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I. Bevezetés
Ezt a dolgozatot tanulmányaim fontos mérföldkövének tartom. Két évet szenteltem a
disszertáció megírásának, amely 8 évi kutatást, szakmai tapasztalatot illetve tudást
foglal össze. Munkám legnagyobb vívmánya, hogy kutatásaim során egy sor olyan
szakmai kérdésre kaptam választ, amely közgazdász tanulmányaim kezdete óta, azaz 15
éve foglalkoztatnak. Remélem, hogy a disszertáció olvasása során a kedves olvasó is
választ kap azokra a kérdésekre, amelyek tulajdonképpen mindnyájunkban ott
motoszkálnak a téma hallatán: állami támogatások.
Első kérdés, amely az emberben felötlik, hogy vajon tényleg szükség van vissza nem
térítendő pénzbeli támogatásokra vagy elég tervezés nélkül a „természetes
kiválasztódásra” hagyatkozni? Majdcsak feltörnek az életképes vállalkozások és
kialakulnak a nemzetgazdasági szempontból jelentős húzóágazatok vagy mégis kellenek
tervek, célok, irányok és a megvalósításhoz források? Ezek persze a legátfogóbb
kérdések, amelyek a témát körülölelik és a közgazdaságtudomány története során
megannyi nézet és irányzat látott napvilágot e kérdések megválaszolására (lsd: III.
fejezet, 3.1. Állami beavatkozások szerepe a gazdaságban). Máris leszögezném, hogy én
azok táborát gyarapítom, akik azt vallják: igenis szükség van valamiféle – lehetőleg
pozitív, de mégis a realitások talaján mozgó – gazdasági jövőképre és az államnak az a
feladata, hogy megtalálja a legcsekélyebb társadalmi áldozatot követelő utat a
fellendülés felé. Mert sosem szabad elfelejtenünk, hogy a gazdálkodás végső céljának a
társadalmi jólét illetve életszínvonal növekedését kell szolgálnia. 8 éves kutatómunkám
kiinduló pontja tehát az a kérdés volt, hogyan lehet nemzetünknek szebb, jobb,
könnyebb jövője.
Különös jelentőséggel bír ma ez a kérdés, amikor a hazai gazdaságpolitikának olyan
döntéseket kell meghoznia, melyek közelebb hozhatják, de jócskán el is ódázhatják a
nemzet kilábalását a nem csak Magyarországot, de az egész világot érintő gazdasági
válságból. A rendszerváltozás óra eltelt 20 évben a gazdaságpolitika némi rutinra tett
szert az állami támogatások felhasználását illetően. Igazán jelentős, vissza nem
térítendő támogatásra fordítható összeg azonban csak Magyarország 2004-es uniós
csatlakozása után kerülhetett a hazai gazdaságba. Dolgozatomban első sorban ezt a
csatlakozást követő uniós költségvetési időszakot, azaz a 2004-2006-ig terjedő 3 éves
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időszak támogatásait vettem gorcső alá, hogy megtudjam vajon milyen mértékben
segítették a pályázati úton szétosztott állami támogatások a gazdaság fejlődését. Mivel
hazánk a rendszerváltás óta főként strukturális jellegű gazdasági problémákkal
küszködik, kíváncsi voltam, hogy a támogatások az egyes iparágak fejlődését tudták-e
jelentős mértékben befolyásolni.
Az ágazati elemzések elvégzéséhez a Magyarországon működő autóipart választottam,
egyrészt azért, mert az autóipari termelés által hazánk a rendszerváltást követően
gyorsan bekapcsolódott a nemzetközi termelésbe és ezzel egyidejűleg megjelentek azok
az állami szakpolitikák illetve stratégiák is, melyek a külföldi működő tőke vonzását,
továbbá a magyar vállalkozások beszállítóvá válását hivatottak elősegíteni. Másrészt a
járműgyártás ágazat felépítésében klasszikus példája a beszállítói hálózatoknak, ami
elemzésemet még érdekesebbé teszi. Hiszen beszállítói hálózatok esetében a
beavatkozási pontok különös jelentőséggel bírnak a támogatásokkal elérhető
hatékonyság tekintetében.
Disszertációm irodalomjegyzékéből kiderül, milyen terjedelmes szakirodalom formálta
gondolkodásmódomat a témában így vagy úgy, egyetértve vagy esetleg szemben állva
az ott megfogalmazott gondolatokkal. A témában egyre több ismeretanyagot
felhalmozva megfogalmazódtak bennem azok a konkrét, kutatható kérdések, amelyekre
a szakirodalom mindeddig nem adott választ. Ennek oka, hogy a támogatások
hatékonyságáról igazán csak madártávlatból ítélkezhetünk, tehát a rendszerváltás, de
főként az uniós csatlakozás óta eltelt rövid idő alatt még nem látott napvilágot igazán
sok kutatás, másrészt az, hogy mutatósabb összevont adatokat közszemlére bocsátani,
mintsem belemenni az elosztás részleteibe. Márpedig engem ezek a részletek
érdekelnek konkrétan az, hogy vajon mennyi támogatás jutott egy olyan iparágnak, mint
az autóipar, amelyet a gazdaságpolitika kiemelt prioritásként hirdetett meg nem egy,
hanem több választási perióduson át.1 Az abszolút számok megmutatják, hogy a
támogatási összeg hogyan viszonyul az ágazat volumenéhez, tehát a támogatások
hatással lehettek-e az autóipar fejlődésére. Más részről viszont érdekes kérdés, hogy
mennyi támogatáshoz jutottak más, hasonló makrogazdasági mutatókkal rendelkező
iparágak az autóiparhoz képest. Konkrétan az 5 legtöbb támogatáshoz jutott ágazat
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adatait vizsgáltam meg. Már adatokhoz jutni sem volt egyszerű kérdés. Az elemzés
elvégzése után rádöbbentem, hogy miért. Most már kijelenthetem, hogy ha voltak is az
enyémhez hasonló elemzések, azokat biztosan nem publikálták. Az elemzés
elvégzéséhez szükséges adatokhoz úgy jutottam hozzá, hogy hasonló témában
megbízást vállaltam egy gazdasági elemzés elvégzésére az ECOSTAT Kormányzati
Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézetnél.
Nehéz témakör az állami támogatások hatásvizsgálata, hiszen Magyarország uniós
csatlakozása óta mindössze 5 év telt el. Ez igencsak rövid időtáv ahhoz, hogy felmérjük,
a fejlesztésre fordított támogatások milyen hatást gyakoroltak az ágazat fejlődésére.
Viszont egy összehasonlító elemzés elvégzése után levonhatunk következtetéseket arról
vajon a támogatások mértéke elegendő-e ahhoz, hogy elméleti illetve gyakorlati szinten
befolyásolni tudja a járműipari ágazat fejlődését, azaz elérhető-e támogatások alapvető
célja: lökést adni a gazdaság fejlődéséhez.
Munkám az 1992-től 2008-ig eltelt 15 éves időszakot öleli fel, így a 2008-ban
kibontakozó világgazdasági válság hatásaival csak érintőlegesen foglalkozom. Bár a
válság következtében a nemzetközi gazdasági környezet jelentősen megváltozott, a
disszertáció megállapításai illetve téziseim nem vesztették jelentőségüket. A
gazdaságtörténeti tapasztalat azt mutatja, hogy a válság következményeképp jelentkező
tőkeátrendeződés után a gazdaság és az autóipari ágazat dinamikus fejlődése újraindul.

1.1. Dolgozat tárgya, célja
Az autóipari témakörben szerzett tudásomat Dr. Török Ádám akadémikus irányítása
alatt 2003-ban írt diplomamunkám2 alapozta meg, de munkám során is igyekeztem e
felé a számomra érdekes témakör felé orientálódni. A gazdasági minisztériumnál töltött
néhány év alatt abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy Magyarország uniós
csatlakozását követően részt vehettem a 2005-2006-ban formálódó új gazdasági
versenyképességi stratégia kidolgozásában és részletesen megismerhettem az éppen futó
Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (2004-2006) prioritásait, támogatási
2

BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar „Az autóipar mint húzóiparág Magyarországon”,
diplomamunka, 2003
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területeit és a támogatások feltételrendszerét. Betekintést nyertem az aktuális
gazdaságpolitikai irányzatokba és az ágazatokat, többek között az autóipart érintő
szakmai tanulmányokba, a stratégiákat megalapozó háttérelemzésekbe.
Az ágazat jelentőségét mutatja, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
(NFGM) kiemelt prioritásként kezeli az autóipart és a hozzá kapcsolódó beszállítói
hálózat fejlesztésének kérdését. A minisztérium összetett számításai3 alapján 17 iparágat
hasonlítottak össze az ágazatok globális piaci dinamikája, globális kihívásai,
technológiai trendjei és a komparatív előnyöket mérlegelve. A lista az autóipart hozza ki
a gazdaságot leginkább ösztönző ágazatnak. Bár a járműgyártás globális piaci
dinamikáját tekintve a vizsgált ágazatok között csak a 7. helyet foglalja el, technológiai
fejlődés szempontjából kiemelkedik a többi ágazat közül. A táblázat adatai szerint
komparatív előnyök szempontjából a járműgyártást csak a gyógyszeripar előzi meg.
1. Táblázat: A húzóágazatok kiválasztásának szempontjai

Ágazat

súlyozás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Járműgyártás
Gyógyszeripar
Üzleti és informatikai
szolgáltatások
IT-Számítógép, elektronikai,
optikai termék gyártása
kreatív iparágak
Logisztika
Pénzügyi közvetítés
Villamos berendezés gyártása
Vegyipar
Gépgyártás
Élelmiszeripar
Szálláshely-szolgáltatás
Fémgyártás
Koksz és kőolajgyártás
Textilipar
Bútoripar
Fa és Papíripar

I.
Az ágazat
globális piaci
dinamikája

II.
új, globális
kihívások,
technológiai
trendek

III.
Komparatív
előnyök

Össz.

0,40
6,77
7,13

0,30
7,88
6,75

0,30
6,55
6,88

1,00
7,04
6,94

7,65

6,15

6,48

6,85

6,88

6,88

5,63

6,50

7,39
5,62
7,14
4,96
5,15
5,89
2,94
4,19
3,31
4,43
3,03
3,35
3,02

6,39
5,68
3,33
6,58
5,90
4,70
5,65
3,05
5,53
2,50
4,80
4,35
4,70

4,70
5,83
6,03
4,28
4,68
4,40
6,30
5,75
4,33
4,40
3,78
3,18
2,95

6,28
5,70
5,66
5,24
5,23
5,09
4,76
4,32
4,28
3,84
3,78
3,60
3,50

Forrás: GKM, 2008
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A számítások módszertana számomra nem ismert, ez azonban a táblázat hitelességét nem csorbítja.
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Napjainkra a gépjárműgyártás a külföldi működőtőke befektetéseknek köszönhetően
vált a ma g y a r gazdaság meghatározó ágazatává. Hazánk autóiparában négy
multinacionális vállalati érdekeltségnek van kiemelkedő szerepe, a Volkswagen
érdekeltségbe tartozó Audinak, a General Motors érdekeltségű Opelnek, a Suzukinak, és
a Ford érdekeltségébe tartozó Visteonnak. Ez a négy vállalat adja a közúti
gépjárműgyártó ágazat árbevételének több mint 80 %-át. Magyarországon az ágazatot
export orientáció jellemzi. A hazai legnagyobb 50 exportőr között az utóbbi években 810 gépjárműgyártó vállalat szerepel.4 Ezek a vállalatok adják az ezredforduló óta a
teljes magyar export 8-10 %-át. Az iparág igazi jelentőse azonban hálózatos jellegéből
ered, amely egy részről maga után vonja több kapcsolódó ágazat – így például a gumiés műanyaggyártás, textilipar, üveggyártás – fejlődését, más részről lehetővé teszi a
tudás- és technológia-transzfer létrejöttét.
Az autóipar dinamikusan fejlődő globális ágazat, amelyet bár súlyosan érint a jelenleg
érvényesülő gazdasági válság, hosszú távon mégis az egyik olyan ágazat, melynek
dinamikus fejlődése nemcsak megjósolható, de egyben elkerülhetetlen is globalizálódó,
felgyorsuló világunkban. A közlekedési eszközök technológiai fejlődése dinamikus,
ezért a legújabb modellek gyártása csúcstechnológiát képvisel. Kérdés, hogy
Magyarországon milyen mértékben valósulnak meg az ágazat sajátosságaiból adódó
előnyök, azaz sikerül-e a magyar beszállítóknak bekapcsolódniuk az autóipari
értékláncba, továbbá létrejön-e a hazai tudástőkét gyarapító technológia transzfer a
multinacionális nagyvállalatok és a hazai vállalkozások között.
Disszertációm a rendszerváltás után hazánkba települő autóipar fejlődésének 15 évét
(1992-2008) tekinti át a hozzá kapcsolódó állami támogatások mértékének és
nemzetgazdasági hatásainak elemzésével. A 2008-ban kibontakozó gazdasági
világválság

autóiparra

gyakorolt

hatásainak

elemzése

nem

tárgya

jelen

tanulmányomnak, mivel az eltelt idő túl rövid, azaz egy év távlatában a trendeket
illetően csak várakozásokról beszélhetünk. Nemzetközi összehasonlításokkal csak
Magyarország versenyképességét tárgyaló fejezetben találkozhatunk. A dolgozat
további részeiben nem bonyolódom összehasonlító nemzetközi elemzésekbe egyrészt
azért, mert a dolgozat tárgyára, azaz a magyar helyzetre és gyakorlatra koncentrálok,

4

Forrás: Figyelő Top200
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másrészt ezek az elemzések akár több másik disszertáció terjedelmi korlátait
feszegetnék.
Az értekezés felépítését tekintve elemző jellegű munka, amely alapvetően két részre
tagolódik. Az első részben igyekszem összefoglalni azokat a világgazdasági és hazai
trendeket, amelyek az autóiparra jellemzőek, továbbá képet alkotok az autóipari
beszállítói hálózat szerkezetéről és működéséről. Képet alkotok, tehát mélységeiben
nem elemzem azt, hiszen ezt a témát átfogó és nem csekély terjedelmű szakirodalom
dolgozza fel. A disszertáció terjedelmi korlátjára való tekintettel inkább az újszerű
megállapításokat eredményező második részre koncentrálok. Az első logikai részből ki
fog derülni, hogy tulajdonképpen húzóágazat-e az autóipar Magyarországon és mint
ilyet, érdemes-e egyáltalán a gazdaságpolitika kiemelt prioritásaként kezelni, azaz a
támogatási rendszer kialakításakor és a források szétosztásakor kitüntetett figyelemben
részesíteni. Mindezek az információk szükségesek ahhoz, hogy a második nagy logikai
részben bemutatott elemzés után – ahol ágazati bontásban vizsgálom a GVOP során
szétosztott állami támogatásokat – szakmailag megalapozott következtetéseket és
megállapításokat vonhassak le.
Magyarország alapvető érdeke, hogy a gazdaságpolitika olyan területeket támogasson,
melyek hatással vannak a nemzetgazdaság egészére és a trendek alapján hosszú távú
fejlődési lehetőséget kínálnak. Tanulmányomban olyan átfogó képet nyújtok a magyar
autóipar helyzetéről és illeszkedéséről a nemzetközi munkamegosztásba, amely alapot
biztosít az iparágat érintő támogatási rendszer átdolgozásához, továbbfejlesztéséhez.
Dolgozatom esszenciája egy olyan ágazat-specifikus fejlesztési program, amely az
autóipar esetében rámutat a leghatékonyabb beavatkozási pontokra.

1.2. Kutatási módszertan
A kutatás során széles körű magyar- és idegen nyelvű szakirodalmat dolgoztam fel. A
járműgyártás ágazat tanulmányozásával töltött évek alatt folyamatosan nyomon
követtem a témában megjelenő újság és folyóirat cikkeket. Munkám során számos
konferencián,

illetve

szakmai

megbeszélésen

vettem

részt.

Volt

alkalmam

tanulmányozni a gazdaságpolitikai programokat és a kapcsolódó dokumentumokat.
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Betekintést nyertem a gazdasági minisztérium megrendelésére készült ágazati és
versenyképességi tanulmányokba, felmérésekbe, így lehetőségem nyílt naprakész
információkat gyűjteni a gazdaság és iparágainak aktuális állapotáról, a tervezett és
megvalósított

nagyberuházásokról,

az

adható

állami

támogatásokról

és

feltételrendszerükről.
Gazdasági elemzésem alapjául szekunder adatok szolgáltak. A KSH, MNB, TÁRKI,
továbbá az EMIR-ből nyert adatok új összefüggésekben történő elemzése, egyéni és
újszerű következtetések levonását eredményezték.
A hazai járműgyártás ágazat elemzéséhez felhasznált legtöbb adat a KSH adatbázisából
származik. Az adatgyűjtést összehasonlíthatóság szempontjából megnehezítette, hogy a
KSH statisztikai adatgyűjtése a vizsgált időszakban többször megváltozott. Az
összehasonlítató adatok összegyűjtése érdekében a KSH honlapján fellelhető adatokat a
statisztikai hivatal könyvtárában történő kutatással egészítettem ki. Az adattáblákat a
2008-ban aktualizált adatok felhasználásával állítottam össze.
Az iparstatisztikai adatokat a KSH a tevékenységek 2008. január 1-től érvényes ágazati
osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerint publikálja, mely összhangban van az
Európai Unió tevékenységi osztályozásával (NACE Rev. 2). Korábbi nagyobb
változások 1992-ben (TEÁOR ’92) és 1998-ban (TEÁOR ’98) voltak.
A KSH-ban a statisztikai megfigyelés köre 1998-ban változott. A több mint 49 főt
foglalkoztató vállalkozásokat teljes körűen, az 5–49 főt foglalkoztató vállalkozásokat
reprezentatív módon figyelik meg, a kevesebb,mint 5 őt foglalkoztató vállalkozások
tevékenységét jellemző adatokat pedig becslik. A becsléshez az utolsó két év áfaadatait, az értékesítés értékesítési irányok szerinti megoszlását és a működő
vállalkozások tárgyhavi számát használják.
A statisztikai főtevékenység megállapításának eljárási szabályai 2003-ban megváltoztak
a KSH-ban5 A statisztikai adatgyűjtések 2003-tól az új szabályok szerint számított
statisztikai főtevékenység figyelembevételével történnek. A statisztikai főtevékenység
5

A statisztikai főtevékenység megállapításának eljárási szabályait Statisztikai Közlöny 2003 évi 5–6.
számában közzétett, a KSH elnökének 9003/2003. (SK. 5–6.) KSH számú közleménye ismerteti.
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szerinti adatgyűjtésre való átállás következtében egyes adatszolgáltatók ágazati
hovatartozása

a

bázishoz

képest

megváltozott,

ami

az

adatok

időbeli

összehasonlíthatóságát esetenként érinti. Egy-egy szakágazat árbevételét és létszámát
egyetlen vállalkozás átsorolása is módosíthatja, különösen, ha egy nagyobb árbevételű
vállalkozás kis súlyú szakágazatba került. A változások hatása az aggregációs szint
növekedésével mérséklődik, mert hatása nagyrészt kiegyenlítődik, két számjegyes
ágazati szinten pedig csekély elmozdulást okoznak a bázishoz mérten.
A második nagy tematikai részben a támogatások elemzésénél az EMIR adatbázisából
nyert adatokat használtam fel. Az EMIR használatakor tudni kell, hogy az adatfeltöltés
és adattisztítások következtében az adatbázis tartalma folyamatosan változik, ezért
fontos az adatok szűrésének időpontja. Elemzéseimhez az adatbázisból 2007. augusztus
31-én szűrt adatokat használtam, amelyek a 2004-2006-ig terjedő időtartamra
vonatkoznak, így az adatbázis kezeléséből adódó sajátosságok miatt ezekben az
adatokban jelentősebb eltérés ma sem mutatkozhat.
Empirikus kutatást mélyinterjús módszerrel végeztem 2006-ban a beszállítói hálózathoz
kapcsolódás kihívásainak feltérképezése érdekében. Babbie [2000] a műfaj előnyének
említi, hogy a mélyinterjús módszer mélyebb megértést tesz lehetővé a hagyományos
kérdőíves kutatásokkal szemben. Mivel két vállalatot vizsgáltam az autóipari értéklánc
más-más szintjéről kiragadva, ezért a kutatás nem reprezentatív, leginkább más
kutatóintézetek által végzett felmérések saját tapasztalattal való alátámasztására szolgál.
A szubjektivitás miatt a kutatási eredmények nem általánosíthatók és nem
számszerűsíthetők, így statisztikai elemzés alapjául sem szolgálhatnak. A módszer
előnye azonban, hogy a beszélgetések során olyan témák is felszínre kerültek, amelyek
az általam kidolgozott kérdőívben nem szerepeltek, azonban hasznos tanulságok
levonását eredményezték.

1.3. Az iparág lehatárolása
Talán triviálisnak tűnik a fogalmi lehatárolást az autó meghatározásával kezdeni, de
mélyebben belegondolva rájövünk, hogy ez nem is olyan egyszerű feladat. Az autó
illetve kocsi szó hallatán mindenki számára világos miről beszélünk, mégis más-más

13

kép jelenik meg lelki szemeink előtt. Bár az autó, mint használati eszköz fejlődésének
nyomon követése nem tárgya jelen értekezésnek, mégis meg kell említeni, hogy az autó
100 éves múltja során jelentős technikai és formai változásokon ment keresztül a vevői
igényeket követve. Az autó, azaz a közúti személyszállító eszköz fogalmát véleményem
szerint legprecízebben a 1995. évi CXVII. (SzJA) tv. 3. § 45. pontja határozza meg,
mely szerint a „Személygépkocsi: négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt
olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására
alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a
gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak
minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett
együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek
rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel
egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására
bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés
eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor.”
Az autóipar statisztikai fogalomként Magyarországon nem létezik. A statisztikai
adatokon alapuló elemzésekhez ezért tanulmányomban a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) TEÁOR DM kategória6 (Járműgyártás) alatt szereplő adatokat használom fel.
TEÁOR szerinti jelölések illetve ágazati alábontás:
DM

Járműgyártás

34

Közúti járműgyártás

34.1

Közúti gépjármű gyártása

34.2

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

34.3

Közúti járműmotor, - alkatrész gyártása

35

Egyéb jármű gyártása

A KGST megszűnését7 követően a hagyományos autóbusz és nehézgépjármű gyártás
megrendelések híján összeomlott. Az újraéledő hazai gépjárműgyártás az országba
települő autógyártással foglalkozó, multinacionális cégek leányvállalatainak (Suzuki,
GM, Audi) köszönhető. Ma a termelési érték 95 százalékát a közúti járműgyártás
6
7

a hivatalos adatgyűjtésben 1998-ban bevezetett új tevékenységi osztályozási rend szerint
1991. június 28.
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(TEÁOR 34) ágazatban tevékenykedő vállalatok adják, ezért a DM kategória ezeknek a
személyautó összeszerelő üzemeknek és beszállítóinak gazdasági eredményeit tükrözi.
Tanulmányomban ennek megfelelően a járműipar illetve autóipar kifejezéseket, mint
egymás szinonimáit használom.
Az ágazati adatok elemzése kapcsán figyelembe kell venni, hogy a KSH-nál a
tevékenységi besorolás a gazdálkodó szervezetek egészére vonatkozik. Ez azt jelenti,
hogy a magyar statisztika a főtevékenység alapján a vállalat egészét sorolja be, nem
különbözet meg szakosodott egységeket. Különösen a nagyvállalatok esetén gyakori,
hogy jelentős mértékű a másodlagos tevékenységek aránya, de ezek az adatokban
főtevékenységként kerülnek kimutatásra. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a
járműipari beszállítók egy része – különösen a beszállítói piramis alsó szintjein – nem a
járműipar alá van besorolva. Így például az üléshuzat gyártók jó eséllyel a textiliparhoz
tartoznak, míg a gumiabroncs gyártók és műanyagüzemek a „gumi-, műanyag termék
gyártása” ágazat létszámát gyarapítják. A statisztikai számbavétel sajátosságai tehát a
járműgyártást valós jelentőségénél kisebbnek tüntetik fel.

