezett viszony jele több japán vállalatnál (így például a Toyotánál és a
Mitsubishinél) létrehozott beszállítói kooperációs szervezet (kyoryoku), amely a mély
és hosszú távú együttmőködés jelképe. Az autógyárak ezek keretében megosztják
hosszútávú stratégiájukat, termelési terveiket, elırejelzéseiket, a jövıbeli technológiai
váltások vonalait a beszállítókkal, akik így segítséget kapnak hosszabb távú
döntéseikhez, például beruházásaikhoz. A résztvevı vállalatoknak az autógyártó
technológiai segítséget nyújt, workshopokat, szemináriumokat szervez; mindezek
elengedhetetlenek a JIT, a közös minıségmenedzsment és egyéb rendszerek
eredményes és közös alkalmazásához (Smitka, 1990).
A toyotizmus klasszikus modelljét az 1. melléklet ábrája mutatja. Japánban a 11 végsı
összeszerelıt 168 elsı szintő beszállító szolgálja ki, míg 4700 vállalat tartozik a
másodvonalú beszállítók közé, ezek például gépi megmunkálást és préselést végeznek,
míg 31600 vállalat, olyan mőveletekkel, mint fémöntés, burkolás, esztergálás,
forgácsolás a harmadik szinthez tartozik. Ugyanez a tanulmány, az elıbbi adatoknak
ellentmondó módon, megjegyzi, hogy míg a japán cégek átlagosan 220 közvetlen
beszállítóval dolgoznak, addig a németek 1200-zal (UK Know How Fund, é.n.)
A beszállítói hálózatok mőködését a technológia is befolyásolja: míg a munkaerıintenzívebb,

technológiailag

alacsonyabb

szintet

képviselı

komponensek

a

hagyományos értéklánc jól ismert útján haladnak, addig a magasabb hozzáadott-értékő,
magasabb technológiai színvonalat képviselı termékeket fıként az elsıszintő
beszállítók (illetve rendszerintegrátorok gyártják). E két csoport eltérı viszonyban van
az autógyárakkal, utóbbiak esetében fıként a hosszabb távú, elkötelezett viszony a
jellemzı (Humphrey-Memedovic, 2003). Az alacsonyabb technológiai színvonalat
képviselı termékeket gyártó vállalatok elıtt két út áll: proaktív stratégiával el lehet érni,
hogy a rendszerintegrátorok részére fontos kiegészítı terméket gyártva, azokkal
szorosan együttmőködve a vállalat, illetve annak terméke nehezebben válik
helyettesíthetıvé (ennek lehetıségei természetesen igen korlátozottak). Másik lehetıség
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a növekedés: az áralapú versenyben a méretgazdaságosság elınyeinek kihasználása
elsıdleges fontosságúvá vált.
A toyotizmus tárgyalását a hirschmani tipológia ismertetésével vezettem be. A
távolságtartó és a szerzıdéses viszony, valamint a hirschmani rendszer ugyanazoknak a
kapcsolattípusoknak a leírására szolgál, s megállapításaik is hasonlóak.
A toyotizmus, miként az elkötelezett és távolságtartó viszony elemzésébıl kiderült,
korántsem jelenti azt, hogy a fordi minták, illetve a hirschmani kilépésre alapozott
stratégiák eltőntek volna, s eltőnıben lenne a vállalatok közti hierarchia. HumphreyAshforth (2000) amerikai autóipari vertikumra vonatkozó empirikus vizsgálata választ
ad a fenti kérdésekre.
A hirschmani kategóriák szerint az exit stratégia azt jelenti, hogy a beszállítóval
elégedetlen autógyár partnert vált, míg bármilyen felmerült probléma esetében nem
cseréli le beszállítóját, hanem tárgyalás útján megoldják a felmerült problémát. Az
idézett kutatás feltárta, hogy az autógyártók kettıs stratégiát alkalmaznak, a fontosabb
beszállítóikkal szemben az utóbbi (barátságos, informális, kooperatív), míg a többiekkel
az elıbbi (formális, standardizált) stratégiát alkalmazzák. Természetesen létezik
mobilitás a két csoport között, például a jól teljesítı „körön kívüli” beszállítók „körön
belülre” kerülhetnek, illetve fordítva.
Nagy a tranzakciós költségek szerepe is: a partnerváltás, a beszállító cseréje, a másik
beszállítóval kialakított új kapcsolat jelentıs költségekkel jár, ez erısíti a partnerek
hőségét. A hőség tovább erısíti a voice (jelen esetben a problémák jelzésének és közös
megoldásának) stratégiáját, de ennek költségei is jelentısek lehetnek.
A fenti kutatás igazolja, hogy a körön belüli, stratégiainak tekinthetı beszállítókkal
szemben érvényesül a hőség stratégiája, az autógyártók szeretnék velük fenntartani a
kapcsolatot; tárgyalási pozíciójuk is sokkal erısebb, mint a többi vállalaté. Ezért
számukra a cég nagy segítséget nyújt, amennyiben ezzel elısegítheti a pontosabb, jobb
minıségő, olcsóbb szállítást. A körön kívüliekkel a fenyegetés-kilépés eszköztárát
alkalmazza.
Az autógyárak egy része tehát félúton a található fordizmus és a toyotizmus között: jól
mutatja ezt mind a hirschmani elvek gyakorlati leképezıdése, mind a távolságtartó és a
szerzıdéses viszony közti arányok változása.
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II. 4. Az outsourcing és a toyotizmus hatása az autóipari beszállítói
rendszerekre
A toyotizmusról az elızı alfejezetekben részletesen kifejtett képhez szorosan
hozzátartozik az az 1980-as, 1990-es években teret nyert vállalati gyakorlat, amelyet
outsourcingnak neveznek, s amely mind a közszférában, mind a vállalati szférában (így
az autóiparban is) igen elterjedt, s más szempontból világítja meg az elızı alfejezetek
kiindulópontjának tekintett Coase (1937) vállalat határaira vonatkozó elképzelését.
Az outsourcing, bár több értelemben használt fogalom, kutatások szempontjából azt a
vállalati gyakorlatot jelenti, amely bizonyos tevékenységeket a vállalat határain kívül
helyez, s így bizonyos termékeket, szolgáltatásokat a vállalat külsı partnerektıl (így
például beszállítóktól) vásárol meg (Eiro, 2008).
A vállalat így képes az alaptevékenységre koncentrálni, s az ehhez szorosan nem
kapcsolódó

tevékenységeket

más

vállalatok

végzik.

Mindehhez

a

vállalati

alaptevékenység újradefiniálása szükséges. Különösen fontos mindez egy bonyolult,
rendkívül sok részegységbıl, alkatrészbıl összeállított termék, egy személygépkocsi
esetében. A korábban integrált vállalati folyamatokat részekre lehet bontani, s e
fragmentáció eredménye egy globális szinten hatékony vállalati rendszer, amely a
folyamat minden elemét egy megfelelı tényezı-ellátottságú és árú helyszínre helyezi.31
A vállalat határaira vonatkozó döntéseket az alábbi táblázat kitőnıen összefoglalja.
Szempontomból különösen a külföldre történı kihelyezésnek (offshore outsourcing)
van különös jelentısége, hiszen a relokáció által hazánk is messzemenıkig érintett.
2. táblázat: Vállalati „make or buy” döntések nemzetközi dimenziói
Vállalaton belüli integráció

Otthon

Külföldön

Hazai beruházás

Vertikális FDI (leányvállalat
más országban)

Szervezeti outsourcing

Szerzıdéses kapcsolat hazai Szerzıdéses
beszállítóval

kapcsolat

külföldi beszállítóval

Forrás: Erdey László [2004]: A nemzetközi termelésmegosztás kereskedelemelméleti magyarázatai és
néhány empirikus kutatási eredmény. Külgazdaság, 2004. július-augusztus, 46. old. alapján
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Erdey (2004) részletesen elemzi a nemzetközi fragmentáció elméleteit, amelyek fıként a ricardói,
illetve a Heckscher-Ohlin elméleten alapulva magyarázzák a tevékenységek kihelyezését. Mindez
természetesen gyökeresen változtatja meg az országok szakosodását, nemzetközi kereskedelmét. A
beruházási döntések, illetve az outsourcing is egyrészt a vállalati folyamatok globalizációjához vezet,
másrészt a globalizáció folyamatai (nemzetközi kereskedelem, tıkeáramlás, információáramlás, stb.)
integrálódnak a vállalatba, illetve a toyotizmus révén szorosan integrálódot vállalatcsoportba.
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Fontos következmény a beszállítók (elızı részekben már bemutatott) szerepének
növekedése. Egyre több beszállító vett részt a terméktervezésben, egyre inkább
igazodtak az autógyárak speciális igényeihez, csökkent a több autógyárnak is eladható
standard termékek szerepe, s mint már elemeztem, nıtt a termékek komplexitása. Az
autógyár természetesen közli elvárásait a beszállítóval, de egyre több részegység
esetében van lehetıség önálló, illetve közös tervezésre. Mindez hozzájárul a már
kifejtett elkötelezett viszony további mélyüléséhez (UNIDO, 2003; UNIDO, 2008).
Az elızı alfejezetekben is elemzett trendek hatása teljesen átalakította a termelési
láncot. Az autógyártók esetében az innováció, a tervezés, valamint a marketing vált a
legfontosabb tevékenységgé, sok esetben ez lett a core competence (alapvetı képesség,
alapvetı hozzáértés); s itt érvényesülnek leginkább a méretgazdaságosság elınyei: ezek
a tevékenységek nem kiszervezhetık. Csak ebben a rendszerben létezhetnek a
rendszerintegrátorok, amelyek tevékenységüket tekintve inkább hasonlítanak a
hagyományos autó-összeszerelıkhöz, mint az egyszerő alkatrész-beszállítókhoz
És bár az autógyártás (számtalan, az elıbbiekben már elemzett ok miatt) nem fejlıdhet
vissza a fordizmus standardizált modelljéhez, a fordizmus néhány jellegzetessége (mint
például a standardizálás az autók kevésbé látható alkatrészeinek esetében vagy épp az
erıs árverseny) az hosszabb távon is jellemzı maradhat, fenntartva a termelés
koncentrációját, hozzájárulva az adott alkatrészt felhasználó országok importjához,
csökkentve az autóipari beruházások hazai gazdaságba történı integrálódásának
lehetıségét.

II. 5. A válság és annak lehetséges hatásai a beszállítói hálózatokra
A világ autóipara, s vele együtt a beszállítói hálózat is jelentıs átalakuláson megy
keresztül. Mivel a magyarországi (és térségbeli) autó-összeszerelık szinte mindegyike,
illetve a beszállítók jelentıs része is multinacionális vállalatcsoport tagja, így a
nemzetközi trendek a magyar piacon, a hazánkban termelı vállalatok között is
érezhetık, illetve érezhetık lesznek. Az, hogy mindezek milyen mértékben, illetve
sebességgel érvényesülnek, természetesen függ többek között a vállalatcsoport
centralizációjának

mértékétıl,

a

döntéshozatali

mechanizmusoktól,

a

vállalat

stratégiájától, valamint a hazai vállalati környezettıl is.
Csak egy példa: mivel Suzuki és az Opel közösen kifejlesztett, eddig Esztergomban
gyártott harmadik generációs Agila modelljét már nem Magyarországon fogják gyártani
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(Autopro, 2010a), ez jelentıs változást hoz azoknál a beszállítóknál, amelyek eddig
ehhez a (2009-ben mintegy 60 ezer darabban készített) típushoz szállítottak
alkatrészeket. Kérdés, hogy a Volkswagen, amely megvásárolta a Suzuki részvényeinek
19,9 százalékát, milyen új együttmőködési lehetıségeket, közösen kifejlesztett
modelleket jelent majd a Suzuki számára, esetleg milyen új modellek gyártására nyílik
lehetıség Esztergomban.
Ma az autóiparban jelentıs strukturális átalakulás zajlik, ez hatást gyakorol a beszállítói
láncok mőködésére is, így érdemes feltenni azt a kérdést, hogy milyen mértékben
érvényesülhetnek a jövıben a toyotizmus, illetve a fordizmus már tárgyalt ismérvei.
Mint látni fogjuk, a vállalati méret, illetve a koncentráció növekedése, a kapcsolatok
mélyülése, valamint a (környezetvédelmi szempontok, magas energiaárak miatt
bekövetkezı) technológiai váltás lehetnek azok a tényezık, amelyek a toyotizmus
irányába hatnak.
A válság, amely az autóipart különösen mélyen érintette, mindezekre a tényezıkre igen
nagy befolyást gyakorol. Természetesen 2010 közepén végleges következtetéseket nem
lehet még levonni, azonban a legfrissebb ágazati adatokból a fontosabb trendek már
kirajzolódni látszanak.
A hosszú távú szerzıdések, illetve a vállalatok erıs függése miatt a válság a
beszállítókat is rendkívül érzékenyen érintette. 2008-ban az USA-ban 40 autóipari
beszállítóra alkalmazták a Chapter 11-et, vagyis az USA csıdtörvényének az a fejezetét,
amely szerint a vállalat ideiglenes védelmet kap hitelezıktıl, s lehetısége van a
reorganizációra (US Department of Commerce, 2009). 2009-ben ez a szám 50-re
emelkedett (US Department of Commerce, 2010). Az autóipar kilátásairól, illetve a
beszállítók jövıjérıl szóló forgatókönyvek pesszimisták, néhány esetben óvatosan
optimisták.
Az AT Kearney elemzése szerint (AT Kearney, 2009a) a komoly gazdaságpolitikai
lépések dacára az USA-ban az elsıszintő beszállítóknak több mint felét fenyegeti csıd.
Más elemzések (US Department of Commerce, 2010) szerint 2010-ben csökkeni fog az
amerikai autóipari csıdök száma, az iparág kezd túljutni a mélyponton. Figyelmeztetı
tény ugyanakkor, hogy az USA autóipari beszállítóinak kapacitáskihasználtsága 2009ben 55 százalék volt, ez a termelési mennyiség a racionalizálások ellenére is a fedezeti
pont körül mozgott (US Department of Commerce, 2010).
Az OECD autóipari kapacitáskihasználtság-szintjeit nemzetközileg is összehasonlító
elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy a fejlett országok autógyártói kapacitásai csak
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jelentıs exporttevékenység mellett lesznek akár rövid, akár hosszabb távon
kihasználhatók (OECD, 2010). Ez a fejlıdı országok saját, nem kis részt hazai piacra
termelı vállalatainak növekedése, a növekvı import, valamint a termelés már elemzett
földrajzi átstrukturálódása mellett nem lesz könnyő feladat.
A toyotizmus szempontjából rendkívül érdekes kérdés, hogy a válság milyen hatást
gyakorol a koncentrációra, illetve a felvásárlások és összeolvadások dinamikájára. Az
ágazatra már a válság elıtt is növekvı koncentráció volt jellemzı, a felvásárlások és
összeolvadások számát, illetve értékét a teljes autóiparra, illetve a beszállítókra
vonatkozóan az 1. és a 2. ábra mutatja. Látható, hogy az autóipari (összeszerelıket,
illetve az alkatrészgyártókat érintı) felvásárlások lendülete mind értékben, mind a
tranzakciók számát tekintve megtört.

1. ábra: Autóipari felvásárlások és összeolvadások értéke (jobb oldali tengely,
milliárd dollár), illetve száma (bal oldali tengely) 1998–2009 között

Forrás: PWC [2009], 7. o.
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2. ábra: Autóipari alkatrészgyártók közti felvásárlások és összeolvadások értéke
(jobb oldali tengely, milliárd dollár), illetve száma (bal oldali tengely) 1999–2009
között

Forrás: PWC [2009], 8. o.

A trend különösen az autópiacon bekövetkezett visszaesés, illetve a hitelcsatornák
befagyásának tükrében érdekes. A válság hatására a tranzakciók száma akár a teljes
autóipart, akár a beszállítókat tekintjük, nem mutatott drasztikus csökkenést, míg
értékük jelentısen visszaesett. Ennek fı oka az volt, hogy a csökkenı likviditás miatt a
vállalatok csak a kisebb értékő tranzakciókat tudták végrehajtani. A nagyobb
tranzakciókkal a bizonytalanság miatt inkább kivártak. 2008-ban leginkább azonban a
pénzügyi befektetık felvásárlásai estek vissza, a szakmai, stratégiai befektetık
aktivitása (holott ıket is sújtotta a válság) kisebb mértékben csökkent. Fıként a nehéz
pénzügyi helyzetbe került, illetve csıdbe jutott vállalatokat vásárolták fel. Igen erıs a
kapcsolat tehát a csıdök, illetve a felvásárlások között, hiszen a válság által kevésbé
érintett, valamilyen okból likvidebb vállalatok használták ki a helyzetet, hogy
felvásárolják versenytársaikat (PWC, 2009a). 2009-ben azonban mind a tranzakciók
értékét, mind azok számát tekintve jelentısen növekedett a pénzügyi befektetık
aktivitása (PWC, 2010). Bár ezen tranzakciók nem mindegyike jelenti automatikusan a
koncentráció növekedését, a trendek jól láthatók.
A válság felgyorsította a kínai és indiai vállalatok fıként felvásárlásokban
megnyilvánuló terjeszkedését is. A pénzügyi nehézségekkel, a csıd veszélyével
szembesülı fejlett országokbeli autóipari konszernek legendás márkáiktól (Volvo,
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Jaguár, Land Rover, Hummer) voltak kénytelenek megválni, a kínálat tehát találkozott a
növekedni vágyó ázsiai vállalatok ez irányú keresletével.
Az szinte biztos, hogy a válság nem jelentette a felvásárlások, illetve összeolvadások
végét, erre utal, hogy miként az ábrákon látható, 2009-ben növekedett a tranzakciók
összértéke, ugyanakkor számuk sem csökkent jelentısen. Igaz ez mind az
összeszerelıkre, mind az alkatrészgyártókra.
Úgy tőnik tehát, hogy a válság csak mérsékelten törte meg a konszolidáció lendületét, a
koncentráció a jövıben növekedni fog. Ez azonban önmagában nem feltétlenül jelent
újabb lépést a toyotizmus felé, hacsak nem jár együtt a kapcsolatok mélyülésével, a
tudás megosztásával, technológiai együttmőködésekkel.
Sokat mondó viszont ebbıl a szempontból Sergio Marchionnenak, a Chryslerrel 2009
elején megállapodást kötı Fiat vezetıjének mondata: „Ebben az iparágban a
függetlenség többé már nem fenntartható. Többé már nem lehetséges, hogy saját
magunk gyártsuk az autókat” (Marchionne, 2009). Bár a megállapítás az autógyárakra
vonatkozik, valószínőleg a beszállítói ipar is követni fogja a trendeket (PWC, 2009b).
Az együttmőködés a már elemzett, kulcsfontosságúnak tekintett platformok
kialakítására is vonatkozik: a Fiat-Chrysler házasság újabb platform megalkotását is
jelenti, átalakítva ezzel a gyártott autók struktúráját, valószínőleg jelentıs hatást
gyakorolva a beszállítói rendszerre. Az USA-ban a három autóipari óriás (Detroit 3) is
mélyebb együttmőködésre törekszik a beszállítókkal, különösen a kutatás-fejlesztés, a
desing, a termelés területén (US Department of Commerce, 2009).
A változások másik dimenzióját a technológiai változások jelentik, és ezek a beszállítói
hálózatokat is nagymértékben érinthetik. A megfelelı technológia, illetve a technológiai
váltás képessége még inkább versenyelınnyé válhat. A szigorodó környezetvédelmi
elıírások (a károsanyag-kibocsátási szintek csökkentése), valamint a válság elmúltával
valószínőleg magassá váló olajárak miatti energiatakarékossági kényszer technológiai
váltást kényszerít majd ki (Deloitte, 2009; PWC, 2009b).
Egy olyan piacon, ahol a felvásárlások és összeolvadások, valamint a válság hatására
bekövetkezı csıdök nagymértékben megváltoztatták a piac strukturális jellemzıit, a
technológiai váltás kényszere további változásokat indíthat el. Növekedhet a stratégia
szövetségek szerepe és jelentısége. Jó példa erre, hogy 2010-ben a Volkswagen
megvásárolta a Suzuki részvényeinek 19,9 százalékát, de már a tranzakció elıtt
nyilvánvalóvá tették, hogy legfontosabb céljaik között szerepel az energiatakarékos és
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kis széndioxid-kibocsátású autók közös kifejlesztése és piacra dobása (Suzuki, 2009;
Autopro, 2010d).
A technológiai váltás szükségessége, az új modellek piacra dobása tehát megnöveli az
autógyártók és a beszállítók közötti együttmőködés jelentıségét. Másrészrıl a kiélezett
versenyben a beszállítók úgy próbálják megırizni pozícióikat, hogy újabb és újabb
feladatköröket

vállalnak

át:

az

eddigieknél

is

jobban

bekapcsolódnak

a

termékfejlesztésbe, további modulokat gyártanak. Ez teszi az elsıszintő beszállítókat
valódi rendszerintegrátorrá. Az új technológiák és eljárások forrásai lehetnek ezen kívül
olyan innovatív beszállító vállalatok is, amelyekkel az autógyártók magasabb szintő
együttmőködést alakítanak ki; persze nem zárható ki azok felvásárlása sem.
Az együttmőködés átalakulása hatást gyakorol a vállalatok közötti földrajzi távolságára
is: a mélyebb együttmőködések miatt a vállalatok közötti optimális távolság kisebb lesz,
ez a földrajzi koncentrációt növelı tényezı (US Department of Commerce, 2009). Ezzel
párhuzamosan természetesen a méretgazdaságosság fontos versenyelıny lesz a jövıben
is. Mindez kiegészül a földrajzi koncentrációról tett, az autógyártást, illetve a
beszállítókat érintı, már elemzett folyamatokkal. Látszólag tehát minden egy irányba
hat. Van azonban egy olyan szempont, amely a megindult földrajzi átstrukturálódást
lassíthatja. Ez a válság hatására (fıként a fejlett országokban) elıtörı, néhol rejtett,
néhol csupán verbális, sok esetben azonban komoly támogatásokkal együtt járó
protekcionizmus. A Citroen és a Renault által kapott kedvezményes állami hitel, vagy
éppen Sarkozy azon kijelentése, hogy a francia autógyáraknak Franciaországban kell
tartaniuk termelésüket (Botos, 2009), egyértelmően a protekcionizmus irányába
mutatnak. Ezek a lépések, ha meg nem is állíthatják, de lassíthatják, torzíthatják a leírt
trendeket.
E folyamatok nagy része egyértelmően a toyotizmus irányába hat: egyre koncentráltabb
piacon, egyre nagyobb beszállítók alakítanak ki egyre mélyebb együttmőködéseket az
egymással is egyre jobban együttmőködı autógyártókkal. Általánosságban igaz lehet az,
hogy minden olyan jövıbeli külsı vagy belsı kényszer, amely a mélyebb
együttmőködés, a vállalatok növekedése, illetve a földrajzi koncentráció irányába hat, a
toyotista formák erısödésével jár majd együtt. A beszállítókra, illetve a magyarországi
beszállítókra gyakorolt lehetséges hatásokra az V. fejezetben még visszatérek.
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III. A hazai beszállítók helyzete és a mőködıtıkeberuházások: magyarországi empirikus kutatások
Ebben a fejezetben hazai empirikus felmérésekre alapozva elemzem az eddigi hazai
kutatások integráltságra vonatkozó megállapításait. Egy korábbi írásomban (Mészáros,
2004), a hazai kutatások nagy részét áttekintve megállapítottam, hogy a magyarországi
mőködıtıke-beruházások néhány dimenzióban valóban exportenklávéként viselkednek,
semmiképpen nem igaz azonban ez az állítás a (részben vagy egészben) külföldi
tulajdonban levı vállalatok mindegyikére. Már akkor is látható volt, hogy vannak olyan
kapcsolódási pontok, amelyek nagyobb integráltságot mutatnak; egyes, összességében
elszigeteltséget mutató dimenziókban is észrevehetık az együttmőködés elszórt, de
azért elıremutató jelei. Az ebben a fejezetben idézett felmérések egy része konkrétan
egy-egy funkcionális területet elemez, míg más részük általános, s így explicit
következtetés az enklávéjellegre csak nehezen olvasható ki. A fejezetben néhány
viszonylag régebbi (az 1990-es évekre vonatkozó) kutatást is idézek, hogy történetileg
is áttekintı képet adjak a hazai szakirodalom eddig eredményeirıl.

III.1. Motivációk és az ebbıl levonható következtetések
Legszélesebb spektrumú áttekintı képet a külföldi befektetık kezdeti motivációinak
elemzése nyújt. Árva (1997) és Némethné (2000) eredményeit felhasználva képet
kaphatunk az 1990-es évek beruházóinak motivációiról, az ezekbıl adódó,
enklávéjellegre utaló következtetésekrıl. A két idézett kutatás szerint a legfontosabb
beruházást motiváló tényezı a magyar piacra való bejutás volt. Ez már önmagában
ellentmond az exportenklávé jellegnek, legalábbis ami az exportorientációt jelenti; nem
mond ugyanakkor semmit a termelés enklávéjellegérıl.
A második legfontosabb tényezı, a környezı kelet-európai piacokra való bejutás az
exportorientációt támasztja alá, bár ezek alapján szintén nem tudunk többet mondani az
integráltságról. A piacrajutás elsıdleges szerepének ellentmond az a tény, hogy a
befektetık nem tekintették túlzottan protekcionistának – már ekkor sem – a magyar
piacot, vagyis a piacrajutást külkereskedelem révén is megoldhatták volna. (Árva,
1997). Ez a paradoxon arra utal, hogy a másodlagos motivációknak döntı szerepük van.

63

A termelési tényezık közül a munkaerı alacsony ára szerepel a nagy hatásúnak értékelt
tényezık között, ugyanakkor a minıségi munkaerı jelentıségét a beruházók csekélynek
ítélték. Önmagában a munkaerı mint termelési tényezı alacsony ára nem indokolná az
enklávészerőséget a munkaerı szempontjából, csak a minıségi munkaerı meglétének
marginális hangsúlya az, ami az elızı tényezıvel együtt erre a következetésre vezet.
Nem állítom, hogy a minıségi munkaerı fontossága az enklávészerőség hipotézisét
automatikusan cáfolná; a tudásáramlás ebben az esetben is történhetne „házon belül”, a
gazdaság egészére, legalábbis egyelıre, csekély hatást gyakorolva – ugyanakkor az már
egy következı lépcsı lenne. Mindezeket a megállapításokat ma már kritikával kell
kezelni, nagyot változott a befektetık véleménye, s a magyar munkaerıpiac struktúrája.
Az általam végzett interjúk során (bár konkrét kérdés nem is vonatkozott rá) sok helyen
megemlítették a cégvezetık a munkaerı minıségének fontosságát.
Árva (1997) és Némethné (2000) már idézett kutatásában az infrastruktúrával
kapcsolatban a beruházók kritikusak voltak, s fontosságát csekélynek ítélték. Az
infrastruktúra használata, amennyiben az jó minıségő, olyan helyi értéknövelı tényezı
lehet, amely az enklávé jelleget gyengítheti. Nem állítom, hogy ha egy vállalat a
tágabban értelmezett infrastruktúrát csak és kizárólag használja, tehát például nem járul
hozzá használati díj fejében, vagy nem fejleszti, az pozitív hatású lenne.
Véleményem szerint egy olyan vállalat, amely komolyan akar integrálódni a
gazdaságba, az infrastruktúrát (is) szolgáltató hazai vállalatokkal együttmőködésre
törekszik, számos ponton kapcsolódik a hazai infrastruktúrához, mindenképpen
fontosnak tartja ezt a dimenziót. Tudjuk, számos külföldi vállalat hozzájárult az ipari
parkok fejlesztéséhez és beruházásaihoz, ennek jelentıségét véleményem szerint nem
lehet túlbecsülni; a gazdaságra átgyőrőzı hatásról itt nem beszélhetünk, legfeljebb az
adott ipari parkba települt beszállító elınyösebb helyzetérıl.
Némethné (2000) eredményei azt mutatják, hogy a beruházások kifejezetten
exportorientált céllal létesültek. A cégek mintegy negyedének volt célja az itteni
termeléssel a hazai piac ellátása. Körülbelül ugyanekkora súllyal szerepelt az indítékok
között

a világpiacra

termelés.