1.4. Húzóágazat illetve húzószektor fogalma
A gazdaságpolitika célkitűzése, hogy olyan ágazatokat támogasson, melyek a magyar
gazdaság egészére pozitív hatást gyakorolnak. Divatos szóhasználattal ezeket az
ágazatokat „húzóágazatként” szokták emlegetni. Sokszor a dinamikusan fejlődő
iparágakat is így nevezik, de beszélnek az egyes gazdasági ágakon belüli
húzószektorokról is, mint például a turizmuson belül a falusi turizmus. Mindenki
használja, de valójában a fogalom tartalma nem tisztázott [Havas, 2005].
Maga a fogalom „húzóágazat” a közgazdasági irodalomban a hetvenes évek közepén
jelent meg.8 Korábban, azaz az ötvenes, hatvanas években használt hasonló jellegű
kategória a „dinamikus ágazat” volt. Mára a két fogalom összemosódott, csak a
szóhasználat különbözik. A húzóágazat magába foglalja a dinamikus fejlődést is, de a
dinamikus fejlődés sem képzelhető el környezetétől elszigetelten.

8

MSZMP Központi Bizottsága 1977. október 27-i ún. struktúrapolitikai határozata is tartalmazza
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Disszertációm makrogazdasági elemzéseket tartalmaz, ezért a fogalom értelmezésénél
és tartalmának meghatározásánál a húzóágazatot, mint a nemzetgazdaság egészét érintő
makrogazdasági fogalmat vizsgálom. Értelmezésem szerint húzóágazat az, amely a
gazdaság egészére jelentős pozitív hatást gyakorol azáltal, hogy:
-

az ágazat makrogazdasági mutatói: termelési értéke és exportja jelentős szeletet
képviselnek a nemzetgazdaság teljesítményéből,

-

fejlődési dinamikája meghaladja az átlagot,

-

foglalkoztatásra gyakorolt hatás jelentős,

-

minőségi humántőkét igényel,

-

élen járó technológiai színvonalat képvisel,

-

folyamatos termékfejlesztést igényel így serkentve a K+F és innovációs
folyamatokat,

-

keresletet támaszt más ágazatok termékei iránt elősegítve a vállalati
együttműködések kialakulását, elmélyülését.

Egy ágazatnak tehát minél több felsorolt tulajdonságnak eleget kell tennie ahhoz, hogy
valóban húzóágazatként kezelhessük. A legfontosabb kitétel azonban az, hogy húzóilletve toló hatást gyakoroljon gazdasági környezetére. Hiába alakul ki egy dinamikusan
fejlődő, csúcstechnológiát képviselő, magas termelési értékkel és kiemelkedő exporttal
rendelkező ágazat, ha szigetszerűen, enklávé jelleggel működik, azaz nincs kapcsolata a
gazdaság többi ágazatával. Majoros Pál [1987] a húzó és toló hatásokat négy csoportra
osztja. Egy iparág technikai húzó hatást fejt ki, ha a termelésben felhasznált alkatrészek
minősége és technológiai színvonalával szemben nagyobb követelményeket támaszt.
Technikai toló hatást gyakorol a szektor, ha az általa gyártott termékek emelik más
ágazat termelési színvonalát. Keresleti húzó hatásról beszél akkor, amikor az ágazat
növeli más ágazatok termékei iránt a keresletet. Kínálati toló hatás érvényesül, ha a
szektor termékeit felhasználó további területek bővíteni tudják termelésüket.
Majoros különbséget tesz húzóágazat és húzószektor között. Szerinte nemzetgazdasági
szinten nem ágazatot, hanem szektort kell fejleszteni, tehát az ágazatot komplexitásában
vizsgálva a gazdasági környezetéből nem kiragadottan. Az én értelmezésemben ez azt
jelenti, hogy egy ágazat fejlesztése nem csak magát az iparágat érinti, hanem
makrogazdasági környezetét is, így az oktatást, kutatás-fejlesztést, technológiát,
értékesítést és a beszállítói hálózatot is.
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Az autógyártás viszonylag rövid története alatt olyan technológiai, szervezeti illetve
termelés-szervezési forradalmat indított, amely hatással volt más ágazatok fejlődésére.9
Dolgozatom első felében arra kívánok fényt deríteni, hogy az autóipar hazánkban is
húzóágazat-e és mint ilyen érdemes-e a fejlesztéspolitika kitüntetett figyelmére.
Magyarországon az autóipar tekintetében beszélhetünk-e tovagyűrűző gazdasági illetve
társadalmi hatásokról? Az autóipari értéklánc hazánkba települt része fejlődésével
magával húzza-e, szükségessé teszi-e más ágazatok fejlődését? Beszélhetünk-e
technológiai hózó hatásról? Magyarországon a nemzetgazdaság részévé vált-e vagy
enklávé jelleggel működik a gazdaság többi ágazatától elszigetelődve?

9

Lásd például: fordiznus, toyotizmus
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II. Az autóipar helyzete és fejlődési tendenciái
2.1. Globális és regionális kitekintés
A magyar autóiparban zajló folyamatok természetesen nem függetlenek a globális
hatásoktól. Ebben a fejezetben megvizsgálom az autóipar nemzetközi trendjeit és az
autóipari összeszerelő üzemek területi elhelyezkedését Közép- Kelet Európában.
2.1.1. Az autóipar piacszerkezeti sajátosságai és nemzetközi trendjei
Az autóipar húzóiparágnak számít az egész világon. Világszerte megfigyelhető ipar- és
innováció politikai jelentőségét horderejét azonban nem csupán maguk a gépkocsi
összeszerelő üzemek biztosítják, hanem a hozzájuk kötődő K+F tevékenység és az
egész feldolgozóipart behálózó autógyártáshoz kapcsolódó iparágak úgy, mint
műszergyártás, gépgyártás, műanyagipar, gumiipar és még folytatható a sor a
legegyszerűbb csavar megmunkálásáig. A kapcsolódó iparágakból kerülnek ki az
autóipari integrátor- és beszállító vállalatok. Az autóipar volumene impozáns. 2007. évi
adatok szerint a globális GDP 15 százaléka az autóiparban és a hozzá kapcsolódó
iparágakban keletkezik. Az autógyártás világszerte 8,8 millió embert foglalkoztat az
összeszerelőket és az első, második körös beszállítókat belevéve. A világ autóinak 32
százaléka az USA-ban, 30 százaléka Ázsiában és 28 százaléka Európában készül.10
1. Ábra: Az autógyártás nemzetközi trendje
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Globalizáció és tőkekoncentráció
Az autóipar mára egyértelműen a világgazdaság globalizálódásának első számú
hajtóerejévé vált. Jól mutatja ezt az ágazat transznacionalizációs indexe11, amely az
elektronikához, az olajiparhoz és az élvezeti cikkek gyártásához hasonlóan a
tevékenység erős nemzetköziesedettségére utal. Ezt a folyamatot az igen nagyfokú
koncentrációt mutató transznacionális vállalatok hordozzák. Egyre markánsabban
integrált szervezeti struktúra élén, tíz vezető autógyártó vállalat adja a termelés mintegy
háromnegyedét. Tevékenységük közel felét az „anyaországon” (home country) kívül,
külföldön (host country) folytatják, előtérbe állítva a globalizációs folyamatot tápláló
vállalati terjeszkedést és a koncentrációt [Gereffi–Humphrey–Sturgeon, 2005]. Az
anyavállalattal való szoros kapcsolat erős függőségi helyzetet teremt a leányvállalat
számára, így az anyavállalatot érintő folyamatok – mint például az Amerikai Egyesült
Államokból kiindult 2008-as válság – rövid időn belül globális tendenciává válnak.
Az összeolvadások nyomán ma már 10 ujjunkon megszámolhatjuk a piacot uraló
márka-csoportokat General Motors, DaimlerChrysler, Ford, Renault-Nissan, Toyota,
VW, PSA, Fiat, illetve a BMV csoportot. Ezek a hatalmas márka-csoportok, mint
sajátos profit centrumok a köréjük épült és szerveződött globális árulánc (global
commodity chain) vezérlő termelés-szervező kontrollpontjai. Az erősen tőke- és
technológiaigényes iparágakban, mint az autóiparban, a repülőgépgyártásban, vagy a
számítógépgyártásban, éppen a nagy tőke és technológia igény miatt ez a kontrollpont a
termék végső összeszerelésének fázisa (továbbiakban OEM12). Ezt a fázist kizárólag
nagy tőkeerős transznacionális végtermékgyártó vállalatok, az „OEM”-ek töltik be,
irányításuk alatt tartva a globális árulánc mentén mind a háttér (backward linkages),
mind az előrevezető (forward linkages) termelői kapcsolatokat és fázisokat. Ezekre a
gyártó vezérelte termelési láncolatokra jellemző, hogy gyakran több tízezer beszállító
vállalatra kiterjedő, hierarchikusan felépülő vertikális hálózatot alkotnak [MüllerStewens–Gocke, 1995]. A tőkekoncentráció nyomán Frauenhofer-Institut előrejelzési

szerint 10 év alatt, 2015-re a teljes beszállítói kör létszáma 30 ezerről nagyságrendileg a
11

A transznacionalizációs index egyetlen mutatóba sűrítve fejezi ki azt, hogy milyen gazdasági erővel
jelenik meg a vállalat külföldön, és azt, hogy mennyire nemzetközi a vállalat tevékenysége,
tevékenységének (hány százaléka zajlik a vállalat anyaországán kívül. A transznacionalizációs index a
következő 3 mutató átlaga: a külföldi eszközök aránya az összes eszközben, külföldi eladások aránya az
összes eladásban, a külföldi alkalmazottak aránya az összes alkalmazotthoz.
12
OEM = Original Equipment Manufacturer
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tizedére, 3 ezerre fog csökkenni. Az előrejelzés túlzónak tűnhet, de a trendet mégis jól
szemlélteti.
Regionális koncentráció
Világviszonylatban is megfigyelhető a regionális koncentráció, hiszen hálózatos iparág
lévén a beszállítók az OEM-ek köré csoportosulnak. Ez azt jelenti, hogy az ágazat
kivételesen érzékeny a nagy-globális makro-régiók közötti versenyre és ebben
különleges jelentősége van annak, hogy az egyes versengő régiókon belül mennyire
integrált a megfelelő globális áru- és értékláncok közötti hálózati kapcsolatrendszer.
Úgy tűnik, hogy a bővítési folyamattal az EU sikeresen ki tudja használni
félperifériájának, illetve perifériájának erőforrásait – a túlzott mértékű távol-keleti
tevékenység kihelyezést ellensúlyozva – az összversenyképesség növelése érdekében.
2. Ábra: Autóipari OEM-ek a Közép-kelet európai régió országaiban

Forrás: ITDH, 2008. május

Figyelemre méltó trend, hogy az autógyártásban az Európai Unió globalizációs
pozícióját erősítendő, egyre markánsabban felfedezte a „hátsó udvarát”. Az
előrejelzések szerint ugyanis meghatározó járműipari trend az újonnan csatlakozott
Kelet-közép európai országokba való tevékenység kihelyezés és az ezzel járó regionális
koncentráció. Magyarország lehetőségiet alátámasztja, hogy a felmérések szerint a
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beszállítók háromnegyed része az összeszerelő üzemek 200 kilométeres körzetében
helyezkedik el [McKinsey, 2003].
Fokozódó verseny és túlkínálat
A nemzetközi autógyártásban a fokozódó verseny és a túlkínálat dominál. Napjainkban
egyre nehezebb új autót értékesíteni, ezért az autógyárak kemény árversenybe
bonyolódnak. A beszállítói lánc csúcsán elhelyezkedő autógyártók, OEM-ek és első,
második körös beszállítóik saját hasznukból vonakodva engednek, ezért a költségeiket
beszállítóik révén kívánják csökkenteni, így ez a hatás végigvonul a beszállítói lánc
egészén és a képzeletbeli tápláléklánc legalján realizálódik. Az árverseny terheinek
viselői tehát a sokadik körös részegység illetve alkatrész beszállítók, akik a
viszonylagos anyagi biztonságot teremtő beszállítói státuszért cserében kénytelenek
meghozni azt az anyagi áldozatot, hogy egyre kisebb haszonkulccsal dolgoznak
növekvő világpiaci nyersanyag (például: acél és kőolaj) árak mellett. Az árverseny
hatásai ezért a beszállítói lánc alsóbb szintjein érvényesülnek leginkább.
A fokozódó verseny hatására a megváltozott a japán és nyugat-európai autógyárak
viszonya is. Egyre jellemzőbbé válik a stratégiai szövetségek kialakítása. Az európai fél
termelési és technológiai tapasztalatokkal gyarapíthatja tudását, míg a japán fél
értékesítési csatornákhoz és piachoz jut az együttműködés által [Lorenzoni-Lipparini,
1999]. Példaként a Honda és Rover, továbbá a Mitsubishi és Volvo együttműködését
említhetjük. A megváltozott érdekek a vállalat céljainak újragondolását eredményezi,
amely idővel a teljes beszállítói lánc átformálódását eredményezi.
Értéknövelő folyamatok kihelyezése
Szintén érzékelhető trend, hogy az OEM-ek termelés-szervezési és költségleszorítási
törekvéseik keretében az innovációs, értéknövelő tevékenységet kiszervezik, azaz ezt a
tevékenységet is egyre lejjebb nyomják a beszállítói láncon. A globális értéklánc
alapján hasonló koncentrációs folyamat jellemzi az első és második körös beszállítókat
is. Ma már a kutatás-fejlesztés nagy részét nem az OEM-ek, hanem az első és második
körös beszállítók végzik, de stratégiájukra egyre inkább jellemző, hogy ezt a
tevékenységet ők is szívesen ráterhelik beszállítóikra.
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Érdekes kérdés, hogy a technológia transzfer a beszállítói lánc mely szintjéig valósulhat
meg, hiszen van egy technológiai ésszerűségi határ, azaz a részegységek alatt az
innováció kevéssé értelmezhető. Lall [1992] szerint a technológiai képesség négy
szintre bontható. A legalsó szinten a technológiát működtetni képes cégek állnak.
Következő szint a technológiákat integrálni képes vállalatok szintje. A technológiát
adaptálni képes vállalkozások ismét egy magasabb szintet képviselnek a technológiai
láncolatban. A lánc csúcsát a valódi innovatív késséggel rendelkező vállalatok
képviselik, akik képesek olyan fejlesztések létrehozására, amelynek segítségével lépést
tudnak tartani versenytársaikkal. A technológia transzfer legjelentősebb korlátja
azonban az erre a célra mozgósítható tőke mértéke lehet. A tudástőke többnyire jelen
van a beszállítói lánc alsóbb szintjein is, azonban az anyagi tőke hiánya ezeken a
szinteken jellemző leginkább.
Az innováció, az új technológiák kidolgozása létfontosságú egy olyan dinamikusan
modernizálódó iparágban, mint az autóipar. Egyre több a típusváltás illetve szérián
belüli módosítás, egyre több elektronika kerül beépítésre, ezzel szemben egyre
kevesebb az idő a tervezésre és tesztelésre. Ennek következtében 15 év alatt 2004-re
megháromszorozódott a visszahívások száma. A meghibásodások jelentős részét a
járművekbe épített elektronika okozta.
Az értéknövelő folyamatok kihelyezése révén az első körös beszállítók olyan
tevékenységi köröket kezdtek ellátni, amelyeket addig kizárólag az OEM-ek végeztek.
A folyamat következményként ezek a beszállítók úgynevezett „half-OEM”, azaz „félOEM”-ekké nőtték ki magukat [Kemenczei, 2006a]. Nem csoda hát, hogy költségeiket
az OEM-ekhez hasonlóan, a fent említett módon, beszállítóikon keresztül kívánják
csökkenteni. Ebbe a csoportba soroljuk például a bizonyos típusok végösszeszerelését is
végző Magna-Steyr-t, amely a SAAB, a Chrysler, a Jeep, a Mercedes, a BMV egyes
típusait állítja össze.
A teljes technológia lánc mind hosszabb szakasza szerveződik ki a gyártótól, így a
végső összeszerelés alacsony hozzáadott értéktartalmú tevékenységgé redukálódik,
megnövekszik az alkatrészgyártók súlya. Az autóipari OEM-ek a teljes termék
hozzáadott értékének csupán 30 százalékát termelik. A fennmaradt 70 százalék így a
beszállítóknak marad, ezzel mintegy felértékelve ezen úgynevezett első szintű szállítók
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szerepét. A trendeket tekintve 2015-re jelentősen emelkedni fog a kihelyezett
értéknövelő folyamatok aránya, azaz beszállítóknak egyre komplexebb elvárásoknak
kell eleget tenniük. A folyamatok kihelyezésével eljuthatunk addig a pontig, amikor az
OEM-ek által előállított érték 20 százalékra csökken [Neuner, 2004] és szerepük
kizárólag

a

marketingre,

kereskedelemre,

tervezésre

és

pótalkatrész

ellátási

folyamatokra fog korlátozódni, míg a többi folyamatot csak felügyelik. Ezt a trendet
megfigyelve már érthető, hogy ezzel egyidejűleg törvényszerű az első-második szintű
beszállítói kör fent említett drasztikus szűkülése, hiszen az egyre összetettebb feladatok
ellátására csakis a megfelelő fizikai és humán (!) tőkével rendelkező vállalatok képesek.
A költségcsökkentés másik iránya az alacsony költségű országokban történő végszerelés
illetve gyártás. Ennek a folyamatnak köszönhetően megnőtt Ázsia jelentősége, nemcsak
az autóiparban, de a gazdaság más területein is.
2.1.2. Az autóipar területi koncentrációja
A működő tőkebefektetésekért folyó versenyben egy ország vonzerejét három nagy
tényező csoport befolyásolja: gazdaságpolitikai tényezők, üzleti környezet, és
gazdaságossági

tényezők.

Magyarországon

a

gazdaságpolitikai

tényezők

a

rendszerváltást követő években játszottak meghatározó szerepet, melyek alakítása
kormányzati feladat. Ezek közé tartozott a kiszámítható és stabil gazdasági, politikai és
társadalmi környezet biztosítása, a piacgazdaság intézményi kereteinek kialakítása, a
privatizáció, a liberalizációra épülő külkereskedelem politika, valamint a működő
tőkebefektetéseket vonzó adókedvezmények. Az 1990-es évek közepétől az üzleti
környezethez

kapcsolódó

tényezők

váltak

dominánsabbá,

úgymint

a

helyi

adókedvezmények, a vámszabad területi státusz, valamint olyan befektetés-ösztönző
eszközök, mint például az ipari parkok és beszállítók támogatása az integrátori
programmal. Az ezredforduló óta egyre inkább a gazdaságossági tényezők kerülnek
előtérbe, ide értve a piac nagyságát, az erőforrások és a hatékonyságot befolyásoló
tényezőket. A magyar piac mérete miatt kevéssé meghatározó a piac vezérelte
működőtőke befektetés, sokkal inkább az erőforrás és a hatékonyság vezérelte
befektetések a jellemzőek. Az erőforrások közül az alacsony költségű és szakképzett
munkaerőt, valamint a közlekedési útvonalakat emelhetjük ki. A gépjárműgyártásban
továbbra is meghatározó az erőforrások szerepe. E tényezők súlya azonban idővel
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várhatóan csökken, és sokkal inkább a hatékonyságot befolyásoló tényezőkre terelődik a
hangsúly. A hatékonyság vezérelte működő tőkebefektetések az erőforrások költségére,
a termelékenység növekedésére, az input (szállítási, kommunikációs) költségekre és a
regionális integrációk révén realizálható alacsonyabb költségekre építenek.
3.Ábra: Nem rezidensek magyarországi közvetlen tőkebefektetéseinek állománya a
járműiparban (milliárd forint)
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Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

A toyotizmus kiteljesedését kísérő jelenség, hogy a fejlett országok autógyártói
nagyarányú termelés-kihelyezésbe kezdtek a feltörekvő és fejlődő országokban első
sorban az alacsony termelési költségek kihasználása és piacszerzési motivációval
[Fujita-Hill, 1995]. Az 1990-es évektől induló trend kibontakozása egybe esett a
magyarországi rendszerváltozással, amely lehetővé tette a közvetlen külföldi tőke
(FDI13) beáramlását hazánkba.
A ’90-es évektől egymás után több multinacionális autógyár is Magyarországot
választotta új beruházása színhelyéül. A Ford a jelentős gépipari hagyományokkal
rendelkező Székesfehérváron alapított telephelyet. A General Motors az osztrák határ
menti Szentgotthárdon kezdte meg az Opel-összeszerelését. A japán Suzuki
Esztergomba telepítette gyártását. A Volkswagen csoporthoz tartozó Audi hazánk egyik
ipari centrumában, Győrben valósította meg beruházását. Az összeszerelő üzemek
letelepedését hamarosan követték a velük szoros kapcsolatban álló beszállítók és
alvállalkozók, akik többnyire megrendelőik közvetlen közelébe települtek. A VAW a
13

Foreign Direct Investments
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győri Audi, a Sumimoto az esztergomi Suzuki kiszolgálására létesített hazánkban
beruházást.
4. Ábra: Autóiparban működő vállalkozások területi elhelyezkedése Magyarországon

Forrás: ITDH, 2008

Közvetlenül a rendszerváltást követő autóipari beruházások többsége hazánk északnyugati térségébe koncentrálódott a nyugati országrész viszonylagos fejlettségének és
az uniós piac közelségének köszönhetően. A kiváló földrajzi elhelyezkedés, megfelelő
közlekedési infrastruktúra, a meglévő magas műszaki kultúra illetve ipari tradíciók és a
rendelkezésre álló relatíve olcsó szakképzett munkaerő, továbbá a kormány befektetés
ösztönzési politikája mind nagy súllyal szerepeltek a telephely kiválasztásban. Ebben a
térségben a hosszú távú fejlesztéseket a szakképzett munkaerő hiánya, amely az
ezredforduló

utáni

években

jelentkezett,

erősen

bekorlátozza.