A

közép-kelet-európai

piacok

ellátása itteni

termelıbázisról (az esetek 10 százalékában), illetve értékesítı-kiszolgáló bázis
létrehozása szintén e piacoknak a világ más részein gyártott termékekkel való ellátása
céljából (az esetek egyharmada) fı motivációnak tekinthetı. Vagyis az erıs
exportorientáció mellett a multinacionális cégek ellátási-termelési hálózatába való
integráltság hipotézise megerısödött.
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Különösen az elızı kutatás (Árva, 1997) fényében elgondolkoztató eredmény, hogy a
szakképzett munkaerı rendelkezésre állása volt az egyik legfontosabb szempont a
telephely választásánál. Ez a tény, kiegészülve azzal, hogy a szakképzett munkaerı
költségének is viszonylag nagy fontosságot tulajdonítva kedvezınek ítélték a minıségi
munka bérszínvonalát, valamint azzal, hogy a szakképzetlen munkaerı költségét
kevésbé ítélték fontosnak (nagyságát nagyjából hasonlóan értékelték), az elızıektıl
eltérı következetésre vezet. Ez, azzal a ténnyel együtt, hogy az 1990-es évek végén a
magyarországi szakképzett munkaerı költsége – ezen felmérés adatai szerint – az
anyaországbelinek 33 százaléka (az ipari vállalatok esetében csak 25 százaléka) utal
arra, hogy a beruházók elsısorban szakképzett munkaerıt szerettek volna, méghozzá
olcsón.
Csáki és Szalavetz (2004) ennél szofisztikáltabb eszközökkel, a termékegységre jutó
munkaerıköltség (unit labour cost, ULC) segítségével kimutatta, hogy a növekvı ULCvel párhuzamosan romlott hazánk mőködıtıke-vonzó képessége az ezredforduló utáni
években. A szakképzett munkaerı hangsúlyozása esetén azonban érvényesülhetnek a
tudásáramlásnak a szükséges (de nem elégséges) feltételei; a betanítás során
felhalmozott tudás, a dolgozók modern szakismeretének egy része elıbb vagy utóbb,
spillover révén át fog győrőzni a gazdaság más szegmenseire is. A másik olyan
eredménye

a

felmérésnek,

amely

részben

ellentmond

az

elızı

kutatás

megállapításainak, az infrastruktúra kérdése. Mind a telekommunikációs, mind a
közlekedési infrastruktúrát az átlagosnál fontosabbnak értékelték. Ez a fent kifejtett
okok miatt valamivel nagyobb beágyazottságot sejtet.
Szanyi (2004) ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a befektetık motivációi,
illetve a kiaknázandónak vélt elınyök súlypontja idıvel változhat. A hazai beszállítói
hálózat kialakítására még csak kísérletet sem tevı, olcsó munkaerıre alapozó IBM nem
meglepı módon elhagyta az országot. A kedvezı tapasztalatok, a tevékenység bıvítése,
a termelés növelése, több motiváló tényezı megjelenése azonban sok esetben vezethet
az integráltság növekedéséhez.

III. 2. A hazai beszállítók helyzete
A hazai beszállítók fıként az 1997-ben indult Beszállítói Célprogram idején került a
hazai közgazdasági gondolkodás középpontjába, s számos empirikus kutatás
foglalkozott a kérdéssel. Bár a programot 2000-ben átalakították, s 2002-tıl már
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egyértelmően nem irányult rá gazdaságpolitikai figyelem, ez nem jelenti azt, hogy a
felvetett kérdések ne lennének fontosak.32
Sommás megállapításként Szanyi (2002) leszögezi, hogy a hazai beszállítók részesedése
hazánkban magasabb, mint a fejlıdı országokban, ugyanakkor alacsonyabb, mint a
fejlettekben. Mindkét országcsoportot viszonylag részletesen elemeztem már, s itt az
ideje, hogy megvizsgáljam a hazai beszállítókról szóló hazai szakirodalom releváns
állításait. A specifikus, Suzukiról szóló adatokat és folyamatokat azonban a dolgozat
késıbbi részében elemzem.
Mivel teljes gazdaságra kiterjedı felmérés a hazai beszállítók helyzetérıl nem történt,
így az elemzett kutatások is csupán a gazdaság egyes szegmenseire, egy-egy ágazatra,
vállalatra, többnyire egy adott idıpontra vonatkoznak, így nehéz általánosítható
következtetéseket levonni. Az idézett kutatások eredményeinek értékelésekor nem
szabad elhanyagolni azt a tényt sem, hogy a kutatások eltérı idıpontban és
módszertannal zajlottak, azonban ezekre az eltérésekre külön nincs módom kitérni. S
miután, mint az elızı fejezetekben már kifejtettem, a külföldi tıke befogadó országra
gyakorolt hatásai a nemzetközi elméleti és empirikus szakirodalomban is vitatottak,
nem meglepı, hogy a hazai kutatások megállapításai is ellentmondanak egymásnak.
A beszállítókat vizsgáló kutatások az 1990-es évek végén fıként általánosságban
vizsgálták a hazai vállalatok helyzetét, s próbálták arányukat meghatározni. A külföldi
tıke szerepével kapcsolatban igen kritikus Farkas Péter kutatásai alapján a hazánkba
települt multinacionális cégeknél 1998-ban a magyarországi telephelyő vállalatok
beszállítói részesedése 21% volt. Ennek az aránynak a megítélése azonban az elızı
fejezetekben elmondottak alapján igencsak problematikus, hiszen ez a csoport nem csak
a hazai tulajdonúakat, hanem a más hazánkban mőködı külföldieket is magában
foglalja (Farkas, 2001). Farkas szerint 1997-tıl érezhetıen bıvülni kezdett a hazai
beszállítók aránya (a multinacionális vállalatok esetén 16%-ról 21%-ra), de ez csak egy
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A Beszállítói Célprogram célja a magyar hozzáadott-érték tartalom növelése, a hazai kis- és
középvállalatok beszállítóvá válásának segítése volt, eszközei a beszállítói adatbázis létrehozásától, a
kapcsolatok közvetítésétıl, tanácsadásig, oktatásig, a több célra kapható állami támogatásig terjedtek. A
programot ért számos kritika (például nem ismerték kellıképpen a külföldi cégeket, nem fordítottak
figyelmet a már kialakult kapcsolatokra és beszállítóvá vált vállalatokra), a két évig mőködı program
eredménytelensége miatt a programot átalakították, s 2000-tıl Beszállítói Integrátori Célprogram néven
mőködött. Itt fıként a már meglevı hálózatkora helyezték a hangsúlyt, a középpontban a kisvállalatok
helyett a nagy, integrátorként mőködı cégek (Suzuki, GE, Audi, Opel, Rába) voltak, tehát megváltozott a
program iránya, a vertikális lánc tetején található cégek igényeibıl indult ki. A cél sokoldalú klaszterek
létrehozása volt (Sass-Szanyi, 2004). Egy ma is releváns lehetésges beszállítói program alapelveirıl lásd:
Mészáros (2009).
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mennyiségi növekedés: elsısorban az egyszerőbb tömegtermékek esetében növekszik a
hazai beszállítás aránya, míg az összetett feldolgozóipari termékeknél ez a folyamat
jóval lassabb.
Összességében azonban a „multinacionális és nemzetközi középvállalkozások
szigetszerően mőködnek, kevéssé integrálódtak a hazai gazdaságba. Rendkívül alacsony
a hazai beszállítások aránya…” (Farkas, 2001, 172. old). Ugyanı felhívja a figyelmet
arra is, hogy egyszerőbb és a multinacionális stratégiának jobban megfelelı saját
alvállalkozók és beszállítók „importálása”, mint a magyar háttéripar segítése. A
magyarországi telephellyel rendelkezı beszállítók arányának növekedése jelentıs
mértékben köszönhetı az „importált” vállalatoknak (Farkas, 2000). A közvetlen
külföldi beruházások tendenciái is megerısítik ezt az elképzelést, hiszen az utóbbi
években megvalósított beruházások döntı része a korábbiaknál kisebb volumenő volt, s
elsısorban a beszállítói iparágakban valósult meg.
Hamar Judit adatai szerint az 1990-es évek legvégén mintegy 2500-3000 hazai kis- és
középvállalat tudott kapcsolódni a vámszabad területekhez, mint beszállító. Ez a szám
természetesen abszolút értelemben nem is tőnik olyan kicsinek, azonban, ha figyelembe
vesszük, hogy a kis- és középvállalatok száma a feldolgozóiparban 16647 volt 1998ban, a kereskedelemben 32289 mőködött, az összes kis- és középvállalat száma pedig
ezekét nagyságrendekkel meghaladta, akkor elmondható, hogy igen kis részük tudott
beszállítóvá válni (Hamar, 2001).
Tendenciájában azonban a hazai beszállítások arányának növekedése figyelhetı meg,
még ha mindez ellentmondásosan is megy végbe, és a vertikális láncban a külföldi
tulajdonú beszállító vállalatoknál jelentıs is az importarány, s még akkor is, ha a
beszállítások szerény növekedése nem feltétlenül okoz innovációs kisugárzó hatást.
(Farkas, 2004).
Természetesen az egyes ágazatok ebbıl a szempontból is élesen különböznek egymástól.
A világgazdaságban az autóipar, az elektronika, az élelmiszeripar és a vegyipar az,
amely leginkább képes és tud a hazai beszállítókra építeni (Antalóczy-Sass, 2000).
Magyarországon azonban az 1990-es években csak élelmiszeriparban és a vegyiparban
érvényesült ez a tendencia, míg a másik két ágazatra ez nem volt jellemzı (Antalóczy–
Sass, 2000). Ugyanakkor a jármőipar és az elektronikai ipar egyes szegmensei is
kiemelhetık voltak Diczházy-Árva kutatásai (1998) alapján.
A beszállítók és a külföldi tulajdonú vállalatok közti kapcsolatra jellemzı, hogy ez
utóbbiak viszonylag ritkán nyújtottak segítséget a magyar beszállítóknak, s elsısorban a
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minıségbiztosítási rendszerek bevezetésének terén, vagyis ahol az leginkább
érdekükben állt, ott tettek lépéseket partnerük irányába (Szalavetz, 1999). Szalavetz
Andrea egy másik írásában (Szalavetz, 2000) a német feldolgozóipari cégek mintában
szereplı tagjainak csaknem mindegyike valamilyen formában segítséget nyújt a
hosszútávú kapcsolat elısegítése érdekében (például tréningekkel, az eszközök ingyenes
vizsgálatával és kalibrálásával, közös anyagbeszerzési megállapodásokkal.
Az 1990-es évek végén beszállítás szempontjából a hazai tulajdonú cégek három fı
csoportja volt megkülönböztethetı beszállítás szempontjából. Az elsı csoportba az
egykori állami, privatizált nagyvállalatok tartoztak, amelyek elvesztették piacaikat,
pénzügyileg leépültek, ugyanakkor infrastruktúrájuk, munkaerejük java megmaradt. Itt
a külföldi partner alapvetıen bérmunka jellegő kooperációt valósít meg, az anyagokat,
alkatrészeket a partner adja, a piacot is biztosítja; átadhat technológiát is. A második
jellegzetes csoportba olyan középvállalatok tartoznak, amelyeknek múltjuk miatt
megfelelı referenciájuk van, és így a legjobb lehetıségük van kedvezı beszállítói
pozíciók

szerzésére.

A

harmadik,

igen

hátrányos

helyzető

csoport

olyan

magánvállalkozóké, amelyek megfelelı referencia hiányában még viszonylagos
rugalmasságuk és gyorsaságuk ellenére sem tudtak jó pozíciókhoz jutni (ÁrvaDiczházy, 1998).
Az 1990-es évek végén, 2000-es évek elején szinte slágertéma volt, hogy a magyar
beszállítók gyakran marginális szerepe a nagy és közepes mérető külföldi cégeknél a
hazai vállalatok hiányosságaira vezethetı vissza. A külföldi tulajdonú vállalatok a
magyar beszállítókat értékelve megállapították, hogy az áru minısége és a tanúsított
rugalmasság csak közepes, s bár az ár kedvezı, a határidık betartása és a
megbízhatóság gyengének mondható. Ez annak fényében elgondolkodtató, hogy a
kutatások fı hátrányként a tıkehiányt említik mint a hazai vállalatokat sújtó tényezıt,
azonban a határidı, a megbízhatóság és a rugalmasság, vagyis a legkedvezıtlenebbül
megítélt tényezık azok, amelyek kevésbé függnek a tıkétıl. A minıség annál inkább
tıkefüggı,

s

tudjuk,

egy

szigorú

minıségi

elıírásokkal

dolgozó,

komoly

minıségbiztosítási rendszerrel rendelkezı vállalat potenciális beszállítói esetében ez
hátráltató tényezı lehet. Úgy tőnik, hogy a gyenge hazai beszállítói arány a magyar
vállalatokon is múlik (Losoncz, 2001).
A már említett beszállítói program az 1990-es évek második felétıl próbálta
kormányzati szinten orvosolni ezt a problémát. Sajnos sok cég számára még az is nagy
erıfeszítést követelt meg, hogy a meghatározott terméket, adott minıségben, idıben
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szállítsa. A pályáztatási rendszer, a vállalatok technológiai auditálása, a minták küldése,
a próbaszállítás, a rendszeres értékelés mind-mind olyan szőrıket jelentenek a magyar
vállalatok számára, amelyeknek egy részük képtelen megfelelni, más részük eleve
visszariad tıle (Szalavetz, 1999). Látni kell, hogy ezek nem magyarázatok, inkább csak
jelei annak, hogy a lehetséges beszállítók egy része nem tud alkalmazkodni a sokszor
magas szintő követelményekhez.
Árva László (1997) a kilencvenes évek közepén szintén megvizsgálta, hogyan értékelik
a hazai beszállítókat a külföldi tulajdonban levı cégek vezetıi: kedvezınek egyedül az
árat tekintették, az áru minısége és a tanúsított rugalmasság már csak közepes
minısítést kapott. A határidık betartása és a megbízhatóság kapta a legrosszabb
minısítést.

Szalavetz

Andrea

fent

idézett

kutatási

eredményei

némiképp

ellentmondanak ennek, hiszen ott a beszállítók „gyengéje” nem a határidı vagy a
minıség, hanem az egyenletes hosszútávú színvonal hiánya, a minıségi paraméterek
rendszertelen váltakozása.
Sass és Szanyi (2004) szerint ennek legfıbb oka a hazai vállalati méretstruktúra:
kisvállalatok

nem

tudják

teljesíteni

a

piacon

maradáshoz

szükséges

méretgazdaságossági követelményeket, pénzügyileg, technológiai szempontból, s
menedzsment-eszközeiket tekintve sem versenyképesek; s mindez érzıdött az 1990-es
években a beszállítások minıségén, illetve azon, hogy ma már kevés vállalat tud
„belépni a rendszerbe”.
Az utóbbi években azonban a fent elemzett, egyszerő képlet némileg módosulni látszik.
Azok a vállalatok, amelyek beszállítóik felé magas technológiai igényeket közvetítettek,
kezdetben egyirányú folyamatként fogták fel a kapcsolatot: igényeket és paramétereket
állítottak fel, minıségi és pontos szállítást követeltek meg, esetleg kezdeti technológiai
segítséget nyújtottak. Ez a tudásáramlás szempontjából kezdetleges mechanizmus volt,
az enklávéjelleget egy bizonyos szinten konzerváló hatással járt együtt.
Az 1990-es évek vége óta azonban megfigyelhetı az is, hogy a megrendelık több
esetben elvárják a beszállítóktól, hogy bekapcsolódjanak a tervezési-termékfejlesztési
munkálatokba, méghozzá aktív résztvevıként. A modelleket a gyárthatóság és a
költségoptimalizálás szem elıtt tartásával a beszállítók javítják, módosítják,
jóváhagyásra küldik vissza. (Mindennek van egy további hátráltató dimenziója is:
egyszerőbb alkatrészeknél a beszállító nyilvánvalóan nem tud, illetve nem tehet
javaslatokat, hiszen az alkatrészek a többivel együtt lesznek egy komplex rendszer
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részei. Komplex berendezések szállításánál már más a helyzet). A kétirányú és a
horizontális technológiatranszfer példái még csak kivételes esetek (Szalavetz, 1999).
Ennek egyik oka az anyavállalat és a leányvállalat kapcsolatában kereshetı. A
termékfejlesztés,

különösen

a

legmagasabb

technológiai

színvonalat

mutató

iparágakban a terméktervezés és a folyamattervezés az anyavállalat által leginkább
kontrollált és befolyásolt funkciók egyike. Átlagban a vállalatok negyedénél végzi a
terméktervezést az anyavállalat önállóan, a cégek további egynegyedénél ez a funkció
fıként az anyavállalat hatásköre. (Hamar 2003). További problémát jelent a gyakran
alkalmazott egy termék, egy beszállító elve, valamint a kizárólagos beszállítói
szerzıdések

alkalmazása,

amelyek

egy

adott

beszállító

vállalat

esetén

méretgazdaságossági problémákat vetnek fel, s veszteségessé tehetik a termelést –
legyen szó akár kapacitás-kihasználatlanságról, akár a tıkehiány miatt megvalósulni
nem tudó, ám a megrendelés elnyeréséhez szükséges pótlólagos beruházásról.
A Kopint-Datorgban, többek között az én közremőködésemmel végzett, Mechanism of
Productivity Growth through Inward Foreign Direct Investment címő kutatás (Hamar,
2003; Hamar-Béres-Mészáros, 2003) tovább árnyalta a képet. A viszonylag nagy
mintában a vizsgált cégek inputjuk 46%-át szerzik be hazai partnerektıl, mintegy
egyharmadnyi a más külföldi tulajdonú vállalatoktól vásárolt inputok aránya. Az
anyavállalat részesedése átlagosan csupán 18%. A külföldi partnerek szerepe a
legfejlettebb technológiájú ágazatokban a legnagyobb (54%), itt találjuk a
legalacsonyabb hazai beszállítói arányt (26%). A hazai beszállítók aránya a legkisebb
technológiai szintet képviselı iparágakban a legnagyobb (51%), igaz azonban, hogy
ebben a csoportban a legnagyobb az anyacég részesedése is (26%).
Antalóczy-Sass (2000) szerint a beszállítás minıségét tekintve viszonylag rossz a
helyzet: az általuk vizsgált külföldi cégek fıleg csomagoló- és segédanyagokat,
raklapokat vásárolnak a hazai vállalatoktól. A magyar cégek másik része mint
szolgáltatásnyújtó kapcsolódik, az építési terveket készítésétıl a karbantartó
tevékenységen át az ırzı-védı feladatokig látják el hagyományos beszállításnak nem
mondható feladatukat.
Fontos kérdés a rendkívül nehezen mérhetı hazai hozzáadott-érték problémaköre. Az
egyik korai, 1998-ban az egyesült királysági Know How Alapítvány „Nemzeti kis- és
középvállalkozási politika alakítása” címmel végzett, 28 magyarországi autóipari
vállalatra (végterméket összeszerelı autógyárakra, vagyis a beszerzıkre, illetve a
beszállítóra) épülı vizsgálata kimutatta, hogy a hazai cégek csupán a beszállítási
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keretösszeg értékének 13%-ából tudnak beszállítóként részesedni. Magyarországról a
stratégiai33 (magas hozzáadott értéket képviselı) termékeknek a fele származik. Az éves
átlagos szerzıdésben foglalt értékek nemzetközi összehasonlításban rendkívül
alacsonyak, ez kis hozzáadott értéket tükröz.

A beszerzık vizsgálata tehát az

integráltságnak igen alacsony fokát mutatta. A beszállítói auditok legfontosabb
megállapítása, hogy egyoldalú függıség alakult ki: a beszállítók fıként külföldi
cégekhez kapcsolódnak, a hazai megrendelık aránya csak 5%(!). Bár a megrendelık
nyújtanak technológiai segítséget, azok a beszállítók, amelyek termelése alacsony
hozzáadottérték-tartalmú és a verseny áralapú, igen sérülékeny helyzetben vannak. A
normatív jellegő kutatás a kiutat abban látja, hogy képessé kell tenni a hazai cégeket
stratégiai termékek gyártására, s ennek megfelelıen kell kialakítani a hazai KKVpolitikát.
Eltérıek azonban ebbıl a szempontból az egyes szektorok: az 1990-es évek végén az
elektronikai iparban és az autóiparban mintegy 20%-os hazai hozzáadott-értéket
becsültek (összeadva a beszállítókat és a külföldi leányvállalatok saját termelését), s
Kulcsár (Kulcsár 2001-t idézi Sass-Szanyi, 2004) adatai szerint ebben a két ágazatban
koncentrálódtak csak jelentıs mértékben a beszállítók. Az általa becsült akkori 700-800
rendszeres beszállítónak kétharmada külföldi vállalat, s az egyharmadnyi magyar cég
által beszállított termékek alacsony hozzáadott-értéket képviselnek, részesedésük a
teljes forgalomból mindössze 2-10% közötti.
Kulcsár említett írása számos elektronikai és autóipari vállalatnál becsülte a hazai
beszállítók részesedését: ekkor az Audinál 800 beszállítóból 40 volt magyarországi,
ebbıl mindössze 12 volt magyar, s részesedésük 10%, a Visteonnál 180-ból 9
magyarországi, s mindössze 2 magyar, elhanyagolható részesedéssel, a Knorr Bremse
181 beszállítójából 38, illetve 33 volt magyarországi, illetve magyar, s a többi vizsgált
cégnél is hasonló arányokat talált. Bár ezek az arányok azóta változtak, jól látszik az,
hogy nem egészen egy évtizeddel ezelıtt mennyire el volt szigetelve a hazai vállalatok
nagy része a külföldiek beszállítói rendszerétıl. Kemenczei-Nikodémus (2006) szerint a
magyar beszállítói ipar teljesítménye hozzáadott érték szempontjából igen gyenge,
mindössze 7-10% körüli.

33

A kutatás (UK Know How Fund, 1999, 70. old.) stratégiainak terméknek nevezi azt, amely léte nélkül a
megrendelı cég nem tudna hatékonyan mőködni Magyarországon. Véleményem szerint ez a
meghatározás igen pontatlan, hiszen tágabb értelemben véve a hatékonysághoz minden inputelem
hozzátartozik.
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Ezt a képet finomítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tanulmánya (idézi: SassSzanyi, 2004), amely a budapesti régió vállalatait elemezve, 170-es, tehát viszonylag
nagy mintán állapította meg, hogy a cégek termékinputjaik felét szerezték be
Magyarországról, s ennek háromnegyede származott magyar cégektıl. A szolgáltató
cégeknél ez az arány – érthetı módon – 90% felett volt. Fontos, de nem meglepı
ágazati szintő tanulság, hogy az exportorientált textilipari, bır- és cipıipari, elektronikai
iparban tevékenykedı, illetve az autóipari vállalatok fıként külföldi partnereiket
részesítették elınyben, míg a hazai piacra termelı cégek (élelmiszeripar, papíripar,
építıanyag-ipar, mőanyagipar) sokkal inkább támaszkodtak hazai vállalatokra.34
Az 1990-es években a vizsgált vállalatok szinte mindegyike növelni szerette volna a
hazai beszerzések arányát, s mint az idézett kutatás megállapítja, a kilencvenes évek
végén növekedtek is ezek az arányok. Az idézett tanulmány azt is megjegyzi, hogy
nagy, exportorientált, zöldmezıs beruházások esetében jóval magasabb az importarány.
Különösen a Suzuki szempontjából érdekes azonban az a megállapításuk, hogy az EU-n
kívüli beruházók elsıdleges célja az EU-piac ellátása volt; ez, valamint a hozzáadottérték elıírások együtt jártak a helyi beszállítók fokozottabb alkalmazásával.
Az autóipari beszállítói hálózatok elméleti-történeti áttekintésénél már megismert,
globális termelési láncban elfoglalt helyet Vince (2001) tesztelte empirikusan, s az
általa megvizsgált hazai gépipari cégeket két csoportba osztotta. Az elsı csoportba azok
az erıs tulajdonosi ellenırzés alatt álló, fıként zöldmezıs beruházások tartoznak,
amelyek erısen beleilleszkednek a multinacionális vállalat globális termelési
rendszerébe, a vállalaton belül kereskednek, nagyfokú import- és exportorientációval.
Ezen leányvállalatok döntési szabadsága is kisebb, s a helyi beszállítók szerepe
minimális. A második csoportba azok a külföldi leányvállalatok tartoznak, amelyek
tulajdonosai kisebb külföldi vállalatok. Fıként a privatizált cégek tartoznak ide, ebben a
csoportban kevesebb a zöldmezıs beruházás. Ezek a vállalatok egyrészt rendelkeztek,
rendelkeznek saját termékkel, illetve nem egy nagy multinacionális vállalat termelési
láncának egy láncszemét alkotják, így a hazai beszállítók szerepe is nagyobb. A Suzuki
sok szempontból a két típus között helyezkedik el.
Egy, a problémát szintén a KKV-k szempontjából megközelítı hazai kutatás (UK Know
How Fund, é. n.) négy vállalatcsoportot vizsgált mint a hazai KKV-k lehetséges

34

Yoruk-Tunzelmann (2002) igen lényegretörı cikkében térségünkbeli és magyar esettanulmányokkal is
alátámasztja, hogy az élelmiszeriparban (az iparági sajátosságok miatt) jóval nagyobb a hazai
beszállítások részaránya.
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célpiacát, ezek a következık: külföldi tulajdonú összeszerelık, hazai összeszerelık,
potenciális hazai integrátor szervezetek, külföldi tulajdonú, nagy beszállítók. A fı
megállapítás, hogy a hazai KKV-k számára a végsı összeszerelık kevés kivételtıl
eltekintve elérhetetlenek, viszont az utóbbi három csoport kedvezı lehetıségeket
teremthet a potenciális beszállítók számára.
A kutatás a hazai vállalatokat SWOT analízis segítségével három csoportba osztotta,
melyek rendezıelvei a piaci pozíció és a piaci kilátások voltak. Az elsı, gyenge piaci
pozícióban levı csoportba azok a KKV-k tartoznak, amelyek beszállítói tradíció nélkül,
alacsony technológiai színvonallal, komolyabb menedzsment ismeretek, illetve
kapcsolatok nélkül próbálnak belépni a piacra. A közepes piaci erıvel bíró
vállalatoknak van beszállítói tapasztalata, felkészültek, és viszonylag jók a kapcsolataik.
Az erıs piaci pozíciójú csoport cégei komoly beszállítói tradíciókkal rendelkeznek,
magas technológiai színvonalat képviselnek, kapcsolataik stabilak.
Az idézett kutatás a lehetséges felvevıpiacok osztályozását is elvégezte: nagy piacnak
tekinti a multinacionális összeszerelı vállalatokat, illetve közvetlen beszállítóikat. Ez a
piac nem csupán nagy, hanem viszonylag zárt is, mivel a szereplık kapcsolatai
kialakultnak tekinthetık, az elvárások pedig igen magasak. A közepes piacok kevésbé
zártak, a közvetlen beszállítók, a magyar összeszerelık, illetve a magyar integrátorok
találhatók ebben a csoportban. Az elvárások itt is magasak, azonban itt már könnyebb
beszállítóvá válni. A kis piacok (például hazai részegységgyártók) közepes
elvárásaikkal közepesen nyitottak, azonban – méretük miatt – csak lokális, regionális
szinten jelenthetnek húzóerıt a kis- és közepes magyar vállalatoknak.
A következtetések szemléltetésére alkalmas a lehetıségek mátrixa. Kutatásomban a
felkeresett vállalatoknál ezeket a szempontokat is elemeztem.
3. táblázat: Kis-és közepes vállalatok beszállítóvá válásának lehetıségei
A beszállítói piac mérete
KKV-k

nagy

közepes

kicsi

Gyenge

gyenge

gyenge

közepes

Közepes

gyenge

közepes

kedvezı

Erıs

közepes

kedvezı

kedvezı

felkészültsége

Forrás: UK Know-how Fund: Összefoglaló jelentés és javaslatok megfogalmazása a KKV szektor
lehetıségeinek fejlesztésére. 20. oldal
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Sass Magdolna és Szanyi Miklós (2004) megvizsgálták a hazai cégek és a
multinacionális vállalatok közötti beszállítói kapcsolatok meghatározó tényezıit, s
megállapításuk szerint a helyi beszállítások szintjét a következı tényezık határozzák
meg. A beruházás típusa (zöldmezıs, privatizáció, egyesülés), a szektorális jelleg, az
exportorientáltság szintje, a beruházó országa, a hazai és a külföldi vállalati szektor
közötti különbség, a potenciális hazai beszállítások minısége és mennyisége, a külföldi
vállalatok globális stratégiája, a hazai leányvállalatnak a multinacionális vállalat
termelési hálózatában elfoglalt helye.
A kutatás tehát részben összefoglalja a fenti források már idézett megállapításait, s
kiváló alapot nyújt szempontomból is az empirikus kutatás során vizsgálni kívánt
tényezık kiválasztásához. Fontos megállapítás (és ezt a Suzuki beszállítóinál is
vizsgálom), hogy a privatizált vállalatok jobban megtartották eredeti (hazai)
beszállítóikat, s magasabb a hazai hozzáadott érték aránya is, mint a zöldmezıs
beruházásoknál. Utóbbiaknál jellemzıbb a már meglevı partnerek megtartása, s sok
esetben ezeket a vállalatokat követik is a külföldi beszállítók, s a létrejövı beszállítói
hálózatok, illetve klaszterek is a külföldi vállalatok vezetésével szervezıdnek. Ezt
támasztják alá Kemenczei-Nikodémus (2006) is: a barnamezıs beruházások
összességében több hozzáadott-értéket (20-50% között) termelnek, mint a zöldmezısök,
amelyeknél ez az arány általában 10% alatti.
Gelei Andrea doktori disszertációjában (Gelei, 2007) a fentiektıl eltérıen (és a hazai
szakirodalomban rendkívül újszerően) a vállalati stratégia, kompetenciák és ellátási lánc
menedzsment szempontjából vizsgálta a hazai autóipari beszállítókat, s azt a kérdést
teszi fel, hogyan javítható az autóipari ellátási láncban tevékenykedı vállalatok
versenyképessége. Véleménye szerint a vevıi értékdimenziók definiálása, illetve az
azok kielégítéséhez szükséges képességek folyamatos biztosítása lehet csak hosszú
távon a vállalati versenyképesség alapja.
A kutatás 10 vállalatnál végzett mélyinterjún alapult, s külföldi példákat
továbbfejlesztve (lásd a 6. melléklet táblázatát) megkülönbözteti a kapacitás, a termék,
adaptációs, hálózati és innovációs kompetenciákat. Szempontomból a kutatás
legfontosabb megállapítása, hogy a vállalati versenyképesség fejlıdése biztosítható az
egyes beszállítói típusok közötti elmozdulással (például a kapacitás kompetencia felıl az
innovációs kompetencia felé), illetve az egyes típusok belsı mőködésének minıségét is
növelheti a vállalat. A fejlıdés útját az adott kompetencia által igényelt képességek,
részképességek fejlesztése jelenti. Sajnos azonban a kutatás spektruma túl szők: a
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vizsgált 10 vállalat nem tekinthetı túl soknak, illetve a vizsgálat egyáltalán nem
vizsgálja a gazdaság ágazati, makro- illetve nemzetközi szintjét: szinte tértıl és idıtıl
függetlenül létezı vállalatokat tételez fel; ezért a kutatás eredményei csak vállalati
szempontból hasznosíthatók.
A legfrissebb iparági elemzések ugyanakkor azt mutatják, hogy a hazai beszállítók
száma az utóbbi években némiképp csökkent, s nem jött létre jelentıs új hazai beszállító
(ezt, miként elemzem majd, az általam végzett kutatás eredményei is alátámasztják). A
beszállítói rendszerekbe már bekapcsolódott vállalatok ugyanakkor növekednek.