Részben

a

gazdaságpolitikai erőfeszítéseknek is köszönhetően mára előtérbe került a helyi
felsőoktatási intézmények − Budapesti Műszaki Egyetem, győri Széchenyi István
Egyetem, veszprémi Pannon Egyetem − szerepe az ipari kutatás-fejlesztési és
innovációs tevékenységben, illetve a szakember utánpótlásban.
A nagy nemzetközi autógyártók és az őket követő, sokszor szintén nagy multinacionális
cégek leányvállalataiként betelepülő beszállítóik, valamit a gépjárműipar hazai
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képviselői, köztük számos kis- és középvállalkozás telephelyének többsége ÉszakDunántúlra [Grosz, 2004] illetve Budapest és környékére koncentrálódik. A főváros
mellett

kiemelkedik

Győr,

Székesfehérvár,

Esztergom,

Tatabánya,

Sopron,

Zalaegerszeg, Veszprém, Szombathely és szűkebb térségük. Munkavállalói létszám
szempontjából azok a régiók emelkednek ki, ahol a 3 nagy multinacionális cég
telephelyei találhatók. A Nyugat-dunántúli térségben a több mint 5800 főt foglalkoztató
Audi és a 700 főt foglalkoztató GM üzemel, a Közép-dunántúli régióban pedig a 6000
embernek munkát adó Suzuki-gyár működik.
5. Ábra: A járműipari vállalkozások és foglalkoztatottak területi megoszlása (2006)
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Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

A Közép- és Nyugat-dunántúli régióban ma még jellemzőek a lokációs együttható14
kiugróan magas értékei, ez azonban a közeljövőben várhatóan megváltozik [Grosz,
2003]. A Mercedes Kecskemétre tervezett beruházásának megvalósítása 2010 után
várhatóan felértékeli a Dél-alföldi régió szerepét a hazai járműgyártásban. A keleti
országrész fejlődésével, továbbá a keleti piacok jelentőségének felértékelődésével
párhuzamosan a járműgyártásban érdekelt térség határai kitágulnak, kelet felé tolódnak.

2.2. Hazánk versenyképessége az autóipari befektetésekért folyó
küzdelemben
A versenyképesség makroszintű értelmezésére nem áll rendelkezésre definíció, mivel a
fogalom nem vezethető le a közgazdaságtan egyik paradigmájából sem, azaz elméletileg
nem lehet definiálni [Kemenczei, 2006b]. Kozma szerint valójában „a nemzetközi
piacon jól prosperáló árukkal és vállalatokkal rendelkező nemzetgazdaságról” kellene
14

Lokációs együttható: a régióban foglalkoztatott járműipari alkalmazottak aránya a foglalkoztatottakon
belül elosztva az országos aránnyal.
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beszélni. „Versenyképes” az a nemzetgazdaság, melynek vállalatai zömében
versenyképesen szerepelnek a külpiacon, többségében versenyképes árukkal, ezzel
hozzájárulva a nemzetgazdaság belső és külgazdasági prosperálásához [Kozma, 1995].
A versenyképes gazdaság képes a nemzetközi tényezőáramlás egyik mobil
tényezőjéből, a tőkéből minél többet vonzani és határai között tartani, ezáltal képes a
saját immobil termelési tényezőinek jövedelmezőségét és versenyképességét emelni
[Csáki-Szalavetz,

2004].

A

nemzetgazdaság

szintjén

mért

versenyképesség

tulajdonképpen állapotjelző, amely az egész gazdaság hosszú távú teljesítőképességére
utal [Török, 1999]. Porter [1990] szerint egy gazdaság jövőbeli teljesítőképessége, azaz
egy

nemzet

versenyképessége

iparának

innovatív

képességétől

függ.

Saját

megfogalmazásban a makroszintű versenyképesség elemien keresztül ragadom meg a
fogalom értelmezését. Egy ország világviszonylatban versenyképes, ha
-

az országban termelt javakra (termékek és szolgáltatások) van fizetőképes
kereslet,

-

amelyet az innováció által hosszú távon is fent tud tartani,

-

vonzó befektetési környezetet tud biztosítani a vállalkozók számára,

-

gazdasági szerkezete megengedi a nemzetközi munkamegosztásba való
bekapcsolódást (a komparatív előnyök kihasználása révén),

-

képes magas minőségben újratermelni a humán tőkét.

A versenyképesség fogalma szorosan összefonódik a gazdasági növekedés fogalmával
is. A gazdaságnak tartósan és növekedő értékben kell képesnek lennie a szükségleteket
kielégítő javak és szolgáltatások előállítására, ami generációról generációra növeli a
lakosság életszínvonalát [Kerékgyártó, 2007], hiszen csakis az életszínvonal növekedés
lehet a gazdálkodás végső célja.
A nemzetközi kutatóintézetek saját módszertant dolgoztak ki az egyes országok
versenyképességének

összehasonlíthatóságára.

Ezek

közül

kiemelném

a

két

legközismertebb versenyképességi rangsort, a Institut für Management-Entwicklung
(IMD) vezetőképző és gazdaságkutató intézet World Competitiveness Yearbook című
kiadványát és a World Economic Forum növekedési versenyképességi indexét (Growth
Competitiveness Index). A lausanne-i székhelyű IMD vezetőképző és gazdaságkutató
intézet évente publikálja World Competitiveness Yearbook című kiadványát, amely 55
országot, valamint 7 régiót rangsorol versenyképességük szerint, összesen 323 kritérium
alapján. A ranglista kétharmad részben hivatalos statisztikákon, egyharmad részben az
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IMD szakértőinek felmérésein alapul. Az összesített rangsor a gazdasági teljesítményt, a
kormányzati

hatékonyságot,

a

versenyszféra

teljesítőképességét,

valamint

az

infrastrukturális feltételeket külön értékelő listák eredőjeként áll elő. A World
Economic Forum tényadatok, valamint több mint 11 000 vállalati vezető
megkérdezésére épülő felmérések eredményeinek kombinációjaként készülő jelentése
125 országot rangsorol két fő – különböző súlyozású alindexek felhasználásával
számított – index alapján. Az alapindex, a növekedési versenyképességi index, Growth
Competitiveness Index (GCI), mely az alapvető makrogazdasági feltételek, a
hatékonyságnövelő tényezők, valamint az innovációs tényezők köré gyűjtött
komponenseket foglalja magában. Ezt egészíti ki az üzleti versenyképességi index,
Business Competitiveness Index (BCI), amely a vállalati működés és stratégia, illetve az
üzleti környezet minőségének értékelésén alapul.
A versenyképesség megragadásának sokféleségét nem tárgyalom tovább, inkább rátérek
hazánk lehetőségeire a külföldi tőkevonzás tekintetében. A rendszerváltást követően a
külföldi tőke magyarországi letelepedését elsősorban a magyar és általa a közép-kelet
európai piacra való bejutás motiválta [Némethné, 2000], továbbá az olcsó és jól képzett
munkaerő a gyártási és összeszerelési költségek csökkentése érdekében. Hazánk
Európai Unióhoz való csatlakozásával megindult az a felzárkózási folyamat, melynek
pozitív hatásaival egy időben hazánk fokozatosan elveszíti munkabér alapú komparatív
előnyét. Az elkövetkezendő években a külföldi tőke vonzásának továbbra is fontos
tényezője marad a munkabér és tranzakciós költség, de már nem lesz és nem is
maradhat elsődleges szempont.
2.2.1. Befektetés helyszínének megválasztása
A nemzetközi vállalatokra elsősorban a fogadó ország gazdaságának alapjellemzői
hatnak. A legfontosabb vonatkozások: a piac mérete és a lakosság reáljövedelmének
nagysága, a szakképzettségi színvonal, az infrastruktúra rendelkezésre állása, továbbá
egyéb olyan erőforrások, amelyek megkönnyítik a hatékony termelési szakosodást,
valamint a kereskedelempolitika, a politikai és makrogazdasági stabilitás. Az egyes
említett fundamentális tényezők viszonylagos súlya a beruházás típusától függően
változik.
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Kardinális kérdés, hogy a közép-kelet európai régió és azon belül Magyarország
mennyire versenyképes Ázsiával szemben az autóipari beruházások vonzása
tekintetében. A Boston Consulting Group (BCG) 2005. évi elemzése alátámasztja azt a
feltételezést, miszerint Közép- Kelet Európa (KKE)15 országai a nyugat-európai
vállalatok termelés-kihelyezését figyelembe véve versenyképesek Ázsiával szemben.
Ennek ellenére a BCG kutatásai azt mutatják, hogy a nyugat-európai országok nem
használják ki kellően az alacsony költségű országok lehetőségeit.
A KKE országok, így köztük Magyarország számos területen lehet versenyképes
Ázsiával szemben a nyugat-európai országok tőkekihelyezését illetően:
1) költség versenyképesség
2) piaci lehetőségek
3) munkaerő minősége
4) innovációs képesség
5) üzleti környezet.
1) Költség versenyképesség
A KKE országokban a munkaerő költsége jellemzően négyszer-tízszer olcsóbb, mint
Nyugat-Európában és ez a különbség előreláthatóan csak lassan, fokozatosan fog
csökkenni. Míg a fizikai munka átlagosan háromszor olcsóbb Kínában, mint a KKE
országokban, sok termék teljes költségét tekintve ez a különbség elhanyagolható, ha
figyelembe veszünk más költségnemeket is. Ilyen többletköltséget jelent az ázsiai
termelésben a szállítási költség, az egyes termékeket sújtó behozatali vámok,
esetlegesen mennyiségi korlátozások. Gépjárműgyártás, összeszerelés esetében a
távolságból adódóan megnövekszik az ellátási láncból származó kockázat, mivel a
szállítási folyamat összetett, hosszadalmas és meglehetősen bizonytalan. A KKE régió
költségelőnnyel rendelkezik Ázsiával szemben a nyugat-európai piacra történő
behozatal teljes költségét tekintve.

15

BCG definíciója szerint a KKE országok: Belarusz, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Oroszország,
Törökország, Ukrajna
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6. Ábra: egyes iparágak áttelepülése a magas költségű országokból (HCC) az alacsony
költségű országokba (LCC)16
Penetráció*

Megtakarítás mértéke**

Forrás: Boston Consulting Group, 2005. március
*
Az LCC-kből származó import Nyugat-Európa fogyasztásának százalékában
**
Súlyozott átlagos költségmegtakarítás (BCG elemzés)

Nyugat-Európa számára néhány termék esetében a költségmegtakarítás a KKE
országokban meghaladja az ázsiai országokban elérhető mértéket. A termék és a
gyártási folyamat komplexitása nagyban befolyásolja, hogy milyen adottságokkal
rendelkező országban érdemes termelni. Az autóipar jó példa arra, hogy a nyugateurópai

országok

befektetői

Ázsiával

szemben

jelentős

költségmegtakarítást

realizálhatnak a kelet-közép európai országokban a munkaerő minőségét – képzettség,
megbízhatóság, munkamorál és termelékenység – a földrajzi közelséget és a helyi
beszállítói hálózatot kiaknázva. Az ábra alapján az autóiparban közel 20 százalékos
megtakarítás érhető el az alacsony költségű országokban történő termeléssel, így az
ágazat Ázsiába településének kockázata alacsony.

2) Piaci lehetőségek
Bár a KKE régió lakosságát tekintve lényegesen kisebb, mint Kína – 380 millió lakos
szemben az 1,3 milliárddal – nem jelenti azt, hogy piacként is hátrányos helyzetbe
kerül. A piaci lehetőségeket mérlegelve figyelembe kell vennünk, hogy a két térség
16

HCC-LCC: Egyes kiválasztott NACE 3 és NACE 4 kategóriák alapján (Eurostat)
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megközelítőleg azonos GDP-t (1,289 milliárd dollár) állít elő, továbbá a közép-kelet
európai régióban közel négyszer annyi az egy főre eső GDP (megközelítőleg 4000
USD/fő), ami nagyobb fizetőképes keresletet feltételez. A KKE országokban több mint
25 millió háztartás rendelkezik 7500 dollár feletti éves bevétellel. Ezeknek a
háztartásoknak a száma a 2010-re várhatóan 31 millióra növekszik. Ezek a fogyasztók
egy olyan piacot képviselnek, amely kihasználása épphogy csak megkezdődött.
3) Munkaerő minősége
A KKE országok szakképzett munkásokkal és képzett mérnökökkel rendelkeznek, akik
általában iskolázottabbak, mint Ázsiában élő társaik. Ez az előny azonban az ázsiai
országok gyors felzárkózása által rohamosan csökken. Régiónkban a szakképzett
munkaerő minősége és elérhetősége egyaránt magasnak mondható. Magyarország
tekintetében viszont évek óta problémát jelent a munkaerő elérhetősége és mobilitása.
Autóipari szakemberekből és mérnökökből részben az agyelszívás hatására, de főképp
az alacsony számú szakemberképzés miatt hiány alakult ki. A munkaerő mobilitás
hiánya véleményem szerint nemcsak kulturális, inkább gazdasági okokra vezethető
vissza. Kicsiny országunkban a területi fejlettség különbségeiből adódóan hatalmasak
az ingatlanár különbségek. A munkaerő elérhetősége és minősége kardinális szempont a
befektetések helyszínének kiválasztásában, így a probléma megoldásával Magyarország
sem várhat sokáig, ha nem akarja végleg elveszíteni régiónkon belüli versenyelőnyét.
4) Innovációs képesség
Magyarország adottságai kiválóak a magasabb hozzáadott értéket termelő iparágak
betelepüléséhez,
rendelkezik

mivel

innovációs

hazánk

kiemelkedően

területen.

A

magas

kutatás-fejlesztési

színvonalú

tudástőkével

ráfordítások

GDP-hez

viszonyított aránya még mindig igen alacsony, ráadásul az állami és privát tőke aránya
sem kedvező. A kutatás és fejlesztés rendkívül tőkeigényes tevékenységek, ezért a
többnyire tőkehiánnyal küszködő magyar tulajdonú vállalatok nem tudják felvenni a
versenyt a tőkeerős multinacionális anyacéggel rendelkező, külföldi tulajdonú
beszállítókkal szemben. A járműgyártás az egyik legnagyobb kutatás igényű gazdasági
ágazat, ezért hazánknak arra kell törekednie, hogy minél több gyártó cég helyezze
Magyarországra kutatóbázisát, vagy annak egy részét a hozzáadott érték növelése,
továbbá az összeszerelő üzemek tartós megtelepedése érdekében.
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5) Üzleti környezet
A KKE régió egyes országai, mint például Magyarország, relatíve biztonságos,
kiszámítható üzleti környezetet képviselnek. A politikai, jogi és szabályozási
kockázatok ezekben az országokban jelentősebben alacsonyabbak, mint Ázsiában.
Különösen igaz ez a szellemi tulajdon védelmére, mely területen Kína köztudottan
kihívásokkal küszködik. Az újonnan csatlakozott Európai Uniós tagállamok különösen
biztonságos üzleti környezettel rendelkeznek, hiszen szabályozási kérdésekben a
harmonizáció már megtörtént az EU által előírt szabványokkal. Ami szintén
befolyásolja az általános üzleti környezet megítélését, az az infrastruktúra, beleértve a
szállítási lehetőségeket, telekommunikációt és élhető környezetet.
2.2.2. Befektetési környezet hazánkban
Hazánknak ki kell emelkednie közép-kelet európai országok közül is ahhoz, hogy az
alacsony költségű európai országokba irányuló tőkebefektetésekből jelentős szeletet
tudjon kihasítani. Az autóipar tekintetében a KKE országok között a versengés a
következő dimenziókban folytatódik:
 telephely stratégiai elhelyezkedése;
 adózási feltételek;
 megfelelő infrastruktúra;
 beszállítói háttér;
 rendelkezésre álló munkaerő minősége, költsége.
Ezen felül a mérleg nyelvét az adózási feltételek és az állam motiváltsága, vagyis a
vállalkozásoknak nyújtott támogatás mértéke is kimozdíthatja valamely ország
irányába. A befektetők azt a telephelyet választják, ahol fenti tényezőknek optimális
kombinációt alkotnak. Az egyes beruházó vállalatok tényleges telephely választási
szempontjai egy bizonyos mélységben már jórészt bizalmasak és természetesen
egyediek, ezért az elemzett dimenziók kiválasztásakor a vonatkozó szakirodalomra
támaszkodtam.
 Telephely stratégiai elhelyezkedése
Magyarország geopolitikai helyzete igen összetett. Történelmünk során voltunk
határvonal és védőbástya a keleti és nyugati kultúra között, először a török időkben,
másodszor a II. Világháborút követő politikai megosztottság korszakában, de voltunk a
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germán kultúrkör ipari „partnere” is az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása alatt.
Lassan húsz éve leomlott a politikai és gazdasági fal kelet és nyugat között és hazánk
már 4 éve uniós tagállam, gazdaságára azonban még mindig jellemző az a kettősség,
amely kiemeli igazi gazdasági versenytársai, azaz a volt keleti blokk országai közül:
nemcsak alacsonyabb költségű ország, de ipari kultúráját tekintve rokon Európa
legjobban iparosodott országával Németországgal.
Hazánk potenciális „közvetítő határövezeti” lehetőségét az autóipai befektetők hamar
felismerték és azért választották Magyarországot beruházásaik helyszínéül, mert nyugati
piacaik hazánkból könnyedén elérhetőek, ugyanakkor hídként kapcsolódunk a déli és
keleti piacokhoz is, amelyek a jövőbeni vállalati terjeszkedés fő irányává fognak válni.
Nem szabad engednünk, hogy kicsússzon a kezünkből a „határország” szerep és
gazdasági okokból átkerüljön a második körben csatlakozott szomszédjainkhoz.
 Adózási feltételek
A nemzetközi összehasonlító elemzések szerint az adószint többnyire statisztikailag
szignifikáns módon befolyásolja egy adott gazdaság befektetési vonzerejét. Egy hazai
felmérés szerint az adózás általános szintje az egyik legfontosabb tényező a befektetési
döntés meghozatalakor [Antalóczy-Sass, 2003]. Az adózási feltételek jelentősége
iparáganként eltérő. A betanított munkát igénylő, könnyen mozgatható iparágak
esetében jóval nagyobb ez a szerep.
Az újonnan csatlakozott uniós tagországokban az adórendszerek egyszerűsítése,
kedvezőbbé tétele már az unión belüli versenyképesség javítását, az ország
újrapozícionálását célozzák annak érdekében, hogy minél több nemzetközi vállalkozás
válassza az adott ország termelő és értékesítési kapacitásait az egységes piac ellátására.
Magyarország hátrányba kerülhet a régiós adóversenyben. Főleg a jövedelmek
adóztatásában és az önkormányzati adórendszer átalakításában kellene lépni. A középeurópai régió több országában is az elvonások egyszerűsítésére, egykulcsos
adórendszerek kialakítására törekednek a kormányok.
Vállalkozásokat terhelő adók a Visegrádi Országokban
Magyarország adórendszerének nyomon követése önmagában nem enged messzemenő
következtetéseket levonni

hazánk

nemzetközi
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versenyképességét

illetően. Az

összehasonlításhoz a hasonló gazdasági adottságokkal és múlttal rendelkező [Kozma
2001b]17, továbbá az Európai Unióhoz 2004-ben együtt csatlakozott Visegrádi Négyek –

Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország – országait veszem
viszonyítási alapul.
2. Táblázat: Vállalkozásokat terhelő adók a Visegrádi Országokban
Vizsgált
Magyarország
Csehország
Lengyelország
adónem
Adóév
Társasági adó
+ különadó
Helyi iparűzési
adó (IPA)
Osztalékadó
+EHO

2003

2008
16 %
+4%

18 %

Szlovákia

2003

2008

2003

2008

2003

2008

31 %

21 %

27 %

19 %

25 %

19 %

2%

2%

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

20 %

25 ill. 35%
+ 14 %

15 %

15 %

15 %

19 %

15 %

Nincs

Forrás: saját szerkesztés

Társasági adó
A befektetőket leginkább érintő társasági adóban a magyarországi 18 százalékos kulcs
2003-ban még kifejezetten mérsékeltnek számított a régióban. Ezt felismerve
versenytársaink a 2004-es uniós csatlakozás után radikális adócsökkentésre szánták el
magukat, hogy javítsák helyzetüket a külföldi tőkéért folytatott küzdelemben.
Csehország fokozatos adócsökkentésbe kezdett 2007-ig évente két százalékponttal
csökkentve a társasági adó mértékét. Mára a cseh társasági adó mértéke 21 százalék,
melyet 2010-ig egészen 19 százalékig kívánnak csökkenteni. Lengyelország és
Szlovákia 2004-ben egy lépésben 19 százalékra csökkentette a társasági adó mértékét.
Ugyanebben az évben Magyarország adóelőnyének megtartása érdekében a 18 %-os
adókulcsot 16 %-ra mérsékelte. 2006 szeptemberétől azonban megjelent a társaságok
nyereségét terhelő új sarc a 4 százalékos különadó, amely sok esetben több terhet jelent
a vállalkozásoknak, mint a társasági adó, mivel ennél az adónál nagyon kevés az
adóalap csökkentő tétel.
A kormány közterheket érintő 2009-re vonatkozó javaslatai között szerepel, hogy a
társasági adó mértéke − a bevezetett 4 százalékos különadó megszüntetése mellett − 16
százalékról 18 százalékra nőne. Mivel a társasági adót 2004-ben 18-ról 16 százalékra
17

Kozma Ferenc külgazdasági stratégia c könyvében (467.o.) egy kategóriába sorolja a Visegrádi
Országokat külgazdasági illeszkedés szempontjából.
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csökkentették, aztán 2007-ben bevezették a 4 százalékos különadót, a mostani
intézkedés tulajdonképpen a 2004-2006-ig terjedő 2 % adócsökkentés előtti
adómértékhez való visszatérést jelentené.
Úgynevezett nagyberuházások esetében azonban Magyarországon a befektető fejlesztési
adókedvezményre jogosult.18 A jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő
befektető mentesül a társasági adó 80 százalékának megfizetése alól a beruházás
üzembe helyezését követő 10 adóévben.
Helyi iparűzési adó
Kritikus pont a helyi iparűzési adó. A magyar iparűzési adóhoz hasonló nagyságrendű
helyi adó nem található a régióban. A cseheknél, lengyeleknél és a szlovákoknál például
a helyi adók körében nem szerepel ilyen jellegű elvonás. A társaságokat terhelő adók
tekintetében így máris a legkedvezőtlenebb adózási feltételeket nyújtó országok
toplistájára kerülünk.
A

cégek

számára

tehát

az

iparűzési

adó

megreformálása

sürgős.