III. 3. Technológiaáramlás, K+F és más együttmőködések
A technológiaáramlást, valamint a K+F területét vizsgálva szintén számos érdekes
empirikus kutatás készült. Kérdés az, hogy a külföldi mőködıtıke, amely potenciális
hordozója a technológiának, tudásnak, know-how-nak, mennyire adja át mindezt a hazai
gazdaság szereplıinek, mennyire érvényesül az elızı részben elméleti szinten, illetve
nemzetközi példák segítségével már elemzett technológiai spillover. A legújabb
nemzetközi tendenciákat kedvezı színben látók azt állítják, hogy az együttmőködı
fejlesztési hálózatoknak – nem kis részben éppen az egyre bonyolultabbá váló
technológia miatt – nagy elınyük, hogy stratégiai szövetségre lépve, akár vertikális,
akár horizontális, akár komplementer partnereikkel, az egyes szervezetek képességeit és
tudását a szinergiahatások révén hatékonyabban képesek kihasználni, mint az
egyedülálló szervezetek (lásd például Kocsis-Szabó, 2000).
A zöldmezıs beruházásoknál sok esetben megvalósulni látszott a fejlett technika,
technológia transzferje a magyar gazdaságba. Azonban a külföldi vállalatok nagy része
magas importigénnyel, szigetszerően mőködött. Ennek oka fıként a transznacionális
vállalatok világmérető beszállítói hálózatainak elınyben részesítése. De még ezekben a
viszonylag fejlett technológiát hordozó zöldmezıs vállalatokban is nagyon alacsony
volt a hozzáadott érték, ami ellentmond annak az állításnak, amely szerint igazán
modern, világszínvonalú technológiáról lenne szó (Farkas, 2000).
Szalavetz Andrea megvizsgálta néhány iparág hozzáadott-értékét, s szignifikáns
különbségeket talált. A számítógépgyártásban 17%, a kommunikációs eszközök
gyártásában csak 6%-os volt a hazai hozzáadott-érték, míg a szoftvergyártás területén
45%-os. (Meg kell azonban jegyeznem, hogy a szolgáltatások esetében az egész
problémakör

másként

értelmezendı,

hiszen

esetükben

az

alapanyagoknak,
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nyersanyagoknak alig van szerepe, s a munkaerıköltségeknek sokkal magasabb az
aránya).
Artner Annamária egyértelmően a külföldi vállalatok enklávéjellegét emeli ki:
véleménye szerint innovációs kisugárzó hatásuk minimális, nem fontos számukra a
hazai beszállítói kör bıvítése, s hozzájárultak a magyar gazdaságban meglevı mőszakigazdasági láncolatok felbomlásához. Ugyanitt idézi Fodor Istvánt, az Ericsson Kft.
vezetıjét, aki leszögezte, hogy a technológiatranszferhez a célvállalatban 100%-os
tulajdonrészt kell szerezni, enélkül a multinacionális vállalatok nem adnák át a
technológiát (Artner, 2003).
Ugyanı egy késıbbi írásában (Artner, 2006) késıbbi írásában ugyanakkor 2001-2004
közötti idıszakban végzett mélyinterjúk tapasztalataiból azt a tanulságot szőri le, hogy a
Magyarországon mőködı multinacionális vállalatok érdeklıdése megnıtt a hazai
szaktudás, K+F kapacitás és általában a beszállítók iránt. Bár növekszik az
együttmőködések száma, ezek inkább csak elıremutató példának tekinthetık, s nem
jelentenek áttörést a technológiatranszferrel kapcsolatban.
Artner másik lényeges megállapítása, hogy K+F-megállapodásokat a külföldi vállalatok
fıként kutatóintézetekkel és egyetemekkel kötnek, s nem hazai kis-és középvállalatokkal.
A szerzı konkrétan a Suzuki példáján keresztül látja bizonyítottnak, hogy a magas
színvonalú technológia a Suzuki termelési körén belül marad. Érdekes jelenség, hogy a
technológiát a Suzukinak beszállító japán vállalatok adják a magyar beszállítóknak, így
azonban természetes, hogy egyik félnek sem érdeke e technológia továbbadása
harmadik fél részére. Artner összességében pesszimista, enklávéjelleget hangsúlyozó
tanulmányában

megjegyzi,

hogy

a

tıkének

önmagában

nincs

technológiai-

modernizációs hatása. Igaz, elismeri, hogy a külföldi cég átadja munkakultúráját,
terjednek a vállalatszervezési eszközök, azonban mindez a külföldi vállalat igényeinek
megfelelıen történik. Farkas (2000) szintén kimutatja a külföldi tıke fejlesztı hatásának
korlátait.
Az eddigi elemzésekhez képest fontos különbség, hogy Artner az enklávéjelleget
tágabban értelmezi: nem a külföldi vállalatok és a hazai cégek közötti elszigetelıdésrıl
van szó, hanem arról, hogy a külföldi vállalat vezetésével, külföldi és hazai cégek
részvételével kialakult, fejlettebb technológiát hordozó termelési lánc és a többi vállalat
közötti kapcsolatok, illetve technológiatranszfer hiányáról.
Novák (2003) szakirodalmi áttekintése szerint ugyanakkor jelentısek a beszállítói
kapcsolatok spillover hatásai, azonban más, közvetlen technológiatranszfer nem
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érvényesült. Ugyanakkor szinte mindegyik elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy a
külföldi tıke hatásai erısen beruházófüggıek, nagyon nehéz általános tanulságokat
levonni.
Gyakran felmerülı vád, hogy a külföldi leányvállalatok csupán az importált tudás
alkalmazásában, adaptációjában, a költséghatékonyság növelésében érdekeltek. Számos
példát

(Audi,

Knorr-Bremse)

találunk

azonban

arra,

hogy

multinacionális

nagyvállalatok kutató-fejlesztı központjaikat telepítik hazánkba (PM, 2003).
További kedvezıtlen hatás lehet, hogy amennyiben a leányvállalatot csak alkalmazott
kutatásra alkalmazzák, a helyi K+F-központok „termékei” iránti kereslet megszőnik.
Ebben az esetben az ágazati kutatóintézetek, amelyek az alapkutatások fı bázisai, nem
rendelkeznek elegendı fizetıképes kereslettel, igen érzékeny tovagyőrőzı hatástól
zárva el a gazdaságot. A külföldi tıke szerepével más szempontból viszonylag kritikus
Farkas Péter (2004) is megállapítja, hogy az 1990-es évek második felében, bár
koncentráltan, de jelentıs mértékben nıtt a külföldi vállalatok kutatási tevékenysége, s
az 1990-es évek rendkívül alacsony szintje után lassan növekedésnek indultak a
kapcsolatok a magyar kutatóhelyekkel is, igaz, ennek hatásai nem egyértelmően
pozitívak.35 A napi sajtóban is számos olyan hírrel találkozunk, amely a K+Ftevékenység bıvülésérıl számol be, s véleményem szerint ebbıl a szempontból pozitív
hatások várhatók.
Amennyiben innovációs és technológiai szempontból kívánjuk megvizsgálni a hazai és
a külföldi tulajdonú vállalatok kapcsolatait, akkor egyet kell érteni Szalavetz Andreával
abban, hogy a mennyiségi ismérvek mellet minıségi ismérvekre is szükség van.
(Szalavetz, 1999). A német feldolgozóipari cégek példája azt mutatja, hogy a külföldi
cégek

magyarországi

leányvállalatai

inkább

vertikális,

semmint

horizontális

kapcsolatokat alakítanak ki, azaz elsısorban a szállítókkal és a vevıkkel mőködnek
együtt. A külföldi tıke és a hazai vállalatok közti technológiai horizontális
együttmőködések hiányának oka, hogy egy-egy ágazat fıbb hazai vállalatai más-más
multinacionális vállalat hálózatába kapcsolódtak be (Szalavetz, 1999). Ugyanakkor
bíztató, hogy „a vállalati gyakorlat szerves részévé vált a külsı szervezetekkel való
együttmőködés” (Szalavetz, 1999, 88. o.). Ez azonban többnyire csak csekélyebb
értékő, nem stratégiai jelentıségő, a vállalat fıtevékenységéhez lazábban kapcsolódó
szolgáltatásvásárlás.

Mindez

alárendelt

viszonyra

utal,

nem

valódi

kutatási

35

E rendkívül érdekes és komplex kérdésrıl számos mélyinterjú alapján átfogó képet közöl Artner
(2004), melynek ismertetésére jelen tanulmány keretei között nem áll módomban.
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együttmőködésre, nem közös projektre. Bár úgy gondoljuk, az enklávészerőség
hipotézise így is gyengül, egy minıségileg és mennyiségileg is más lépcsıfokra kellene
átlépni a teljes cáfolathoz.
Különleges és fontos együttmőködési forma az egyetemek és a vállalatok közti
kapcsolat, amelyre már Magyarországon is számos példát találunk. Ebben az esetben a
külföldi vállalat olyan kulcsterülettel lép érintkezésbe, amelynek hatása a szellemi,
tudományos,

gazdasági

életre

döntı

jelentıségő.

Az

innovatív

vállalatok,

kutatóintézetek, egyetemek (illetve más felsıoktatási intézmények) közötti kapcsolat a
külföldi vállalatok befogadó országra gyakorolt hatásainak egyik fontos szegmense: a
szakirodalom ezt hármas csavarvonalnak is nevezi (Etzkowitz-Leydesdorff, 2000).
Bakács (2006) szerint többnyire a külföldi nagyvállalatok keresik az egyetemeket, a
magyar kis- és középvállalatok legfeljebb középiskolai szintő együttmőködésekben
érdekeltek, illetve megállapodásaik legfeljebb a szakképzési hozzájárulásról szólnak. A
BME tapasztalatai szerint az együttmőködések fıként alkalmazott kutatások, s a
vállalatok kevésbé hajlandók alapkutatások támogatására (Kerékgyártó, 2006). Török
(2006) felhívja a figyelmet arra, mennyire tisztázatlan az egyetemek szerepe a magyar
innovációs rendszerben.
A külföldi tulajdonú és a hazai vállalatok közti legmagasabb szintő együttmőködést
jelentenék a két csoport vállalatai között létrejövı stratégiai szövetségek.
Azoknál a vállalatoknál, amelyek a privatizáció eredményeképpen külföldi tulajdonba
kerültek, a kezdeti átszervezés a korábbi stratégiai jellegő kapcsolatok hirtelen
összeszőkülésével járt együtt. Késıbb ezek a kapcsolatok fokozatosan helyreálltak,
stabilizálódtak. A külföldi beruházók a privatizáció során jelentıs elıre- és hátranyúló
kapcsolati hálót is vásároltak, amelynek – a kezdeti, felülvizsgálati perióduson túl – a
regenerálása és újbóli erısítése sokszor érdekükben állt (Szanyi, 2001).
A külföldi zöldmezıs befektetık ezzel szemben egy vagy néhány helyi versenyelıny
kedvéért ruháztak be, alig történt erıfeszítés arra, hogy komolyabb irányba mutató helyi
vertikális kapcsolatokat építsenek ki. Ezt támasztja alá, hogy míg privatizált
vállalatoknál a valamiféle szövetséget fenntartók aránya a mintában 63% volt, addig az
újonnan alapított vállalatoknál ez csak 33%. A külföldi tulajdonú cégeknek csak 19%-a
kötött stratégiai szövetséget. Ez – a privatizált külföldi tulajdonú vállalatok magas
hajlandóságával összevetve – a zöldmezıs beruházók elzárkózására utal. Jellemzı, hogy
a vevıkkel kötött értékesítési és marketing együttmőködések dominálnak, hátrébb
szorultak a beszállítókkal kötött ilyen irányú szövetségek (Szanyi, 2001).
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Vannak már példák arra, hogy a magyar cégek önmaguk kerestek tıkeerıs
multinacionális partnert, s sikerült olyan egyenrangú szövetségeket létrehozniuk,
amelyek valóban integrálják a magyar vállalatokat – még ha egyelıre igen kis részüket
is – a nemzetközi gazdasági vérkeringés hálójába (Nagyberivói-Boér, 1999). E
szövetségek példáit azonban ne becsüljük túl, a néhány kiugró vállalat pozitív és
elıremutató eset, a magyar vállalatoknak csupán töredéke köt stratégiai szövetséget
külföldi vállalatokkal.
Mindennek oka lehet a külföldi anyavállalat és a leányvállalat közti viszony is: a
stratégiai menedzsment az egyik olyan területe a vállalati irányításnak, ahol a
legnagyobb az anyavállalat befolyása a cég mőködésére (Hamar, 2003).

III. 4. Dualitás
Mindennek a következménye lehet a magyar gazdaság viszonylagos dualitása. A duális
gazdaság mint az enklávé oka és okozója szintén jelezheti az enklávészerőséget,
azonban a dualitás nem jelenti közvetlenül a mőködıtıke enklávészerőségét, csak annak
valódi lebontását teszi lehetetlenné.
A rendszerváltást követı években a tisztán hazai vállalatok tıkeszegénysége, csökkenı
beruházási aktivitása, növekvı eladósodása figyelhetı meg, miközben a külföldi
tulajdonban levı cégek tıkeereje egyértelmő, termelékenységi és hatékonysági mutatóik
jobbak. A duális gazdaság jelei például a feldolgozóiparban is kimutathatók voltak
1996-ban (Hamar 2001, Hamar-Nagy, 2001). 1999-ben a kis- és közepes vállalatok
foglalkoztatták az összes foglalkoztatott 49 százalékát, míg a jegyzett tıke 24, a
befektetett eszközök 20 százalékával rendelkeztek és a nettó árbevétel 41 százalékát
érték el. Mind tıkeerı, mind külpiaci versenyképesség szempontjából messze
elmaradnak a nagyvállalatok mögött.
A külpiaci integráció növekedése, a növekvı versenyképesség ezeknél a vállalatoknál is
megfigyelhetı, azonban ez szervesen összefügg a mőködıtıke-befektetésekkel. Miként
a fenti tanulmány is megállapítja: „egy fejlett, modern, exportorientált, fıként külföldi
tulajdonban levı, és egy jóval hátrányosabb helyzetben levı, hazai vállalatcsoportra
[…] való kettészakadás jelei is kimutathatók” (Hamar, 2001, 4. o.). Bár a dualitás
jelenleg is fennáll, a trend 1999-re megtörni látszott: a két szféra közti különbség a
fajlagos mutatók tekintetében ekkor már csökkent. Más kutatások (mint például Hunya,
2001) szintén bizonyítva látják a termelékenységi különbségeket.
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Novák (2003) teljes tényezıtermelékenységi adatok36 alapján egyértelmően bizonyítva
látja a különbséget a két szféra között, s nem úgy látja, hogy csökkenne a különbség a
két szektor között, s az 1990-es években a különbség bizonyíthatóan növekedett.
Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy elméletileg a különbség nem csupán a
külföldi cégek fejlett technológiájára, marketing- és menedzsmenteszközeire vezethetı
vissza, hanem arra is, hogy a külföldiek sok esetben eleve már jobb teljesítményt mutató
vállalkozásokba fektettek be. Empirikus elemzése azt mutatja, hogy a külföldi
vállalatok közvetlen technológiai transzferhatása minimális, ugyanakkor a magyar
gazdaságban végbemenı teljes tényezıtermelékenység-javulást a külföldi cégek
jelenlétének, illetve a beszállítói kapcsolatok létrejöttének tulajdonítja.
Bár Pavlínek (2004) kelet-európai összehasonlításában hazánkat a dualitás tipikus
példájaként említi, ahol a külföldi vállalatok csupán „katedrálisok a sivatagban”,
árnyalja a képet azzal, hogy az 1990-es évek végén megindult a hazai vállalati kör
konszolidációja, mellyel egyet is érthetünk.
A dualitás és integráltság kérdésével kapcsolatban Szanyi (2004) nyomán egy mondat
erejéig fel lehet vetni azt az ironikus és szomorú kérdést is, hogy nem inkább a magyar
vállalatok vannak-e elszigetelve a külföldi cégektıl (és általában a világpiac széles
lehetıségeitıl), mint a külföldi vállalatok a hazai cégektıl…
Összességében megállapítható, hogy a dualitás nyilvánvalóan erısíti az enklávéjelleget,
azonban a beszállítói kapcsolatok némiként enyhíthetnek rajta, de ennek hatása
korlátozott.
Az ebben a fejezetben elmondottak sajátos, ám kiváló összefoglalóját jelenti az az
esettanulmány, amely az Electrolux Lehel Kft. példáján keresztül mutatja be a
beszállítói rendszer mőködését (Bakács-Czakó-Sass, 2006). Rövid ismertetését azért is
tartom rendkívül fontosnak, mert a vizsgált vállalat beszállítói hálózatának kialakulása
sok szempontból ellentéte a Suzukinál általam tapasztaltaknak.
A jászberényi Lehel-gyár privatizáció keretében került az Electrolux tulajdonába. Ekkor
a legtöbb alkatrészt a vállalaton belül állították elı, de létezett már hazai beszállítói
hálózat is. Az 1990-es évek közepén kezdıdött kiszervezési folyamat során sok, nem
alaptevékenységhez tartozó termék gyártása került külsı vállalatokhoz, s a magas
fajlagos szállítási költségek miatt preferálták a környékbeli vállalatokat. Kicsi volt és
maradt az Electrolux külföldi beszállítóinak szerepe, ezek a vállalatok ekkor még nem
36

Total Factor Productivity (TFP) idézett megközelítése több tényezıt figyelembe véve és súlyozva
határozza meg az outputot.

80

követték ıt, de a hazai beszállítók mellett szóltak a magas szállítási költségek és a más
iparágakhoz képest jelentıs szezonalitás.
Az Electrolux maga is keresi a beszállítókat, s segítséget nyújt a partnereknek. Ezek egy
része az egykori Lehel-dolgozók által alapított vállalat. A vizsgált vállalatok erısen ki
vannak szolgáltatva a vevınek, nagy a legfontosabb termékek, illetve a Lehel
részesedése

az

árbevételbıl,

ugyanakkor

a

vállalatok

egy

része

szinte

monopolpozícióban van. A szerzıdések (szemben az autóiparral) rövid távúak, ez is
erısíti kiszolgáltatottságukat. Nagy különbség az autóiparhoz képest, hogy a vállalatok
túlnyomórészt hazai beszállítókra támaszkodnak, az importarány csak a vállalatok
negyedénél több mint 50%.
A kutatásban nem találtak példát arra, hogy akár egy vállalat is valódi integrátorként
mőködjön. A beszállítók között kevés a kapcsolat, az együttmőködés alacsony szintő,
nincs formális klaszterszintő együttmőködés, s ez a kutatás szerint az Electroluxnak sem
érdeke, hiszen a rövid távú szerzıdések képesek éles versenyhelyzetet teremteni a
beszállítók között. A Suzuki esetében egy gyökeresen eltérı módon kialakult és
máshogyan mőködı beszállítói hálózatot kutattam, hiszen a Suzuki nem privatizált,
hanem zöldmezıs beruházással létrejött vállalat, más iparágban mőködik, beszállítói
kapcsolatait az európai hozzáadott-érték elıírás alakította, s a japán toyotizmuson
alapuló szervezeti minták is nagyban eltérnek az európaitól.
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IV. A Suzuki beszállítói rendszere: vállalati kutatásom
eredményei
IV. 1. A magyar autóipar: történeti áttekintés
A magyarországi autóipar története a 20. század legelejére vezethetı vissza, 1900-ban
már forgalomba állt a Csonka János által tervezett, Ganz gyárban kivitelezett elsı (igaz,
ekkor még háromkerekő) személygépkocsi. Az elsı világháború elıtt már tíz
autómárkát gyártottak, s 1926-ban a MÁG, vagyis a Magyar Általános Gépgyár Rt.
üzemében (mindössze két évvel az Opel, s hét évvel a Renault után) megindult a
futószalag-rendszerő gyártás, amely a klasszikus fordizmus hazai megjelenésének
tekinthetı.
Már a két világháború közötti korszakban is jelentıs volt (a hazai fejlesztések és
jelentıs mérnöki eredmények mellett) a külföldi licenszek alapján különbözı külföldi
márkák gyártása, s az ágazatot igen széles, a személygépkocsiktól az autóbuszokig és a
haszonjármővekig terjedı termékskála jellemezte. A második világháború utáni
idıszakban, bár gyökeres átrendezıdés ment végbe az egyes – ekkor már állami kézben
levı – vállalatok és gyártott gépjármővek tekintetében, s nem szervezeték újjá a
személygépkocsi-gyártást sem, az ágazatot kiemelt fontosságúként kezelték.
A hazai autóipar rendszerváltás elıtt rendszere nem a személygépkocsi-gyártásra,
hanem az autóbusz- és tehergépkocsi-gyártásra, ezek alkatrészeire szakosodott, s
jelentıs volt a személyautók különbözı alkatrészeinek (mint például az elektromos
alkatrészeknek) a gyártása. Az iparági vertikum természetesen minden szinten erısen
beágyazódott a KGST rendszerébe. Ennek megfelelıen az 1970-es évektıl kapott
prioritást (az Ikarus révén) az autóbuszgyártás, s vált a Rába a tehergépkocsi-gyártás
zászlóshajójává (Bálint, 2008).
Fontos

kiemelni,

hogy

bár

hazánkban

lényegében

évtizedekig

nem

volt

személygépkocsi-gyártás, létezett egy olyan autóipari vertikum és alkatrészgyártás,
amely nem csupán a hazai nagyvállalatokat látta el, hanem exportpiacra is termelt. A
transzformációs visszaesés, a piacok összeomlása következtében a vállalatok egy része
hosszabb vagy rövidebb idı alatt tönkrement.
Erre kiváló példa az Ikarus, amelynek termelése az 1990-es évek elején tizedére
csökkent, s összeomlása maga alá temette a vertikum kevésbé versenyképes, illetve
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túlságosan is tıle függı szereplıit. Az autóipari vállalatok egy része azonban sikeresen
illeszkedett bele a gyökeresen megváltozott, s a külföldi beruházásoknak köszönhetıen
fıként személygépkocsi-gyártásra alapuló termelési rendszerbe.
A Suzuki is nagyban tudott támaszkodni a már a rendszerváltás elıtt kiépült jármőipari
kapacitásokra, sok esetben éppen a piacát vesztı és megrendeléseit drasztikusan
csökkentı Ikarus beszállítóira is. Erre a mélyinterjúk során számos példát találtam.
Az 1990-es években a nyugati szakirodalom a hazai autóipari átalakulást – talán
túlságosan is hamar – mintaszerőnek, a piacgazdasági minták terén példaértékőnek
nevezte, bár elismerték, hogy azok a vállalatok lettek, lesznek sikeresek, amelyek
kellıen integrálódtak a nemzetközi autóipari hálózatba (Sadler-Swain, 1994).
Ma a magyar autóipar teljesítményét néhány olyan külföldi nagyvállalat határozza meg,
amelyek a rendszerváltást követı idıszakban (fıként zöldmezıs beruházás formájában)
települtek Magyarországra. Ezek a vállalatok magukkal hozták azokat a – korábbi
fejezetekben már részletesen elemzett – termelésszervezési eljárásokat, beszállítói
modelleket, amelyek a magyar vállalatok helyzetét és esélyeit is nagyban
meghatározzák.
A globális termelési rendszerbe két módon kapcsolódtunk be. A térségbeli országokba,
olcsó munkaerejük miatt autó-összeszerelı vállalatok települtek, így nıtt a gépkocsiexport, s a lassan növekvı piac egyre több importot eredményezett. Másrészrıl
létrejöttek olyan részegységgyártó üzemek (mint például a magyarországi Audi
motorgyára), amelyek fıként import-alapanyagokból dolgozva állították elı terméküket,
s teljes egészében exportálták azokat Európa más részén található anya-, illetve
leányvállalatukhoz.
Az ágazat rendkívüli módon és igen gyorsan koncentrálódott: Czakó és Zoltayné (2003)
becslése szerint az ezredfordulón a Suzuki, az Audi, az Opel és a Visteon együttesen
80%-kal részesedik a teljes hazai autóipar termelési értékébıl. A termelés rendkívül
export- és importorientált: az ágazat exporthányadának értéke már az ezredfordulón
meghaladta a 93%-ot (Kemenczei-Nikodémus, 2006), azóta is 90% körül van
(Lepsényi, 2010).
A beszállítói piramis hazánkban több szempontból sem egyezik meg az elızı fejezetben
már elemzett klasszikus toyotista modellel. Az integrátori szint alulreprezentált, a
tevékenységi láncot irányító szegmens a legtöbb esetben hazánkon kívül helyezkedik el
(Kemenczei-Nikodémus, 2006). A jelentıs struktúra-átalakítás azzal a hatással is járt,
hogy a globális termelési láncba sikeresen bekapcsolódott vállalatok – hasonlóan más
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iparágakhoz – függıvé váltak egyrészt a partnercégtıl, másrészt a globális
folyamatoktól (Pavlínek, 2004).37
Hazánk személygépkocsi-gyártása (fıként a Suzuki teljesítménynövekedésének
köszönhetıen) az utóbbi években, egészen 2008 második feléig dinamikusan bıvült.
2000-ben 181,8 ezer, 2006-ban már 262 ezer személygépkocsit gyártottak hazánkban
(IMF, 2006). 2007-ben mintegy 300 ezer gépjármővet gyártottunk, ezek 89%-a
személygépkocsi. A válság hatására a hazai autóipar teljesítménye is drasztikusan
csökkent. Jól mutatja ezt a Suzuki gyártásának csökkenése: 2009-ban 180.166 autót
gyártott a vállalat, ez 36%-os csökkenés a 2008-as 281.686 darabhoz képest (Suzuki,
2010).
A hazai beszállítók helyzete igen vegyes képet mutat, a vállalatok 10-60% közötti,
átlagosan 20%-os visszaesést szenvedtek el. Az ágazat egészében átlagosan 20%-os volt
a teljesítmény csökkenése, jelentısen visszaesett a vállalatok árbevétele. Nem került sor
tömeges csıdökre, a jármőipari vállalatok száma 2008-hoz képest alig változott
(Lepsényi, 2010). Például a szekszárdi autóipari klaszter tagjainak árbevétele 2009-ben
a megelızı évhez képest 30-35 százalékkal csökkent, azonban egyetlen vállalat sem
ment csıdbe (Autopro, 2010b). És bár a külsı piacok csak mérsékelten növekednek
majd, az optimistább forgatókönyv szerint a Mercedes kecskeméti beruházása új
lendületet adhat az iparágnak (Autopro, 2010a).
A jármőiparban és az autógyártásban foglalkoztatottak számáról több eltérı becslés is
rendelkezésre áll; a különbözı források egyetértenek abban, hogy a válság elıtt
növekedett a foglalkoztatottak száma, míg a válság hatására csökkenést figyelhettünk
meg.38 Lepsényi (2010) KSH adatokon alapuló számításai szerint a teljes
jármőgyártásban az 50 fıt meghaladó cégek esetében a 2008-as 65375 fıs szintrıl
2009-re 64548-ra csökkent a foglalkoztatottak száma. Tehát a foglalkoztatás a vártnál
alacsonyabb mértékben csökkent: az 500 legnagyobb árbevételő cég közül 19 részesült
támogatásban (a legnagyobb összeget, 453 millió Ft-ot a Rába kapta).
37

Az interjú során a függıség, bár külön kérdésként nem szerepelt, a vállalatok árbevételének különbözı
szereplık közötti megoszlásából nyilvánvaló.
38
Az ILO adatai alapján Magyarországon a válság elıtt az autóiparban 35,9 ezer fı dolgozott (2002-es
adat), az International Metalworkers’ Association 36,2 ezer, az UNIDO 33,2 ezer fıt említ (ILO, 2005).
2006-ban már 41,8 ezer teljes iparági foglalkoztatottat említenek, s ebbıl 28,6 ezren dolgoztak a
részegység-gyártásban (IMF, 2006). Ugyanakkor az OICA hazánkban 40,8 ezerre becsüli a
foglalkoztatottak számát (OICA, 2008b). Az APEH szerint teljes jármőipar (melynek része a
személygépkocsi-gyártás) mintegy 47 ezer embernek adott munkát 2006-ban; míg az Eurostat majdnem
60 ezer foglalkoztatottról beszél. Az eltérés oka, hogy a jármőipari beszállítók egy része nem a
jármőiparba van besorolva a KSH rendszerében, hanem például az üléshuzatgyártók a textiliparba, a
gumigyárak, mőanyagüzemek a „gumi-, mőanyag termék gyártása” alágazatba.
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Összességében tehát a hazai jármőipar teljesítményét igen érzékenyen érintette a
válság, csökkent a foglalkoztatottak száma is, nem került azonban sor tömeges
csıdökre. A válság lehetséges autóipari beszállítói rendszerekre gyakorolt hatásairól a
késıbbi fejezetekben lesz szó.

IV. 2. A Magyar Suzuki Rt.
Ebben a fejezetben röviden szeretném bemutatni a Magyar Suzuki Rt-t t – nem
elemzem azonban részletesen az anyavállalat tevékenységét, hiszen célom csupán az,
hogy a magyarországi leányvállalat történetének szempontomból legfontosabb ismérveit
ismertessem.
2009-es gyártási adatok alapján a Suzuki Motor Corporation a világ 9. legnagyobb
személygépkocsi-gyártója. 2009-ben a 2008-as adatokhoz képest 9%-kal esett vissza
teljesítménye, ekkor összesen 2.387.533 autót gyártottak (Global Suzuki, 2010a) – mint
látni fogjuk, a magyarországi leányvállalat esetében a visszaesés jóval erıteljesebb volt.
A vállalat jövıje szempontjából lényeges lehet, hogy 2009 végén a Volkswagen
megvásárolta a Suzuki részvényeinek 19,9%-át (Autopro, 2010c), ez új együttmőködési,
fejlesztési lehetıségekkel, új márkák megjelenésével hatást gyakorolhat az magyar
leányvállalat mőködésére is.
A Magyar Suzuki Rt. kulcsszerepet tölt be a vállalat európai stratégiájának
megvalósításában. A japán vállalatok a külföldi leányvállalatai korának növekedésével
egyre jobban törekszenek kizárólagos tulajdonrész elérésére; a vegyesvállalati formát a
vállalatok nem tartják hatékonynak: minél magasabb színvonalú technológiatranszfer
valósul meg, annál nagyobbak ennek a monitoring-költségei (Rose-Ito, 2004).
Ez megfigyelhetı a Magyar Suzuki esetében is: kezdetben 40% az Autókonszern Rt.
(62 vállalat, bank, magánvállalkozó és az Állami Fejlesztési Intézet alapította 1990-ben,
a kormány és a Suzuki Corporation elvi megállapodása után) tulajdonában volt, 40% a
Suzuki Motor Corporation-é, 11%-ot birtokolt az Itochu Corporation (egy japán
kereskedıház), 9%-ot pedig IFC39. Ma már a Suzuki Motor Corporation 97,52%-os
tulajdonos, 2,46% az Itochu Corporation tulajdona, 0,02% magyar befektetıké (Suzuki,
2008). Rose-Ito (2004) részletesen elemzi a japán vállalatok szigorú és hierarchikus
irányítási struktúráit. Nincs ez másként a Magyar Suzuki Rt. esetében sem.40
39

International Finance Corporation, Nemzetközi Pénzügyi Társaság, a Világbank intézménye
Majcen – Radosevic – Rojec (2003) térségünkbeli adatokat is elemezve részletesen kifejti a nemzetközi
nagyvállalatok leányvállalatainak döntéshozatali önállóságának dimenzióit. Itt kell megjegyeznem, hogy

40
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Az 1991-ben alapított Magyar Suzuki Rt. 1992 októberében kezdte el a gyártást.
Kezdetben vámszabad-területként mőködött, azonban ez gátolta a hazai beszerzéseket, s
így ezt a státuszát megszüntette. A Suzuki teljesítménye az elmúlt másfél évtizedben
fokozatosan emelkedett. Az 1990-es évek elején a vállalat 50 ezer személygépkocsis
kapacitása mára ennek többszörösére növekedett. A kezdeti 5,5 milliárd Ft-os alaptıke
81,857 milliárd Ft-ra nıtt (Suzuki, 2008c). Az újabb és újabb beruházásokra szükség is
volt: jó példa erre, hogy 2000-ben a Suzuki üzemelt egész Közép-Kelet-Európában a
legnagyobb kapacitáskihasználtsággal (Radosevic-Rozeik, 2005). Bár a válság hatására
a három mőszakos munkarendbıl visszatértek a kétmőszakosra, egyelıre nem kellett
hetekre leállítani a termelést, mint több másik országban levı autógyárban.
A Magyar Suzuki Rt. létrejöttekor 60%-os európai hozzáadott-értéket írtak elı 1994-re.
Ezt a Suzuki fıként a magyar beszállítói hálózat fejlesztésével teljesítette; ennek nem
csak földrajzi okai voltak, hanem szerepet játszott benne az is, hogy a nyugat-európai
beszállítók drágábbak lettek volna, és a szomszédos országok kockázatosabb partnernek
látszottak. Ezt a Suzuki túl is teljesítette, a 24%-os saját és 30%-os magyarországi
beszállítóktól származó hozzáadott értékkel 54%-ot ért el (Ellingstad, 1997). Havas
(1997) számításai szerint is gyorsan nıtt a Suzuki hazai beszállítói köre. Míg 1992
végén a teljes hozzáadott érték 71%-a származott japán importból, 19%-a Magyar
Suzuki Rt-tıl, mindössze 6%-a magyar beszállítóktól. Néhány év alatt, 2006-ra 30%-ra
csökkent a japán import aránya, 24%-ra nıtt a Suzuki által elıállított hozzáadott-érték,
29%-ra a magyar vállalatok részesedése a teljes hozzáadott-értékbıl.
A Magyar Suzuki Rt. erıteljesen exportorientált vállalat. 2009-ben 180.166
gépjármővet gyártottak (ez, mint említettem, 36,04%-os csökkenést jelent a 2008-as
szinthez képest). Hazánkban és külföldön összesen 187.269 autót értékesítettek, ebbıl
mindössze 8.112 jutott a hazai piacra; bár ezzel a Suzuki még így is a legnépszerőbb
márkának bizonyult (Suzuki, 2010a). Az értékesítés nettó árbevétele 432,225 milliárd Ft
volt.

a Magyar Suzuki Rt. mint a Suzuki vállalatcsoport tagja nem tekinthetı önálló vállalatnak, mőködése
csak a teljes vállalatcsoport keretein belül értelmezhetı: a toyotizmust elvileg a teljes vállalatcsoport
mőködésére kellene elemezni és értelmezni. Jelen empirikus kutatás keretében sajnos nem volt lehetséges
a Suzuki sokszor több évtizedre visszanyúló kapcsolatok alapjait kutatni, nem Magyarorországon mőködı
vállalatokat felkeresni. Viszont hangsúlyos szerepet kapnak az elemzésben a Suzukit hazánkba követı
külföldi partnerek. Mindezek ellenére a dolgozat kérdésfeltevése már csak azért is releváns, hiszen mint
majd látni fogjuk, a Magyar Suzuki Rt. viszonylag nagy döntéshozatali önállósággal bír a magyarországi
beszállítók kiválasztása terén.
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A vállalatnál dolgozók száma41 a válság hatására 2008 második felében jelentısen
csökkent: az 5523 fıs létszámból 2008 novemberében 1179 fıt bocsátottak el (Figyelı,
2008). A már említett kétmőszakos munkarendre való áttérés mellett megvonták a
pótlékokat, így csökkentek a fizetések is.
Összességében a Suzuki az elmúlt bı másfél évtizedben jelentıs növekedésen,
tıkeemelésen, kapacitásbıvítésen ment keresztül.42 Mindez együtt járt, illetve ma is
együtt jár a termékszerkezet átalakításával. 2007 novemberében például megszőnt a
Wagon R+ gyártása, s megkezdıdött az új modell, a Splash elıgyártása; míg a jelenlegi
termékpalettán fontos az SX4 és az Ignis szerepe. 2010 júniusában legördült a
futószalagról a Swift új generációjának elsı darabja is (Suzuki 2010b). Mind a
kapacitásbıvítésnek, mind a termékszerkezet változásának nagy jelentısége van
kutatásom, a beszállítói rendszer elemzése szempontjából. A megrendelt mennyiséghez
a beszállítóknak alkalmazkodni kell, a beszállított alkatrészek, részegységek pedig
modellspecifikusak, így a modellváltások folyamatos kihívások elé állítják a
beszállítókat is. Mindezt bıvebben elemzem majd a dolgozat késıbbi részeiben.

IV. 3. A Magyar Suzuki Rt. beszállítói rendszere43
Az általam végzett terepkutatás mőfaji elınyének említi Babbie (2000), hogy
érvényességük jellemzıen nagyobb, mint a hagyományos kérdıíves kutatásoké,
valamint azoknál sokkal mélyebb megértést tesz lehetıvé. A szubjektivitás, az interjún
tapasztalt egyéni élmények miatt azonban a megbízhatóság csorbát szenvedhet, és az
eredmények általánosíthatósága, mérhetısége problémákat vethet fel, ezért a kvantitatív
módszerekkel nem elemezhetı eredményeket külön fejezetben foglaltam össze, s több
helyen is utalni fogok a mérések során felmerült problémákra is.
Ebben a fejezetben elıször áttekintem a Suzuki beszállítói rendszerének mőködését,
majd a módszertani bevezetı után rátérek az adatok statisztikai feldolgozására: elemzem
az adatokat a leíró statisztika módszereivel, s a kutatás fı kérdéseinek megfelelıen
41

A munkavállalók jelentıs része Szlovákiából ingázik, így a foglalkoztatottságból adódó kapcsolódási
hatások megoszlanak a két ország között.
42
Tudjuk, hogy a méretgazdaságosság alapvetı fontosságú: a McKinsey (McKinsey, 2000) elemzése
szerint a kevésbé fejlett országokban az autó-összeszerelés minimális gazdaságos mérete 250.000
gépkocsi évente: a magyaroroszági Suzuki csak kivételesen haladta meg ezt a termelési mennyiséget.
43
A Magyar Suzuki Rt. beszállítói rendszerének elemzése vállalat akkori, ezért felelıs vezérigazgatóhelyettesével, Dr. Fórián Istvánnal készült interjúmon alapul. Számos kérdésemre – így például az
importhányadra vonatkozóra – üzleti titokra hivatkozva nem kaptam választ. Így az Olvasóban támadó
esetleges hiányérzet a kiválasztás folyamatáról, a rendszer mőködésérıl jogos, viszont orvosolni sajnos
nem tudtam.
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megbecsülöm az importarányt, s klaszteranalízis segítségével tipikus beszállítói
csoportokat különítek el. A mélyinterjúk további tanulságai külön alfejezetben kapnak
helyet.
A Fórián István által elmondottak alapján a magyarországi leányvállalat beszerzéseiért
kizárólag a Magyar Suzuki Rt. felelıs; a Suzuki Motor Corporation központi elveket
határoz meg, definiálja, mi alapján választják ki a beszállítókat, s ezek az elvek jelentik
az alapját a beszállítókról szóló döntéseknek, melyekért a Suzuki körülbelül 100 fıs
Beszerzési Fıosztálya felel.
Elvben minden vállalat a Suzuki beszállítójává válhat: a potenciális beszállító eljuttatja
a Suzukihoz teljes körő cégbemutató dokumentumait, referenciáit, dokumentációkat a
technológiai, menedzsment, informatikai rendszerre vonatkozóan. Ma már autóipari
referencia nélkül nem lehet elsıszintő beszállítóvá válni.
A beszállítókról szóló döntés nem algoritmizált: a Beszerzési Fıosztály különbözı
csoportjai döntenek a mőanyag-, a fém-, az elektronikus- és az egyéb nem fémes
alkatrészek beszerzésérıl. A potenciális beszállítókat a kijelölt csoport meglátogatja, és
szigorú vizsgálatnak veti alá, mely a vállalati mőködés számos dimenziójára kiterjed:
megvizsgálják, hogy a benyújtott dokumentáció mennyire felel meg a valóságnak.
Közvetlen beszállító csak autóipari referenciával rendelkezı vállalat lehet. A Suzuki a
másodvonalbeli beszállítókat nem vizsgálja, az az elsıvonalbeli partnerek feladata. A
Magyar Suzuki is alkalmazza a japán autógyáraknál bevett egy alkatrész-egy beszállító
elvet; szemben az európai gyártókkal, amelyek egy alkatrészt több forrásból szereznek
be.
A vállalat ma már kevés energiát fordít új beszállítók keresésére, a Suzuki (szemben az
1990-es évek elejével) nem keres beszállítókat, nincsen toborzás, a potenciális
vállalatok keresik a Suzukit. A meglevı modelleknél a beszállítót nem cserélik le. Az új
modellekhez azonban új alkatrész kell, s ez lehetıséget teremt az új vállalatok
belépésére. A potenciális beszállító alkatrész-mintát ad le, költségkalkulációt készít. A
Suzuki japán központjából kapott árinformációval ezt összehasonlítva a Magyar Suzuki
Rt. dönt a beszállító kiválasztásáról, az ár, illetve más vállalati paraméterek alapján
legjobbnak bizonyult vállalat kapja a teljes beszállítási lehetıséget.
A beszállítók kiválasztásánál négy fı szempontot vesznek figyelembe: a költséget, a
szállítás pontosságát, a rugalmasságot és a minıséget. A cég beszállítóvá válása egyúttal
azt is jelenti, hogy a Suzuki különleges elbánásban részesíti, mőszaki, pénzügyi
segítséget nyújt mőködéséhez.
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A válság elıtti évek termelésének nagymértékő növekedése nagy hatást gyakorolt a
beszállítói rendszer mőködésére is. A 2004-2005-ös kapacitásnövelés elképzelhetetlen
lett volna anélkül, hogy a beszállítók ne váljanak képessé a megváltozott
követelmények teljesítésére. Az elindult pilot program azt célozta, hogy a beszállítók
képessé váljanak a megváltozott mennyiségi követelményeknek eleget tenni, illetve
teljesítsék azokat a minıségi- és idıkövetelményeket, amelyek a megnövekedett
nagyságrend következtében szintén nem könnyőek (például a just in time rendszer
pontos betartása).
A vállalat 370 beszállítóval rendelkezik, ezek közül 70 vállalat magyarországi (magyar,
külföldi, illetve vegyes tulajdonú). A Suzukinak nincs elıírása a kizárólagos
beszállításra vonatkozóan: a Suzuki partnerei bármilyen más vállalatnak is szállíthatnak
be. A gyakorlatban ez – különösen kisebb vállalatok esetén – kapacitáskorlátokba
ütközik.44
A vállalat által igénybe vett szolgáltatások, mint láttuk, szintén fontosak lehetnek az
enklávéjelleg szempontjából. A szolgáltatások révén a Suzuki változatos módon és
sokféle arányban kapcsolódik hazai cégekhez. A marketingtevékenység egy részét
vállalaton belül végzi, de az empirikus piackutatáshoz piacelemzı céget vesz igénybe;
de mindez csak a magyar piacra érvényes, hiszen (mivel az autók több mint 80%-a
exportra kerül) az európai piac vizsgálata a Suzuki Europe feladata.

A

marketingkommunikációért külsı cég felel. A számviteli és hozzá kapcsolódó
tevékenységeket (a könyvvizsgálat, illetve néhány speciális eset kivételével) maga a
Suzuki végzi. A fıtevékenységhez egyáltalán nem kapcsolódó tevékenységek (takarítás,
ırzı-védı szolgálat, karbantartás, étkeztetés, stb.) kiszervezésre kerültek. A logisztikai
tevékenységek egy része szintén kiszervezett, kivételt képez ez alól például az
alkatrészek gyáron belüli mozgatása, az alkatrész-ütemezés, vagy a kész autók
elszállítása.
A 2000-es évek elején végzett becslések alapján a Suzuki 60%-os helyi hozzáadottértéke úgy oszlott meg, hogy 20% volt a helyi leányvállalat termelése, 20% volt a
Magyarországon mőködı külföldi vállalatok beszállításának aránya, s csak a
fennmaradó 20% származott magyar tulajdonú beszállítóktól. 40% volt az import
aránya. Ennél pontosabb importhányadra vonatkozó aktuális adatok található a Suzuki
Osamuval, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatójával közölt interjúban
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Kutatásomban igen nagy hangsúly fektettem a függıségre, vagyis arra, hogy a vállalatok egy része nem
képes több lábon állni: árbevételének döntı része egy vállalattól (jelen esetben a Suzukitól) származik.
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(HVG, 2008). A Japánból hozott alkatrészek aránya egy gépkocsira vetítve 17%. A
fennmaradó 83% Európából, illetve hazánkból származik, ezen belül 40% származik
Magyarországról.
A hazai hozzáadott értéket tekintve a Suzuki a hazai autóipari vállalatok közül
hagyományosan igen magas aránnyal rendelkezett, de a dolgozat elsı részében elemzett
lengyelországi FIAT és csehországi Toyota, valamit Skoda üzemeknél alacsonyabb ez
az arány. Newton (2003) kelet-európai összehasonlító becslései alapján ez 1999-ben
53% volt, 2002-ben már csak 40-55% közötti.45 Nikodémus és Kemenczei (2006, 63.
old.) az ITDH adataira támaszkodva 40-50% közötti „magyar aggregált beszállítói
hányadot” említ, s a Suzuki esetében véleményük szerint 26%-os a hazai beszállítói
hozzáadott érték aránya.
A Magyar Suzuki Rt. integráltságáról Czakó Erzsébet és szerzıtársai (2003)
megjegyzik, hogy a 2002-ben az európai beszállítói hányad 60%-ot meghaladó érték
volt, s az 55 magyar beszállító 60%-a hazai tulajdonú. Sajnos a szerzık nem fejtik ki,
hogy a cégek darabszámára, vagy tıkearányára, vagy milyen más mutatóra értik a 60%ot, illetve, hogy hogyan jutottak ezekhez az adatokhoz. Megjegyzik, hogy az autók
részegységeinek 20%-a Japánból, 30%-a Európából érkezik, s 50%-a magyarországi
vállalatoktól. Véleményük szerint a hazai beszállítók nagyobb mértékő bevonását a
megfelelı hazai vállalatok hiánya akadályozza, s ezért hazai beszállítókat csupán az
egyszerőbb alkatrészek, részegységek gyártásában sikerült bevonni. Sajnos itt sem
kapunk azonban választ a vertikális lánc felépítésére, a hazai vállalatok szerepére. Sıt, a
Suzuki számára az EU csatlakozás elıtt támasztott hazai hozzáadott-érték arány elıírás
eltörlésével megszőnt a hazai beszállítók alkalmazásának adminisztratív kényszere.

IV. 4. Az adatok elemzés: módszertani alapvetések
Az elemzéshez felhasznált adatok nagyobb részben az általam 2007 elsı felében (kisebb
részben 2006 második felében) végzett vállalati mélyinterjúkból, valamint kisebb
részben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának és az
Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálatának a Budapesti Corvinus
Egyetem hálózatán elérhetı cégkivonatából származnak. A mélyinterjúk vázlata a 18.
mellékletben olvasható. Az adatokat SPSS programmal elemzem. Módszertanilag
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Igaz, az Audinál 2002-ben is 10% alatt, a Visteonnál 20%, a General Motorsnál (1999-ben) 5%; míg az
elektronikában a General Electricnél 60% feletti, a Philipsnél és a Sonynál 10% alatti arányokat talált az
idézett, sokféle elsıdleges forrásra támaszkodó kutatás.
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nagyban támaszkodtam más kutatási kérdéseket taglaló, ugyanakkor hasonlóan kis
mintájú vállalati kutatásokra, ezekre a késıbbiekben hivatkozom.
A következıkben értelmezem a felhasznált változókat, jellemzem az adatbázist, kitérek
néhány módszertani kérdésre, majd bemutatom a klaszterelemzés eredményeit. A
fıkomponens elemzés eredményeit felhasználva megismételem a klaszterelemzést, s
végül becslést készítek a Suzuki hazai forrásból származó beszerzéseinek átlagos
importhányadára, amelyhez szintén felhasználom a fıkomponenseket.
A cég megalakulás idıpontjának a vállalat, illetve a jogelıd, vagy a vállalat mőködése
szempontjából meghatározó elıd megalakulást tekintettem. Külföldi zöldmezıs
beruházások, újonnan alakult kis- és középvállalatok szempontjából a vállalat kora
egyértelmő, azonban például a rendszerváltás elıtt állami tulajdonban levı vállalatok,
illetve nagyobb hagyománnyal rendelkezı cégek esetében igen lényeges e módszertani
kitétel. A mintabeli vállalatok között három igen nagy múlttal rendelkezı, késıbb
államosított céget találunk, s igen sok a második világháború utáni évtizedekben állam
által alapított vállalatok száma is. Ezeknek, illetve ezek részeinek privatizálása a
vállalatok vezetıi által elmondottak alapján semmi esetre sem törölte el az azt megelızı
évtizedek hagyományait. A vállalat technológiai tradícióira, az ott dolgozók
szaktudására, meglevı piaci kapcsolataira stb. a vállalat a késıbbiekben nagymértékben
tudott építeni. Ezért a vállalat létrejöttének nem az egykori állami vállalatból, illetve
azok egyes részeibıl megalakult céget tekintem, hanem a vállalat mőködése
szempontjából meghatározó elıdöt (sok esetben jogelıdöt). Az adatok ebbıl a
szempontból nem hiányosak, valamennyi cégvezetı viszonylag szívesen és részletesen
mutatta be a vállalat elıtörténetét.
Ehhez kapcsolódik a cég megalakulásának oka, körülményei (nominális) változó, amely
(részben az elıbbi gondolatmenetnek megfelelıen) három értéket vehet fel: privatizált
(1), zöldmezıs külföldi (2), illetve hazai alapítású vállalat (3). Adatsorom erre a
változóra vonatkozóan is teljes.
A jegyzett tıke nagyságát mindenhol forintban adtam meg, s többnyire a vállalat vezetıi
által közölt adatokon alapulnak. Két vállalat esetében volt szükség az Igazságügyi és
Rendészeti

Minisztérium

Céginformációs

és

az

Elektronikus

Cégeljárásban

Közremőködı Szolgálat cégkivonatának használatára. A vállalat vezetıi által megadott
adatok, illetve az adatbázisban szereplı adatok minden esetben megegyeztek. A jegyzett
tıkét az adatbázis több külföldi cég esetében euróban adta meg, de ebben az esetben
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mindenhol rendelkezésre állt az említett adatbázisban a forintban megadott adat is;
ebben az esetben ez utóbbit tüntettem fel.
A külföldi tulajdon hányadának a devizakülföldi vállalatok, illetve magánszemélyek
által a jegyzett tıkébıl birtokolt részt, illetve annak arányát tekintem. Az adatsor erre a
változóra is teljesnek mondható.
Az alkalmazotti létszámra vonatkozó adatok teljes egészükben a vállalatok vezetıjétıl
származnak. A kutatás szempontjából (különösen az interjúk rövidségét, a
vállalatvezetık elfoglaltságát tekintve) nem különböztettem meg a teljes, illetve
részmunkaidıben foglalkoztatottakat, hiszen ez utóbbiak a teljes foglalkoztatottak
elenyészı részét teszik ki. Az adatok ennek ellenére viszonylag pontosnak mondhatók,
hiszen

a

Magyar

Jármőalkatrészgyártók

Országos

Szövetsége

honlapján

(www.majosz.hu) található információk ettıl csak minimális mértékben és csak ritkán
tértek el. Az adatbázis ebbıl a szempontból is teljes.
Az árbevétel alatt (a számviteli jogszabályoknak megfelelıen) az értékesítés nettó
árbevételét (a belföldi és külföldi értékesítés nettó árbevételének összegét) értem, az
adatokat szintén forintban kérdeztem a vállalatoktól. Két vállalat kivételével választ
kaptam a kérdésre.
A fenti megállapítások érvényesek a Suzuki partnereitıl (beszállítóitól) származó
bevétel a teljes árbevétel %-ában, illetve a közvetlen beszállítás a Suzukinak (árbevétel
%-ában) változókra is. Az integráltság szempontjából e két változót tartom a
legfontosabbnak, hiszen ezek mérik a legjobban a beszállítói kapcsolatokat. A vertikális
lánc mőködésének sajátos jellegébıl adódóan mindkettı mérése rendkívül fontos,
hiszen a másodvonalbeli beszállítók csak a Suzuki valamely közvetlen beszállítójának
partnerei. Több olyan vállalat is van a mintában, amelyek mind közvetlen, mind
közvetett beszállítók. Az adatok a közvetett beszállításra vonatkozóan hiánytalanok, két
vállalat esetében nem sikerült pontos választ kapnom a közvetett beszállításra
vonatkozó kérdésre.
A vállalat fejlıdésének, illetve a Suzukival való viszonynak egyik legfontosabb
mutatója, hogy a vállalat a Suzuki révén került-e kapcsolatba az autóiparral, illetve
volt-e autóipari tapasztalata a Suzuki elıtt. A nominális skálán 0-val jelöltem, ha a
vállalatnak nem volt tapasztalata, elsı autóipari partnere a Suzuki (vagy annak egy
beszállítója) volt; 1-es számmal, ha volt a Suzukit megelızıen autóipari tapasztalata. Az
adatsor erre a változóra nézve is teljes.
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Az interjúk egyik kulcskérdése – a kutatás céljának megfelelıen – a vállalatok
importhányadára vonatkozott. Az importhányadot %-ban adtam meg: az alap- és
nyersanyagok, illetve a fıtevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett
szolgáltatások importhányadát jelenti. A vállalatok vezetıinek egy része e kérdés
tekintetében meglehetısen tartózkodóan viselkedett: néhányan megtagadták a választ,
illetve a meglehetısen pontatlan „magas” szóval válaszoltak. Ezért az adatsorból
összesen hat adat hiányzik.
Az adatok közül módszertanilag legproblémásabbnak a tevékenység komplexitásának
mérése bizonyult. Az interjú erre vonatkozóan csak indirekt kérdést tartalmazott;
minden vállalatvezetı szívesen mutatta be a vállalat tevékenységét. A leírt
tevékenységeket utólag viszonyítottam egymáshoz, s soroltam különbözı kategóriákba.
A skálán 1-es számmal jelöltem a szolgáltatást végzı vállalatokat. 2-essel jelöltem
azokat

a vállalatokat,

amelyeknél

a komplex,

rendszerszintő beszállítás,

a

szerszámgyártás, amely magas szintő technológiai együttmőködés és a termék
tervezésében való részvétel közül több is jellemzı. Ennél alacsonyabb szintő
együttmőködés (3-assal jelölve) az átlagos termék gyártása, közepes szintő
együttmőködés, kiegészülve esetleg az eseti szerszámgyártással. 4-es számmal jelöltem
bérmunka jellegő tevékenységeket, azokat az eseteket, ahol pusztán termékek
megrendelésérıl van szó, s nem kapcsolódik hozzá fejlesztési tevékenység, ahol
alacsony szintő az együttmőködés. Két olyan vállalat volt a mintában (5-ös számmal),
ahol a fıtevékenység a kereskedelem, s valamely importált terméket szállítanak
(továbbfeldolgozás nélkül) a Suzukinak (illetve a Suzuki partnereinek).
A

tevékenység

komplexitását

ordinális

változónak

tekintem,

a

különbözı

tevékenységtípusok egyértelmően különbözı szintő együttmőködéseket takarnak. A
szolgáltatást végzı vállalatok végzik egyértelmően a legnagyobb hozzáadott-értékő
tevékenységét: a mintában szereplı három ilyen vállalat mindegyike valamilyen szintő
(mérnöki, minıségügyi, stb.) tanácsadás.46 A kereskedelem ilyen szempontból a sor
végére szorult. Meg kell jegyeznem, hogy a mintában két olyan vállalat is szerepelt,
amelyet Gelei (2006) már idézett kutatásában szintén megvizsgált. E két vállalat (ABF
Bowdentechnika, Interplus) által gyártott termék általam megállapított komplexitásának
foka megfeleltethetı a Gelei Andrea által (más skálán) mért, termékjellemzınek
definiált komplexitási foknak.