A

Pénzügyminisztérium viszont vonakodik az iparűzési adó eltörlésétől, vagy annak
beépítésétől a társasági adóba. Ez egyszerű pénzügyi okokra vezethető vissza. Míg a
gazdálkodók társasági és osztalékadójából 2006-ban 468 milliárd forint bevétele
származott a költségvetésnek, a helyi önkormányzatokhoz iparűzési adóból 380 milliárd
forint folyt be19. Gondot okozna továbbá az önkormányzatok egyéb forrásból történő
kompenzálása. A Pénzügyminisztérium által 2003-ban felajánlott változtatás egyik
lehetséges iránya az lenne, hogy ne az árbevételre, hanem az eredményre vetítsék ki az
adót. Így van ez Németországban, ahol az iparűzési adó alapja a korrigált nyereség,
ráadásul a sávos adó mértéke a telephely elhelyezkedésétől függ. A helyi iparűzési adó
rendszere továbbá különösen hátrányosan érinti a nagy hozzáadott értéket előállító
befektetőket, amelyeknek kevés beszállítóra van szükségük.
Osztalék adó
Hazánkban már az uniós csatlakozás előtt is kiemelkedően magas volt az osztalékadó
mértéke a Visegrádi Országokhoz képest. Míg hazánkban a 20 %-os adókulcs
18
19

A fejlesztési adókedvezményről bővebb információk találhatók a 3.3.1.2. fejezetben
legutolsó elérhető KSH adatok
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tagságunk 4 évében csak emelkedett és mára elérte a 25 ill. 35 százalékos mértéket,
addig a Szlovákia 2004-ben eltörölte ezt az adónemet. Bár Lengyelországban is
emelkedett az osztalékadó mértéke, a környező országok közül mégis hazánk nyújtja a
legkedvezőtlenebb feltételeket a vállalkozásból szerzett jövedelem kivonására. A
külföldi tőkebefektetéseket az osztalékadó mértéke a befogadó országban kevésbé
érinti, mivel a multinacionális vállalatok kivonják a jövedelmeket és az anyaországban
fizetnek osztalékot.

A munkáltatót terhelő adók és járulékok Magyarországon
A nagy élőmunka igényű ágazatok tekintetében a munkabér átlagos szintjén kívül
fontos szempont, hogy a munkáltatót a foglalkoztatottak után milyen plusz költségek
terhelik. A munkavállaló bruttó munkabérén felül a munkáltatót minden adót és
járulékot egybe véve 33 százalék fölötti adókötelezettség terheli minden egyes
alkalmazottja után.
3. Táblázat: A munkáltatót terhelő adók és járulékok Magyarországon 2008-ban havi
bontásban
Vizsgált adónem
Adó mértéke
Nyugdíjbiztosítási járulék
24 %
Egészségbiztosítási járulék
5%
Egészségügyi hozzájárulás (EHO)
1950 Ft
Munkaadói járulék
3%
Szakképzési hozzájárulás
1,5 %
Forrás: saját szerkesztés

A kormány 2009-es adótervezetében az egyéb munkáltatói hozzájárulások tekintetében
megjelent, hogy a kifizetőnek évi 11 százalék egészségügyi hozzájárulást kellene
fizetnie az eddig adómentes természetbeni juttatások után, mint például az étkezési
utalvány, helyi utazási bérlet, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, lakáscélú
támogatás,

önkéntes

pénztári

hozzájárulás,

továbbá

ajándékutalvány.

Ez

többletköltséget jelentene azon munkáltatók számára, akik addig biztosított juttatásaikat
nem akarják megvonni dolgozóiktól.
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4. Táblázat: A munkáltatót terhelő adók a bruttó munkabér százalékában a V4-nél
Ország
Munkáltatót terhelő adó
Magyarország
33,5 %
Csehország
35 %
Lengyelország
21 %
Szlovákia
38 %
Forrás: KPMG, 2004

A munkáltatót terhelő adók tekintetében hazánk abszolút versenyképes. A bérek után a
legkevesebb adót a munkáltatónak Lengyelországban kell fizetnie.
Adóalap módosító tételek
A társasági adó tekintetben megvalósult kedvezmény, hogy a korábbi 5 év helyett 2004től keletkezett elhatárolt veszteség korlátlan ideig elszámolható.
Az adómentes fejlesztési tartalékképzés feltételeinek javítása szintén lényeges kérdés.
Pozitív változást jelentett 2008-tól a nyereség adómentesen tartalékolható arányának 25
%-ról 50 %-ra növelése. Az 500 millió forintos felső határ 1 milliárd forintra történő
emelése még várat magára.
A kormány 2009. évre vonatkozó közteher-változtatási javaslatai között szerepel, hogy
az adóalapot nem lehetne csökkenteni számos tétellel, például a munkanélküliek
foglalkoztatása, helyi iparűzési adó, szabadalom költsége, adomány összege alapján, de
növelni sem kellene alultőkésítés és hitelezési veszteség miatt. Ez az intézkedés az
elemzők szerint inkább növelné, mintsem csökkentené a legtöbb vállalkozás adóterheit.
 Megfelelő infrastruktúra
A hazai szállítási infrastruktúra kiépültségét és minőségét figyelembe véve az Európai
Unió piacát megcélzó termelés szempontjából egyetlen lényeges előnyt emelhetünk ki,
ami nem más, mint a földrajzi közelség. Ebből származó előny az alacsonyabb szállítási
költség és kockázat, valamint említésre méltó az is, hogy a termelés menedzselése
egyszerűbb, mivel egymáshoz közelálló kultúrákról beszélhetünk nyelvben, üzleti
gyakorlatban egyaránt. A földrajzi közelségből adódóan egyszerűbb a kapcsolattartás a
központtal, rövidebb az utazási idő, valamint termelés-szervezés szempontjából további
előnyt jelent, ha nem kell nagy időeltolódással kalkulálni. Az unión belül az áruk szabad
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moz g á s a biztosított, így se vám se mennyiségi korlátozások nem sújtják a
kereskedelmet.
Az ipari termelés szempontjából közút- és vasúthálózat jut kiemelkedő szerephez.
Mindkettőről

elmondható,

hogy

a

vasúthálózat

elöregedett

és

gyakorta



összekötőszakaszok hiányában  csak nagy kerülővel és jelentős időveszteséggel lehet
eljutni az egyik rendeltetési helyről a másikra. Megfelelő mennyiségű pályahossz
hiányában a közút- és vasúthálózatok túlzsúfoltak, így kiszámíthatatlanná válik a
szállítási idő, ami szinte lehetetlenné teszi a többnyire „just-in-time”20 rendszerben
dolgozó autóipari vállalkozások működését.
Az infrastruktúra tágabb fogalom annál, mintsem csak a közlekedési feltételeket foglalja
magába. A külföldi beruházók telephelyük megválasztásakor a már meglévő vagy
félkész ipari építményeket is figyelembe veszik. A hazai ipari parkok egy része azonban
nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával, ipari csarnokokkal, irodaépületekkel vagy
a befektető által szükség szerint alakítható kiegészítő építményekkel. Gyakran előfordul
az is, hogy a beruházó kész épületeket vásárolna, azonban Magyarországon nem talál
megfelelőt.
Egyes versenytárs országokban  például Lengyelországban  sokkal fejlettebb
infrastruktúra párosul a hazánkéhoz hasonló kiváló földrajzi adottságokhoz. A
magyarországi infrastrukturális állapotok fényében felmerül a kérdés: hogyan szeretné
hazánk a régióban betölteni a „híd” szerepét kelet és nyugat között, ha nem léteznek oda
vezető utak.
 Beszállítói háttér
A termék komplexitásából eredően a járműgyártás hálózatos iparág. A termelés
zökkenőmentes lebonyolítása kizárólag tökéletesen szervezett beszállítói láncra
alapozva képzelhető el. A járműgyártás regionális jelleget mutat, mivel az autóipari
befektetések helyszínének megválasztásakor fontos szempont a termelés-szervezést
leegyszerűsítő beszállítói hálózat kiépültsége.
20

Just-in-time: éppen időben. Az ellátási láncon belüli törekvés a minimális készletszintre pontos
szállításokkal. Lényege, hogy a gyártósorhoz a megadott időpontokban és helyre kell rendszeresen
beszállítani az alkatrészeket.
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A Magyarországon fellelhető első körös beszállítók többsége multinacionális cégek
leányvállalata. A hazai és külföldi tulajdonú cégek közötti gazdasági szakadék
megnehezíti a többnyire tőkehiánnyal küszködő, kisebb méretű magyar gyártók
bekapcsolódását a tőkeerős multinacionális vállalatok által szerveződő beszállítói
hálózatokba. A gazdasági szakadékon kívül a nemzetközi beszállítói láncok
rugalmatlansága is belépési korlátot jelent az újonnan kapcsolódni kívánó vállalkozások
számára. Értem ezalatt azt, hogy a gyártófolyamat megszervezésében mindig kockázatot
jelent változtatni a már kitűnően működő, jól szervezett hálózatokon, ezért az
összeszerelő üzemek gyakran integrátoraikkal együtt települnek át (konvoj-migráció
jelensége) az alacsonyabb költségű régióba, magukkal hozva főbb beszállítóikat
[Brookfield-Liu, 2005].
 Munkaerő kínálat
A működő tőke nemzetközi mozgását erősen meghatározó tényező az adott országban
rendelkezésre álló munkaerő minősége és költsége. Magyarország rendelkezik ugyan
kihasználatlan kapacitásokkal a munkaerő piacon, viszont a munkaerő összetétele
képzettségben sok esetben eltér nagyvállalatok által támasztott igényektől. A külföldi
befektetők sokszor felróják a képzett menedzserek és főként a szakemberek hiányát. A
munkaerő-kínálatban fellelhető hiányosságok, részben visszavezethetőek az oktatási
rendszer hiányosságaira. Nemzetközi felmérések szerint a középfokú oktatás szintje
nem megfelelő. A képzés túl elméleti, olykor korszerűtlen és sok esetben hiányzik a
megfelelő gyakorlati oktatás.
Egyre gyakrabban felmerülő probléma, hogy a magyar munkaerő túlzottan immobilis.
Erről az Audi magyarországi ügyvezető igazgatója így vélekedik: „nem hiszek abban,
hogy az ország keleti részéről dolgozókat lehet átcsalogatni a Nyugat-Dunántúlra.
Elképzelhetőnek tartom viszont, hogy évek múlva Burgenlandból járjanak át
szakemberek a győri Audi-gyárba”.21
A munkaerő rugalmassága is igen gyenge pont. Egyes tanulmányok szerint mi
magyarok kevéssé vagyunk fogékonyak az új megtanulására és a változtatásokra. Az

21

Cikk részlet: Járművek 46. évf. (1999)
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idősebb, nagyobb szakmai tapasztalattal bíró korosztály gyakran nem rendelkezik
megfelelő nyelvtudással, ami a nemzetközi cégek működése során alapfeltétel.
A negatívumokon túl nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy hazánk
természetesen rendelkezik az innovatív iparágak befogadásához szükséges humán
erőforrásokkal. A felsőoktatási rendszer még mindig igen magas szintje lehetővé teszi,
hogy megfelelő attitűddel ellátott, kreatív szakemberek kerüljenek a magyar
munkapiacra. A kilencvenes évek első felében végbement vállalati kutatóhelyek
„leépülését”, tömeges megszűnését követően 1996-tól kezdődően javuló tendencia
figyelhető meg. A vállalati kutatóhelyek száma azóta folyamatosan bővül.
Versenyképesség szempontjából meghatározó fontosságú a rugalmas munkarend
lehetősége hazánkban, amely révén a berendezésekben álló tőke kihasználtsága
optimális lehet. A piaci igényeknek megfelelően akár hét napon át három műszakban is
folyhat termelés. Nyugat-Európa jó néhány országában erre a jogszabályok és a
szakszervezet fellépése miatt nincs lehetőség.
A közúti gépjármű gyártás ágazatban domináns a nemzetközi vállalatok jelenléte, így
érdekes kérdés, hogy a bérszínvonal növekedése hogyan befolyásolja hazánk tőkevonzó
képességét. A bérszínvonal hazánkban az elmúlt években gyorsan emelkedett. A
munkaerő olcsósága persze nem abszolút értékben fontos, hiszen ha így lenne, akkor
nem a térség viszonylag magasabb bérű országaiba, hanem Albániába, Bulgáriába vagy
Romániába áramlana a legtöbb külföldi tőke. Nyilvánvaló, hogy Magyarország,
Csehország és Lengyelország elsősorban a térség országaihoz képest a fejlettebb
gazdaságjogi szabályozási rendszerük, korszerűbb infrastruktúrájuk és képzettebb
menedzsereik miatt vonzanak jóval nagyobb mennyiségű külföldi tőkét. A bérszínvonal
növekedése tehát nem okoz feltétlenül versenyhátrányt. A munkaerő relatív árának,
vagyis hatékonyságának szinten tartásával, esetleges növelésével megőrizhetjük
tőkevonzó képességünket.
A Hyundai/KIA vállalatcsoport beruházását tekintve 2004-ben az utolsó pillanatig
versenyben lévő Magyarországgal szemben Szlovákia javára billent a mérleg. A
beruházó nyilatkozata szerint az alacsonyabb munkabérek és a bőségesen rendelkezésre
álló munkaerő volt a döntő tényező. Abban az évben egy szlovák járműipari alkalmazott
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átlagbére 40 százalékkal alacsonyabb volt a magyar átlagnál, bár az alacsonyabb
bérekhez alacsonyabb munkatermelékenység párosult. Míg Magyarországon egy
járműipari foglalkoztatottra 40 ezer euró hozzáadott érték jutott, addig Szlovákiában
ennek mindössze a fele. Magyarországon ebben az időszakban már tapasztalható volt a
képzett munkaerő hiánya.
Az Eurostat adatai szerint a nemzetközi versenynek leginkább kitett iparban 2003 és
2005 között a keresetek emelkedése nagyjából megegyezett a termelékenység
növekedésével. 2007-ben Magyarországon 6,6%-kal emelkedett az euróban kifejezett
ipari fajlagos munkaerőköltség az egy évvel korábbi szinthez képest, ennek ellenére a
magyar ipar relatív költség-versenyképessége nem romlott érdemben a régióban, mivel
a visegrádi országok fajlagos munkaerőköltsége – Szlovákiát kivéve – hasonló
mértékben emelkedett. 2008 első negyedévében az euróban kifejezett ipari fajlagos
munkaerőköltség

2,4%-kal

csökkent

hazánkban,

ezzel

szemben

például

Lengyelországban és Csehországban emelkedett.
2.2.3. Versenyképességet fenyegető folyamatok, Európai Uniós kihívások
Globalizáció
A globalizáció napjainkban világméretű jelenség, amely azt jelenti, hogy a
nagyvállalatok igyekeznek összes tevékenységüket világméretekben optimális területi
elhelyezkedésben megvalósítani. Ez a folyamat elsősorban az országok közötti
komparatív előnyökre épül. Mindinkább megfigyelhető az a jelenség, hogy a termelés
az alacsonyabb munkaerő költséget biztosító országokba tevődik át, míg a kutatásfejlesztés

a

magas

szintű

technológiai

kultúrával

rendelkező

országokban

koncentrálódik. Hazánk számára kihívás, hogy sikeresen bekapcsolódjon az autóipari
fejlesztések vérkeringésébe és az alacsonyabb költségekre épülő összeszerelés mellett,
majd az európai munkabérek kiegyenlítődésével párhuzamosan az összeszerelés helyett,
a magasabb hozzáadott értékű termelést növelje.
Centralizáció és tőkekoncentráció
A piaci részesedés növeléséért folyó verseny, vagyis a fejlesztéssel és termeléssel
összefüggő nagyarányú beruházások terheinek viselése az utóbbi évtizedben rendkívüli
mértékben felgyorsította a gépipari multinacionális cégek világméretű centralizációs és
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tőkekoncentrálási folyamatát. Az autóiparban megfigyelhető, hogy néhány nagy cég
uralja a világpiacot. A nagy autógyárak egyetértenek abban, hogy ez a folyamat a
beszállítók körében is folytatódni fog. Magyarországnak a környező országokkal
összefogásban arra kell törekednie, hogy egy autógyártó központ „autóipari régió”
alakuljon ki térségünkben, amely a koncentrációs és termelés kihelyezési folyamat
során sem veszíti el jelentőségét.
Főtevékenységre való koncentrálás
Az élesedő piaci versenyben a vállalatok igyekeznek tevékenységüket optimalizálni,
melynek keretében jellemzően csak főtevékenységükre koncentrálnak, minden egyéb
tevékenységet alvállalkozók bevonásával, illetve a termelés kihelyezésével, azaz
outsourcing-gal oldanak meg. Ez a tendencia megnöveli a beszállítók súlyát és
felelősségét a termelésben, többletfeladatokat és többletköltséget jelent számukra
kutatás-fejlesztés területén is. Ezt a tendenciát megragadva országunknak lehetősége
nyílik olyan magas hozzáadott értéket termelő folyamatok meghonosítására, melyek
révén biztosítható a befektetett tőke tartós megtelepedése.
Alvállalkozói hálózatok kialakítása, menedzselése
A centralizáció és tőkekoncentráció következtében megváltozott új termelési
struktúrában különös jelentőséget kapott az alvállalkozói tevékenység és a beszállítói
hálózatok

szervezése,

menedzselése.

A

végtermékgyártók

racionális

okokból

igyekeznek egyre kevesebb beszállítóval kapcsolatban állni. A beszállítói lánc
szervezése és integrálása az első körös beszállítók egyre jelentősebb feladatává vált. A
magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások támogatása híján megszűnhetnek azok a
cégek, melyek a kiemelkedő szakmai múlttal rendelkező hazai nagyvállalatok
tudástőkéjére alapozva képesek bekapcsolódni a régió beszállítói hálózataiba.
Kooperáció, specializáció, munkamegosztás
A világ autóiparának legutóbbi fejlődését elsősorban a vállalatok közötti kooperáció,
specializáció és intenzív munkamegosztás szakaszaként lehet jellemezni. Az
együttműködés egyre magasabb szintű kooperációt igényel. A gazdaságilag és jogilag
önálló vállalatoknak úgy kell együtt dolgozniuk, mintha egyazon vállalat szerves részei
volnának. A megrendelők egyre inkább számítanak a beszállító cégek kreativitására
szakmai tudására és együttműködésére, ezért egyre több feladatott engednek át
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beszállítóiknak. Gyakran már a koncepció kialakításának kezdeti szakaszában bevonják
beszállítóikat a fejlesztő munkába és a gyártás előkészítésébe, ami által költséget és
felelősséget hárítanak alvállalkozóikra. Az iparágon belüli partnerkapcsolatok
kialakításában a klasztereknek jut kiemelkedő szerep, melyek megalakulásához és
működésük fenntartásához szükséges gazdaságpolitikai lépések már megtörténtek.
Hazánkban az ezredforduló óta működnek klaszterek, köztük 2000 decembere óta a
nyugat-dunántúli Pannon Autóipar Klaszter (PANAC), Észak-magyarországi Autóipari
Klaszter (NOHAC) és az Autóipari Tanácsadó Klaszter.
Folyamatos, gyors fejlesztési és beruházási tevékenység
A kínálati versenyben való sikeres helytállás érdekében a nagy gyártók intenzív
beruházási tevékenységet folytatnak, amely az új gyáregységek létesítésén kívül
magába foglalja a termékfejlesztést és a technológiai korszerűsítésére irányuló K+F
törekvéseket. Hazánknak arra kell törekednie, hogy ne csak az új befektetések mértéke,
hanem az iparági reinvesztíciók aránya is növekedjen.
Elektronikus kereskedelem
Az Internetnek köszönhetően az információáramlás rendkívüli mértékben felgyorsult.
Elterjedt az elektronikus piactereken történő beszerzés, amely a költségek jelentős
csökkentést eredményezi a vállalat számára és megkönnyíti a partnerkapcsolatok
kialakítását. Számos nagyvállalat már csak Interneten teszi közzé ajánlatait és szintén
elektronikus formában várja a gyártók ajánlatait. Az a vállalat, amely nem követi
felgyorsult világunk kihívásait, a jövőben nem lesz képes megtartani piaci pozícióját. A
magyar gazdaságpolitika célkitűzései között szerepel az internet-hozzáférés minél
szélesebb körű biztosítása, illetve a hazai tartalomipar fejlesztése. Erre nagy szükség
van, mivel a felmérések szerint a hazai üzleti szféra22 70 százaléka rendelkezik internet
hozzáféréssel. A vállalatoknak csak 27 százaléka jelenik meg saját honlappal a
világhálón, melyek fele teszi lehetővé a céggel történő online kapcsolatfelvételt, ahol
mindössze 13 százalékuk nyújt lehetőséget rendelésre és csak 4 százalékuk vásárlásra is
[BellResearch, 2007].

22

2007-ben összesen 238 ezer, legalább 1 főt foglalkoztató cég

43

A termék piacra jutási idejének csökkenése
A versenyképesség növelésében fontos tényező a fejlesztés és gyártás átfutási ideje. Így
a multinacionális cégek beszállítók fokozott bevonásával, valamint újabb és újabb
technológiák alkalmazásával tovább csökkentik a piacra jutási időt. A gépjármű
konstrukció fejlesztésének megkezdésétől a széria-gyártásig terjedő időt az elmúlt tíz
évben 20-40%-kal sikerült redukálni. A technológiai fejlődéssel történő lépéstartás a
vállalkozások számára nagy anyagi terhet jelent. A hazai tulajdonú, általában
tőkehiánnyal küszködő cégek tőkeerejének növelésére kell törekedni.
2.2.4. A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság várható hatásai az
autóiparban
A 2008-as gazdasági világválság az Amerikai Egyesült Államokból indult ki, melynek
előzménye az amerikai másodlagos jelzáloghitel-válság (subprime-crisis). A válság
kialakulásának hátterében az áll, hogy a globalizáció következtében az olcsó
munkaerővel bíró ázsiai országok elszivattyúzzák a tőkét az USA elől. Még az átlag
amerikai családok megtakarításai az új évezredben drasztikusan visszaestek, addig
például a kínai lakosság magánmegtakarításai 2004-ben elérték a GDP 40 százalékát. A
korábban szinte kizárólag hitelből vásárló amerikaiak nem kapnak újabb kölcsönöket. A
lízingügyletek gyakorlatilag nullára zsugorodtak. A főbb bankok, gazdasági
intézmények és pénzintézetek a világon hozzávetőlegesen 435 milliárd amerikai
dolláros veszteséget szenvedtek el 2008 júliusáig. Ekkor az elemzők helyi problémaként
emlegették a válságot, amely az amerikai ingatlanpiacot sújtja. A válság azonban hamar
kiterjedt az egész világra.
Az Európai Bizottság véleménye szerint a válság következtében az eurózónában a
gazdasági növekedés 0,1 százalékra eshet vissza 2009-ben. A teljes uniót tekintve pedig
csak 0,2 százalékos növekedéssel lehet számolni jövőre. Az eurózóna 2008-ban
recesszióba került. 2008 második és harmadik negyedévében eddig sosem látott
mértékben, 0,2 százalékkal csökkent az övezet gazdasági teljesítménye. Az IMF
prognózisa szerint az egész fejlett világ recesszióba került, de a feltörekvő országok
gazdasági növekedése is lassul. Magyarországon 2009-ben a válság a gazdasági
növekedésben jövőre 1 százalékos visszaesést is eredményezhet.
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A válság a reálgazdaságon belül elsők között a személygépjármű eladást és gyártást érte
el, az ágazat fokozott konjunktúra érzékenysége miatt. Amerikában az eladások
drasztikusan visszaestek, csupán szeptember hónapban 27 százalékkal kevesebb autót
értékesítettek, mint az előző év azonos időszakában. 2008 októberének adatai 1983 óta
nem látott visszaesést hoztak. A Chrysler bejelentette, hogy elbocsátja alkalmazottai
egynegyedét. A detroiti „három nagy”, a Chrysler, Ford és a General Motors 25 millió
dolláros állami mentőcsomagért folyamodott. A visszaesés az ázsiai tulajdonú gyártókat
sem kerüli el, mivel az eladásokban világpiaci részesedésük az elmúlt 10 évben
ugrásszerűen megnőtt. Míg az amerikai járműipari eladások átlagosan 20 százalékkal
csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva, addig Ázsiában a visszaesés 8
százalékra tehető. A Toyota üzemi eredménye például a csökkenő kereslet miatt 40
százalékot esett.
A krízis átlagosan 2 százalékos keresletcsökkenést eredményezett Európában. A 2008.
év őszi időszakában – Ausztriát és Lengyelországot kivéve – az uniós országokban
csökkentek az eladások. A hírek szerint a BMW forgalma egyik hónapról a másikra
14,6 százalékot esett. A svéd Volvo autógyár 13 százalékos létszámleépítést jelentett be,
ami 3300 fős létszámleépítést jelent. Az osztrák Magna Steyr graz-i gyárában
novembertől 2600-an fognak rövidített munkaidőben dolgozni.
2008-ban Magyarországon is csökkentek az eladások az egy évvel korább szinthez
képest. Ennek azonban az év elején még nem a nemzetközi, hanem inkább a hazai
pénzügyi válság volt az oka, amin a kormány 2006 óta szigorú, kereslet-visszafogó
hatású konvergencia-programmal igyekszik úrrá lenni. A nemzetközi válság ősszel érte
el hazánkat, ami csak súlyosbította a már kialakult helyzetet. Magyarországon október
elején elsőként a Generál Motors jelentette be, hogy a válság okozta keresletcsökkenés
miatt visszafogja a termelését. Szentgotthárdon is leállították az Opel gyár egyes részeit.
Az elbocsátások első hullámának a kölcsönzött munkaerő esett áldozatul. Az Opel és az
Audi egyenként 40 dolgozójától vált meg, míg a Suzuki 1200 alkalmazott
elbocsátásáról döntött.
A válságspirál elérte az autóipari beszállítókat is. Egyes munkaterületeken akár
szerződést is bonthatnak az alvállalkozókkal. A magyar tulajdonú KKV-nak a
fennmaradásért kell küzdeniük. A tőkeerős külföldi tulajdonú összeszerelő üzemekkel
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és integrátoraikkal szemben a kisebb magyar vállalkozások nem állnak több lábon,
ráadásul likvid pénzügyi tartalékok hiánya miatt nem tudnak rugalmasan reagálni a
változó piaci keresletre. A külföldi tulajdonban lévő beszállítók köréből is sorra
érkeznek a létszámcsökkentéssel kapcsolatos hírek. A Foxconn alkatrészgyár 1500
foglalkoztatott leépítését jelentette be, a VT autóelektronikai vállalatnál 400, a Rábánál
260 fő válik munkanélkülivé a válság következtében. A 2008. év végéig megjelent
számok alapján nem túlzás azt mondani, hogy a válság mostanra csaknem 3100 dolgozó
elbocsátását eredményezte a magyar autóiparban.
Az autóiparnak nem csak a pénzügyi válsággal – a csökkenő kereslettel és a hitelek
hiányával – kell megbirkóznia, hanem a túltermeléssel és a kis autók iránti
keresletnövekedésből f a k a d ó modellváltás

problémájával

is. Éppen ennek

a

modellváltásnak köszönhető, hogy a Daimler kecskeméti Mercedes gyára biztosan
megépül, bár a 2008 októberében aláírt együttműködési megállapodás megkötésekor a
stuttgarti cég bejelentette, takarékossági programba kezd. Ez a beruházási ütem
lassulását eredményezi.
Nehéz előrevetíteni, hogy a kirobbant világgazdasági válság milyen hosszú ideig tart
majd és mennyire mélyül el. Az 1929-33 nagy gazdasági világválság időszaka alatt a
valutaárfolyamok össze-vissza ingadoztak, ami a befektetők részéről tőkekivonást
eredményezett. Visszaestek a befektetések, csökkentek a hitelek, ami visszafogta a
fogyasztást, a kereslet alacsony szintje pedig a termelést még tovább mérsékelte. A
munkanélküliség ijesztő méreteket öltött [Cameron, 1994]. Az USA-ban például az
autógyárak az 1929 elejei 622 ezer autó helyett az év végén már csak 92 ezer darabot
gyártottak. A mostani válság megfékezéséig drasztikus keresletcsökkenéssel és tömeges
elbocsátásokra kell számítani. Előre láthatóan felgyorsulnak a centralizációs és tökekoncentrációs folyamatok. A konjunktúra visszaesése miatt a jövőben további
felvásárlások várhatóak a járműiparban. A hírek szerint a Cerberus befektetési alap ki
akar szállni a Chryslerből, a Ford pedig mintegy 20 százaléknyi részesedést tervez
eladni a japán Mazdából. A csökkenő kereslet okozta termelésingadozással csak kevés
beszállító lesz képes lépést tartani a gyártókkal vagy követni őket a feltörekvő piacokra,
így a beszállítók köre a válság következtében tovább szűkül. Magyarországon a
járműgyártás háromnegyed része külföldi tulajdonban van, jórészt külföldre termel,
ezért a hazai vállalkozásoknak nem csupán a belföldi gazdasági változásokkal, de az
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anyavállalat országát érintő externáliákkal is szembe kell nézniük. A hazai gyártók
termelését

főként

a

világgazdaságban

bekövetkező

változások

determinálják.

Rövidtávon ez recessziót jelent, azonban középtávon az autóiparban ismét gyorsuló
dinamikájú fejlődés várható. A mobilitási igény növekedése miatt egyes becslések
szerint a ma utakon futó egymilliárd autó száma 30 év alatt megduplázódhat.

2.3. A magyar autóipar nemzetközi illeszkedése
Globalizálódott világunkban a nemzetgazdaságok nem egymástól elszigetelve
működnek, hanem egymással kölcsönhatásban léteznek. Az integráció három dimenziós
folyamat, amely egy részről regionális szinten nemzetgazdasági szövetségek által jön
létre,

másfelől

a

transznacionális

nagyvállalatokon

keresztül,

végül

az

információáramlásban teljesedik ki [Kozma, 2001b]. A transznacionális vállalatok által
betelepülő külföldi tőke jelenléte azonban nem jelenti automatikusan egy ország
problémáinak megoldását [Kozma, 2001a]. A külföldi tőke segíthet beilleszkedni a
nemzetközi munkamegosztásba, de működhet „szigetszerűen” is, akár kiszipolyozva a
fogadó országban megtermelt javakat. Az enklávé szektorra jellemző a profit külföldre
szivattyúzása, valamint az előre- és hátra irányuló kapcsolatrendszer hiánya, azaz a
vállalat nem támaszt fizetőképes keresletet a gazdaság többi szektorában [Myrdal,
1956]. Ezek a vállalkozások csupán fizikai és földrajzi értelemben részei az országnak,
gazdaságilag valójában a beruházó ország kihelyezett egységei [Ansani-Singer, 1992].
Az olcsó munkaerőköltségre építő, főleg exportorientált beruházások hátra- illetve
előrevezető termelői kapcsolatok híján nagy bizonyossággal ebbe az utóbbi kategóriába
sorolhatók. „Magyarország esetében exportenklávé alatt a gazdaság olyan szegmenseit,
vállalatait értjük, amelyek a gazdaság többi részétől elkülönülnek, kapcsolódási hatásaik
gyengék. Az exportenklávé értelmezésünkben tehát egyrészről szigetszerűséget,
másrészről aránytalanul nagy import- és exportorientációt takar” [Mészáros, 2004].
Az, hogy a beruházott tőke elszigetelten vagy az ország szerves részeként működik-e
nagy részben függ a befogadó ország adottságaitól, a világgazdasági helyzettől és a
befektető motivációjától [Kozma, 2001b] azaz attól, hogy milyen szerepet szán a
vállalati stratégia a befogadó országnak. A szándék már a beruházás terveiből is
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gyakran kikövetkeztethető, bár egy-egy nagyobb beruházás nemzetgazdasági hatása a
bonyolult összefüggések miatt nehezen jelezhető előre. Mint befogadó országnak,
hazánknak megvannak a megfelelő adottságai – termelői kultúra, humán tőke – az
autóipar beágyazódásához. Az ágazat globális tendenciáit kihasználva Magyarország
akár haszonélvezője is lehet a kiszervezési folyamatnak bővítve a beszállítási és
innovációs tevékenységet.
Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy a magyarországi autóipari
vállalkozások működése mennyiben enklávé jellegű, továbbá vizsgálom, hogy
érvényesülnek-e azok az átgyűrűző hatások, amelyek az ágazat beágyazottságára
utalnak.
2.3.1. Magyar autóipari értéklánc kétpólusú szerkezete
A hazai autóipari ágazatba érkezett jelentős külföldi tőkének köszönhetően az iparág
külföldi érdekeltségű vállalkozásainak eszközellátottsága igen jónak mondható. A
tőkében

bővelkedő

multinacionális

cégek

leányvállalatainál

megtalálhatók

a

legmodernebb gépek, berendezések és technológiák, amelyek lehetővé teszik a
világszínvonalú termékek előállítását. A magyar tulajdonú vállalkozások technológiai
szintje, első sorban a tőkehiány miatt, ettől jelentősen elmarad. Így a multinacionális
nagyvállalatok

számának

növekedésével,

illetve

tevékenységük

bővülésével

párhuzamosan nem jöttek létre kellő számban azok a magyar tulajdonú kis- és
középvállalkozások (továbbiakban: KKV), amelyek a második illetve harmadik szintű
beszállítóként csatlakozhatnának a beszállítói láncba. A hazai és külföldi tulajdonú
vállalati kör között gazdasági „szakadék” alakult ki, melynek elemei a magyar cégek
tőkeellátottságának hiányára illetve a szocialista tervgazdaságban eltöltött ötven év
eltérő termelési kultúrájára vezethetők vissza. Duális gazdaságról tehát akkor
beszélhetünk, amikor a gazdaság szektorai között éles fejlettségbeli különbségek
észlelhetőek, vagyis létezik egy tőkeerős, modern technológiájú szegmens, a gazdaság
másik része azonban tőkehiányos, hagyományos, munkaintenzívebb termelési
módszereket alkalmaz [Krugman-Obstfeld, 1994]. A dualitás jele lehet még a
termelékenységi mutatók, munkabérek, alkalmazott menedzsment módszerek közötti
erős eltérés illetve a regionális tagozódás is.
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5. Táblázat: Gazdasági „szakadék” elemei
Végtermékgyártók és
integrátoraik
Magas technológiai szint
Nagyszériás gyártás
Jellemzően nem magyarországi K+F
Magas termelési érték
Technológiai „szakadék”
Magas komplexitású termékek
Just-in-time termelés
Fejlett informatikai rendszer
Gazdasági „szakadék”

Tőke „szakadék”
Marketing „szakadék”

Jelentős erőforrások
Külföldi tulajdon
Export orientáció
Hosszú távú tervezés
Vevőorientáció
Korszerű menedzsment

Menedzsment„szakadék”
Modern üzleti szemlélet
Motivációs „szakadék”

Beszállítói háttéripar
Hagyományos technológia
Kisszériás kapacitások
Jellemzően nincs K+F
Alacsony termelési érték
Alacsony komplexitású termékek
Logisztikai hiányosságok
Fejlett
informatikai
rendszer
hiánya
Szétszórt, csekély erőforrások
Hazai tulajdon
Hazai piacra termel
Rövid távú tervezés
Vevőközpontúság hiánya
Szervezési ismeretek hiánya
Rugalmatlan szervezet
Alacsony kooperációs szint
Stratégiai gondolkodás hiánya
Megfelelő üzleti szemlélet hiánya
„Keleti” munkamorál
Kezdeményezőkészség hiánya
Nyelvtudás hiánya

Forrás: saját szerkesztés

A gazdasági szakadékot még inkább elmélyíti, hogy a sokadik körös beszállítók szintjén
− ahol a hazai tőke aránya jelentős − a realizálható profit alacsony, ezáltal a KKV-kra
jellemző tőkehiány és a likviditási probléma csak lassan oldódik, rosszabb esetben
stabilizálódik. Bár gazdasági megosztottság nem csak a külföldi tőkeberuházások
hatására jöhet létre, hanem például a város és vidék egyenlőtlen fejlődése által is, a
London-Smith 1988-ban készített tanulmányában 80 fejlődő országot vizsgálva
igazolta, hogy a külföldi beruházások hozzájárulnak a duális gazdaság kialakulásához.
Polaritás megjelenése a tulajdonosi struktúrában
A gépipar azon belül az autógyártás olyan ágazatok közé tartozik, ahol a magánosítás a
rendszerváltás után gyors ütemben haladt előre, és mely leginkább felkeltette a külföldi
befektetők figyelmét. Zöldmezős, illetve az állami vállalatok privatizálásán keresztül
megvalósított barna mezős beruházások révén zömében nagy tőkeerővel rendelkező,
multinacionális vállalatok hoztak létre hazánkban gyártókapacitásokat.
A 90-es évek végére az állami tulajdonrész a gépipar szakágazataiban 5 százalék alá
csökkent, a külföldi rész a jegyzett tőkéből 50-75 százalék közötti részarányra
emelkedett. Mára az állami tulajdon aránya a KSH adatai szerint a gépjárműgyártás
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ágazatban 2 százalék alá csökkent, a külföldi tulajdon részaránya eléri a 75 százalékot,
ami azt jelenti, hogy a hazai tőkerészesedés az autóiparban igen alacsony, alig éri el
teljes beruházások egynegyedét [Kemenczei, 2006c].

Az APEH adatai a működő

vállalkozások 2007-es adóbevallásain alapulnak, mely szerint az összes működő
vállalkozás 46 százaléka van külföldi tulajdonban. A gazdasági ágakat tekintve a közúti
gépjárműjármű gyártása ágazatban a legmagasabb a külföldi tulajdon aránya, mintegy
86 százalékos. A magyar beszállítói lánc felső szintjein majdnem kizárólag külföldi
tulajdonú cégeket találunk, míg a magyar tulajdon részaránya az értékláncon lefelé
haladva növekszik.
A megfelelő minőség – amely a legtöbb esetben nem igényel csúcstechnológiát – és
megbízható szállítás a legtöbb első körös beszállításért versenyző vállalatnak nem jelent
korlátot, így igazi versenytényezőként az árat és az innovációs képességet emelhetjük
ki, amelyben kizárólag tőkeerős, stabil háttérrel rendelkező vállalatok tudnak
érvényesülni így nem csoda, hogy a kevésbé tőkeerős magyar vállalkozások integrátori
szinten nem képesek felvenni a versenyt.
2.3.2. Az ágazat exportenklávé jellege
A vállalat nagyfokú importigénye illetve az exportorientáció az exportenklávé jellegre
utaló tényezők. Ebben a részben megvizsgálom az autóipar hazánk külkereskedelmében
játszott szerepét, export- és importkapcsolatait.
A járműipar adja a teljes magyar export 8 százalékát, viszont a behozatal és kivitel
mérlege azt mutatja, hogy 2000 és 2001 évtől eltekintve a behozatal kis mértékben
ugyan, de meghaladja a kivitelt. Az autógyártás tehát nem javít Magyarország
külkereskedelmi mérlegén.
7. Ábra: A kivitel és behozatal alakulása a járműgyártás ágazatban
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Forrás: KSH, Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv (2005-ben megszűnt)
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Az ágazati értékesítés hasonlóan dinamikus fejlődésen ment keresztül, mint a termelés.
Az összes értékesítés mintegy 60-szorosára nőtt az utóbbi 15 évben. Az exportra történő
értékesítés a teljes ágazatot tekintve az 1992-es 63 százalékról 2007-re 93 százalékra
nőtt. Ez azt jelenti, hogy az autóiparban működő hazai vállalatok mára szinte kizárólag
külföldi rendelésre dolgoznak.23 Az ágazat exportfüggőségét mutatja, hogy a termelés
az exportnövekedéssel együtt, egyenletes arányban nőtt. Mivel a belső piac igen kicsi, a
belföldi értékesítés változásai nincsenek döntő befolyással az ágazat összes
értékesítésére.
Megfigyelhető, hogy mind a behozatal, mind a kivitel egyre nagyobb arányban
származik az Európai Unió területéről. Az unió importrészesedése már közvetlenül a
rendszerváltás után igen magas volt. A közúti járműgyártáshoz szükséges anyagok és
alkatrészek közel 60 százaléka származott az EU-ból. Mára ez az arány 76 százalékra
nőtt. Míg a ’90-es évek elején exportunk egynegyede irányult az uniós országokba, az új
évezredben az autóipari termékek háromnegyede talál gazdára az EU15-ök piacán. Az
unió fejlett államaiban bekövetkező piaci változások kardinálisan befolyásolják a
magyar termelést.
6. Táblázat: A közúti járművek import-export részesedése (millió forint)24
Év
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

összes
import
53.412
80.657
114.916
113.799
151.613
215.332
385.384
572.179
665.365
706.154
781.219
876.614
1.005.174

Közúti járműgyártás
EU
összes
aránya
export
59,4 %
45.465
53,5 %
51.953
58,1 %
57.161
70,1 %
86.118
73,6 %
84.699
72,0 %
203.211
77,7 %
302.915
79,0 %
535.343
76,5 %
697.584
77,5 %
778.979
76,7 %
771.468
74,5 %
789.915
76,4 %
891.489

EU
aránya
24,1 %
17,7 %
27,1 %
34,3 %
39,6 %
56,8 %
70,9 %
84,1 %
83,8 %
84,6 %
84,7 %
79,6 %
74,5 %

Részaránya Mo.
összes
összes
importjából exportjából
6,1 %
5,4 %
6,9 %
6,3 %
7,5 %
5,1 %
5,9 %
5,3 %
6,1 %
4,2 %
5,4 %
5,7 %
7,0 %
6,1 %
8,6 %
9,0 %
7,3 %
8,8 %
7,3 %
8,9 %
8,1 %
8,7 %
8.2 %
8,2 %
8,2 %
7,9 %

Forrás: KSH, Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv (2005-ben megszűnt)

23

Az autóipari termelés exportfüggősége Csehországra és Szlovákiára is jellemző. Csehországban a teljes
export 16,6 %-át, Szlovákiában a 24,1 %-át tette ki a járműgyártás kivitele 2007-ben.
24
Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv 2005-ben megszűnt
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A közúti járműgyártás ágazat részesedése a teljes hazai importból és exportból a
vizsgált időszak alatt szinte töretlen növekedést mutat. Mivel a behozatal és kivitel
értéke egymással összhangban növekedett, nem következtethetünk a magyar beszállítói
ipar jelentős mértékű növekedésére. Az alapanyagok és alkatrészek nagy része még
mindig importból származik. A helyi alapanyagok felhasználása minimális.
8.Ábra: Az export-értékesítés százalékos aránya a járműgyártás ágazatban és
alágazataiban
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Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

A járműgyártás alágazatai közül a közúti gépjárműgyártás és a közúti járműalkatrész
gyártás exportja folyamatosan növekedett a vizsgált periódus alatt. Az autók 96
százaléka, továbbá a legyártott alkatrészek 90 százaléka külföldre kerül, míg a
hazánkban gyártott karosszéria és pótkocsi elemek egynegyede a hazai piacon talál
gazdára.
2.3.3. Technológia transzfer
Az autóipar a termék összetettsége és a gyártás nagy tőkeigénye miatt globális méretű
ágazattá vált. A fokozott világpiaci verseny következtében egyre szélesedik a
kihelyezett (outsourcing), illetve kiszervezett tevékenységek köre. A külföldi
működőtőke beruházások révén létrejön a technológiai átgyűrűző hatása (spillover),
amely a termékek lemásolása, a hatékonyságot ösztönző verseny, a munkaerő áramlása
és az exporttevékenység által történhet [Görg-Greenaway, 2004] közvetlen vagy
közvetett úton [Novák, 2003]. Az ábra könnyen értelmezhető keretbe foglalja a tőke és
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technológia áramlás globális összefüggéseit, melyen keresztül betekintést nyerünk
azokba a folyamatokba, amelyek felé az iparági tendenciák mutatnak.
9. Ábra: A tőke és technológia nemzetközi áramlása
Anyaország politikái:
- Külkereskedelmi
kapcsolatok előmozdítása
- Nemzetközi kapcsolatok
erősítése
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Tőke- és tudásáramlás
erősítése:
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- K+F támogatások
- Tudásközpontok
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Forrás: saját szerkesztés, átvette: UNCTAD: World Investment Report 2005