46

Tehát nem az ırzı-védı, vagy éppen a takarító vállalatokat vizsgáltam mint „beszállítókat”.
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IV. 5. A minta leíró statisztikai elemzése és az adatok elsıdleges
értelmezése
A mintában szereplı vállalatok átlagéletkora 29,14 év, a medián 18 év (mint
említettem, a cég megalakulás idıpontjának a vállalat, illetve a jogelıd, vagy a vállalat
mőködése szempontjából meghatározó elıd megalakulást tekintettem). A legfrissebben
alakult vállalat a kutatás idején 1 éves volt, míg a legnagyobb múltra visszatekintı 115
éves. Érdemes megemlíteni, hogy mindössze 9 olyan vállalat volt, amely egyértelmően
a Suzuki létrejötte után alakult. A mintában 9 darab privatizált, 8 külföldi zöldmezıs
beruházással létrejövı, és 12 hazai alapítású vállalatot találtam. Az elızı fejezetben
röviden bemutattam a hazai autóipar történetét, és a fenti adatokból látható, hogy a
külföldi tıke által létrehozott új struktúrában nagy arányban vesznek részt a hosszabb
múltra visszatekintı vállalatok is, bizonyos tekintetben jelképezve ezzel az iparági
folytonosságot.
Átlagosan 32,76% a külföldi tulajdon aránya. A 29-bıl 17 olyan vállalat van, amelyben
nincsen külföldi tulajdon, s 7 olyan, ahol a külföldi tulajdon aránya 100%, s mindössze
5 a vegyesvállalatok száma. Ez utóbbi a külföldi vállalatok (az elızı fejezetekben már
említett) gyakran teljes ellenırzésre törekvı stratégiájának fényében nem meglepı.
Ettıl gyökeresen eltérı értéket kapunk, ha a külföldi tıke arányát a jegyzett tıke
nagysága alapján súlyozzuk: itt az átlag 56,84%. Ez arra a közismert tényre enged
következtetni, hogy a külföldi vállalatok tıkeerısebbek. Ezt az is alátámasztja, hogy az
adatbázis alapján a vállalat jegyzett tıkéjének nagysága és a külföldi tulajdon aránya
között közepesen erıs pozitív korreláció (0,45) áll fenn.
A mintában szereplı vállalatok jegyzett tıkéjének átlagos nagysága 160 millió Ft. A
legkevésbé tıkeerıs vállalat jegyzett tıkéje 3 millió Ft, míg a legnagyobb vállalat 660
millió Ft-os jegyzett tıkével rendelkezik. Az adatok szórása igen magas: 45,1 millió. A
tisztán magyar tulajdonban levı vállalatok jegyzett tıkéjének átlagos nagysága 91
millió Ft, a tisztán külföldi tulajdonban lévıké 300 millió Ft.
Összehasonlításképpen: a Suzuki alaptıkéje meghaladja a 81 milliárd Ft-ot, vagyis még
a legnagyobb beszállítók tıkeereje is eltörpül a Suzukiéhoz képest. Különösen érdekes
ez a toyotizmusnál elemzett folyamatok fényében, hiszen az épp a beszállítók
egyenrangúbbá válását, növekedését állította a figyelem középpontjába. Lehet-e
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mindebbıl arra következtetni, hogy a Suzuki hazai beszállítói – méretüknél,
tıkeerejüknél fogva – egyértelmően kiszolgáltatott helyzetben vannak?
Bár nyilvánvaló, hogy a vizsgált vállalatok nagy része nagyságrendjében meg sem
közelíti a Magyar Suzuki Rt. méreteit, a kérdést hiba lenne csak a magyarországi
vállalatokra fókuszálva vizsgálni. Míg a hazai, más érdekeltségekkel rendelkezı kis- és
közepes vállalatokra nyilvánvalóak és egyértelmőek a méretbeli különbségek, addig a
külföldi tulajdonú vállalatcsoportok, az itteni leányvállalatok anyacégeinek méreteirıl a
fenti adatok alapján semmit nem tudunk.
A transznacionális kapitalizmus korában a vállalatok közötti kapcsolatok és
erıviszonyok minden fajtáját nemzetgazdasági szinten vizsgálni nem lehet, a magyar
Suzuki és a külföldi tulajdonú beszállítók méretét (alkuerejét, kiszolgáltatottságát,
tıkeellátottságát, stb.) az itteni leányvállalatok jegyzett tıkéjének nagyságából mérni
nem tudjuk.
Az alkalmazotti létszám, mely 1 és 600 fı között szóródik (162,8-es szórással),
átlagosan 170 fı. A vállalatok közül kettı mikrovállalkozás (1, illetve 8 fıs alkalmazotti
létszámmal). Hat cég tartozik a kisvállalat (10-49 fı), 12 a középvállalat (250 fı alatt), 9
(250 fı felett) a nagyvállalat kategóriába. A két mikrovállalkozás egyike tisztán magyar,
míg a másik vegyes tulajdonban van. A 6 kisvállalat között 1 vegyes, illetve 1 tisztán
külföldi tulajdonút találunk, s 4 vállalat van tisztán hazai tulajdonban. A
középvállalatok esetében, ahol a 12 cégbıl 8 tisztán magyar, s 4 tisztán külföldi
tulajdon. A 9 nagyvállalatból négy a tisztán magyar, kettı külföldi tulajdonút találunk, s
3 darab vegyesvállalatot találunk. A pontos és részletes arányokat a 6. melléklet
táblázata tartalmazza.
A vállalatok átlagos árbevétele 1,8 milliárd Ft, a legalacsonyabb árbevétel 79,2 millió
Ft, míg a legmagasabb 6,2 milliárd Ft. A tisztán hazai tulajdonú vállalatok átlagos
árbevétele 1,4 milliárd Ft, a vegyesvállalatoké 2,3 milliárd Ft, a tisztán külföldi
tulajdonúaké 2,6 milliárd Ft.
A változók közötti összefüggések vizsgálata néhány fontos összefüggésre szintén
ráirányítja a figyelmet. Az ordinális és skálaváltozók közötti kapcsolatokat jellemzı
korrelációs együtthatókat a mellékletben található táblázatok mutatják, az itt szereplı 4.
számú táblázatban csupán az 5%-os szignifikancia szint mellett szignifikáns
együtthatókat tüntetem fel.
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4. táblázat: Skálaváltozók és ordinális változók közötti szignifikáns összefüggések
Pearsons-korreláció szerint, 5%-os szignifikancia-szint mellett
Pearson-féle
korreláció
Jegyzett tıke
Alkalmazotti
létszám
Árbevétel
Jegyzettıke
arányos
árbevétel
Spearman-féle
korreláció
Tevékenység
komplexitása

Kor

Külföldi
tulajdon
aránya
0,450

Jegyzett
tıke

Alkalmazotti
létszám

0,558

0,783
-0,388

Importhányad

Létszámarányos
árbevétel

0,418
0,400

0,327

-0,424

0,306

Nem meglepı a vállalat méretét jellemzı különféle mutatók, azaz az árbevétel, a jegyzet
tıke nagysága és az alkalmazottak száma közötti erıs illetve közepes erısségő kapcsolat
(bár az alkalmazotti létszám és a jegyzett tıke közötti 0,3-as korrelációs együttható 5%os szignifikancia szinten nem szignifikáns).
A vállalat méretét jellemzı változók más ismérvekkel is kapcsolatban állnak. Ahogy azt
már elırebocsátottam, közepesen erıs pozitív kapcsolat van a vállalat jegyzet tıkéjének
nagysága, valamint a külföldi tulajdon aránya között, azaz a külföldi tulajdonú
vállalatok általában tıkeerısebbek; s bár a korrelációs együttható nem szignifikáns, de
az intuíciónak szintén megfelel az árbevétel és a külföldi tulajdon aránya közötti
kapcsolat pozitív iránya is. Ezek az összefüggések a magyar gazdaság legtöbb
szegmensére jellemzık.
Fontosnak tőnik, hogy a vállalat kora és alkalmazotti létszáma, valamint kora és
árbevétele között közepes erısségő, pozitív kapcsolat áll fenn. Ennek okai sokrétőek.
Egyrészrıl mutatja mindez a vállalatok növekedését: a mélyinterjúk során a vállalatok
vezetıi (különösen a kis- és közepes méretőek) sok esetben igen büszkék voltak
vállalatuk növekedésére. Másrészrıl az egykori állami tulajdonú, privatizált vállalatok
ma méretükben jóval felülmúlják az újonnan alapított kis- és középvállalatokat.
Érdemes észrevenni, hogy az alkalmazotti létszám és a Suzuki partnereitıl származó
árbevétel aránya közt közepes erısségő, negatív a korreláció (Pearson = -0,335). A
kisebb vállalatok számára a Suzuki partnerei, beszállítói viszonylag fontosabbak,
közöttük több a másodvonalbeli beszállító. Másik oldalról alátámasztja ezt az is, hogy a
létszám és közvetlen beszállítás aránya közt közepes erısségő, pozitív korreláció áll
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fenn (Pearson 0,347), vagyis a nagyobb vállalatok inkább közvetlenül a Suzukihoz
kapcsolódnak.
A vállalat hatékonyságának mérıszámai az árbevétel jegyzett tıkéhez illetve
alkalmazotti létszámhoz viszonyított nagysága. Érdekes észrevétel, hogy ezek a mutatók
egyáltalán nem sugallják, hogy a külföldi vállalatok hatékonysága felülmúlná a hazai
cégekét, hiszen a két korrelációs együttható inszignifikáns és ellentétes elıjelő.
A jegyzet tıke nagysága összefüggésben áll az importhányaddal is, a köztük lévı
0,396-os pozitív korreláció 10%-os szignifikancia szinten szignifikáns Szintén 10%-os
szinten szignifikáns pozitív korreláció (0,358) áll fenn az importhányad és a külföldi
tulajdon aránya között – ez az összefüggés nem meglepı. A külföldi, illetve a tıkeerıs
vállalatok jobban támaszkodnak az importra, meglevı külföldi kapcsolataikat,
beszállítóikat hozták magukkal, ez a toyotizmus hosszabb távú kapcsolatokon alapuló,
az elızı fejezetekben elemzett rendszerében nem meglepı.
A kevésbé tıkeerısek, illetve a hazai tulajdonúak hazai kapcsolatai erısebbnek tőnnek.
Magyarázat lehet tovább az is, hogy az egykori privatizált, de magyar tulajdonban
maradt vállalatok hazai kapcsolatai megmaradtak (az errıl szóló kutatásokat már a III.
fejezetben elemeztem), s az újonnan létrejövı kisebb vállalatoknak pedig sokkal
egyszerőbb közelben levı, helyi partnereket találniuk.
A vegyes kapcsolatok jellemzıit a mellékletek 10. 11. és 12. táblázata foglalja össze.
Tanulság, hogy valamely cég a Suzuki révén került-e kapcsolatba az autóiparral, egyik
változót sem magyarázza. Elmondhatjuk, hogy bár az importhányad és a tevékenység
komplexitásának foka, mint sorrendi változó között nincs szignifikáns kapcsolat, a
tevékenység típusa – nominális értelmezésben – nagymértékben összefügg az
importhányaddal: a tevékenység típusának ismerete 67,6%-ban magyarázza az
importhányadok között megfigyelhetı varianciát. A szolgáltatást nyújtó cégeknél (a
módszertani megjegyzéseknél adott definíciónak köszönhetıen) eltekinthetünk az
importtól. Viszonylag magas (átlagosan 66%-os, illetve 82%-os) a 2. és a 3.
tevékenységi

csoportba

tartozók

importaránya,

viszont

a

bérmunka

jellegő

tevékenységek esetében az importhányad csak 33%-os. A csupán kereskedelemmel,
viszonteladással foglalkozó cégek importaránya átlagosan 75%-os.
A tevékenység típusa mint nominális változó rendkívül erıs összefüggést mutatott az
importhányadon túl a létszámarányos árbevétellel is, H2=0,88. A kereskedelemmel
foglalkozó vállalatok létszámarányos árbevétele rendkívül magas, míg a szolgáltatást
végzıké csupán 4,8 millió forint/fı. A kereskedelemmel foglalkozó vállalatok esetében
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a megvásárolt és eladott termékek továbbfeldolgozás nélkül, illetve (egyetlen elemzett
vállalat esetében) minimális továbbfeldolgozással kerülnek eladásra, a magas arányt
tehát fıként ez magyarázza.
A vállalatok megalakulásának módja és a vállalatok kora természetesen szorosan
összefügg (H2=0,59), ez gyakorlatilag következik a két változó definíciójából, s
ugyancsak a definíciókból következik a külföldi tulajdon arányával való szoros
összefüggés.
A cég megalakulásának módja 21,5%-ban magyarázza az alkalmazotti létszám
varianciáját; privatizált vállalatok a legnagyobbak, átlagos alkalmazotti létszámuk 277
fı, a zöldmezıs beruházásként létrejövı külföldi cégeké 149, a hazai alapítású
vállalatok pedig átlagosan 103 fıt alkalmaznak.
Mint az a 13. melléklet táblázatából is látható, az ordinális és nominális változók közötti
kapcsolat szorosságát jellemzı Cramer-féle együtthatók egyike sem szignifikáns 5%-os
szignifikancia szint mellett, így ezek elemzésétıl el kell tekintenem.

IV. 6. Klaszterelemzés
A beszállítói hálózaton belüli csoportok elkülönítése, mint a III. fejezetben már láttuk,
nem volt idegen az ezt megelızı kutatásoktól sem, még ha a kutatások módszertana
nem is egyezett meg az itt használttal. A minta elemzéséhez, a vállalati csoportok
kialakításához a klaszteranalízist használtam.
Célom, hogy ezeket a vállalati csoportokat a fenti leíró statisztikai következtetéseknél
mélyebben is elemezzem. Bár a minta elemszáma viszonylag kicsi, nem egyedülálló
hasonló módszerek használata. Például Chikán-Füstös-Paprika (1984) 24 vállalatot
elemzett, és Csendes (2004) is mindössze 27 internetszolgáltató vállalat elemzését
végezte el hasonló módszerekkel.47
A minta nagyságához képest magas az elemzésbe általam bevonni kívánt, egymással
korreláló változók száma, ezért a klaszterelemzést megelızıen dimenziócsökkentés
céljából fıkomponens elemzést végzek.

47

Más társadalomtudományi kutatások terén is van példa az elıbbinél kisebb elemszám klaszterezésére.
Erfani (2005) például társadalmi fejlettség alapján sorolja klaszterbe a 24 iráni provinciát (vagyis a teljes
sokaságot).
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Az elemzésbe bevont változók
A toyotizmus mőködése nagymértékben függ a vállalatok méretétıl, ezért a bevont
változók egy része a vállalat méretére utal: az árbevétel, az alkalmazotti létszám és a
jegyzett tıke nagysága. A vállalatok kora nagymértékben differenciál a vállalatok
között, s szintén fontos változó a külföldi tıke aránya.
A következıkben az öt felsorolt skálaváltozó bevonásával elvégzem a fıkomponens
elemzést, majd klaszterezem a vállalatokat az eredményül kapott fıkomponensek
terében.

Fıkomponens-elemzés
A fıkomponens elemzésbe bevont változók számát tekintve eleget tettem a szokásos
ajánlásnak; számuk nem haladja meg a minta elemszámának ötödét. A változók
különbözı mértékegységgel rendelkeznek, ezért az eltérı nagyságrendi skála kezelése
érdekében a fıkomponensek meghatározása során a korrelációs mátrixból indulok ki.
A változók függetlenségének hipotézisét a Bartlett-féle khi-négyzet próba alapján
minden szokásos szignifikancia szinten elvethetjük; a Kaiser-Meyer-Olkin teszt értéke
0,625, a minta tehát alkalmas fıkomponens-elemzésre. A változók egyedi
alkalmasságának mértékét egyedi KMO-értékük jelzi, melyek mindegyike a 0,5-ös
küszöbérték felett van. Az egyedi KMO-értékeket fıátlójában tartalmazó „anti-image
korrelációs” mátrix a 17. melléklet táblázatában található.

5. táblázat: KMO és Bartlett Teszt
Kaiser-Meyer-Olkin Teszt
,625
Bartlett Teszt

Becsült khi-négyzet
szabadságfok
Szignif.

48,760
10
,000

Ahogy az az alábbi 6. táblázatban szereplı kommunalitásokból látszik, valamennyi
változó szoros kapcsolatban van az egynél nagyobb sajátértékkel rendelkezı
fıkomponensekkel, így nincs okunk elhagyni egyiket sem.
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6. táblázat: Az elemzésbe bevont változók kommunalitásai

Kor
Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti létszám
(fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya

Kezdeti
1,000
1,000

Fıfaktorhoz
tartozó
kommunalitás
,584
,702

1,000

,770

1,000

,850

1,000

,808

Fıkomponens elemzés

Mint az alábbi, 7. táblázatból is látható, két egynél nagyobb sajátértékkel rendelkezı
fıkomponens van, ezek közül az elsı a teljes variancia 50,8%-át, a második pedig
további 23,9%-át magyarázza, így ha az eredeti ötdimenziós teret leképezzük arra a
kétdimenziós

térre,

amit

az

elsı

két

ortogonális

fıkomponens

koordinátái

meghatároznak, akkor a teljes információ csaknem 75%-át megırizzük.

7. táblázat: Fıkomponensek
Komponens

Faktorok által tartalmazott

Faktorok által tartalmazott

variancia

variancia az elforgatás után

Kezdeti sajátértékek
Variancia

Variancia
Kumulatív Teljes

%-a

Variancia

Teljes

%-a

Kumulatív Teljes

%-a

Kumulatív

1

2,523

50,453

50,453

2,523

50,453

50,453

2,101

42,020

42,020

2

1,192

23,833

74,286

1,192

23,833

74,286

1,613

32,266

74,286

3

,650

13,004

87,290

4

,477

9,540

96,830

5

,158

3,170

100,000

Fıkomponens elemzés, megmagyarázott variancia

Ahogy az az alábbi ábrán is látható, a harmadik fıkomponens már csak csekély
mértékben (további 13 százalékpontot) adna hozzá a teljes megırzött variancia
hányadához. Ezért a klaszterelemzés során csupán az elsı két fıkomponenssel fogunk
dolgozni.
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3. ábra: Fıkomponensek sajátértékei

Scree Plot

3,0

2,5

Sajátérték

Eigenvalue

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1

2

3

4

5

Component Number
Komponensek
száma

Az 8. táblázatban szereplı komponens mátrix mutatja, hogy az egyes változók hogyan
korrelálnak a két fıkomponenssel. Mintánk 29 elemő, így a t-próba alapján 0,3-as
erısségő az a korreláció, amely 5%-os szinten már szignifikáns, így egyedül az
árbevétel és a második komponens közötti korreláció az, amit elhanyagolható
mértékőnek ítélhetünk. Mindkét komponens tehát csaknem valamennyi változóval
korrelál, így kettısük korántsem alkot tiszta struktúrát.
Annyit mindenesetre elmondhatunk, hogy az elsı komponens a vállalat méretével
összefüggı változókkal – a jegyzett tıke nagyságával, az alkalmazotti létszámmal és az
árbevétellel – korrelál a legerısebben.

8. táblázat: Komponens mátrix

Kor
Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti létszám
(fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya

Komponensek
1
2
,579
-,499
,721
,426
,800

-,361

,919

-,074

,427

,791

Fıkomponens elemzés, két fıkomponenssel
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A korrelációs mátrix reprodukálásának mértékét figyelve elmondhatjuk, hogy a
legnagyobb eltérés az alkalmazotti létszám és a kor közötti korreláció esetében van; a
fıkomponensek alapján 0,2-del felülbecsüljük. A mért és a becsült korreláció közötti
különbség hat esetben haladja meg a 0,05-öt.

9. táblázat: Reprodukált korrelációs mátrix

Kor
Reprodukált
korreláció

Rezidum (a)

Kor
Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti létszám
(fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya
Kor
Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti létszám
(fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya

Jegyzett
tıke (Ft)

Alkalmazotti
létszám (fı)

Árbevétel

Külföldi
tulajdon
aránya

,584(b)

,205

,643

,569

-,147

,205

,702(b)

,423

,632

,645

,643

,423

,770(b)

,762

,056

,569

,632

,762

,850(b)

,334

-,147

,645

,056

,334

,808(b)

,040

-,225
-,117

-,155
-,067

,123
-,195

,021

,028

,040
-,225

-,117

-,155

-,067

,021

,123

-,195

,028

-,038
-,038

Fıkomponens elemzés.
a A rezidum a megfigyelt és a reprodukált korreláció közötti eltérést jelenti. A rezidum 6 (60,0%)
esetben haladja meg a 0,05-ös határértéket.
b Reprodukált kommunalitás

Annak érdekében, hogy a fentinél könnyebben értelmezhetı struktúrát kapjunk, a
komponenseket elforgattam a variancia maximalizáló – Varimax – eljárással. Az eljárás
folyamán nem változik meg a magyarázott variancia hányada, így az továbbra is 75%.
Ismét eltekintünk a 0,3-nál kisebb értékektıl, s látható, hogy az elforgatott
komponensek közül az elsı a vállalat korával, az alkalmazotti létszámmal és az
árbevétellel áll erıs kapcsolatban. A második komponens a jegyzett tıkével és a külföldi
tulajdon arányával korrelál a legerısebben, ugyanakkor kapcsolatban áll az árbevétellel
is. A szignifikáns korrelációk mindegyike pozitív, így a komponensek egypólusúak.
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10. táblázat: Elforgatott komponens mátrix
Komponens
1
2
,759
-,087
,357
,758

Kor
Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti létszám
(fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya

,864

,152

,801

,456

-,092

,894

Fıkomponens elemzés. Elforgatás módszere: Varimax Kaiser normalizáció
Elforgatás 3 iterációs lépéssel
Komponens

1

2

1

,827

,563

2

-,563

,827

Fıkomponens elemzés. Elforgatás módszere: Varimax Kaiser normalizáció

4. ábra: Komponensek az elforgatott térben

Component Plot in Rotated Space

1,0

kulfoldi_tulajdon_aranya
jegyzett_tke_Ft

rbevtel

0,5

Component 2

Második
fıkomponens 0,0

Alkalmazotti_ltszm_f
Kor

-0,5

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Component 1

Elsı fıkomponens

Mindkét fıkomponens egypólusú, az elsı fıkomponens azoknál a vállalatoknál vesz fel
magas értéket, amelyek régóta mőködnek, sok alkalmazottjuk van, és magas az
árbevételük. A második fıkomponens értéke a többségében külföldi tulajdonosok
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kezében lévı, magas jegyzettıkéjő és árbevételő vállalatok esetében magasabb. A 3.
ábra mutatja a vállalatok elhelyezkedését a két fıkomponens által kifeszített térben.
Mivel egyedi vállalati információkat a vállalatok kérésének megfelelıen nem
szolgáltatok ki, a vállalatokat csupán egy-egy pont jelöli a kétdimenziós térben.
5. ábra: A vállalatok elhelyezkedése a két fıkomponens által meghatározott térben
(függıleges tengelyen az 1., vízszintes tengelyen a 2. faktor)

REGR factor score 1 for analysis 1

2,00000

1,00000

0,00000

-1,00000

-1,00000

0,00000

REGR factor score

1,00000

2,00000

2 for analysis 1

A dendrogram (4. ábra) mutatja a vállalatok összekapcsolásának sorrendjét. A
vállalatokat négy klaszterbe sorolhatjuk, a csoportok az alábbi dendrogram alapján jól
láthatók.

Hazai kisvállalkozások
Az elsı klaszterben döntıen magyar tulajdonú, nagyon kis részben vegyes tulajdonú
vállalatok találhatók, döntı többségük az 1990-es, illetve 1980-as években alakult, egy
részük tipikus családi vállalkozásként. Tulajdonjogilag függetlenek, nem állnak
anyavállalatok irányítása alatt. Mindegyikük „vállalkozás” a szónak a klasszikus
értelmében. A vállalatok mintegy fele nem közvetlen beszállító, csak a Suzuki
partnereivel állnak kapcsolatban, ezek a vertikális láncban a második sorban
helyezkednek el.
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A gyártott termék és a tevékenységtípus szerint ez a klaszter igen heterogén, hiszen
találhatunk csupán forgalmazással foglalkozó vállalatot éppúgy, mint alacsony
hozzáadott-értékő termékek gyártása, fröccsöntése, préselt alkatrészek gyártása, de akad
köztük szerszámgyártásra, prototípusgyártásra, egyedi célgépek gyártására, mőszaki
fejlesztésre és tanácsadásra szakosodott vállalat is. Tehát korántsem állítható, hogy az
ebbe a klaszterbe tartozó cégek csak alacsony hozzáadott-értékő, bérmunkaszerő
tevékenységeket végeznének. Erre utal, hogy néhányuk esetében a vállalat
megalakításának oka a kifejezetten a szaktudás, mérnöki tudás hasznosítása volt. Kis
részüknél haladja csak meg a Suzukinak történı közvetlen és közvetett beszállítások
aránya az 50%-ot, így (és ez némiképp meglepı), nem jellemzı a csoport egészére az
egyoldalú függés. Kis-és közepes vállalkozások, az árbevétel egy cég esetében sem
haladja meg az 1 milliárd Ft-ot, alkalmazotti létszámuk nem nagyobb 80 fınél.
Importhányaduk igen vegyes képet mutat.