Az egész világra kiterjedő globalizációs folyamat eredményeképp megnyílt az út a tőke
és a tudás áramlása előtt. Ez az út azonban az erős, Európára is jellemző globalizációs
tendencia ellenére is, kimondottan rögös. A szabad áramlást elsősorban az egyes régiók
közötti gazdasági különbségek korlátozzák. A tudás és technológia befogadása
feltételekhez kötött. Az adaptáció csak a fejlettségi szintben egymáshoz közel álló
térségek között megy végbe akadálytalanul. A fejlettségi szintben komoly eltéréseket
mutató régiók között a tőke és tudás áramlása csak korlátozottan képes létrejönni
[Kozma, 2001b]. Szalavetz Andrea [1999] kutatásai szerint a kétirányú és horizontális
technológia transzfer még igen ritka hazánkban. A tudást és tőkét befogadni kívánó
országok állami szakpolitikáinak feladata, hogy elősegítsék a gazdasági különbségek
legyőzését a technológiai fejlettség, vállalati kultúra, humán erőforrás, illetve az
infrastruktúra szintjén [Nikodémus-Kemenczei, 2008].
Magyarország humán tőke ellátottsága és színvonala megegyezik a Nyugat-európai
országokéval, ezért kijelenthetjük, hogy hazánk fejlettségi szintje nem akadálya a magas
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szintű technológia áramlásának. Régiónk teljes mértékben alkalmas a csúcstechnológiát
alkalmazó gyártóegységek befogadására [Lepsényi, 2005]. A kérdés az, hogy a
befektetők szándékoznak-e magas K+F tartalmú termékek gyártását meghonosítani
Magyarországon vagy jelenlétük csupán az összeszerelésre korlátozódik.
Foglalkoztatás
A közúti járműgyártásban a termelés növekedésével összhangban a vizsgált időszak
alatt növekedett az alkalmazásban állók száma. A foglalkoztatottak számán túl sokkal
tanulságosabb lehet a fizikai és szellemi foglalkoztatottak számának vizsgálata. Ez lehet
az egyik olyan statisztikai adat, amelyből következtethetünk arra, hogy Magyarország
„összeszerelő-üzemként” funkcionál-e a multinacionális vállalatok számára vagy 
várakozásainknak megfelelően  valóban egyre nagyobb szerephez jut a hazai kutatásfejlesztés.
10. Ábra: A szellemi és fizikai alkalmazottak számának változása a járműgyártás ágazatban
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Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Az autóipar ma 55 ezer munkavállaló megélhetését biztosítja, melynek egyötöde
szellemi foglalkoztatott. A foglalkoztatottak száma 1992 óta kvázi megduplázódott,
azonban a létszámnövekedés teljes egészében a betanított munkások foglalkoztatásából
ered, ugyanis a szellemi foglalkoztatottak aránya az 1993-as 25 százalékról 2007-re 19
százalékra csökkent. A termelés növekedése tehát csak a fizikai alkalmazottak számát
növelte, így valószínűnek tűnik, hogy Magyarország továbbra is inkább „üzem”
mintsem K+F központ [Kemenczei, 2007a].
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K+F ráfordítások
A fejlett, csúcstechnológiával rendelkező országokban a GDP25 3,5-5 százalékát
fordítják kutató fejlesztő tevékenységre, melyből az állam szerepvállalása a
magántőkével szemben mindössze 20 százalék, vagyis a GDP 0,7-1 százaléka.
Bár hazánk magas innovációs tartalékokkal rendelkezik, melynek kihasználása mára a
magyar gazdaságpolitika prioritásai között szerepel, a kutatás-fejlesztési ráfordítások
GDP-hez viszonyított aránya Magyarországon még mindig igen alacsony, 1 százalék
körül mozog. Hazánk GDP arányos ráfordítása alig éri el az uniós 1,9 százalékos átlag26
felét, nem is említve az élenjáró skandináv országok közel 4 százalékos teljesítményét.
Magyarországon nem csak az alacsony ráfordítás okoz gondot, hanem az is, hogy az
állami tőkeforrás aránytalanul magas, mintegy 50 százalékos.27 Ez azért jelent
problémát, mert a piaci kereslet vezérelte beruházások helyett a kutatóintézetek fő célja
az állami támogatások elnyerése, ráadásul a magánforrás döntő része is néhány tucat
nagyvállalat beruházásaiból tevődik össze. Kevés az exportképes kutatás-fejlesztés, a
hozzáadott értékű termékek exportja nem nő arányosan a kivitel növekedésével. A
magyar K+F eredmények csak alacsony hatásfokkal válnak a piac által elfogadott
innovációkká, melynek magyarázata nemcsak a hazai diffúziós rendszer gyengesége,
hanem az is, hogy kevés a komolyan számításba vehető felhasználó [Török, 2006].
7. Táblázat: A hazai K+F ráfordítások (*millió forint)
Év

Összes
K+F
ráfordítás*

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

105.388
140.605
171.470
175.773
181.525
207.764
237.953

Összes K+F ráfordítás megoszlása a források
között (százalék)
egyéb
vállalkozási
állami
külföldi
hazai

37,8
34,8
29,7
30,7
37,1
39,4
43,3

49,5
53,6
58,5
58,0
51,8
49,4
44,8

2,1
2,4
1,4
0,6
0,7
0,5
0,6

10,6
9,2
10,4
10,7
10,4
10,7
11,3

Összes K+F
ráfordítás
GDP
százalékában

0,82
0,94
1,01
0,95
0,89
0,95
1,00

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

25

Gross Domestic Product (=bruttó hazai termék)
Az Európai Unió 2004-es lisszaboni célja volt, hogy az uniós átlagot 2010-ig 3 százalékra emelje. Ma
már a célkitűzés megvalósítása lehetetlennek látszik.
27
Csehországban a vállalati szféra adja a K+F ráfordítások 86 %-át, míg az állam hozzájárulása csupán 4 %
(2006-os adatok szerint).
26
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2004-től újra növekedésnek indult a K+F ráfordítások bruttó hazai termékhez
viszonyított aránya. Pozitív előrehaladás az állami forrás lassú csökkenése, miközben a
vállalkozások ráfordítása növekszik. Sajnálatos módon a külföldi befektetések aránya
2000 óta 10 százalék köré esik, jelentős növekedés a külföldi tőke szerepvállalásában az
innovációs szektort tekintve nem tapasztalható.
Lényeges kiemelni a kutatás-fejlesztés tőkemegtartó erejét. A gyártókapacitás
viszonylag alacsony költségekkel áttelepíthető az alacsonyabb költségű országokba, az
innovációs tevékenység azonban már kevésbé mobilis, mivel az olcsó munkaerővel
szemben előtérbe kerülnek a minőségi követelmények.
Magyarország kitörési lehetősége az Európai Unióban olyan termékek előállítása,
amelyekben magas a hozzáadott szellemi érték aránya. Hazánkban megkezdődött olyan
tudáscentrumok létrehozása, amelyek egyesítik az egyetemek tudásbázisát a piaci
igényekkel és tőkével. Az ezredforduló óta számos egyetemi kutató-fejlesztő központ
létesült a fővárosban és vidéken egyaránt. Kiemelném példaként a Knorr-Bremse
Fékrendszerek Kft.-t, amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel
szövetségben

valósítja

meg

fejlesztéseit.

A

nyugat-dunántúli

régió

fejlett

infrastruktúrájának és földrajzi fekvésének köszönhetően meghatározó szerepet tölt be
Magyarország modernizációjában. A Győri Nemzetközi Ipari Park területén nyitotta
meg a győri Széchenyi István Egyetem 2000-ben a térség első innovációs központját az
INNONET Innovációs és Technológiai Központ. Az intézmény feladata többek között az

innováció ösztönzése és telephely biztosítása olyan innovatív vállalkozásoknak, mint az
Audi motorfejlesztő központja. Az Audi Hungária Motor Kft. a budapesti Műszaki
Egyetemmel és a győri Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben 2006 végén
létrehozta az Audi Hungária Intézetet, melynek fő célja az új anyagok és technológiák
kifejlesztése a motorgyártás számára. Ezzel az új szerződéssel intenzívebbé válik a
korábbi együttműködés, rendszeresebbé válik a tudástranszfer és a hazai, illetve
nemzetközi tudományos projektekben való közös részvétel. A legtöbb együttműködés
alkalmazott kutatások területén valósul meg, míg az alapkutatások finanszírozására a
cégek kevésbé hajlandók [Kerékgyártó, 2006].
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A járműgyártás ágazat K+F ráfordítása – egy-egy rosszabb évtől eltekintve – 2000 óta
növekedést mutat. 2007-re a teljes K+F költés 5,5 százaléka realizálódott az
autóiparban.
8. Táblázat: A hazai K+F ráfordítások a közúti járműgyártás (TEÁOR34) ágazatban (millió forint)
Év

Összes hazai K+F
ráfordítás

Közúti járműgyártás
ágazat K+F ráfordítása

Ágazat K+F ráfordítása az összes
hazai ráfordítás arányában

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

105.388
140.605
171.470
175.773
181.525
207.764
237.953
245.693
266.388

1.607
4.672
2.678
5.529
5.691
5.341
7.078
13.595
14.697

1,5 %
3,3 %
1,6 %
3,1 %
3,1 %
2,6 %
3,0 %
5,5 %
5,5 %

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Mindezek ellenére meglepően alacsony azoknak az autóipari vállalkozások száma,
melyek valódi K+F illetve innovációs tevékenységet folytatnak. Az APEH adatai szerint
2006-ban a járműipar ágazatban mindössze 15 vállalkozás jelentett K+F kiadásokat,
melynek több mint 90 százaléka egyetlen cégtől, az Auditól származott.
A KSH adatai szerint a járműgyártás ágazat 2007-ben 71 milliárd forint értékben
importált K+F szolgáltatást (licenc, know-how, egyéb díjak). Ez eléri az összes K+F
szolgáltatás behozatal 60 százalékát. Látható tehát, hogy Magyarországon az autóipar új
technológia igényének több mint négyötöde külföldről származik A járműgyártás K+F
szolgáltatás exportjáról a KSH nem közöl adatokat, de feltehetően a kivitel eltörpül a
behozatal mellett.
2.3.4. Nemzetgazdasági haszon
Az iparág fejlődési dinamikája a vizsgált időszakban – egy-egy évtől eltekintve –
meghaladta mind az ipar egészének, mind a feldolgozóipar termelésnövekedését. 1992
és 2007 között a járműgyártás ágazat átlagosan 7,4 százalékponttal fejlődött
gyorsabban, mint az ipar egésze, így részesedése 2007-ig nőtt az ipari termelésen belül.
Az autóipar tehát az ipari átlag felett növekszik, tehát ez az ágazat az ipar egyik
húzómotorja. A 2008-ban jelentkező válság miatt ez a fejlődési dinamika megtörni
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látszik, ám az ágazat jövője csakúgy, mint a világ más országaiban, Magyarországon
sincs veszélyben.
11. Ábra: A termelés volumen-indexei (előző év = 100,0)
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Teljes ipar volumen-indexe

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Az ipar és a közúti járműgyártás ágazat termelésének volumenindexe közötti
kapcsolatot vizsgálva összefüggés nem jelentkezik. A közúti járműipar termelése nagy
ingadozásokat mutat: a termelés mindvégig növekszik, de hol csökkenő, hol növekvő
ütemben. Kiemelkedő év volt 1995, ’97 és ’98. Az ágazat tehát nagymértékben
független a nemzetgazdaság egészétől, mivel az iparág termelése igen koncentrált, így
egy-egy meghatározó szereplő megjelenése vagy országból való távozása döntően
befolyásolja a teljes ágazat termelését.
Adó hozzájárulás
A mérlegkimutatás alapján a járműiparról megállapítható, hogy nagy tőkeigényű iparág,
ahol a tőke külföldi részaránya magas. Az ágazatban működő viszonylag kevés
vállalkozás sok eszközzel, az átlagosnál jóval kisebb munkaráfordítással nagy árbevételt
realizál. Az ágazat költségvetési hozzájárulása is jelentős, a feldolgozóipar adójának
több mint 16 százalékát az autóipari vállalkozások juttatják az államkasszába.

58

12. Ábra: A járműipar részesedése a feldolgozóiparból a 2006. évi APEH adatok alapján

Forrás: TÁRKI, 2008

GDP hozzájárulás
A járműgyártás ágazat hozzájárulását a GDP-hez csak becsülni lehet28, mivel a GDP
kizárólag nemzetgazdasági szinten értelmezhető. A különböző ágazatok, szektorok csak
bruttó hozzáadott érték mutatóval rendelkeznek, amelyek mutatják az egyes ágazatok
illetve szektorok hozzájárulását a GDP-hez.
9. Táblázat: A járműipar részesedése a feldolgozóipar folyó áras bruttó hozzáadott értékéből
(milliárd forint)
Járműipar
Feldolgozóipa Járműipar
részesedése
a
r részesedése
részesedése
Év Járműipar Feldolgozóipar
a GDP-ből29
feldolgozóiparból
a GDP-ből
oszlop
A
B
C
D
E
323,4
2.713,3
11,9 %
23,5 %
2,8 %
2000
308,0
2.935,8
10,5 %
22,3 %
2,3 %
2001
329,7
3.179,8
10,4 %
21,4 %
2,2 %
2002
391,1
3.567,8
10,9 %
22,0 %
2,4 %
2003
426,4
3.897,6
10,9 %
22,1 %
2,4 %
2004
485,0
4.181,4
11,6 %
22,2 %
2,6 %
2005
645,8
4.620,6
13,9
%
22,5
%
3,2 %
2006
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
28

A bruttó hozzáadott érték számítását elméletben kétféle módon el lehetne végezni: egyrészt elemeiből
összerakni (munkavállalói jövedelmek, profit, értékcsökkenés, adók és támogatások egyenlege), másrészt
a bruttó kibocsátás (termelési érték) és a folyó költségek (termelő felhasználás: anyag-, energia,
szolgáltatások) különbségeként számítani. A gyakorlatban a rendelkezésre álló vállalati szintű pénzügyi
információk a „közelítő” számítás elvégzését az utóbbi módszerrel teszik lehetővé. Az APEH is ilyen
módszerrel számít és publikál (előzetes) közelítő bruttó hozzáadott értéket a társasági adóbevallások
alapján.
29
Számítás: E = C:(100:D)
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A járműipar részesedése a feldolgozóipar bruttó hozzáadott értékéből 10 százalékról
13,9 százalékra emelkedett30 a vizsgált 7 éves periódus alatt. A folyó áras értékadatok
növekedése a feldolgozóiparban 70 százalék, a járműgyártás ágazatban 99 százalék volt.
Az elmúlt időszakban tehát az autóipar jelentős mértékben dinamizálta a feldolgozó ipar
bruttó hozzáadott érték termelését. Az új évezredben a járműgyártás hozzájárulása a
nemzetgazdaság GDP-jéhez folyamatosan nőtt, 2006-ra elérte a 3,2 százalékos becsült
értéket.
Termelés
A termelés a nagy multinacionális cégek megjelenése után, 1992-től kezdődően
látványosan megnőtt. A közúti járműgyártás kategóriában a termelés értéke 1992-2007
között 63-szorosára emelkedett. Az ágazat nemzetgazdasági súlya a vizsgált időszakban
– egy öt évig tartó stagnálástól eltekintve 2000 és 2005 között – folyamatosan
növekedett. A közúti járműgyártás a részesedése az ipari termelésből 3 százalékról 16,7
százalékra, részesedése a feldolgozóipar termeléséből 3,6 százalékról 18,1 százalékra
nőtt 15 év leforgása alatt. Bár az ágazat termelése 2000-2005 között is bővült, ez a
növekedés elmaradt a feldolgozóipari, illetve az ipari termelés növekedési üteme
mögött.
10. Táblázat: A termelés értékének változása (millió HUF) a közúti járműgyártásban és alágazataiban

Év

Közúti
járműgyártás

1)
Közúti
gépjármű
gyártás

2)
Karosszéria
és pótkocsi
gyártás

54.596
32.747
937
1992
82.410
52.649
982
1993
111.664
74.498
438
1994
229.455
177.245
983
1995
317.051
233.936
3.708
1996
589.243
435.236
8.026
1997
996.381
748.424
10.786
1998
1.294.004
1.017.373
13.731
1999
1.578.473
1.196.885
35.343
2000
1.640.313
1.208.450
37.766
2001
1.595.066
1.158.819
22.898
2002
1.829.462
1.307.934
27.840
2003
1.948.490
1.335.567
41.795
2004
2.256.572
1.456.304
53.597
2005
3.078.868
1.824.666
60.801
2006
3.446.763
1.993.669
76.920
2007
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
30

3)
Közúti
jármű
alkatrészek
gyártása
20.911
28.779
36.729
51.227
79.407
145.981
237.171
262.900
346.245
394.097
412.349
493.689
571.128
746.671
1.193.401
1.376.174

Közúti
járműgyártás
részesedése az
ipari
termelésből
3,0 %
4,0 %
3,9 %
5,9 %
6,5 %
9,1%
12,4 %
13,9 %
12,9 %
12,5 %
12,6 %
12,7 %
12,1 %
13,2 %
16,1 %
16,7 %

Közúti
járműgyártás
részesedése a
feldolgozóipari
termelésből
3,6 %
4,8 %
5,2 %
7,5 %
8,3 %
9,9 %
14,8 %
16,4 %
15,0 %
14,5 %
13,9 %
14,7 %
14,1 %
14,9 %
17,3 %
18,1 %

A járműipar részesedése a feldolgozóipar hozzáadott értékében Csehországban 14 %, Szlovákiában 12 % volt 2006-ban.
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A közúti járműgyártás alágazatait (TEÁOR 341, 342, 343) vizsgálva láthatjuk, hogy a
gépjármű gyártás, vagyis az autó-összeszerelés adta az ezredfordulóig az ágazati
termelés

háromnegyedét.

2000-ben

azonban

GM-nél

megszűnő

személyautó

összeszerelést felváltotta az automata sebeség-váltók nagyszériás gyártása, ezért
alkatrészgyártás súlya megnőtt. Mára az iparág termelési értékéből nagyjából 40-60
százalékos arányban osztozik az alkatrészgyártás és az összeszerelés. A karosszéria és
pótkocsigyártás részesedése a termelésből elhanyagolható.
13. Ábra: Az alágazatok részesedése a közúti járműgyártás ágazat termelésből
100%
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Közúti gépjárműgyártás

Gépjármű karosszéria- és pótkocsi gyártás;

Közúti járműalkatrészek gyártása

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Szervezetek száma
Arányait tekintve a hazánkban működő nagyvállalatok 5 százaléka autóipari cég.31 A
szervezetek száma a közúti járműgyártás ágazatban az ezredforduló után egyötödével
csökkent, majd lassú növekedést mutatott. A vizsgált tíz év alatt összességében 12
százalékkal csökkent az autóiparban működő szervezetek száma, bár az ipari termelés
értéke dinamikus növekedést mutatott. A termelés koncentrációját mutatja az is, hogy
mindössze két vállalat foglalkoztat 2000 fő felett: a Suzuki és az Audi. A beszállítói
hálózatban a kis- és középvállalatok jelenléte domináns. 250 fő felett foglalkoztató
nagyvállalatok a beszállítók csupán 10 százalékát teszik ki. Még tovább bontva az
autóipari cégek majdnem 45 százaléka 10 főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkotás.32

31

KSH: Magyarországon működő összes vállalkozás száma 2007-ben: 698.146 db.
KSH: Magyarországon működő összes 0-9 főt foglalkoztató vállalkozás száma 2007-ben: 662.825 db.,
míg az autóiparban ugyanebben a kategóriában 233 db. céget tartottak nyilván.
32
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11. Táblázat: KKV és Nagyvállalatok megoszlása a járműgyártás ágazatban33
KKV
Nagyvállalat
Mamut vállalat Összesen*
250 fő alatt
250 fő és felette
2000 fő felett
301
28
2
586
1998
312
34
2
578
1999
312
35
2
580
2000
284
37
2
493
2001
318
38
2
507
2002
316
38
2
516
2003
373
40
2
509
2004
395
42
2
523
2005
398
44
2
520
2006
389
44
2
519
2007
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
* Az összesen adat tartalmazza azokat a vállalkozásokat is, amelyek foglalkoztatotti létszáma ismeretlen

A három összeszerelő üzemben – Suzuki, Opel, Audi – mindössze 12.500 fő dolgozik.
A Figyelő Top200 listája alapján a 20 legnagyobb árbevételű járműipari cég körülbelül
30 ezer munkavállalót foglalkoztat. Számításaim szerint 2006-ban a nagyvállalatok
állították elő az ágazat árbevételének 93 százalékát a szektorban foglalkoztatott
munkaerő 55 százalékának segítségével. A foglalkoztatásban azonban jelentős szerep
jut a beszállítói lánc alsóbb szintjein elhelyezkedő, többnyire magyar tulajdonú kis- és
középvállalkozásoknak.
Keresetek
Átlagos havi bruttó keresetek tekintetében a közúti gépjármű gyártás szektorban a
legmagasabbak a bérek. Ez azt jelenti, hogy az autó-összeszereléssel foglalkozó
multinacionális nagyvállalatok fizetik meg legjobban munkásaikat. A másik két
alágazat bérei  egy alacsonyabb szinten  együtt mozognak. 1993-ban 20 százalékkal
lehetett többet keresni a jármű-összeszereléssel foglalkozó üzemekben, mint az
alkatrész vagy karosszéria gyártóknál. 15 év elteltével, ma a külföldi tőkével rendelkező
vállalatok 35 százalékkal magasabb béreket tudnak nyújtani a munkavállalóknak, mint a
hazai tőkével működők.

33

Adatok csak 1998-tól lelehetőek fel ebben a csoportosításban. 1997-ig 300 fő alatti vállalkozások
csoportosítást alkalmazott a KSH.
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14. Ábra: Az átlagos havi bruttó keresetek alakulása forintban
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Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

A havi bruttó átlagkeresetek 1994 óta meghaladják a teljes iparra jellemző átlagot.
Köszönhető ez annak, hogy erre az időszakra tehető a gyártás megkezdése a külföldi
tőkével működő összeszerelő üzemekben. Mára az autóiparban dolgozók 20 százalékkal
magasabb keresethez jutnak, mint egy átlagos fizetéssel rendelkező ipari alkalmazott.