A heterogén hazai középmezıny
A második klaszter vállalatai (egy vegyesvállalat kivételével) tisztán hazai tulajdonban
levı cégek, amelyek egy része egykori állami nagyvállalat volt, más részük az 1990-es
években jött létre hazai kisvállalkozásként, s dinamikusan növekedett. Az elıbbi
csoport jó része viszonylag sikeresen átalakult egykori állami vállalat, illetve annak
része, az utóbbi csoport pedig egyértelmően sikeres hazai vállalkozás. Mindkét csoport
a duálisnak mondott hazai gazdaság magyar tulajdonú középvállalata, létezésük fontos
érv az ellen, hogy a gazdaságot leegyszerősítve duálisnak nevezzük.
Jellemzı, hogy többségüket a Suzuki kereste meg, míg az elızı csoportban (a haza kisés középvállalatok esetében) vegyesen találtunk a Suzuki által felkeresett, s önállóan
jelentkezı cégeket. Tevékenységét tekintve a csoport igen heterogén. A cégek nagy
részére nem jellemzı, hogy túl nagy lenne a Suzuki aránya az árbevételben, az
egyoldalú függıség ebben a csoportban inkább kivételes.
Árbevételük többségében 2 milliárd Ft körüli, illetve feletti, egy részük nagyvállalat,
döntı többségük nagyobb középvállalat (250-tıl nem sokkal elmaradó foglalkoztatotti
létszámmal), magas a vállalatok jegyzett tıkéje, sok esetben meghaladja a 100 millió
Ft-ot. A vállalatok többsége itt is 50% feletti importhányaddal rendelkezik.
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A külföldi nagyvállalatok
A harmadik klaszter tagjai egy (többségében külföldi tulajdonban levı) vállalat
kivételével kizárólagos külföldi tulajdonban levı, zöldmezıs beruházással vagy
privatizációval az 1990-es évek elején létrejövı, külföldi anyacéggel rendelkezı
vállalatok. Tevékenységük heterogén, magas technológiai színvonalat képviselı, a
Suzuki szempontjából stratégiai terméket éppúgy találunk, mint fröccsöntést vagy
kereskedelmet. Többségük elsıvonalbeli beszállító, közvetlenül kapcsolódnak a
Suzukihoz, ık helyezkednek el a beszállítói piramis tetején. A vállalatok többségének
éves árbevétele 2 milliárd Ft felett van, van közöttük több 250 fı fölötti nagyvállalat,
egy kivételével 100-nál több alkalmazottjuk van, s többségük a kutatás idején a vállalat
dinamikus növekedésérıl számolt be. Importhányaduk rendkívül magas, több
vállalatnál meghaladja a 90%-ot, s mindegyiknél 50% feletti.
Megfiatalodott dinoszauruszok48
A klaszteranalízis által külön csoportba sorolt négy nagyvállalat méretét tekintve
valóban a legnagyobbak között van. Két vállalat igen nagy múltra tekint vissza, míg a
másik kettı megalakulása az 1960-as évek iparosítási hullámának eredménye. Utóbbiak
tisztán magyar tulajdonban levık, elıbbiek közül egyik vegyesvállalat, másik tisztán
külföldi tulajdonban van. A négybıl három vállalatot a Suzuki keresett meg még 1992ben. Látszik, hogy a Suzuki bízott a hagyományos nagyvállalati körben, ez az 1990-es
évek elejének épp csak formálódó hazai kis- és középvállalati szektorát tekintve érthetı.
A Suzuki mindegyik vállalat fontos vevıje, de csak az egyik esetben haladja meg a
részesedés az 50%-ot. A több lábon állás és a kisebb kiszolgáltatottság feltétlenül nagy
elınyt jelent. Közülük két vállalat is volt már az Év Beszállítója. Mindegyik vállalat
rendkívül magas importhányaddal rendelkezik.

A kialakuló klaszterek a rendszerváltás és a privatizáció folyamatait ismerve nem
tekinthetık meglepınek, jól mutatják a gazdasági átalakulás útfüggı jellegét, a
privatizáció módját. A hazai vállalati struktúrát leíró elemzések, amelyek felhívták a
figyelmet a magyarországi vállalati struktúra dualitására (lásd az elızı fejezeteket), a
hazai autóipari beszállítók között finomításra szorulnak. Bár a népes elsı klaszter,
illetve a második klaszter vállalatai közt bár jócskán vannak olyan hazai kis- és
48

Az elnevezés Voszka Éva 1980-as és 1990-es években végzett, nagyvállalati átalakulást elemzı
mőveiben olvasható metaforára utal (lásd például: Voszka, 1997).
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középvállalkozások, amelyek egy tipikus duális gazdaság kevéssé versenyképes
szegmensébe tartozhatnak, s jelentıs a magas technológiai színvonalat és tıkeerıt
képviselı külföldi cégek szerepe is, az egyszerő képletet több tényezı árnyalja. Részben
az, hogy mind az elsı, mind a második klaszterben találhatók magasabb technológiai
színvonalat képviselı, szofisztikáltabb terméket gyártó, tudásintenzív vállalatok, s
részben az is, hogy a negyedik klasztert alkotó, privatizált vállalatok között is van
magyar, illetve részben magyar tulajdonúak.
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6. ábra: Hiearchikus klaszterelemzés: Dendrogram a csoportok közti átlagos eltérés módszerét használva
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IV. 7. A Suzuki beszerzéseinek importhányada
A Suzuki beszerzéseinek importhányadát vizsgálva számos bizonytalansági tényezıvel
kell szembenéznünk, ugyanakkor egy hozzávetıleges, illusztratív célú becslést érdemes
elvégezni a vállalati interjúk során szerzett adatok alapján. A minta leíró statisztikai
elemzésénél már láttuk, hogy az importhányad több más változóval mutat különbözı
mértékő szignifikáns kapcsolatot. Szignifikáns pozitív korreláció (0,358) áll fenn az
importhányad és a külföldi tulajdon aránya között. Az importhányad összefügg a
tevékenység típusával, annak komplexitásával (H2 = 0,62); valamint a jegyzett tıke
nagyságával, köztük 0,396-os pozitív korreláció áll fenn. A külföldi, illetve a tıkeerıs
vállalatok tehát jobban támaszkodnak az importra, míg a kevésbé tıkeerısek, illetve a
hazai tulajdonúak hazai kapcsolatai erısebbnek tőnnek.
Az interjúkba bevont vállalati kör a Suzuki hazai beszállítóinak szám szerint mintegy
40%-át fedi le. A minta az importhányad tekintetében feltehetıen torzított, mivel
jellemzıen a teljesen vagy döntı mértékben külföldi tulajdonú beszállítók tagadták meg
az interjúadást. Joggal feltételezhetjük ugyanakkor, hogy ezen, a mintából kimaradt,
külföldi vállalatoknak a beszerzései átlagosan jóval kisebb arányban származnak
magyarországi forrásból, mint a Suzuki teljes beszállítói körére vonatkozó átlag.
Anélkül, hogy kísérletet tennék ennek a különbségnek a számszerősítésére,
megelégszem azzal, hogy a Suzuki beszerzéseinek importtartalmára vonatkozó
becslésünket alsó becslésnek tekintem.
Az alábbi ábra szemlélteti a Suzuki importhányadának becsléséhez szükséges
információkat.

109

7. ábra: A Suzuki importhányadának becslése

Forrás: saját szerkesztés

A közvetlen beszállítók Suzukinak szállított termékeinek árbevétele három összetevıbıl
áll:
-

hozzáadott érték

-

beszerzés importból

-

beszerzés Magyarországról

A vállalatok által megadott importhányad az import/(import + hazai beszerzés) arányt
jelenti. A becslés során azzal a feltételezéssel élek, hogy a vállalat beszerzéseinek
importhányada megegyezik a Suzukinak történı beszállítás beszerzési részének
importhányadával.

A

Suzuki

magyar

beszállítóktól

származó

beszerzéseinek

importhányadát becsülve elméletileg a teljes beszállítói láncot végignézve kellene
számszerősíteni, hogy az egyes, a láncban szereplı vállalatok más magyar vállalatoktól
származó (azaz hazainak minısített) beszerzéseinek valójában mennyi az abból fakadó
importtartalma, hogy a beszállító magyar cégek is részben importból dolgoznak. Ettıl
azonban itt – kellı mennyiségő és minıségő adatok híján – eltekintek, s ez egy újabb ok
arra, hogy eredményünket alsó becslésnek tekintsük.
A következıkben, elsı lépésként – a vállalati interjúk alapján – megbecsülöm a
hozzáadott érték beszerzésekhez viszonyított arányát, majd elvégzem a cégek
importhányadának a Suzukitól származó árbevétellel súlyozott átlagolását.
A vállalatvezetık az interjúk során sok esetben igen elzárkózók voltak a vállalat
költségstruktúráját, a hozzáadott értéket és a profitot firtató kérdésekkel kapcsolatban. A
hozzáadott-értékre vonatkozó kérdésre válaszoló vállalatok mégis adtak egy
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megközelítı képet ezekrıl az adatokról.

A magas technológiai

színvonalú

tevékenységet végzı vállalat esetében a hozzáadott-érték átlagosan az árbevétel 45%-a.
Egy fémipari vállalat esetében ez az arány csupán 25%-os volt, egy mőanyagipari
vállalatnál, ahol a tevékenység kiegészült általában szerszámgyártással is, ez 35%. Nem
meglepı, hogy a szerszámgyártás hozzáadott-értéke 80% felett van. A szolgáltatások
hozzáadott értékét 100%-nak vettem. A mintában szereplı két kereskedı vállalat
hozzáadott értékét az árrés segítségével becsültem.
A mintában szereplı cégek átlagos import/árbevétel arányának kiszámításakor a
Suzukitól származó árbevétellel súlyoztam, így kaptam eredményül 46%-ot. Ezt a
fentiek értelmében alsó becslésnek tekinthetjük, azaz elmondhatjuk, hogy a Suzuki
magyarországi forrásból történı beszerzéseinek importtartalma legalább 50% körül van.
Amennyiben figyelembe vesszük a Suzuki másodvonalbeli beszállítóinak importhányadát
is, úgy ez az érték 56%, ugyanakkor a becslés rendkívül magas bizonytalansága miatt
ezt az eredményt csak indikatív jellegő.

IV. 8. Az interjúk további tapasztalatai
A vállalatvezetıkkel készített interjúk olyan további tanulságokkal is szolgáltak,
amelyek nehezen számszerősíthetık, nem vonhatók be a statisztikai elemzésbe. Ezek
egy része a kvalitatív módszerek segítségével is nehezen kódolható információ volt.
Több kérdésre a vállalatvezetık jelentıs része nem adott választ, így semmiképpen nem
lehetett ezeket változóként bevonni már a leíró statisztikai elemzésbe sem. Harmadrészt,
a mélyinterjúk egyik legelınyösebb vonása, hogy az interjúalanyok nem csupán a feltett
kérdésekre adnak választ, hanem számos olyan téma is elıkerült, amelyre elızetesen a
kutató nem gondolt, s mégis hasznos tanulságokkal szolgált.

Beszállítóvá válni
Az integráltság szempontjából kulcskérdés, hogy a vállalatok hogyan lettek a Suzuki
beszállítói. A magyar vagy vegyes tulajdonú közvetlen beszállítók nagy része a Suzuki
partnere annak indulása óta. Az interjúk teljes mértékben igazolták azt, hogy az 1990-es
évek elején a Suzuki még saját maga kereste a beszállítókat. A rendszerbe késıbb
belépett cégek között kiegyenlített azoknak az aránya, akiket a Suzuki keresett meg, s
akik maguk jelentkeztek beszállítónak. Két olyan vállalatvezetıvel beszéltem, akiknek a
cégét a Suzuki visszautasította, ık csak közvetett beszállítóvá váltak. Egyetlen olyan
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kapcsolatot találtam, amely a 2000-es években kifejezetten a Suzuki kezdeményezésére
jött létre: ez igazolni látszik a Fórián István által elmondottakat, amennyiben a Suzuki
ma már nem keres beszállítókat, hanem a potenciális beszállítók jelentkezésével indul a
folyamat.
A tisztán külföldi tulajdonban levı cégek között, meglepı módon, egyáltalán nem
tekinthetı általánosnak, hogy a magyarországi leányvállalat és a Suzuki kapcsolata a két
cég globális kapcsolatából következett volna: igaz, például a gyújtótekercs-gyártó cég
globálisan is jelentıs partnere a Suzukinak. A többi külföldi vagy részben külföldi
tulajdonú vállalat kapcsolatai igen heterogén módon alakultak ki. Nem látom igazolva
tehát azt a – részben a duális gazdaság problémakörébıl következı – tételt, mely szerint
a külföldi cégek csupán mint globális beszállítók, a végtermékgyártó vállalatot követı
módon lépnek be a piacra, míg másik oldalról csak a hazai kis- és középvállalatok
létesítenek – csak az adott leányvállalattal – kapcsolatokat. A rendszer tehát két oldalról
is oldódik. Létezik a külföldi tıke közötti kapcsolatoknak egy helyi szinten kialakuló
síkja, amely a globálisan kialakult transznacionális hálózatoktól részben független, a
külföldi leányvállalatoknak is van döntési szabadsága. A termelési rendszerek tehát a
nemzetközi nagyvállalat – hazai kisvállalat dualitásánál jóval komplexebben, több síkon
mőködnek. Ennek a komplexitásnak a másik jele, hogy a magyar tulajdonban levı
vállalatok mintegy fele külföldi nagyvállalatoknak is partnere, s olyan is akadt,
amelynek a GM-Opel globális partnerévé vált.

Technológiai kérdések
A Suzukival, illetve a beszállítói rendszer más vállalataival történı együttmőködés igen
vegyes képet mutat. A vállalatok többsége nem vesz részt a termék tervezésében, inkább
az a jellemzı, hogy a megrendelı rendkívül pontos mőszaki specifikációkat közöl,
amelyeket a vállalatnak teljesítenie kell. Fıként csak néhány nagyobb mőanyagipari
vállalat számolt be arról, hogy részt vesz a termék tervezésében, egy részük eseti
jelleggel.
Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az alkatrészek nagy része speciális
szerszám segítségével készül, amely csupán az adott (például fröccsöntött mőanyag)
termék elkészítésére használható. A termelési folyamat kulcsfontosságú lépcsıje ennek
a szerszámnak az elkészítése, hiszen ennek segítségével tudják az elkövetkezı években
az adott terméket gyártani. A szerszám igen drága, nagyon magas a hozzáadott-értéke, a
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gyártási folyamat legfontosabb elemének tekinthetı.49 A vállalatok között egyfajta
minıségi különbséget jelent, ha képesek szerszámot is gyártani, illetve ha a megrendelı
velük végezteti a szerszámgyártást. Több vállalatnál a szerszámgyártás eseti jellegő,
van, ahol más hazai vállalattól rendelik meg a szerszámot, míg néhány esetben a Suzuki
maga biztosítja azt a vállalat részére.
A szerszám legtöbb esetben a megrendelı tulajdonába megy át: a vállalat tehát –
legalábbis részben – nem a saját tulajdonában levı eszközökkel dolgozik: több
szempontból hasonlít mindez a bérmunkára. Ennek azért is van nagy jelentısége, mert
így a beszállító könnyen lecserélhetıvé, helyettesíthetıvé válik: a megrendelı
egyszerően áttelepíti szerszámát egy másik vállalathoz. Igaz, ez a legtöbb esetben
elméleti lehetıség, a megkérdezett vállalatok közül mindössze egy esetben találkoztam
hasonlóval. Logikusan adódna ebbıl az a következtetés, hogy a szerszám így a
beszállító

vállalatok

függıségének

és

kiszolgáltatottságának

a

jelképe.

Ezt

természetesen egyetlen vállalatvezetı sem említette, bár a mikroszintő aszimmetrikus
interdependencia ténye nyilvánvaló. Ez azonban globális minta, nem csak a magyar
tulajdonú kisebb vállalatok esetében mőködik így a rendszer, beszállítói státuszban levı
külföldi nagyvállalatok mint beszállítók esetében is hasonló típusú együttmőködések
léteznek.
A vállalatok többségénél nem volt semmilyen minıségi probléma a gyártott termékkel,
míg azoknál a vállalatoknál, akik ilyenrıl beszámoltak, jellemzı volt, hogy ezen
problémák száma csekély volt, s nem járt súlyos következményekkel. Egy, már említett
esetben fordult elı, hogy „elvittek” egy terméket, s egy másik vállalat esetében fordult
elı nagyobb szériájú súlyosabb hiba, azonban a vállalat beszállító maradhatott.
A technológiatranszfer, a beszállító vállalatoknak történı technológiai segítségnyújtás
(mint már több elızı fejezetben is láttuk) a szakirodalom kedvelt témája. A megismert
vállalatok többségénél a Suzuki nyújt valamiféle segítséget. Bár volt olyan eset, ahol a
Suzuki nem segített, illetve nem tartották segítségét lényegesnek, esetleg a Suzuki nem
is jelentıs partner, a vállalatok nagy része elégedett volt a technológiai
együttmőködéssel. Néhányan beszámoltak arról is, hogy a Suzuki segítette a
rendszerváltás után a vállalat átalakítását, volt olyan vállalat, ahol óriási technológiai és
szervezési segítséget emeltek ki, kiemelték a pozitív minta szerepét, többen
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A szerszámgyártás kérdéseinek tisztázásához felkerestem egy szerszámgyártó kisvállalatot, az interjú
azonban – bár sok szempontból nagyon tanulságos volt – mégsem zárult a kívánt eredménnyel. Az ígért,
szerszámokra vonatkozó költségkalkulációt ígéretük ellenére (de egyébként érthetı okból) nem osztották
meg velem.
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beszámoltak különbözı képzésekrıl, egy vállalat anyagi segítségnyújtásról is. Ezek
túlmutatnak az egyszerő információközlésen, valódi tudásátadásnak is tekinthetık, a
szerszámok, licenszek átadása pedig egyértelmően technológiatranszfer. Ebbıl a
szempontból a kapott képet pozitívnak ítélem.

Kapcsolat a Suzukival
Az autóipari kapcsolatok a többi iparághoz képest igen hosszúnak mondhatók. Az
elsıvonalbeli kapcsolatok teljes mértékben igazodnak az egyes autótípusok termékéletciklusához. Ha a vállalat elnyeri egy termék beszállításának jogát, egy hosszabb távú
(akár 7-10 éves) megállapodás értelmében pozíciója viszonylag biztosnak mondható. E
perióduson belül azonban a megrendelések mennyisége viszonylag rugalmasan
alakítható; bár mindkét félnek érdeke, hogy az autógyár idıben jelezze az elkövetkezı
idıszak (jellemzıen egy év) kívánt mennyiségét. A kapcsolatok szinte mindegyik
tapasztalat alapján kiszámíthatónak mondhatók, ez jelenti a beszállító vállalatok
számára az egyik legnagyobb elınyt. A Suzuki azonban (a learning by doing elvének
megfelelıen) elvárja a folyamatos árcsökkentést, amely kihívások elé állítja a
vállalatokat.
A Suzukinak beszállított termékek számát tekintve a minta igen heterogén. Négy olyan
vállalat is akadt, amely több mint százféle terméket szállít be, míg a néhány tucat
terméktıl a pár darabig minden variáció elıfordult, s messzemenı következtetéseket
ebbıl nem lehet levonni.
Jellegzetes és fontos azonban, hogy nagyon kevés a komplex, rendszerszintő beszállító,
a toyotizmus klasszikus értelmében vett rendszerintegrátor. Ez részben annak a
következménye, hogy a gyártott termékek technológiai színvonala alacsony, részben
pedig annak, hogy a Suzuki helyi szinten kevésbé igényli komplex rendszerek
beszállítását.
Ez egy hatalmas különbség a klasszikus toyotizmus modelljéhez képest, ugyanakkor
nem feltétlenül jelent a magyar vállalatok szempontjából problémát. Ugyanis (és ezt
több vállalatvezetı is megerısítette) a hazai beszállítók nagy része más beszállítói
politikával (és rendszerintegrátorokkal) rendelkezı beszállítói hálózatokban csak
másodvonalbeli beszállító lehetne. És önmagában is érték a hierarchiában feljebb lenni,
a végtermék gyártójához, a technológia hordozójához közvetlenül kapcsolódni, mint
egy integrátoron keresztül. A rendszer mőködésének tehát vannak pozitív oldalai:
sokkal könnyebb közvetlen beszállítóvá válni.
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Felmerül ugyanakkor az a kérdés, hogy hogyan mőködik a vertikális lánc az alsóbb
szinteken? Kutatásom fontos célja volt, hogy a teljes vertikális láncot elemezzem, tehát
ne csak az közvetlen, hanem a második- és harmadik szinten levı beszállítókat is
felkeressem. Erre sajnos csak korlátozottan nyílt lehetıségem. A közvetlen beszállítókat
minden esetben megkérdeztem az alattuk levı beszállítókról, s igen gyakran
szembesültem azzal, hogy a vállalatnak nincsen lényeges hazai beszállítója, esetleg csak
alapanyagot vásárol. És bár néhány esetben sikerült felkeresnem a másodvonalbeli
beszállítókat (például szerszámgyártó vállalatot, porkohászati üzemet), harmadik vonal
tulajdonképpen nem létezett. A második vonalban található felkeresett vállalatok között
is volt csupán kereskedelemmel foglalkozó vállalat. Mind az elsı, mind a második
vonalban található vállalatok nagy importaránnyal dolgoztak, s ami még rosszabb: aligalig vásároltak Magyarországon nagy hozzáadott-értékő termékeket. Ennek oka több, a
vállalatvezetık által említett esetben az, hogy itthon nem kapható olyan, illetve
megfelelı minıségő termék (például speciális acélhuzal, illetve acél).
A mőanyagipari és a fémipari vállalatok egy része beszámolt arról, hogy a
nyersanyagok, alapanyagok beszerzésének egy részét a Suzuki fogja össze, intézi és
integrálja. Ennek oka, hogy a világpiacon az ár függ a rendelt mennyiségtıl, s a kisebb
vállalatok emiatt versenyhátrányba kerülnének. Ez ismét jó példa arra, hogy bizonyos
szerepeket, amelyeket a toyotizmus klasszikus rendszerében az integrátorok töltenek be,
itt a Suzuki végez.
Mint már említettem, a becsült importhányad legalább 46%. Úgy gondolom, a vertikális
lánc ilyen hiánya igen súlyos érv amellett, hogy a hazai beszállítók nagy száma ellenére
a Suzuki mégsem integrálódott teljesen a magyar gazdaságba.
Sajnos a vállalatok egy részére jellemzı, hogy egy lábon állnak, túlságosan
kiszolgáltatva fı partnerüknek. A mintában hét olyan vállalat is szerepelt, amelyeknél a
Suzuki aránya a teljes árbevételbıl 50%-os vagy afölötti, s ezek egy kivétellel magyar
tulajdonú vállalatok; s legalább négy olyan vállalat van, amely szintén egyoldalú
értékesítési szerkezettel rendelkezik, igaz, más partner irányába. Ez az említett
vállalatokat túlságosan is függıvé teszi egyetlen partnertıl, ennek hátrányait több
vállalatvezetı megemlítette. Szinte mindegyik vállalat szeretne ezen változtatni, de ez
több ok miatt sem könnyő. A megállapodások hosszabb távra szólnak, s biztos
megrendeléseket, állandóságot jelentenek, s ezt egy vállalat sem hajlandó kockáztatni
bizonytalan kapcsolatokért cserébe. A legfontosabb ok azonban a kapacitáskorlát: a
cégek egy része túlságosan kicsi ahhoz, hogy több komoly vállalatnak legyen a
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beszállítója. Az autóipar által igényelt hatalmas sorozatnagyság folyamatos kielégítése
kellıképpen leköti a kisebb vállalatok kapacitásait. Volt vállalatvezetı, aki úgy
fogalmazott, hogy más igények kielégítése bizonytalanná tenné a Suzukival való kiváló
kapcsolatot. A nagyobb vállalatok értelemszerően könnyebben diverzifikálják
tevékenységüket. Az autóipari tapasztalat általában jó referenciaként szolgál ahhoz,
hogy a vállalat bármely iparágba bekerüljön, illetve helytálljon. A mintában levı
vállalatoknak azonban csak mintegy fele szállít komolyabb mennyiségben más
ágazatoknak is.
A vállalatok nagy része a válság elıtt megérezte a hazai autóipar, illetve a Suzuki
növekedését: a megkérdezett vállalatok mintegy fele beszámolt arról, hogy nıtt az
alkalmazotti létszám, a többiek létszáma (egy kivételével) viszonylag állandónak
mondható. Mindez a válsággal természetesen már a múlté.
A szlovák autóipar válság elıtti történt növekedését azonban egyik válaszadó sem
említette a kutatást megelızıen tapasztalt növekedés okaként. Ennek oka az lehet, hogy
több termék esetében viszonylag kicsi az a távolság, amely még optimálisnak mondható
a beszállító és az autógyár között.50 Ennek részben a magas szállítási költség az oka (ne
feledjük, a just in time akár napi többszöri szállítást is jelenthet), hanem az a gyakran
személyes kommunikáció is, amelyet a partnereknek folytatniuk kell. De speciális
esetekben is szükség van a kommunikációra: a tanácsadással, mérnöki tanácsadással
foglalkozó cég esetében, illetve a szerszám meghibásodása esetén is azonnali
beavatkozásra lenne szükség, amely szintén hat a két vállalat közötti távolság optimális
szintjére.
Iparági elemzések azt mutatják, hogy a beszállítók háromnegyede az összeszerelı 200
km-es körzetében helyezkedik el (McKinsey, 2002). A beszállítás maximális rádiusza
termékcsoportonként változik. Míg a nagyobb értékő, kis gyújtótekercs esetében szinte
globális szinten is megéri szállítani a terméket, addig a mőanyagipari vállalatok
többsége 500-1000 km közötti maximális távolságról ad számot, az autóüveget gyártó
vállalat 1500 km-t említett. Tanácsadásnál fontos a gyors reakcióidı, itt volt olyan
vállalat, amely 2-300 km-t említett. Ebbıl következik, hogy a vállalatok nagy része
számára legfeljebb a térségünkbeli piac az elérhetı.
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A kutatás célja a Suzuki beszállítóinak elemzése volt. Mivel Szlovákiában nincsen Suzuki érdekeltség,
valószínőleg nem kerültek a mintába azok a vállalatok, amelyek szerepet játszanak a szlovák autóipari
hub mőködésében.
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A terméket gyártó vállalatok nagy része napi rendszerességgel szállít, bár néhány cég
beszámolt napi többszöri, illetve heti szállításokról. A keretszerzıdések és a lehívások
rendszere igen jól illeszkedik a just in time rugalmas gyakorlatába.
A Suzukit a vállalatok komoly és megbízható partnernek tekintik. Ehhez az általában
pozitív képhez hozzájárult a technológiai segítségnyújtás és a pozitív minták átadása,
illetve a stabilitás, megbízhatóság, megfelelı fizetési morál, a kiszámíthatóság, amely a
Suzukira jellemzı. Problémának a beszállító vállatok – a fentieken túl – a Suzuki
kemény árpolitikáját találták.

Versenyképesség és versenyhelyzet
A versenytársakat és a versenyhelyzetet a vállalatok igen eltérıen ítélték meg. A
szolgáltatással, speciális termékek gyártásával foglalkozó vállalatok közül több is
beszámolt arról, hogy alig akad versenytársa (ez összefügg a már tárgyalt rádiusz
kérdésével, illetve a tevékenység speciális jellegével). A nagyobb értékő terméket
gyártó vállalatok esetében jellemzı a globális verseny, míg a mőanyagipari és fémipari
cégek nagy része hazai, illetve regionális versenytársakról számolt be, nem ritkán a
mintában szereplı más vállalatok némelyikét konkrétan is megnevezve. Ez utóbbi
kategóriákban mind a globális, mind a regionális, mind a hazai versenyt erısnek és
növekvınek nevezték.
A verseny a vizsgált vállalatok mintegy fele szerint árverseny. Kell egy adott minıséget
nyújtani, de a szintet teljesítık között az ár az egyetlen kritérium. A minıséget, a
pontosságot viszonylag kevés vállalat említette, ezek kis része a mőanyagipari, de
többségük speciális terméket gyárt, illetve szolgáltatást nyújt. Néhány vállalat
megemlítette a kapcsolatok fontosságát is. Ezek az eredmények korántsem tekinthetık
meglepınek, jól tükrözik bármilyen más termékcsoport világpiaci viszonyait,
ugyanakkor finomítják az 1990-es években kialakult, és az elızı fejezetben már említett
kutatásokból származó, megbízhatatlan és pontatlan magyar vállalatról kialakult képet.
Viszont a beszállítók egy része kizárólagosan felelıs egy adott termékért. Véleményem
szerint egy ilyen helyzetben mindkét fél számára fontos a megbízhatóság és a hosszú
távú gondolkodás. S mivel akár egy termék hiánya is képes zavarokat okozni a
termelésben, s a beszállító számára a partner megtartása kulcsfontosságú, így elıtérbe
kerül a Hirschmannál már elemzett voice stratégia bármiféle probléma felmerülése
esetén. Ezt igazolja a minıségi hibák már ismertetett kezelése is: ezek nem feltétlenül
jártak a kapcsolatok megszakadásával.
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A versenyelınyt firtató nyitott kérdésre rendkívül sokféle, ám a vállalatokról kialakult
képet nagyrészt alátámasztó választ kaptam. A külföldi tulajdonú cégek leányvállalatai
közül több a hozzáértést, a tıkeerıt és a méretgazdaságosságot, az anyacég globális
kapcsolatait

említette

versenyelınyként;

egy-egy

vállalat

a

márkanevet,

a

terméktervezésben megmutatkozó elınyeit, az értéknövelt szolgáltatás nyújtásának
képességét, a K+F elınyöket hozta fel.
A magyar tulajdonú közepes és kis, újonnan alakult vállalkozások közül többen
említették a kis méretet, rugalmasságot, versenyképes árat, egy-egy cég a központi
vezetés elınyeit, a hozzáértést, a szellemi tıkét, a kis piaci szegmens megcélzását, az
egyedülálló technológia alkalmazását, a kapcsolatrendszert, a megbízhatóságot, a
minıséget, a tıkeerıt, a növekedést emelte ki.
A privatizált, ma magyar magántulajdonban levı vállalatok szinte mindegyike a
tapasztalatot, az iparágba történı korai belépést és a méretnagyságot, kisebb arányban a
sikeres átalakulást, a japán minták átvételét, az alacsony vidéki munkabéreket emelték
ki.
A vállalatok közül hat számolt be arról, hogy elnyerte a rangos Év Beszállítója Díjat, és
ezek közül csak kettı volt külföldi tulajdonban. Kettı olyan is akadt közöttük, amely
már háromszor is elnyerte ezt a címet: ezek magyar, vagy többségében magyar
tulajdonban levı vállalatok. Két vállalat pedig beszámolt arról, hogy Minıségi Díjat
kapott. Ez szintén jelzi, hogy léteznek olyan hazai cégek, amelyek képesek helytállni,
illetve teljesíteni a szigorú elıírásokat.
Az integráltság természetesen nem csupán beszállítói kapcsolatokban ragadható meg,
hanem más együttmőködéseken keresztül is. A vizsgált cégeknél a legjelentısebbnek az
egyetemekkel, fıiskolákkal történı együttmőködések, de ezeket is csupán hat vállalat
(ezek közül kettı külföldi) hozta fel példának. Két-két olyan cég (ezek közül három
tisztán magyar, egy vegyes tulajdonban levı) van a mintában, amelyik közösen gyárt
egy terméket, ezek valódi horizontális együttmőködésnek tekinthetık.51 A Pannont,
illetve az Észak-Magyarországi Autóipari Klasztert is csak egy-egy vállalatvezetı
említette mint együttmőködési terepet. Nemzetközi horizontális együttmőködésrıl is
csak

egyetlen

magyar

vállalat

tett

említést.

Összességében

tehát

ezek

az

együttmőködések arányukban nem tekinthetık jelentısnek.
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Az adatok megbízhatóságát, illetve a kutató bizalmát is csökkenti az a tény, hogy bár mindkét páros
mindkét tagja a mintában szerepelt, mégis csak egy-egy vállalat említette meg ezeket.
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A megkérdezett vállalatok válság elıtt tapasztalt viszonylag stabil helyzetük ellenére
számos olyan veszélyt, illetve gyengeséget említettek, Az egyik legnagyobb veszélynek
a fokozódó árversenyt tartották, amelynek oka nem csak a szaporodó versenytársakban
keresendı, hanem abban, is, hogy a cégek az egyik vállalatvezetı szavaival élve „kettıs
prés” alá kerültek. Egyrészt a növekvı alapanyagárak, másrészt a megrendelık kemény
és versenyeztetı árpolitikája miatt. Súlyos problémát jelent még ezen kívül több cég
esetében a kiszolgáltatottság, a legfontosabb partner nagy súlya az árbevételben, ezen is
több cég változtatni szeretne, de néhányuknak reálisan erre nincs esélye. Az egy lábon
állás, az autóipartól való túlzott függés veszélyeire a válság, mint láttuk, valóban
rámutatott.
Több alkalommal említett gyengeség a kapacitáskorlát és a tıkehiány, amely
akadályozza mind a növekedést, mind a termelés diverzifikációját.
Sajátos az egyik vállalatvezetı véleménye a céget fenyegetı veszélyekrıl: a magyar
Suzuki nemzetközi méretekben viszonylag kis cégnek számított, a nagy nemzetközi
vállalatok közül soknak nem volt még érdeke beszállni a versenybe. A Suzuki
növekedésével azonban a nagyobb cégek számára is értékes lett ez a piac.
Egy-egy vállalat említette gyengeségként a kevés személyes kapcsolatot, saját
növekedésének veszélyeit, illetve a nem megfelelı hazai szakképzést (az üveges
szakmára vonatkozóan), azonban ezek a problémák nem mondhatók általánosnak.
Ma már kevésbé releváns, hogy a jövıt a vállalatok általában pozitívnak ítélik meg.
Egyetlen kisebb hazai vállalat vélte, hogy 5-10 éven belül ki fog szorulni az autóiparból.
A cégek többsége bıvülésben, beruházásban, automatizálásban, új Suzuki-projektekben,
más iparágakba való belépésben, a több lábon állás megteremtésében gondolkodtak.
Több vállalat említett a dinamikus növekedést, s voltak, akik integrátori szerepre
készültek, a jövıt nagyon nagy többségük pozitívan ítélte meg. A válság azonban
gyökeresen új helyzetet teremtett. A következı alfejezet célja ennek elemzése.

IV. 9. A hazai beszállítók lehetıségei a válság utáni autóipari
beszállítói rendszerekben
Mint láttuk, a Suzuki beszállítói hálózatát vizsgáló mélyinterjúim arra mutattak rá, hogy
a válság elıtt a Suzuki beszállítói rendszere a beszállítók számára több szempontból is
elınyösen ötvözte a fordizmus és a toyotizmus jegyeit. A válságot túlélı, s néhány éven
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belül megnövekedett kereslettel52 szembesülı beszállítóknak a II. 5. fejezetben már
elemzett új környezetben kell majd helytállniuk. A toyotizmus elıretörésének lényeges
következményei lesznek a beszállítói hálózatok mőködésére is.
Azok a jelenlegi autóipari beszállítók, amelyek tıkeerısebbek, alkalmasak technológiai
együttmőködésre, valószínőleg sikeresen tudnak résztvenni az újabb modellek
részegységeinek beszállításáért folyó, várhatóan igen nagy versenyben. Számukra az új
rendszer hatalmas lehetıségeket jelent majd. A külföldi nagyvállalatok csoportjának
sorsa nagyrészt hazai anyacégeik kezében lesz; önmagában nehéz lenne a
leányvállalatok jelenlegi helyzetébıl következtetéseket levonni, ceteris paribus (elıbbi
fejezetben már elemzett erısségeiket tekintve) azonban ez a csoport az átalakulás
nyertesévé válhat.
A megfiatalodott dinoszauruszok csoportja, valamint a nagyobb, tıkeerısebb, fejlettebb
technológiával rendelkezı heterogén hazai középmezıny nevő klaszter tagjai szintén
alkalmasak lehetnek arra, hogy a megváltozott környezetben, az új elvárások mellett is
beszállítók maradjanak. Ennek oka, hogy technológiájukat, tapasztalatukat, méretüket
várhatóan ki tudják majd használni az új környezetben is.
Azok a vállalatok azonban, amelyek nem tudnak megfelelni az új technológiai
követelményeknek, illetve árban nem tudnak versenyezni az egyre koncentráltabbá és
nemzetközibbé váló piacon, ki fognak esni a közvetlen beszállítók közül. Ez a veszély a
hazai kisvállalkozásokat és a heterogén hazai középmezıny kisebb, alacsonyabb
technológiai színvonalat képviselı tagjait fenyegeti. Azok a vállalatok tehát, amelyek
nem képesek mélyebb technológiai együttmőködésre, amelyek méretük révén nem
tudnak majd megfelelni a növekvı mennyiségi igényeknek, ki fognak szorulni a piacról.
A heterogén hazai középmezıny tagjai tehát differenciálódhatnak: azok a vállalatok,
ahol a szaktudás volt eddig is a versenyelıny, képesek lehetnek az új technológiai
kihívásokhoz alkalmazkodni, s ha nem jelent számukra hátrányt a kapacitáskorlát, talán
helyt tudnak állni az új környezetben is.
A hazai kisvállalkozások csoportjára leselkedı legnagyobb veszély a piac növekvı
koncentrációja, hiszen ık szembesülnek leginkább a kapacitáskorláttal, s egyre nagyobb
cégekkel kell majd versenyezniük, valamint egyre nagyobb sorozatnagyságot igénylı
vállalatok megrendeléseit kell majd teljesíteniük. Természetesen vannak tevékenységek
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A termelési, keresleti elırejelzéseket, szcenáriókat lásd például: AT Kearney, 2009b; Harvey, 2009;
PWC, 2009b; Leggett, 2010.
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(például prototípusgyártás, mérnöki tanácsadás), amelyek egyedi jellegüknél fogva
kedvezhetnek a kis, rugalmas vállalatoknak.
A lezajló technológiai váltás, az új modellek megjelenése mindenképpen fel fogja
borítani a kialakult struktúrákat, új beszállítókat von majd be, régiek esnek ki a
versenybıl. Az autóipari átalakulások egyik hatása éppen az, hogy a jelenleg viszonylag
zárt piacok (Csonka, 2009) némileg nyitottá, majd az új kapcsolatok megszilárdulásával
ismét zárttá válnak. Mivel az autóipari beszállítói szerzıdések hosszú távra (akár 7-10
évre,

egy-egy

modell

gyártásának

idıtartamára)

szólnak,

a

már

kialakult,

konszolidálódott (toyotista) struktúrába kívülrıl belépni igen nehéz lesz: szőkülni fog az
esetlegesen piacra lépı magyar kis- és közepes vállalatok lehetısége arra, hogy az elsı
beszállítói vonalba bekapcsolódjanak. Épp ezért lehet sorsdöntı az elkövetkezı néhány
év a hazai vállalatok számára.
Ebben az esetben az újonnan belépı, illetve az elsı vonalból kiesı vállalatok (zömében
a hazai kisvállalkozások és a heterogén hazai középmezıny csoportjának tagjai)
számára a másodvonalbeli beszállítás jelenthet lehetıséget. Hogy mekkora ez a
lehetıség, már részben technológiai kérdés: függ attól, milyen termékeket gyártanak
majd az elsıvonalbeli rendszerintegrátorok, mennyire lesz széles a készülı modellek
skálája, mennyire válik globálissá a verseny a második vonalban, mekkora lesz a
különbözı szinteken a koncentráció mértéke, mekkora lesz a piac nagysága. Mivel egy
új modell kifejlesztése 2-3 év (Liker, 2008) – így a 2010-ben piacra kerülı 160 új
modell fejlesztését (Autonews, 2010b) még a válság elıtt kezdték el –, a fenti
kérdésekre nehéz lenne most választ adni.
Az alacsonyabb technológiai színvonalat képviselı (részben a hazai kisvállalkozások
csoportjába tartozó, illetve részben a heterogén hazai középmezıny tagjai közül
kikerülı) vállalatok elıtt két út áll: proaktív stratégiával talán el lehet érni, hogy az
elsıvonalbeli beszállítók részére fontos kiegészítı terméket gyártva, azokkal szorosan
együttmőködve a vállalat, illetve annak terméke nehezebben váljon helyettesíthetıvé
(ennek lehetıségei természetesen igen korlátozottak). Másik lehetıség a növekedés: az
áralapú versenyben a méretgazdaságosság elınyeinek kihasználása a fellendülı
környezetben ismét fontossá válhat. Erre viszont a válságban meggyengült, kevésbé
tıkeerıs vállalatoknak kevés esélyük lehet.
Az ágazat növekvı koncentrációja, a mélyülı beszállítói kapcsolatok és a technológiai
váltás miatt tehát kettészakadhat a jelenleg igen heterogén hazai vállalati kör, hiszen a
hazai beszállítók többségének kapacitás- és technológiai korlátai a kialakuló új
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rendszerben nyilvánvalóvá válnak, míg a vállalatok egy része remélhetıleg sikeresen
helyt tud állni a megváltozott környezetben is. Mindez gyökeres változásokat indítva el a
hazai beszállítói iparban.
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Összefoglalás
Kozma Ferenc mottónak választott hasonlata a hazai vállalatok, illetve beszállítók
szempontjából is jól jellemzi a külföldi tıke szerepét. A „megáradt folyóban”, egy
erısen globalizált iparág erıs nemzetközi versenyében van, akinek sikerült
felkapaszkodni az említett rönkre, s van olyan ország, amelynek vállalatai kevésbé
tudtak élni a lehetıséggel. Látható volt, hogy a külföldi vállalatok és a hazai beszállítók
közti kapcsolatok, a közvetlen beruházások integráltsága a nemzetközi példák alapján
rendkívül vegyes képet mutat, nagyban függ azonban nem csak a külföldi vállalatok
stratégiájától, hanem a befogadó ország adottságaitól, a hazai vállalatoktól, a vállalati
struktúrától is.
A fejlettebb országokban, illetve ahol a hazai vállalatok magasabb technológiai
színvonalat képviselnek, nagyobbak és nagyobb tıkével rendelkeznek, megfelelı
iparági kultúrát hoztak magukkal, nagyobb a hazai beszállítók szerepe. Lényeges
különbségeket láthattunk a fejlıdı országokba, a fejlett országokba, illetve a
térségünkbe érkezett külföldi vállalatok integráltsága között.
Hazánk külföldi tıkeimportra alapozott modernizációs stratégiája (Mészáros, 2009d)
élesen veti fel azt a kérdést, hogy a hátrafelé irányuló vertikális kapcsolatok hogyan
érvényesülnek, hiszen, mint láttuk, a pozitív hatások érvényesülése a nemzetközi
tapasztalatok alapján nem automatikus.
Az integráltságot segítı tényezık megléte rendkívül sok tényezı függvénye, ezek közül
(térségünk, illetve Magyarország szempontjából) rendkívül fontos a rendszerváltáskori
vállalati átalakulás módja ennek útfüggı jellege. Miként ezt részletesen elemeztem, az
eddigi hazai empirikus kutatások is arra utaltak, hogy a privatizált, illetve a zöldmezıs
beruházások közül elıbbiek rendelkeznek magasabb hazai beszállítói hányaddal,
szervesebb kapcsolatokkal. Másrészrıl a Suzuki beszállítóiból e kutatás során
kialakított klaszterek is alátámasztják, hogy a vállalat megalakulása, tulajdonosi köre
alapvetıen

meghatározza

a

vertikális

láncban

elfoglalt

pozíciót.

Megfelelı

gazdaságpolitikával, amely nem csupán a beruházásösztönzésre fordít nagy figyelmet,
hanem adekvát eszközökkel támogatja a hazai vállalatok beszállítóvá válását, illetve a
vállalati kapcsolatok kialakítását, szintén növelhetı a hazai beszállítói arány (a
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gazdaságpolitikai tanulságokkal dolgozatomban nem foglalkoztam, ezek további
kutatási irányokat jelenthetnek).
Természetesen a Suzuki elemzésénél levont tanulságok nem minden esetben
általánosíthatók a magyar gazdaság, illetve az autóipar egészére nézve. Az 1. tézis
kizárólag a Sukira vonatkoztatható, ugyanakkor tükrözi a magyar gazdaság strukturális
jellemzıit; a 2. tézis esetében nyilvánvaló, hogy egy hazai beszállítói hálózatot nem
segítı, zöldmezıs beruházással létrejövı külföldi tulajdonú vállalat importaránya a
Suzukiénál nagyobb lesz. A 3. és a 4. tézisben feltárt vállalati jellemzık, a leírt
átalakulás veszélyei és lehetıségei ennél jobban általánosíthatók a magyar gazdaság
egészére nézve.

Kutatásaim legfontosabb eredményeit tehát négy tézisben foglalom össze, ezek a
következık.

1. A Suzuki beszállítói rendszere nem tisztán toyotista, átmenetet képez a toyotista
és a fordista rendszer között
Eredeti kutatási kérdésem az volt, hogy mennyire érvényesülnek a toyotizmus
beszállítói hálózatra vonatkozó elvei, ismérvei a magyar gyakorlatban. Ez a hazai
beszállítók szempontjából korántsem lényegtelen: Kozma Ferenc hasonlatát másik
oldalról továbbgondolva, feltehetı a kérdés, hogy a Suzuki mennyire tekinthetı olyan
húzóerınek, amely segíti a hazai vállalatok fejlıdését, hiszen a fordizmus és a
toyotizmus esetében gyökeresen más a beszállító vállalatok szerepe.
Láttuk, hogy térségünk és Magyarország fıként a közvetlen külföldi beruházások révén
integrálódott abba a globális termelési rendszerbe, amelyet többek között a toyotizmus,
az outsourcing, a rendszerintegrátorok növekvı szerepe fémjelez. A Magyar Suzuki Rt.
azonban (a japán tulajdon ellenére) nem tekinthetı minden értelemben klasszikus
toyotista vállalatnak, s a kialakuló beszállítói hálózat sem tiszta toyotista vertikális lánc.
Bár a toyotizmus elvei (hosszú távú, viszonylag mély kapcsolatok, beszállítók segítése,
több esetben technológiai és egyéb együttmőködések) a készített interjúk alapján
nyilvánvalóak, a közvetlen beszállítók között nem csak nagyvállalatok találhatók.
Hiányoznak a magyar OEM-ek, a rendszerintegrátorok, ez pedig a toyotizmus alapvetı
jellemvonása lenne. Ennek okai a Magyar Suzuki Rt. létrejöttében, fejlıdéstörténetében,
méretében, illetve a hazai vállalati struktúrában keresendık.
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A rendkívül kis szériaszámban mőködı, hazai beszállítói arányokat az akkori elıírások
alapján növelni kénytelen vállalat nagy erıfeszítéseket tett a hazai beszállítói kör
növelésére, s igen sok olyan hazai kis- és középvállalat, amely más esetben csak másodvagy harmadvonalbeli beszállító lehetne, közvetlen partnerré vált. Ezekkel a
vállalatokkal több esetben nem alakulnak ki a toyotizmusra jellemzı kapcsolatok, a
kapcsolatok

egyoldalúsága,

a

mély

együttmőködés

hiánya,

az

egyszerőbb

tömegtermékek beszállítása mind a fordizmus jegyei. Hozzá kell tennem, hogy a
második vonalban már a nemzetközi szintő fordista szemléletmód a jellemzı (kivéve
néhány esetet, például a másodvonalbeli szerszámgyártókat). Az utóbbi években
azonban a vállalat méretének növelése több olyan külföldi globális beszállítót a magyar
Suzuki partnerévé tett, illetve hazánkba vonzott, amelynek az 1990-es évek kisebb
Suzukija nem lett volna méretgazdaságos partner, némiképp toyotista irányba alakítva
ezzel a beszállítói láncot.
A klasszikus japán toyotizmus csak megfelelı vállalati környezetben érvényesülhet
(Mészáros-Szívós, é.n.), hazánkban ez a (potenciális) hazai rendszerintegrátorok hiánya
miatt nyilvánvalóan nincs meg, igen gyenge a hazai tulajdonú nagyvállalati,
középvállalati kör, akire a toyotizmust építeni lehetne. Sok hazai kis- és középvállalat
elsıvonalbeli

beszállítóvá

vált,

ezek

más

beszállítói

politikával

(és

rendszerintegrátorokkal) rendelkezı beszállítói hálózatokban csak másodvonalbeli
beszállítók lehetnének. A Magyar Suzuki Rt. beszállítói rendszerében tehát
érvényesülnek toyotista és a fordista elvek is (Mészáros, 2009b).
Összességében a Suzuki esetében a beszállítóvá válás esélyei rendkívül jók voltak,
hiszen a fent leírt (és az errıl szóló részben részletesen elemzett) struktúra egyesítette
mind a fordizmus, mind a toyotizmus elınyeit: a kisebb vállalatok is közvetlen
beszállítók lehetnek, a Suzuki hosszabb távú, sok esetben valódi partneri kapcsolatokat
alakított, illetve alakít ki. Önmagában is érték azonban a hierarchiában feljebb lenni, a
végtermék gyártójához, a technológia hordozójához közvetlenül kapcsolódni, mint egy
integrátoron keresztül. A magyar vállalatoknak tehát nagy lehetıséget jelent a
beszállítókat segítı toyotizmus, ugyanakkor (bár a lehetıség elvben adott lenne),
kevesek tudnak valódi partnerként kapcsolódni a rendszerbe.
Beszállítóvá válni ma már nehezebb, mint az 1990-es években volt: a legtöbb esetben a
kapcsolatok már stabilak, s kötıdnek a hosszú termékélet-ciklushoz, s a Suzuki sem
keresi már tudatosan a beszállítókat – az átalakuló autóipari beszállítói hálózatok
lehetıségeire és veszélyeire a 4. tézisben térek ki.
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2. A Suzuki importhányada a hazai vertikális lánc rövidsége, a másod- és
harmadvonalbeli beszállítók hiánya miatt viszonylag magas
A Suzuki, amelyet az 1990-es években magas hazai beszállítói arány fémjelzett, még
ma is igen sok magyarországi beszállítót alkalmaz. Csakhogy nemzetközi példák
alapján feltehetı az a kérdés, mekkora ebben a rendszerben a külföldi tulajdonú,
hazánkban termelı, valamit a hazai tulajdonú vállalatok szerepe, s milyen hosszú a
vertikális lánc (Mészáros, 2004). Mekkora tehát a Suzuki importhányada, s milyen okok
húzódnak meg emögött? Erre vonatkozott második kutatási kérdésem. A Suzuki
importhányada az elvégzett becslés szerint viszonylag magas, megközelíti az 50%-ot
(Mészáros, 2009a; Mészáros, 2009c).
Ennek oka, hogy nincs szabályos többlépcsıs vertikális lánc, annak ellenére sem, hogy a
végtermék (jelen esetben az autó) technológiai szempontból komplexnek tekinthetı. A
láncok átnyúlnak az országhatárokon. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy a
nemzetközi nagyvállalatok globálisan optimalizálják termelésüket, s ezt a jelenlegi
nemzetközi kereskedelmi szabályozás egyre inkább lehetıvé teszi. A toyotizmus pedig,
miként az errıl szóló fejezetben már említettem, a valódi partnernek tekinthetı
nagyvállalatokat preferálja, a már meglevı globális kapcsolatokat használja ki. Ezért az
interjúk során nem lehetett az eredeti koncepció szerint egy hosszú beszállítói piramist
végigkövetni: nincs valódi hazai vertikum, a beszállítói lánc lapos. A modularizáció, a
platformok használata, a Suzuki növekvı termelése a beszállítóktól is nagyobb
méreteket követel meg, ez csökkenti a hazai vállalatok versenyképességét: a vállalatok
egyre tágabb rádiuszban (sokszor globálisan) keresik a beszállítókat (Mészáros, 2009a;
Mészáros, 2009c).

3. A Suzuki beszállítói rendszerében négy vállalatcsoportot különíthetünk el, ezek
a vertikális láncban eltérı szerepet töltenek be
Kutatási kérdésem volt, hogy a Suzukinak milyen beszállítói csoportjai különíthetıek
el, s milyen szerepet játszanak a hazai vállalatok a magyar vállalatok az autóipari
vertikális láncban? A Suzuki hazai beszállítói között a klaszteranalízis elkülönítette a
hazai kisvállalkozások, a hazai középvállalatok, a hazai nagyvállalatok, illetve a
külföldi nagyvállalatok csoportját (Mészáros, 2010a).
A hazai kisvállalkozások többsége az 1990-es, illetve 1980-as években alakult, egy
részük tipikus családi vállalkozásként. „Vállalkozások” a szónak a klasszikus
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értelmében. Az ebbe a csoportba tartozó vállalatok mintegy fele nem közvetlen
beszállító, csak a Suzuki partnereivel állnak kapcsolatban, ezek a vertikális láncban a
második sorban helyezkednek el, egy részükre jellemzı az egyoldalú függés, de vannak
köztük több lábon álló vállalatok is. A gyártott termék és a tevékenységtípus szerint ez a
klaszter igen heterogén, s korántsem állítható, hogy csak alacsony hozzáadott-értékő,
bérmunkaszerő tevékenységeket végeznének. Importhányaduk igen vegyes képet mutat
(Mészáros, 2007).
A második csoport, vagyis a hazai középvállalatok egy része egykori állami
nagyvállalat volt, más részük az 1990-es években jött létre hazai kisvállalkozásként, s
dinamikusan növekedett. Tevékenységét tekintve a csoport igen heterogén, egy részük
alacsony hozzáadott-értékő, egyszerőbb terméket állít elı, de vannak a csoportban olyan
vállalatok is, amelyek szerszámokat, célgépeket, prototípusokat gyártanak, ezek magas
technológiai színvonalat képviselnek. Az egyoldalú függıség ebben a csoportban
inkább kivételesnek mondható. Ezen vállalatok többsége 50% feletti importhányaddal
rendelkezik.
A harmadik klaszter tagjai a külföldi tulajdonban levı, zöldmezıs beruházással vagy
privatizációval az 1990-es évek elején létrejövı, külföldi anyacéggel rendelkezı
vállalatok. Tevékenységük heterogén, magas technológiai színvonalat képviselı, Suzuki
szempontjából

stratégiai

terméket

éppúgy

találunk,

mint

fröccsöntést

vagy

kereskedelmet. Többségük elsıvonalbeli beszállító. Importhányaduk rendkívül magas,
több vállalatnál meghaladja a 90%-ot, s mindegyiknél 50% feletti.
A privatizált (ma magyar, külföldi, illetve vegyes tulajdonban levı) egykori állami
vállalatok alkotják a negyedik csoportot, amelyek fontos hazai ipari tradíciók örökösei.
A Suzuki beszállítói közül ezek tekinthetık a legnagyobb vállalatoknak. Rájuk nem
jellemzı az egyoldalú függés; a több lábon állás és a kisebb kiszolgáltatottság
feltétlenül nagy elınyt jelent; rendkívül magas importhányaddal rendelkeznek.