2.4. Beszállítói lánc képe Magyarországon
2.4.1. A magyar gépjárműgyártás rövid története
A történelem viharainak következtében a magyar gépjárműgyártásnak kétszer kellett
romjaiból újjászerveződnie. Először a II. Világháború egész Európát elsöprő vihara
után, másodszor pedig az 1990-es években a rendszerváltozást követően.
A közúti közlekedés története a XIX. században kezdődött, amikor Benz és Daimler
1886-ban bemutatták találmányukat a világnak, a gépkocsit [Johnson, 2007]. A hazai
autózás kezdete Hatschek Béla gyárigazgató nevéhez fűződik, aki hazánkban első
gépjármű tulajdonosként 1895. szeptember 25-én jelent meg a főváros utcáin Benz Velo
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típusú autójával. Az első hazai tervezésű és gyártású motoros járművet a századfordulón
állították forgalomba, hogy könnyítse a postai levélbegyűjtést. Gyakorlatilag ettől az
időponttól íródik a magyar autógyártás históriája. Ipari szintű gyártásról 1904-től
beszélhetünk, amikor a főváros mellett Győrben is megindult az alvázak összeszerelése.
A magyar motorizáció egyik kiemelkedő egyénisége volt Csonka János, aki európai
tanulmányi körútja után a Budapesti Műegyetem kalorikus gépek tanszékének műhelyét
vezette [Melegh, 2002], ahol járművek előállításával is kísérletezett. A sikert a Posta
1904-ben kiírt pályázata hozta meg számára. 1905-ben üzembe helyezték az első
csomagszállító

prototípust.

A bemutatkozást

követően

sorban

jöttek

az

új

megrendelések, nemcsak cégek, de magánszemélyek részéről is. Az autók motorját és
váltóját részben Csonka készítette a Műegyetemen [Hídvégi, 2003], de 1912-ben fel
kellett hagyni az ipari tevékenység végzésével az egyetemen belül, mivel az sértette a
gépgyárak érdekeit. Ezzel a Csonka-féle autók gyártása befejeződött. Csonka mellett
még számos tehetséges mérnök szentelte életét az autózás, motorozás álmának, mint
például Bánki Donát, Hóra Nándor, Szám Géza, Bory József, Dedics Ferenc és Fejes
Jenő.
Cégtörténet szempontjából a Budapesti Malomépítészet- és Gépgyár Podvinecz és
Heisler volt az első, ahol 1904-től ipari méretekben indult az autógyártás. Kezdetben
még külföldről érkeztek az alkatrészek, de idővel a hazai termékek kerültek előtérbe. A
kocsik Phönix típusnéven futottak, és elismertek lettek. A vállalkozás 1911-ben vette fel
a Budapesti Gép-, Malom és Automobilgyár Rt., majd egy évvel később a Magyar
Általános Gépgyár Rt. (MÁG) nevet, ahol 1912 után teljesítették azokat a
megrendeléseket, amelyektől Csonka elesett. Első saját autójuk kifejlesztésére Fejes
Jenőt, a lemezautó és lemezmotor megalkotóját kérték fel, akit az aradi Marta gyárból
csábítottak Budapestre [Krebsz, 2006]. Az I. Világháború nem mért végzetes csapást a
közúti járműgyártásra. A háború után megindult a kétkerék-fékes Pax és négykerékfékes Lex Magomobilok gyártása. A négyhengeres kisautók főként taxi feladatokat
láttak el. A MÁG a nagyobb gépkocsik iránt jelentkező igények alapján kezdte el 1928ban forgalmazni ötszemélyes, hathengeres típusát, a Magosix modellt, amelyből
kisteherautó és taxi változat is született. 1929-30-ban jelent meg a sorozat luxuskivitele,
a Super Six, ez két évig volt gyártásban. A gazdasági világválság súlyos csapást mért a
vállalkozásra. Az eladások nullára csökkentek, a gyárat 1940-re felszámolták.
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Az 1852-es alapítású csepeli Weiss Manfred Acél- és Fémművei Rt. 1927-ben
kapcsolódott be az autógyártásba a Veymann-rendszerű, favázas, flexibilis kivitelű
karosszériával ellátott, 26 lóerős, kétütemű motorral ellátott autójával, amelyek főként
taxi-társaságok vásároltak. Az autók mellett − főként külföldi típusok lemásolásával,
áttervezésével − más járműveket is gyártottak Csepelen, például motorkerékpárokat,
katonai eszközöket, vontatókat, traktorokat, repülőgépeket.
A Ganz és Társa Danubius Gép, Waggon és Hajógyár Rt. az egyik legnagyobb múltú
magyar nehézipari vállalat, amely egy 1889-ben kelt szerződéssel megvásárolta az
összes létező és jövőbeni Bánki - Csonka szabadalmat. A járműgyártás 1915-ben indult
be. Büssing licence alapján teherautók és nagyon kis darabszámban autóbuszok
készültek a főváros számára. De a gyár nevéhez fűződik az első magyar „trolleybusz”
előállítása is, amely kísérleti üzemben Óbudán közlekedett 1933-tól a II. Világháború
kezdetéig.
A Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, azaz a MÁVAG fő profilja a
mozdonygyártás volt, de a húszas évek közepén már a közúti járművek is szerephez
jutottak. Ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy Arad Romániához való csatolásával a
Marta-gyár elveszett. A teherautók és autóbuszok gyártása mellett 1938-ban a
vezérigazgató Horthy István ötlete alapján a gyár személygépkocsik gyártásba fogott. A
bevált módszer szerint licencet vásároltak, jelen esetben a kölni Ford két típusa, az Eifel
és a V8 lett a magyar változat. Ezeket elsősorban taxi célokra használták, de
magánvásárlókhoz is jutott belőlük.
A győri Magyar Waggon-, és Gépgyárban kis- és nagyautó alvázat, katonai eszközöket,
később autóbuszokat, tehergépkocsikat egyaránt gyártottak. Csonka tervek alapján itt is
szereltek össze postai célokra járműveket, a kis alvázakból pedig Alfa néven terveztek
és építettek különféle változatokat, amelyeket tucatszám szállították Ausztriába. 1913ban a cégnév "Rába" előtaggal bővült, az autók ezen a néven váltak ismertté, mint
például a Grand luxus limuzin, amelyet a korszak legelegánsabb autói között tartottak
számon.
A II. Világháború elsöpörte a magyar járműgyártást. A háború után megnövekedett a
lakosság személyautó iránti igénye. A Pentelényi János által tervezett, 500 köbcentis
kisautó, a Pente kísérleti darabja 1946 közepén készült el, gyártása azonban sosem
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indult el. A KGST 1949-es megalakulásával a Szovjetunió szinte “megtiltotta”
Magyarországnak a személyautó-gyártást [Negyesi, 2004]. A szinte csak nevükben létező
üzemeket a háború után államosították és a Nehézipari Központ (NIK) felügyelete alá
helyezték. Az újjáépítés elkezdéséhez gondoskodni kellett speciális eszközökről és a
munkások szállításáról. A járműgyártás három vállalat a Csepel Autógyár, az Ikarus és
a győri Rába között oszlott meg.
A Csepel Autógyár Nemzeti Vállalat futószalagjairól 1950 áprilisában gördült le az első
teherkocsi [Horváth, 2003].

A csepeli gyárban elindult termelés miatt a MÁVAG

termelési kapacitását csökkenteni kezdték, majd megszüntették. A Csepel 1954-55-ben
néhány D700-as teherautóját még MÁVAG néven exportálta az elismertség miatt, de
ekkor Kőbányán már régóta nem készült gépkocsi. 1959-ben a MÁVAG-ot összevonták
a szomszédos Ganz-gyárral, ebből lett a Ganz-MÁVAG 1989-ig.
A győri Rába teherautó gyártó részlegét is megszűntették egy időre, mivel az
összeszerelést Csepelen végezték. Győrből csak fődarabok kerültek ki, futóművek,
kormánygépek, amelyeket a fővárosi termékekbe építettek be. A járműgyártás
újraindulására 14 évet kellett várni, ekkor a Járműfejlesztési Intézet (JÁFI) dömperét
kezdték el sorozatban készíteni, amely a Rába 106 nevet kapta. Két év múlva a
dömperek termelését Gödöllőre helyezték át, mert a Rába új feladatban lett érdekelt:
MAN licence alapján 192 lóerős dízelmotorokat szerelt össze 1969-től. A
rendszerváltáskor bekövetkező változásokat a Rába sikeresen átvészelte. Ma az
évszázados múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Rt. stratégiai területe a
futómű- illetve alkatrészgyártás. A világ negyedik legnagyobb független futómű gyártó
cége, Magyarországon pedig a Suzuki és Opel legjelentősebb hazai beszállítója.
Mátyásföldön az Ikarusz világszerte elismert autóbuszokat gyártott [Petrók, 2005],. A
Finta-féle 200-as széria a mai napig a világ legnagyobb darabszámban készült autóbusz
típusa34, amely nemzetközi szépségversenyen is győzött. A ’70-es években átlagosan
évi 9000 buszt gyártottak, melynek 90 százalékát exportálták Amerikától Szovjetunióig.
A nagy nemzetközi keresletre való tekintettel a ’80-as évek elején Kubába, Egyiptomba,
Líbiába és Dél-Afrikába is telepítettek összeszerelő üzemeket [Gerlei–Kukla–Lovász,
2008]. Az Ikarus problémái a nyolcvanas évek végén kezdődtek, mikor is a legnagyobb
34

1968-1988-ig 14.500 darabot gyártottak le.
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felvevőpiac, a Szovjetunió fizetésképtelenné vált. A láncreakció elindult, a buszgyár
nem tudta anyagi kötelezettségeit teljesíteni a beszállítói felé. Apránként megkezdődött
a felszámolás.
1986-ban tettek kísérletet utoljára egy hazai járműmárka meghonosítására. A Puli
elnevezésű kisautót35 csupán 8 évig gyártották Hódmezővásárhelyen. Mindössze 1740
példányt készítettek, nagyrészüket exportra [Bálint, 2001].
A magyar járműgyártásra a KGST összeomlása mért újabb végzetes csapást. Az
ágazatnak a rendszerváltás után másodszor kellett újraszerveződnie. A külföldi tőkének
szabad utat engedő gazdaságpolitikával párhuzamosan a magyar járműipar és a hozzá
tartozó háttéripar növekedési pályára lépett a ’90-es évek elején. Bár az Ikarusz és más
vállalatok számára a privatizáció sem hozta meg a várt eredményt, a Suzuki, General
Motors (Opel), Audi és integrátoraik megjelenésével a hazai járműgyártás alapjain, a II.
Világháború óta először újraindult Magyarországon a személygépkocsi gyártás.
Elsőként a Suzuki alapított leányvállalatot Magyarországon. Bár a tárgyalások már
1985-ben elkezdődtek, megállapodás csak a rendszerváltás után 1990 januárjában jött
létre a magyar kormánnyal. 1991. április 24-én megalakult a Magyar Suzuki Rt. A cég
Esztergomban kezdte el építeni második európai gyárát, ahol a beruházás értéke
mintegy 14 milliárd forint volt. Az üzemben 1992 őszén készült el az első Suzuki Swift
gépkocsi.36 1994-ben a hazai és európai beszállítók aránya meghaladta a 60 százalékot,
így a magyar Suzuki európai termékké vált. Ezzel a beszállítói hányaddal a Suzuki ma
is a legtöbb magyar beszállítót foglalkoztató autóipari cég hazánkban. Még ugyanezen
év októberében beindult a gyárban a második műszak és a Magyarországon gyártott
alkatrészek japán exportja. 1998-ban a Suzuki Motor Corporation és a General Motors
megállapodást kötött egy közös kisautó gyártásáról. A megállapodás gyümölcseként
2000-ben megindult az új típus, a Wagon R+ sorozatgyártása. 2003-ban a cég bemutatta
új modelljét az Ignist, majd 2005-től a modellfrissítésen átesett Swift új szériáját
kezdték gyártani. 2006 februárjában legördült a gyártósorról a Suzuki-FIAT
együttműködésből létrejött SX4 családi- és szabadidő autó, 2008 februárjában pedig a
Splash első példánya. 2006. október 6-án 10:30 perckor készült el az egymilliomodik
35
36

kétüléses, 5,4 LE, végsebesség: 45 km/h
megtekinthető a budapesti Közlekedési Múzeumban
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Esztergomban gyártott autó. A vállalat 15 éves működése során 280 milliárd forintot
ruházott be hazánkban. A cég jelenleg 6.000 alkalmazottat foglalkoztat és idei terveiben
300 ezer autó gyártása szerepel.
Második globális autóipari cégként a General Motors kezdett tárgyalásokat a magyar
kormánnyal 1989-ben. 1991 elején bejegyezték a céget GM Hungary néven. 1992
márciusában elkészült az első magyar összeszerelésű Astra, majd nyáron beindult a
motorgyártás. 1994-ben a cég kivásárolta vegyesvállalati partnerét a Rábát és felvette az
Opel Hungary nevet. A gyárban főként Opel Astra, de kínai megrendelésre egy ideig
Vectra gépkocsik is készültek. Szentgotthárdon 1999-ig több mint 85 ezer Opel
szereltek össze. Az autó-összeszerelés befejezése után a cég folytatta a nagysorozatú
motor- és hengerfejgyártást, amit 2000-től automata sebességváltó gyártással
egészítettek ki. 2007 decemberében kezdődött meg azoknak a négyhengeres
motoroknak a sorozatgyártása, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok piacára
készülő Saturn Astra márkanevű autókba szerelnek be. A cég magyarországi
működésének 15 éve alatt 175 milliárd forintot fektetett be, jelenleg megközelítőleg 700
főt foglalkoztat. A gyár máig 5 és fél millió motort állított elő.
Az Audi Hungária Motors Kft. 1993-ban alakult Győrben az Audi AG 100 százalékos
leányvállalataként. A termelés a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár használaton kívüli
100 ezer négyzetméteres csarnokában indult meg 1994 augusztusában négyhengeres,
ötszelepes Otto-motorok gyártásával. 1997-ben a gyártás hat- és nyolchengeres motorok
előállításával bővült. 1998-tól a cégnél jármű-összeszerelést is végeznek. Az
összeszerelést az AUDI TT Coupé sportautójával kezdték, majd 1999 őszén a
Roadsterrel folytatták. A két sportmodell mellett Audi S3-as és S3-as típusok is
készültek. 2005-ben nyitották meg a szerszámgyártó üzemet, melyben számos
karosszéria elem készül az Audi RS 4 és RS 6 modellek számára. 2007 novemberétől
már az Audi A3 Cabriolet összeszerelését is Magyarországon végzik. Az Audi Hungária
ma az Audi konszern központi motorszállítója, illetve a világ második legnagyobb
motor gyártója. A mai napig az 1,6 millió négyzetméteresre bővült üzemben 15 és fél
millió négy-, hat-, nyolc- és tízhengeres dízel és Otto-motor készült és több mint 400
ezer autót szereltek össze. Az Audi Hungária 825 milliárd forint összértékű
beruházásaival az egyik legnagyobb külföldi befektető Magyarországon, 5800
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munkavállalót foglalkoztat, továbbá kivitele alapján az ország második legnagyobb
exportőre,37 így 2006-ban a teljes magyar export több mint 8 százalékát adta.
Az Audi kutatás-fejlesztés és innovációs együttműködések területén is élen jár
hazánkban. Együttműködése a győri Széchenyi István Egyetemmel (SZE) több évre
nyúlik vissza. Az együttműködés megerősítésére 2006 végén létrehozták az Audi
Hungária SZE Intézetet, mely az együttműködés tudatosabbá és rendszerezettebbé
tételét célozza meg. Az intézet fő tevékenysége az új anyagok és technológiák
fejlesztése, valamint ezen megoldások alkalmazása a motorokban. Az együttműködés
által nagyobb hangsúlyt kap a győri egyetemen a gyakorlat-orientált képzés.
Ugyanebben az évben létrejött egy másik együttműködés is. Az Audi a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) kötött keret-megállapodást a
BME-Audi Hungária Intézet megalapításáról. A Műegyetem jelentős tradícióval
rendelkezik az iparral kötött kutatás-fejlesztési együttműködések terén. Az új intézet
élénkíti a tudomány és gyakorlat közötti tudástranszfert és elősegíti a magasan képzett
szakember utánpótlást. Az Audinál motorfejlesztéssel jelenleg 100 munkatárs
foglalkozik Magyarországon. A megállapodás szerint a vállalat egy-egy önálló projektre
ad megbízást az egyetemnek. A BME ma az Audi stratégiai partnereként több fejlesztési
projektben is együttműködik.
12. Táblázat: Adatok a Magyarországon működő összeszerelő üzemekről
Suzuki
Opel
Audi
1992
1992
1994
Működés megkezdésének éve
Esztergom
Szentgotthárd
Győr
Telephely
japán
német
német
Tulajdoni többség
Befektetés (milliárd forint)
→ betelepüléskor
14
31
40
→ összesen 2007-ig
280
175
825
Gyártási kapacitás (ezer darab/év)
profil
autó
autó
motor
autó
motor
→ betelepüléskor
10
85*
230
13
100
→ 2007-ben
220
0
460
57
1.913
Alkalmazottak száma (fő)
→ betelepüléskor
690
150
300
→ 2007-ben
6.000
700
5.850
Forrás: saját szerkesztés ( www.suzuki.hu, www.opel.hu, www.audi.hu)
* Az Opel 1999-ben befejezte a gépkocsi összeszerelést Magyarországon. 1992 és 1999 között összesen
85 ezer gépkocsi készült.
37

A MOL után, a Figyelő 2007 októberében megjelent 2006-ra vonatkozó top 200 listája alapján.
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2008. június 18-án megjelent a magyar sajtóban a hír, hogy a Daimler-Benz −
Lengyelország, Románia és az unión kívüli Szerbia helyett − Magyarországot
választotta első-kelet európai üzemének helyszínéül, ahol a németországi (Rastatt) gyár
kapacitása mellett az új generációs A és B osztályú Mercedes-modellek gyártását
tervezik. A bővítés oka, hogy a Mercedes egyre hangsúlyosabban akar megjelenni a
kompakt autók szegmensében. A kibővített termékkínálattal új ügyfélcsoportokat céloz
meg kihasználva a kelet-európai piaci lehetőségeket. A cég 200 milliárd forint értékű
zöldmezős beruházást kíván megvalósítani Kecskeméten. Az összeszerelő üzemben
eleinte 100 ezer darabos éves kapacitást terveznek 2500 fő foglalkoztatásával. A gyár
építése 2009-ben kezdődik, az első autó 2011 végén, illetve 2012 elején gördülhet le a
gyártósorról. A Daimler-Benz szóvivőjének nyilatkozata szerint a válság nem
veszélyezteti a magyarországi beruházás megkezdését. A telephely kiválasztásának
fontos szempontja volt az infrastruktúra, logisztika, a szabad munkaerő kapacitás és a
helyi munkabérek alakulása. Kecsegtető körülmény, hogy a gyárban alkalmazni kívánt
technológia olyan partnereket igényel, melyek képesek a megrendeléseket négy órán
belül leszállítani, így a beszállítók jelentős része feltehetőleg hazai vállalkozás lesz. Az
még a jövő kérdése, hogy a Mercedes gépkocsiknál újdonságnak számító, elsőkerékmeghajtású modellekhez kapcsolódó jelentős fejlesztéseket lehet-e és milyen mértékben
Magyarországra vonzani.
2.4.2. A beszállítói lánc hazai struktúrája
A beszállítói lánc hazai struktúrája sajátosan fejezi ki az autóipar klasszikus vertikális,
hierarchizált, gyártó vezérelte árulánc modelljét. Magyarországot tekintve ez a piramis
„fejetlen”, azaz az áruláncot irányító szegmens hazánkon kívül esik, másrészt alakja
szabálytalan, a felső integrátori szint alulreprezentált, harmadrészt ágazati karakterét
tekintve a feldolgozóipari szegmensben erős az elektronikai szakágak szerepe, míg az
üzleti szolgáltatásokban főként logisztika-orientált jelleg emelhető ki, szemben a
Csehországra jellemző kutatás-fejlesztés központú hálózattal38 [Nikodémus-Kemenczei,
2006]. A hazai autóiparban megfigyelhető, hogy külön kategóriát képeznek azok a
vállalatok, amelyek az alaptevékenységükön kívül minden más, a termeléshez és az

38

Csehországban a műszaki kutatás-fejlesztésre költött összeg 2006-ban duplája volt a magyarországinak,
közel 1 milliárd euró, melynek 86 %-át a vállalati szféra adta, szemben Magyarországgal, ahol a K+F
költések fele állami beruházásból származik.
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áruelosztáshoz szükséges szolgáltatást külső szolgáltatóktól kívánják megvenni. Ez
elsősorban a komplex logisztikai szolgáltatások terén (3PL vagy 4PL39) [MLBKT,
2005], pótlólagos keresletet biztosít a logisztikai szektorban. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a korábbi időszakra jellemző input oldali motivációk a multinacionális cégek
leányvállalatainak magyarországi tevékenységében oldódni látszanak.
A gazdasági átalakulást követően az alapvetően keleti piacok ellátására kiépült magyar
járműipari vállalatok egy része nem volt képes lépést tartani a szabadpiac
követelményeivel, mások a meggondolatlan privatizáció áldozatává váltak, így
Magyarország hagyományos

járműipara a

’90-es évek közepétől alapjaiban

újraszerveződött. A kis darabszámú buszgyártáson kívül érdemi haszonjármű-gyártás
nem maradt Magyarországon.
A vállalatszerkezeti átalakulás egyik meghatározó eleme a multinacionális cégek
megjelenése, amelyek tőkéjükkel és technológiájukkal világszínvonalú termékek
előállítását honosították meg a magyar autóiparban. A privatizáció hazánkban kezdődött
meg a legkorábban  1990-ben  a közép-kelet európai régió országai közül. A
korántsem minden szempontból megbízható, de mértékadó adatok szerint a ’90-es évek
első felében az összes külföldi beruházás mintegy 60 %-a érkezett Magyarországra a
privatizáció során [Árva–Diczházi,1998]. Állami és külföldi tőkének a jegyzett tőkéhez
viszonyított aránya jelentősen megváltozott a külföldi befektetők megjelenését
követően. Az ezredfordulóra az állami tőke szerepvállalása a járműiparban minimálisra
csökkent. A beszállítói piramis csúcsán kizárólagos a külföldi tőke jelenléte. A
beszállítói láncon lefelé haladva fokozatosan nő a magyar tulajdon részaránya.40
A beszállítói minőséget nehéz céghez kötni. Inkább értelmezhető az egyes termékekbe
történő beszállítói hányad, illetve az, hogy egy cég adott terméke a beszállítói lánc mely
részéhez kapcsolódik. Könnyen előfordulhat tehát, hogy egy cég egyik termékével