4. A toyotizmus irányába elmozduló beszállítói rendszerekben a veszélyek és
lehetıségek hatására tovább differenciálódhat a hazai beszállítói kör
Az autóiparban, illetve a beszállítói hálózatokban jelentıs strukturális átalakulások
zajlanak. A válság hatásai jóval túlmutatnak egy radikális termelés-visszaesésen, nem
csupán egy főnyíró halad végig a termelési vertikumon. A vállalati méret, illetve a
koncentráció növekedése, a kapcsolatok mélyülése, valamint a (többek között a
környezetvédelmi szempontok, magas energiaárak miatt bekövetkezı) technológiai
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váltás lehetnek azok a tényezık, amelyek a toyotizmus irányába hatnak. A válság, amely
az autóipart különösen mélyen érintette, mindezekre a tényezıkre igen nagy befolyást
gyakorol (Mészáros, 2010b).
Az autógyártókra, illetve a beszállítókra vonatkozó legfrissebb adatok azt mutatják,
hogy a válság csak mérsékelten törte meg a konszolidáció lendületét, a koncentráció a
jövıben tovább fog növekedni. Az átalakulás másik dimenzióját a (többek között a
környezetvédelmi szempontok, a jövıbeli magas olajárak által kikényszerített)
technológiai változások jelentik. A technológiai váltás szükségessége, az új modellek
piacra dobása megnöveli az autógyártók és a beszállítók közötti együttmőködés
jelentıségét. Az elemzett folyamatok nagy része egyértelmően a toyotizmus irányába
hat: egyre koncentráltabb piacon, egyre nagyobb beszállítók alakítanak ki egyre
mélyebb

együttmőködéseket

az

egymással

is

egyre

jobban

együttmőködı

autógyártókkal.
A megfelelı technológia, illetve a technológiai váltás képessége még inkább
versenyelınnyé válhat. Másrészrıl a koncentrálódó piacon nyilvánvalóvá válhatnak a
kisebb vállalatok kapacitáskorlátai, méretgazdaságosságban megmutatkozó hátrányai.
Azok a jelenlegi autóipari beszállítók, amelyek tıkeerısebbek, alkalmasak technológiai
együttmőködésre, valószínőleg sikeresen tudnak résztvenni az újabb modellek
részegységeinek beszállításáért folyó, várhatóan igen nagy versenyben. Számukra az új
rendszer hatalmas lehetıségeket jelent majd (Mészáros, 2010b). Ezek fıként a külföldi
tulajdonú vállalatok, illetve a megfiatalodott dinoszauruszok lehetnek, másrészt a
nagyobb, versenyképesebb vállalatok a heterogén hazai középmezıny tagjai közül.
Azok a vállalatok azonban, amelyek nem tudnak megfelelni az új technológiai
követelményeknek, illetve fenti okok miatt árban nem tudnak versenyezni az egyre
koncentráltabbá és nemzetközibbé váló piacon, ki fognak esni az közvetlen beszállítók
közül. Ez a veszély a hazai kisvállalkozásokat és a heterogén hazai középmezıny
kisebb, alacsonyabb technológiai színvonalat képviselı tagjait fenyegeti.
Az ágazat növekvı koncentrációja, a mélyülı beszállítói kapcsolatok és a technológiai
váltás miatt tehát kettészakadhat a jelenleg igen heterogén hazai vállalati kör, hiszen a
hazai beszállítók többségének kapacitás- és technológiai korlátai a kialakuló új
rendszerben nyilvánvalóvá válnak, míg a vállalatok egy része remélhetıleg sikeresen
helyt tud állni a megváltozott környezetben is (Mészáros, 2010a). Mindez gyökeres
változásokat indítva el a hazai beszállítói iparban. A válság beszállítói hálózatokra
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gyakorolt hatásainak ennél mélyebb és áfogóbb elemzése, illetve az ehhez tartozó
gazdaságpolitika elemzése releváns kutatási téma lehet a jövıben.
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Mellékletek
1. melléklet
A toyotizmus klasszikus modellje

Végsı
összeszerelı
(OEM)

Fı részegységek
gyártói
(Tier-1)

Részegységgyártók
(Tier-2)
Alkatrészgyártók
(Tier-3)
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2. Melléklet
Mőködıtıke-beáramlás alakulása Magyarországon, illetve a környezı
országokban a GDP százalékában
FDI
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Beáramlás
4,6
2,3
2,3
6,0
10,6 8,8
9,1
11,4 2,3
4,5
9,3
4,2
Csehország
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5,6
3,0
2,1
2,1
5,1
3,4
5,6
Lengyelország n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
4,7
2,9
2,8
2,9
2,5
3,1
8,5
6,6
9,3
Románia
1,2
1,7
0,8
2,5
1,6
10,1 7,0
16,1 1,8
2,7
4,4
7,4
Szlovákia
9,1
7,1
6,9
5,8
7,4
4,5
2,5
4,4
6,9
6,0
Magyarország 11,0 7,3
Forrás: Komáromi András (2008): A külsı forrásbevonás szerkezete: Kell-e félnünk az adóssággal való
finanszírozástól? MNB Szemle, 2008. április, 16. oldal
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2007
5,3
4,2
6,0
3,9
4,0

3. Melléklet
Fontosabb kapcsolódási hatások és más kapcsolatok a külföldi vállalatok és a hazai
gazdasági szereplık között
Kapcsolat a helyi vállalatokkal
Kapcsolat a más
szereplıkkel
hátrafelé
elıre irányuló horizontális
irányuló
kapcsolódási
kapcsolatok
kapcsolódási
hatás
Forma
hatás
Egyszeri piaci
eseti vásárlás
eseti eladás
tranzakció
Rövid távú
idıszakos
idıszakos
kapcsolat
vásárlások
eladások
közös projektek - K+F
Hosszú távú
- szerzıdések,
- hosszú távú
hazai
kapcsolat
hosszú távú
szerzıdések
szerzıdések
versenytársakkal hazai
megállapodások helyi
vásárlókkal
az inputok
intézményekkel,
vagy
biztosítására
egyetemekkel,
elosztókkal
kutatóhelyekkel
- alvállalkozói
- hazai
- egyetemek
szerzıdések
vállalatok
által a
tevékenységvállalatok
kihelyezése
részére végzett
külföldi
tréningek
cégekhez
- ösztöndíjak
nyújtása
hallgatók
részére
Részvénytulajdonlás - közös vállalat - közös
- horizontális
- közös K+F
alapítása a
vállalat
közös vállalat
centrumok,
beszállítóval
alapítása a
alapítása
vállalatok
- a külföldi
disztribútorral - új leányvállalat alakítása
vállalat
vagy
alapítása a
beszállító
vásárlóval
termelés
leányvállalatot
- a külföldi
kibıvítése
alapít
disztribútor
céljából
leányvállalatot
alapít
Spillover hatások a
- demonstrációs hatások a hazai vállalatoknál
vállalatoknál
(folyamatok, termékdesign, képességek)
- a képzett munkaerı mobilitásából fakadó hatások
- növekvı verseny hatásai
Forrás: UNCTAD [2001]: World Investment Report 2001. Promoting Linkages, United Nations
Conference on Trade and Development, New York and Geneva. pp. 130. old.
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4. Melléklet: A legnagyobb számban gyártott személyautó-platformok

Sorrend
1.

Platform
neve
A5

Vállalat
VW

2.

NCV

Toyota

2005-ben termelt Fıbb modellek
mennyiség
1,968,215
VW Golf, Passat, Skoda
Octavia, Seat Leon, Toledo,
Audi A3
1,376,950
Toyota Corolla, Pontiac Vibe

3.

TMP

Toyota

1,363,312

4.

C1/p1

Ford

1,328,107

5.

NBC

Toyota

1,176,085

6.

PF1

PSA

1,152,618

7.
8.

J3
CivicC GCP

Hyundai
Honda

1,149,069
1,146,407

9.

GMT800

GM

1,107,257

10.

GAMMA

GM

1,104,145

Toyota Camry, Estima,
Lexus ES, RX
Ford Focus, Mazda3 and 5,
Volvo S40, V50, C70
Toyota Yaris, Platz, Vitz,
Aygo, Peugeot 107, Citroën
C1
Peugeot 1007, 207, 206,
Citroën C2, C3, Pluriel
Hyundai Elantra
Honda Civic, CR-V, Step
Wagon, Stream, Integra
Cadillac Escalade EXT,
Chevrolet Avalanche,
Cheyenne, Silverado, GMC
Sierra
Opel/Vauxhall Corsa,
Meriva, Chevrolet Celta

Forrás: International Metalworkers’ Federation: Auto Report 2006-2007. 14. old.
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5. Melléklet: A dolgozói létszám alakulása a Suzuki esztergomi gyárában
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

1400
1454
1500
1528
1550
1600
1700
1630
1935
2443
2700
4800
6500
4300
3900

Forrás: Suzuki: dolgozói létszám
www.suzuki.hu/magyar_suzuki_rt/a_szamok_nyelven/dolgozoi_letszam/index.html

6. Melléklet: Az autóipari beszállítók alapvetı kompetenciák alapján történı
tipizálása a szakirodalomban
Szerzık

Típus I.

Típus II.

Típus III.

Simon, 1989.

Kapacitás alapú

Haffmans – van
Weele, 2003.

Kapacitás alapú

Kapcsolat, vagy
rendszer alapú

Termék alapú

Müller – Stevens –
Gocke, 1995

Gyártási
kompetencia

Rendszer
kompetencia

Fejlesztési
kompetencia

-

Termék alapú

Forrás: Gelei Andrea [2007]: Beszállító-típusok és azok alapvetı kompetenciái a hazai autóipari ellátási
láncban. PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, 48. oldal
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7. Melléklet: A vállalat méretének és a tulajdonosi struktúrának az
összefüggései az elemzett mintában

Magyar
tulajdonú
Külföldi
tulajdonú
Vegyesvállalat
Összesen

Vállalat mérete
Mikro- és
kisKözépvállalkozás
vállalat
5
8
71,4%
61,5%
1
4
14,3%
30,8%
1
1
14,3%
7,7%
7
13
100,0%
100,0%

Összesen
Nagyvállalat
4
44,4%
2
22,2%
3
33,3%
9
100,0%

17
58,6%
7
24,1%
5
17,2%
29
100,0%
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Suzuki
partnereitıl
(beszállítóitól)
származó bevétel
a teljes árbevétel
%-ában

Árbevétel

Alkalmazotti
létszám (fı)

Jegyzett tıke (Ft)

Külföldi tulajdon
aránya

Kor
29
-,024
,902
29
,246
,199
29
,418(∗)

N
Pearson korreláció

Szignifikancia (két
oldali)

N
Pearson korreláció

N
Pearson korreláció

27
-,258

,194

N
Pearson korreláció

Szignifikancia (két
oldali)

Szignifikancia (két
oldali)

29
,400(∗)
,039

N
Pearson korreláció

Szignifikancia (két
oldali)

Szignifikancia (két
oldali)

,024

1
.

Szignifikancia (két
oldali)

Pearson korreláció

Kor

,939

27
-,015

29
,324
,099

,666

29
,084

29
,450(∗)
,014

.

29
1

-,024
,902

Külföldi
tulajdon
aránya

,981

27
,005

29
,558(∗∗)
,002

,106

29
,306

29
1
.

,014

29
,450(∗)

,246
,199

Jegyzett
tıke (Ft)

,088

27
-,335

29
,783(∗∗)
,000

.

29
1

29
,306
,106

,666

29
,084

,418(∗)
,024

Alkalmazotti
létszám (fı)

,184

27
-,274

27
1
.

,000

27
,783(∗∗)

27
,558(∗∗)
,002

,099

27
,324

,400(∗)
,039

Árbevétel

.

25
1

27
-,274
,184

,088

27
-,335

27
,005
,981

,939

27
-,015

Suzuki
partnereitıl
(beszállítóitól)
származó
bevétel a
teljes
árbevétel %ában
-,258
,194

,554

27
-,119

29
,138
,493

,065

29
,347

29
,070
,717

,238

,631

22
,108

24
,240
,282

,681

24
,089

24
,396
,055

,086

24
,358

,317
,131

-,021
,913
29
-,226

Importhányad
(%)

Közvetlen
beszállítás
a
Suzukinak
(árbevétel
%-ában)

Skálaváltozók közötti összefüggések Pearsons-korreláció szerint, 5%-os és 1%-os szignifikancia-szint mellett

8. Melléklet

,994

27
,001

29
-,021
,917

,149

29
-,275

29
,029
,883

,233

29
,229

-,151
,436

Árbevéte /
létszám

137

,460

27
-,148

29
-,092
,649

,164

29
,266

29
-,388(∗)
,038

,450

29
-,146

-,239
,211

Árbevétel
/ jegyzett
tıke

29
,317
,131
24
-,151
,436
29
-,239
,211

N
Pearson korreláció

N
Pearson korreláció

Szignifikancia (két
oldali)

N
Pearson korreláció

Szignifikancia (két
oldali)

N

29

,913

Szignifikancia (két
oldali)

Szignifikancia (két
oldali)

27
-,021

N
Pearson korreláció

* Korreláció szignifikáns 0.05 szinten (két oldali).
** Korreláció szignifikáns 0.01 szinten (két oldali).

Árbevétel /
jegyzett tıke

Árbevétel /
létszám

Importhányad

Közvetlen
beszállítás a
Suzukinak
(árbevétel %ában)

,038
29

29

29
-,388(∗)

,883

24
,029

29
,396
,055

,717

27
,070

,450

29
-,146

,233

24
,229

29
,358
,086

,238

27
-,226

29

,164

29
,266

,149

24
-,275

29
,089
,681

,065

27
,347

27

,649

27
-,092

,917

22
-,021

27
,240
,282

,493

25
,138

27

,460

27
-,148

,994

22
,001

27
,108
,631

,554

27
-,119

29

,410

29
,159

,208

24
-,241

29
-,004
,985

.

27
1

24

,039

24
-,424(∗∗)

,725

24
,076

24
1
.

,985

22
-,004

29

,644

29
-,090

.

24
1

29
,076
,725

,208

27
-,241

138

29

.

29
1

,644

24
-,090

29
-,424(∗)
,039

,410

27
,159

Tevékenység
komplexitása

Spearman’s
rho

Korrelációs
együttható
Szignifikancia (két
oldali)
N
Korrelációs
együttható
Szignifikancia (két
oldali)
N

* Korreláció szignifikáns 0.05 szinten (két oldali).
** Korreláció szignifikáns 0.01 szinten (két oldali).

Tevékenység
komplexitása

Kendall’s
tau_b

,382
29

,021
29

29

29
,169

,402

,026

,426(*)

,138

Külföldi
tulajdon
aránya

,327(*)

Kor

29

,131

,287

29

,117

,232

Jegyzett
tıke (Ft)

Alkalmazotti
létszám (fı)

29

,383

-,168

29

,317

-,145

27

,573

-,114

27

,608

-,078

Árbevétel

27

,422

,161

27

,368

,146

Suzuki
partnereitıl
(beszállítóitól)
származó
bevétel a teljes
árbevétel %ában

A tevékenység komplexitás és a skálaváltozók közötti összefüggések Spearman és Kendall-tau szerint

9. Melléklet

29

,975

,006

29

,968

,006

Közvetlen
beszállítás
a
Suzukinak
(árbevétel
%-ában)

24

,201

,271

24

,180

,221

Importhányad

29

,039

,385(*)

29

,036

,306(*)

Árbevétel
/ létszám
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29

,412

-,158

29

,422

-,118

Árbevétel
/ jegyzett
tıke

10. Melléklet
A cég megalakulásának módja és a skálaváltozók közötti kapcsolatok
ANOVA
Eltérésnégyzetösszeg
Külföldi
tulajdon aránya

Jegyzett tıke
(Ft)
f

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

Belsı szórás

Teljes szórás

Alkalmazotti
létszám (fı)

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás

Árbevétel

Külsı szórás

Belsı szórás

Teljes szórás

Suzuki
partnereitıl
(beszállítóitól)
származó
bevétel a teljes
árbevétel %ában

Közvetlen
beszállítás a
Suzukinak
(árbevétel %ában)

Kor

Importhányad
(%)

szabadságfok

Átlagos
négyzetes
eltérés

F
15,029

,000

2,242

,126

3,559

,043

3,192

,059

,806

,458

1,347

,277

5531,530
294,630

18,774

,000

2036,377

1,918

,172

27977,921

2

13988,961

24201,389
52179,310
167872701
882950100
,000
973254488
572222000
,000
114112719
045517200
0,000
159649,63
1
583113,54
2
742763,17
2
121875449
026262600
00,000
458134614
173737000
00,000
580010063
200000000
00,000

26
28

930,823

658,092

2

329,046

9796,649
10454,741

24
26

408,194

2365,743

2

1182,872

22825,222
25190,966
11063,059
7660,389
18723,448

26
28
2
26
28

877,893

4072,754

2

2

26

83936350
94147500
0,000
37432864
94508547
0,000

Szignifikanciaszint

28
2

79824,815

26

22427,444

28
2

24

60937724
51313130
000,000
19088942
25723905
000,000

26

Külsı szórás

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás
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Árbvétel /
létszám

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

Belsı szórás

Teljes szórás

Arbevétel /
jegyzett tıke

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás

Suzukinak
vagy
partnerének
beszállítás
árbevétel %ában

22295,746
26368,500
994570093
485246,00
0
841098940
4837300,0
00
940555949
8322550,0
00

21
23

30152,001

2

15076,001

26

18255,761

474649,79
2
504801,79
3

2

26

1061,702
49728504
6742623,0
00
32349959
2493742,4
00

1,537

,234

,826

,449

1,652

,211

28

28

Külsı szórás

Belsı szórás
Teljes szórás

3687,205

2

1843,602

29007,347
32694,552

26
28

1115,667
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11. Melléklet

Suzukival került-e kapcsolatba az autóiparral kérdés nominális változója és a
skálaváltozók közötti kapcsolatok
ANOVA

Külföldi
tulajdon aranya

jegyzett tıke
(Ft)

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás

Alkalmazotti
létszám (fı)

Árbevétel

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás
Belsı szórás

Közvetlen
beszállítás a
Suzukinak
(árbevétel %ában)

Kor

Importhányad
(%)

Eltérésnégyzet-összeg
161,778

1

161,778

52017,532
52179,310
18464727112315270,
000
11226624633428570
00,000
11411271904551720
00,000

27
28

1926,575

3698,185

1

3698,185

739064,987
742763,172
27527047714285680,
000

27
28

27372,777

1
27

F

Szignifikanciaszint

,084

,774

,444

,511

,135

,716

,012

,914

,179

,676

5,569

,026

1058,279
654,266

1,618

,214

3,817

,064

1846472711
2315270,000
4158009123
4920630,000

28

1

2752704771
4285680,000
2318939170
891429000,0
00

57973479272285700
000,000

25

58001006320000000
000,000

26

74,312

1

74,312

10380,429
10454,741

25
26

415,217

4307,433

1

4307,433

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

20883,532
25190,966
1058,279
17665,169
18723,448

27
28
1
27
28

773,464

3898,800

1

3898,800

Belsı szórás
Teljes szórás

22469,700
26368,500

22
23

1021,350

Teljes szórás
Suzuki
partnereitıl
(beszállítóitól)
származó
bevétel a teljes
árbevétel %ában

Átlagos
négyzetes
eltérés

szabadságfok

Külsı szórás

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás
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Arbevétel
/_létszám

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás

Arbevétel
/_jegyzett tıke

Suzukinak v
partnerének
beszállítás
árbev %-ában

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

Belsı szórás
Teljes szórás

85135306532288,900
9320424191790260,0
00
9405559498322550,0
00

1
27

8513530653
2288,900
3452008959
92231,900

,247

,623

,148

,703

6,076

,020

28

2753,929

1

2753,929

502047,864
504801,793

27
28

18594,365

6005,831

1

6005,831

26688,721
32694,552

27
28

988,471
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12. Melléklet
A tevékenység komplexitása és a skálaváltozók közötti kapcsolatok
ANOVA

Kor

Külföldi tulajdon
aránya

jegyzett tıke (Ft)

négyzetösszeg

szabad
ságfok

3915,974

4

978,993

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

14807,474
18723,448

24
28

616,978

12404,951

4

3101,238

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

39774,359
52179,310
137111876778
249300,000
100401531367
6923000,000
114112719045
5172000,000

24
28

1657,265

79087,195

4

19771,799

663675,978
742763,172
577620748333
3330000,000
522247988366
66600000,000
580010063200
00000000,000

24
28

27653,166

2191,151

4

547,788

8263,590
10454,741

22
26

375,618

3266,449

4

816,612

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

21924,516
25190,966

24
28

913,522

17815,611

4

4453,903

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

8552,889
26368,500

19
23

450,152

4985,510

4

1246,378

27709,042

24

1154,543

Külsı szórás

Belsı szórás
Teljes szórás
Alkalmazotti
létszám (fı)

Árbevétel

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás

Suzuki
partnereitıl
(beszállítóitól)
származó bevétel
a teljes árbevétel
%-ában

Közvetlen
beszállítás a
Suzukinak
(árbevétel %ában)

Importhányad
(%)

Suzukinak v
partnerének
beszállítás
árbevétel %-ában

4
24

átlagos
négyzetes
eltérés

342779691945
62330,000
418339714032
05120,000

F
1,58
7

szignifikanciaszint
,210

1,87
1

,148

,819

,526

,715

,590

,608

,661

1,45
8

,249

,894

,483

9,89
4

,000

1,08
0

,389

28

4
22

144405187083
3333000,000
237385449257
5758000,000

26

Külsı szórás

Belsı szórás
Teljes szórás
Külsı szórás

Belsı szórás
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Árbevétel
/_létszám

Teljes szórás
Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás

Árbevétel
/_jegyzett tıket

32694,552
832636770434
1220,000
107919179398
1327,000
940555949832
2550,000

28

100680,444

4

25170,111

404121,349
504801,793

24
28

16838,390

Külsı szórás
Belsı szórás
Teljes szórás

4
24

208159192608
5305,000
449663247492
21,960

46,2
92

,000

1,49
5

,235

28

13. Melléklet
Cramer-féle asszociációs együtthatók (zárójelben a becsült szignifikancia szintek)
Cég megalakulásának
oka, körülményei
Suzuki révén került-e
kapcsolatba az
autóiparral?
Tevékenység
komplexitása

Suzuki révén került-e
kapcsolatba az
autóiparral?

0,219 (0,499)

0,459 (0,142)

0,354 (0,457)
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14. Melléklet: A hiányzó adatok kezelése
Az adatok további elemzéséhez, az importhányad becsléséhez, illetve a klaszterek
képzéséhez szükség van a hiányzó adatok kezelésére. Sajnos a vállalatvezetık több
olyan kérdésre tagadták meg a válaszadást, amelyekre más forrásokból választ találni
nem lehet. A minta elemszáma 29, ebbıl két esetben hiányzik az árbevételre vonatkozó
adat, két esetben a Suzuki beszállítóitól származó bevétel árbevételhez viszonyított
nagysága, s öt esetben az importhányad.
Tekintve a minta kis méretét, a hiányzó adatok kezelése során a „listwise exclusion”
módszere, azaz a hiányos rekordok mintából való teljes elhagyása túlságosan nagy
áldozatot jelentene, hiszen így jelentısen csökkenne az elemszám is. A „pairwise
exclusion” módszer esetében minden becslés során csak az ahhoz szükséges adatok
tekintetében hiányos rekordokat hagyjuk el, s ez kisebb mértékben ugyan, de szintén
csökkenti a minta méretét. A hiányzó adatok mintaátlaggal való (egyszerőnek tőnı, de
jobban torzító) helyettesítése helyett azok regressziós becslését választottam, mert így
felhasználhatom azt az információt, ami a vállalat egyéb jellemzıinek ismeretébıl
fakad. A fejezetnek lényeges közgazdasági következtetése nincs, viszont a becslés
eredményei a klaszterelemzésnél nélkülözhetetlenek.
Árbevétel
Az árbevétel több más változóval is korrelál: az alkalmazotti létszámmal, a jegyzett tıke
nagyságával, a vállalat korával és a külföldi tulajdon arányával. Mivel azonban ezek a
változók egymással is erıteljes kapcsolatban vannak, egyazon regressziós becslésbe a
multikollinearitás problémája miatt nem vonhatók be.
Az egymással korreláló magyarázó változók összevonása céljából fıkomponenselemzést végeztem. Valamennyi fenti változót bevonva látható, hogy a külföldi tulajdon
arányának KMO értéke nem éri el a 0,5-os küszöböt, ezért ezt a változót elhagytam az
elemzésbıl. A fennmaradó három változóra elvégezve a fıkomponens elemzést
(együttes KMO=0,61) az elsı fıkomponens a teljes variancia 55%-át magyarázza.
Az elsı fıkomponens minden szokásos szignifikancia szint mellett szignifikánsan
magyarázza az árbevétel alakulását, s a modell korrigált R2 mutatója 0,624, ami
valamivel magasabb, mintha az árbevételt csupán egyetlen, a vele leginkább korreláló
változó (az alkalmazotti létszám) alapján becsültem volna (korrigált R2 = 0,59). További
érv a pusztán az alkalmazotti létszám alapján történı becsléssel szemben, hogy e
tekintetben az egyik hiányos rekord éppen outlier: az árbevétel-adattal nem bíró vállalat
alkalmazotti létszáma egy fı.
Importhányad
Az importhányad az egyéb vizsgált változók közül a jegyzett tıke arányos árbevétellel
mutat közepesen erıs kapcsolatot (korreláció: 0,5), valamint a nominális változók közül
a tevékenység komplexitással függ össze (H2 = 0,62). Ahhoz, hogy ezt az információt
kihasználva az egyszerő sokasági átlagnál valamivel pontosabb becslést adhassunk a
hiányzó adatokra, egy egyszerő lineáris regressziót illesztettem az adatokra. Az
importhányad fenti magyarázó változói közül azonban a jegyzettıke arányos árbevétel
nem, csupán a tevékenység komplexitásból képzett dummy változók bizonyultak
szignifikánsnak, így a legegyszerőbb módszer tőnt a legcélravezetıbbnek: a hiányzó
importhányadokat az érintett céggel azonos komplexitási csoportba tartozó vállalatok
átlagos importhányadával helyettesítettem.
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Érzékenységvizsgálat
A minta kis méretére való tekintettel a hiányzó adatokat a fentiekben ismertetett módon
becsült értékkel helyettesítettem. Ugyanakkor a számítást elvégeztem mind úgy, hogy a
teljes mintából eltávolítottam azokat a megfigyeléseket, amelyek esetében az valamely
adat hiányzott (listwise exclusion), illetve úgy is, hogy csupán az érintett változókat
felhasználó számításból hagytam ki ıket (pairwise exclusion), valamint a hiányzó
értékek átlaggal való helyettesítésével is. Az eredmények valamennyi esetben a fent
ismertetetthez hasonlóak voltak.
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15. melléklet
A faktoranalízis korrelációs mátrixa

Jegyzett
tıke (Ft)

Alkalmazotti
létszám (fı)

Árbevétel

Külföldi
tulajdon
aránya

1,000

,246

,418

,414

-,024

,246

1,000

,306

,564

,450

,418

,306

1,000

,783

,084

,414

,564

,783

1,000

,296

-,024

,450

,084

,296

1,000

,100

,012

,013

,451

,053

,001

,007

,000

,333

Kor
Korreláció

Szignifikancia
(egy
oldali)

Kor
Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti
létszám (fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya
Kor

Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti
létszám (fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya

,100
,012

,053

,013

,001

,000

,451

,007

,333

,059
,059

16. melléklet
A faktoranalízis korrelációs mátrixának inverze

Kor
Jegyzett tıke (Ft)
Alkalmazotti létszám
(fı)
Árbevétel
Külföldi tulajdon
aránya

Külföldi
Jegyzett Alkalmazotti
tulajdon
Kor
tıke (Ft) létszám (fı) Árbevétel aránya
1,278
-,167
-,288
-,271
,211
-,167
1,772
,471
-1,152
-,500
-,288

,471

2,931

-2,527

,284

-,271

-1,152

-2,527

3,867

-,421

,211

-,500

,284

-,421

1,331
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17. melléklet
Anti-image mátrix

Jegyzett
tıke
(Ft)

Alkalmazotti
létszám (fı)

Árbevétel

,782

-,074

-,077

-,055

,124

-,074

,564

,091

-,168

-,212

-,077

,091

,341

-,223

,073

-,055

-,168

-,223

,259

-,082

,124

-,212

,073

-,082

,751

,843(a
)

-,111

-,149

-,122

,161

-,111

,656(a)

,207

-,440

-,326

-,149

,207

,578(a)

-,751

,144

-,122

-,440

-,751

,596(a)

-,186

,161

-,326

,144

-,186

,614(a)

Kor
Antiimage
kovariancia

Antiimage
korreláció

Külföldi
tulajdon
aránya

Kor

Jegyzett tıke
(Ft)
Alkalmazotti
létszám (fı)
Árbevétel
Külföldi
tulajdon
aránya
Kor

Jegyzett tıke
(Ft)
Alkalmazotti
Létszám (fı)
Árbevétel
Külfoldi
tulajdon
aránya
a (MSA)53

53

Measures of Sampling Adequacy: az anti-image korrelációs mátrix fıátlójában szereplı 0 és 1 közötti
érték, amely azt mutatja meg, hogy az adott változó mennyire áll kapcsolatban a többi változóval. A 0,5
alatti értékkel rendelkezıket ki kell zárni az elemzésbıl (Sajtos-Mitev, 2007).

149

18. melléklet: A mélyinterjú vázlata
Mikor, hogyan alakult meg a vállalat?
Kik a vállalat tulajdonosai?
Van-e anyavállalat? Melyik cég(csoport) az?
Mikor került kapcsolatba a Suzukival?
Suzuki kereste a vállalatot vagy fordítva?
Melyek a vállalat fıbb tevékenységei, termékei (szolgáltatásai)?
Ezek közül melyik termék (szolgáltatás) készül a Suzuki számára?
Mekkora a vállalat árbevétele?
Mekkora a Suzuki partnereinek történı beszállítás aránya az árbevétel %-ában?
Mekkora a Suzukihoz történı közvetlen beszállítás aránya az árbevétel %-ában?
Hányféle terméket gyárt a Suzukinak?
Vannak-e autóiparon kívüli megrendelıi? Milyen arányban?
Részt vesz-e a vállalat a termékek tervezésében?
A szerszám kinek a tulajdona? Ki készítette?
Mekkora a vállalat jegyzett tıkéje?
Mekkora az alkalmazotti létszám?
Kik a vállalat többi vevıi?
Kik a vállalat fıbb versenytársai?
Mi jellemzi a versenyt?
Milyen gyakran szállítanak be a Suzukinak / többi vállalatnak?
Mekkora rádiuszban versenyképes a vállalat?
A Suzukis kapcsolatban kizárólagos beszállító-e az adott termék vonatkozásában?
Nyert-e díjat a vállalat?
Vannak-e egyéb, nem vertikális vállalati partnerei?
Melyek a vállalat fıbb versenyelınyei?
Mekkora a vállalat importhányada?
Kik a cég beszállítói?
Melyek a vállalat pozícióját veszélyeztetı tényezık?
Hogyan látja a vállalat jövıjét?
Mennyire elégedett a Suzukival való kapcsolattal?
Elıfordult-e minıségi probléma? Mi lett ennek a következménye?
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