39

3PL = Second Party Logistics: bizonyos alap logisztikai funkciókat külső szolgáltatók végzik
4PL = Third Party Logistics: a hagyományos szolgáltatásokon felül harmadik félként nyújtott egyéb
szolgáltatások, mint beszállítás, komissiózás, címkézés, stb…
40
Lengyelországban az autóipari beszállítói lánc képe hasonló Magyarországéhoz. Bár Lengyelország
Közép-kelet Európa második legnagyobb gyártója, saját autómárkával nem rendelkezik. A lengyel
tulajdonú vállalkozások jelenléte a beszállítói lánc alsóbb szintjein jellemző, továbbá jövedelemtermelő
képességük - a magyar helyzethez hasonlóan - elmarad a külföldi tulajdonú cégekétől. Szintén jellemző a
külföldi és belföldi tulajdonú cégek közötti gazdasági „szakadék” jelenléte.
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második-harmadik körös beszállító vagy akár integrátor, míg más termékeivel viszont
csak az értéklánc alsóbb szintjein kapcsolódik a gyártási folyamatba. Így nem kizárólag
az mérvadó, hogy egy cég közvetlen kapcsolatban áll-e az összeszerelő üzemmel. A
beszállító minősítését az általa előállított termék bonyolultsága is determinálja.
A beszállítói piramis csúcsán az összeszerelő üzemek, úgynevezett OEM-ek állnak
(Suzuki, Audi, Opel), melyek külföldi multinacionális nagyvállalatok hazánkba települt
leányvállalatai. Strukturális szempontból ezek azok a külföldi tőkével alapított
beruházások, amelyek által a magyar autó- és alkatrészágazat integrálódik az európai és
globális gazdaságba, azaz bekapcsolódik a nemzetközi munkamegosztásba. A magyar
kis- és középvállalatoknak ezen multinacionális vállalatok követelményeinek kell
megfelelniük ahhoz, hogy autóipari beszállítókká válhassanak.
Az első körös beszállítók azok a nagyvállalatok, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak
az összeszerelő üzemekkel. Feladatuk, hogy összefogják a további szinteken lévő
beszállítókat, ezért integrátor vállalatoknak is nevezik őket. A világban megfigyelhető
tendencia arra mutat, hogy az összeszerelő üzemek igyekeznek csökkenteni azon
beszállítóik számát, amelyekkel közvetlen kapcsolatban állnak. Az integrátor
vállalatokra jellemző, hogy többnyire exportra termelnek és erős iparági kapcsolatokkal,
versenyképes tudástőkével bírnak, jelentős a kutató-fejlesztő kapacitásuk. Fontos
szerepük, hogy közvetítik a beszállítói piramis alsóbb szintjeire az autógyárak által
támasztott minőségi, technológiai és logisztikai követelményeket.
A világ vezető járműipari beszállítói közül az alábbiak rendelkeznek magyarországi
telephellyel: Alcoa, Autoliv, Benteler, Bosch, BPW, Daewoo-MGM, Delco Remy,
Delphi, Denso, Hammerstein, Hydro Alumínium, Knorr-Bremse, Mitsuba, Musashi,
Lear, Loranger, U-Shin, Valeo, Visteon, ZF. Az első körös beszállítók közé mindössze
két magyar tulajdonú cég sorolható, a RÁBA és az IMAG.
A második körös beszállítók az összetettebb részegységek egyes elemeit állítják elő
(pl.: Bakony Autóalkatrészgyártó Rt, Videoton Holding, Kaloplasztik, Ajkai
Elektronikai Kft, Kunplaszt-Karsai Rt, Pannonplast Csoport, Salgoglas, Pemü, Perion).
A második körös beszállítók között megjelennek a közepes méretű vállalkozások is.
Ezek a vállalatok az összetettebb részegységek egyes elemeit állítják elő. A külföldi
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tőke szerepe még a beszállítói piramis harmadik szintjén is erős, de viszonyítva az előző
csoportokhoz, a magyar tulajdonosok aránya itt már növekszik.
A harmadik körös beszállítók csoportjában találjuk a viszonylag egyszerű alkatrészeket
előállító kis- és középvállalkozásokat (pl.: az Armafilt, a KVJ Művek, a Rák Antennát,
a Ratipur, vagy a Tatatányai Idomrugó). A piramis alsó szintjein találjuk a harmadik és
sokadik beszállítókat. Ezek a cégek a legegyszerűbb alkatrészeket állítják elő egyre
bonyolultabb elemekhez.
A legalsóbb szinten állnak a sokadik körös beszállítók. Ezek a cégek pótalkatrészeket
állítanak elő bérmunkában. Ezeken a szinteken a magyar tulajdon részaránya jelentős,
ugyanakkor alacsony a realizálható profit. Legtöbbször bérmunkát végeznek, illetve
pótalkatrészeket gyártanak.
A nemzetközi besorolás szerint a beszállítók 3 kategóriába sorolhatók a műszaki
tartalom (tudás- és technológia intenzitás) szempontjából. A legmagasabb szint a TIER1
kategória, azaz az összeszerelő üzemek közvetlen beszállítói, az integrátor vállalatok.
Ők a komplett részegységek gyártói illetve beszállítói. A magyar tulajdonú beszállítók
működési területük

szerint Magyarországon

legnagyobb számban a szerény

technológia-intenzitású TIER3 kategóriába sorolhatók. A magyar tulajdonú beszállítók
általában bérmunkát végeznek, amely a munkaerő költségen alapul [Éltető,1999]. Mivel
ezen a szinten a megtermelhető haszon alacsony, fennáll a veszélye, hogy ez az állapot
konzerválódik.
2.4.3. A beszállítói hányad alakulása Magyarországon
A legfontosabb beszállított hazai termékek között a karosszéria elemeket, szélvédő és
oldal üvegeket, elektronikus alkatrészeket, kábelkötegeket, biztonsági öveket, zárakat és
üléseket lehet megemlíteni. Összetettebb beszállításra kerülő termék a motor,
sebességváltó, hengerfej, kuplung és könnyűfém felni. A hazai beszállítókról
elmondható, hogy tevékenységük erősen specializálódott. A vállalkozások többsége
csak egy komponens vagy alkatrész gyártására koncentrál, a szélesebb termékpalettát
előállító cégek aránya kisebb.
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Az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. [2002] felmérése szerint a Magyarországra
települt nemzetközi nagyvállalatok nyitottak a magyar beszállítói hányad növelésére, a
hazai beszállítók aránya mégis igen alacsony a végtermékeket előállító vállalatoknál.
13. Táblázat: Magyarországon bejegyzett cégektől (magyar, külföldi, vegyes tulajdonú)
származó alkatrészek aránya néhány autóipari összeszerelő üzemben
Cég neve
Magyar Suzuki Rt.
Opel Hungary Kft.
Audi Hungária Kft.
Visteon Kft.
LEAR Kft.
Forrás: IKT, 2002

Tevékenysége
autó-összeszerelés
motor-, hengerfej- és sebességváltó
autó-összeszerelés, motor gyártás
üzemanyagrendszerek, indítómotorok
gyártása
kuplung gyártás

Hazai beszállítók
száma (db)
50
100
10
97

Hazai beszállítók
aránya
55%
10-20%
10%
20%

na.

10%

A beszállítói kultúra földrészenként különbözik. Az autóipar amerikai gyártóira
jellemző, hogy ugyanannak az alkatrésznek a gyártására több beszállítót is
foglalkoztatnak. A japán gyártók egy alkatrész beszerzését egy beszállítón keresztül
oldják meg [Kotabe-Martin-Domoto, 2003]. A hazai összeszerelő üzemek – Suzuki,
Audi, Opel – eltérő stratégiával érkeztek Magyarországra, ezért motivációik is
különböztek a beszállítói hálózat kiépítésekor [Demeter-Gelei-Jenei, 2003].
A Suzuki 1994 májusában vált „európai termékké”, mintegy másfél évnyi működés
után. A beszállítók száma ugrásszerűen emelkedett az elmúlt 10 évben. 1997-ben a
vállalat 38 magyar beszállítóval rendelkezett, ma már 378 beszállítóból 73 hazai cég.
Bár gyártókapacitását folyamatosan bővíti, évről-évre csökken az új beszállítók
alkalmazásának dinamikája. Eleinte évente 10-15 új beszállítót alkalmaztak, melynek
többsége stabil beszállítói státuszt szerzett. 2005-ben már csak 3, 2006-ban pedig
mindössze 2 új beszállítóval bővítette a cég partnerkapcsolatait. Mészáros Ádám
megállapítása szerint a beszállítók viszonylag magas száma mellett az általa becsült 46
százalékos importhányad arra enged következtetni, hogy a Suzuki nem integrálódott
igazán a magyar gazdaságba.
A nyugat-európai cégek magyarországi beruházásaikat követően továbbra is a már
meglévő beszállítóikkal dolgoznak együtt. Ennek legfőbb oka talán nem is a hazai
cégekkel kapcsolatban említett hiányosságokban rejlik, hanem inkább az autóipari
értéklánc merevségére vezethető vissza. A járművek rendkívüli komplexitásának
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köszönhetően a beszállítói lánc mind vertikálisan, mind horizontálisan igen kiterjedt.
Egy-egy beszállító cseréje jelentős kockázatot rejt a teljes termelés tekintetében, ezért az
összeszerelő üzemek leginkább modellváltáskor kezdeményeznek tárgyalásokat új
beszállítókkal. A már kiépült és működő hálózatba szinte lehetetlen beépülni. A magyar
beszállítók csak akkor jutnak reális esélyhez, ha minden téren fel tudják venni a
versenyt a már bejáratott beszállítók teljesítményével [Gelei, 2004].
A magyar beszállítók részesedése az Opelnél is alacsony, ám a Generál Motors-nál
működő globális beszerzési rendszer lehetővé teszi, hogy a magyar beszállítók ne csak a
magyar gyárnak szállítsanak, hanem külföldi GM-leányvállalatoknak is. Az Audinak
alig vannak első körös magyarországi beszállítói. Közülük az egyik a Hörmann Győr
Kft., amely részszerelést végez a kocsik szívócsövén és kopogásérzékelőjén, egy másik
légkondicionáló berendezésekhez szállít kompresszorokat.
Az alacsony beszállítói arány három okra vezethető vissza. Egy részről a hazai
vállalkozások felkészületlensége, másfelől a külföldi tulajdonú cégek hozzáállása,
stratégiája, és végül, de nem utolsó sorban az értéklánc rugalmatlansága, azaz a
beszállítók cseréje a gyártási folyamat alatt igen kockázatos, ezért nehéz bekapcsolódni
az ellátási láncba.
2.4.4. Hazai beszállítók által termelt hozzáadott érték
Hozzáadott érték szempontjából a magyar beszállítói ipar teljesítménye igen alacsony
szintű, átlagosan 7-10 százalék, mivel a magas hozzáadott értékű termékek nagy része
importból származik elérve az összes hozzáadott érték 20-80%-át. Ez hatalmas
lemaradást tükröz a globális iparági adatokhoz képest, ahol az autóipari beszállító
vállalatok a teljes termék hozzáadott értékének 70 százalékát termelik, míg az OEM-ek
aránya a hozzáadott értéket tekintve csak 30 százalék.
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14. Táblázat: Magyar beszállítás aránya a hozzáadott értékből
Tevékenysége

Magyar beszállítás aránya a
hozzáadott értékből

tehergépkocsi futóművek gyártása
fékrendszerek gyártása
sebességváltó gyártás

35%
30%
35%

Cég neve
Barnamezős beruházások
BPW-Rába Rt.
Knorr-Bremse Kft.
ZF Hungária Kft.
Zöldmezős beruházások
Audi Hungária Kft.
Denso Kft.
LEAR Kft.
LuK Savaria Kft.
Magyar Suzuki Rt.
Opel Hungary Kft.

autó-összeszerelés, motor gyártás
5% alatt
diesel-adagoló pumpa gyártás
0%
kuplung gyártás
10%
kuplung gyártás
1%
autó-összeszerelés
26%
motor-,
hengerfejés
5% alatt
sebességváltó
TEMIC Hungária Kft.
gépjármű-elektronikai termékek
5-8%
Thyssen Production System Kft. autóipari gépek gyártása
0%
Tower Automotive Kft.
karosszéria elemek összeszerelése
0%
Visteon Kft.
üzemanyagrendszerek,
10%
indítómotorok gyártása
Zeuna Starker Kft.
kipufogó rendszerek gyártása
15%
Forrás: Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. által 2002-ben készített tanulmány

Jelentős eltérés mutatkozik a zöldmezős, illetve barnamezős beruházások hozzáadott
értéke között is. A Magyarországra települt barnamezős beruházások jelentősen több
hozzáadott éréket termelnek, mintegy 20-50%-ot, mint a zöldmezős beruházások,
melyek hozzáadott értéke 0-10% között mozog [Knáb, 2002]. A jelentős arányeltérés a
termelés jellegével magyarázható. A barnamezős beruházások a privatizáció során
jelentős szakmai múlttal rendelkező vállalatok alapjaira épültek, ahol adottak voltak a
feltételek a hozzáadott érték szempontjából sikeres beszállítói együttműködések
kialakításához. A privatizáció során a befektető kapcsolatrendszert is vásárolt [Szanyi,
2001]. Jó példa erre a hazai környezetbe szervesen illeszkedő ZF Hungária Kft., a
Knorr-Bremse és a BPW-Rába.
A zöldmezős beruházások valamely helyi versenyelőnyért alapítottak új vállalkozást,
így a gyártók termelésükkel együtt magukkal hozták beszállítóikat is. Nem tettek
komolyabb lépéseket a helyi vertikális kapcsolatok kiépítése érdekében. A járműipar és
elektronika területén megvalósult zöldmezős beruházások az esetek túlnyomó
többs é g é b e n a

ma g y a r környezetbe

szervesen

nem

illeszkedő

úgynevezett

termeléskihelyező beruházás, melynek egyedüli célja a viszonylag olcsó telephelyen és
szakképzett munkaerőn alapuló költség-hatékony termelés [Antalóczy-Sass, 2000]. A
teljes magyar gazdaság számára hasznos beruházók letelepedése érdekében az ipari
parkok fejlesztése kulcsfontosságú.
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Beszállítói szempontból sikeresnek mondható a Suzuki által létrehozott zöldmezős
beruházás, amely bár a hazai környezethez szervesen nem illeszkedett, a termelés uniós
tartalmának (az áru belsővé tétele41) biztosítása érdekében kénytelen volt magának
magyar beszállítókat kinevelni és arányukat növelni.
Hatékonyságnövelés a teljes vállalati értékteremtő láncban
A nagyobb hozzáadott érték előállítása folyamatos fejlesztést, innovációt kíván meg a
cégektől. A hozzáadott érték növelésének elemei a következők:
-

technikailag bonyolultabb termékek előállítása;

-

a megrendelőtől kapott gyártási dokumentáció adaptálása;

-

gyártáshoz kapcsolódó fejlesztés;

-

javaslat a gyártási technológia hatékonyságának növelésére;

-

vevő megbízásából történő termékfejlesztés;

-

megrendelővel közös terméktervezés;

-

beszállítói lánc menedzselése.

Segítséget kell nyújtani a vállalatoknak abban, hogy felmérjék, hol tartanak az egyes
területeken, meg kell mutatni a legjobb gyakorlatokat és elő kell segíteni azok
bevezetését. Erre megfelelő eszköz lehet a már működő bech-marking, illetve bestpractice klub. Az információs rendszerek fejlesztéséről és használatával is jelentős
költségcsökkentés érhető el hosszú távon, hiszen a termelési folyamatok optimalizálása
mellett a beszállítókkal és a vevőkkel való kapcsolattartást és a logisztikai folyamatokat
is segíti.
2.4.5. Beszállítói hálózathoz kapcsolódás kihívásai
A II. Világháború után kialakult új gazdasági rendszerben a kis- és nagyvállalatok
közötti kapcsolatrendszer a nyolcvanas évek elején kezdett újjáéledni, amikor lehetőség
nyílt elsősorban gmk42-ek, kisebb magánvállalkozások, szövetkezetek nagyobb számú
alapítására. A kisvállalkozások egy része arra szakosodott, hogy a hiánygazdaságban a
piaci rések valamelyikét kiszemelve állami nagyvállalat beszállítója legyen. Az akkori
41
42

Egy termék uniós terméknek számít, amennyiben bizonyíthatóan legalább 60%-át az EU területén állították elő
gazdasági munka közösség
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állami nagyvállalatok pedig egyes, nem kifizetődő résztevékenységeiket szívesen bíztak
az erre szakosodott kisvállalatokra. Az ily módon kialakult kapcsolati háló szinte
zökkenőmentesen működött egészen a rendszerváltozásig. A helyzet 1989-90 után
megváltozott. Az állami nagyvállalatok tönkrementek, majd többnyire felaprózva
magánkézbe kerültek. Eközben a külföldi tőke előtt megnyitott magyar piacon
megjelentek a

multinacionális cégek. A kereslet

megváltozott,

a minőségi

követelmények emelkedtek. A magyarországi gyártók közül azoknak volt esélye a
betelepülő

összeszerelő

üzemek

beszállítójává

válni,

amelyek

rendelkeztek

gyártókapacitással és többé-kevésbé megfelelő termelési kultúrával. Az elmúlt 15 év
tapasztalatai is ezt igazolják. A felső szinteken lévő beszállítók között jobbára egykori
nagyvállalatok utódszervezetei szerepelnek, mint például a Bakony Autóalkatrészgyártó
Rt, Rába Mór Kft, Videoton Holding és még sorolhatnám. Az autóipari beszállítói kört
tehát nem lehet egyértelműen a kis- és közepes vállalkozássokkal azonosítani.
A szó klasszikus értelmében vett aktív beszállítói tevékenységre leginkább a nagy- és
nagyobb méretű közepes vállalkozások alkalmasak. A kisebb méretű vállalkozások
leginkább bérmunka vagy passzív beszállítás jellegű tevékenységet képesek elvégezni.
Török Ádám [Kőhegyi, 1999, hiv: Török] egy tanulmányában a vállalatokat a
munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint hat csoportra osztotta. Az első két típus
bérmunkát végez. A passzív bérmunkát végző cég kizárólagos vagy csaknem
kizárólagos vásárlója a megrendelő. A megrendelő által szállított anyagokat
felhasználva termel, gyakran berendezései egy részét is a megrendelőtől bérli. Ez teljes
függőséget jelent a megrendelőtől, mivel a passzív bérmunka jövedelemtermelő
képessége igen alacsony. Ez pedig nem teszi lehetővé a tőkefelhalmozást saját
innovációs tevékenység létrehozásához vagy az önálló piaci termékkel való
megjelenéshez. A sokadik körös beszállítók tulajdonképpen ezt a fajta passzív
bérmunka jellegű tevékenységet végzik. Ez az állapot tudás és anyagi tőke hiányában
rendszerint konzerválódik. Az aktív bérmunkát végző cég, még mindig anélkül termel,
hogy az általa felhasznált anyagok a tulajdonába kerülnének, viszont a gyártáshoz
többnyire saját berendezéseiket használják és jövedelmezőségük is viszonylag
magasabb. Ez azonban csak kicsivel tágabb mozgásteret enged kapacitás-kihasználás
területen, önálló fejlesztő tevékenységre többnyire nem elegendő. A kisebb méretű
vállalatok többsége eddig a szintig képes felkapaszkodni.
78

A további négy típus elszakadva a bérmunkázástól beszállítói tevékenységet végez. A
passzív beszállítók a minimálisnál kicsit több alkuerővel rendelkeznek és elsősorban
saját anyagokkal és berendezésekkel dolgoznak. Ezek a vállalkozások követik
megrendelőik minőségi és mennyiségi igényeit. Mivel önálló termékfejlesztés híján
nincsenek saját konstrukcióik, folyamatosan fenyegeti őket a veszély, hogy a
megrendelő

igényeit

csak hosszabb alkalmazkodási idővel tudják teljesíteni

versenytársaiknál és elveszítik megrendeléseiket. Az új beszállítói program és a Suzuki
pilot projekt célcsoportja ebben a körben tevékenykedő vállalkozásokból állt. Az aktív
beszállítókat kezdeményező szerepük, fejlesztési hátterük és a szorosabb technológiai
együttműködés különbözteti meg az előző csoporttól. Ezt a csoportot a második és
harmadik szintű beszállítókkal tudnám azonosítani. A következő két vállalkozási típus a
magyar iparban még ritka. Az ötödik típusba olyan alkatrész- és félkész-termék gyártók
sorolhatóak, amelyek saját fejlesztési bázisuknak köszönhetően nincsenek túlzottan
kiszolgáltatva legnagyobb megrendelőiknek. Ez az integrátor vállalatok szintje. A
hatodik típusba tartozó vállalat a végtermékek piacán is versenyképes. Ők
tulajdonképpen a végterméket előállító összeszerelő üzemek.
A beszállítói kapcsolatban a felek nem egyenrangúak. A megrendelő előnyösebb
helyzetben van, az együttműködés minden lényeges feltételét diktálhatja. Rendkívül
szigorú elvárásokat érvényesít, amit a beszállítónak nemcsak teljesíteni, de a felsőbb
beszállítói szinteken finanszíroznia is kell. Az átvételi árat is a megrendelő diktálja,
amelyet ráadásul évről-évre csökkent is a végtermék piacán dúló árverseny miatt. A
hatékonyság növelése azonban közös érdek, ezért a beszállító és megrendelő kapcsolatát
szorosabbra fűzi, tartósabbá teszi. Mivel a vevő pontosan ismeri a beszállító termelési
körülményeit, ezért a beszállításon 5-10 százaléknál nagyobb nyereséget nem lehet
realizálni. Emellett a beszállítóknak vállalniuk kell azt is, hogy a szállítást követően
csak 30-60 nappal jutnak a pénzükhöz, mivel a megrendelő nem fizet azonnal. Az
értékláncon lefelé haladva a vállalkozásoknak függetlenségük mind nagyobb részéről
kell lemondaniuk, a diszkrét jövedelmezőséget biztosító, gyakran finanszírozási
problémákat okozó, ám cserében hosszú távon biztosnak tűnő beszállítói kapcsolat
reményében.
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15. Táblázat: A megrendelő és beszállító piaci alkuerejének portfolió-mátrixa
Megrendelő
Magas

A beszállító tőkeerős,
mégis alkalmazkodnia
kell a megrendelő
szigorú
követelményeihez.

Az együttműködés
minden lényeges
feltételét a megrendelő
diktálja.

Közepes

Megrendelő
kihasználja fölényét.

Kiegyensúlyozott
kapcsolat.

Alacsony

Beszállítói és
megrendelő oldalról is
versenyhelyzet
jellemző.

A beszállító egyedi
terméket gyárt, de van
némi konkurencia a
piacon.

Beszállító

Alacsony

Közepes

Egyenrangú
kapcsolat.
Beszállító nincs
kiszolgáltatva a
megrendelőnek.
Tőkeerős, fejlesztési
bázissal is rendelkezik.
A beszállító egyedi
terméket gyárt
versenytárs nélkül. A
végtermék piacon is
versenyképes.

Magas

Forrás: saját szerkesztés Majoros Pál [1999] „A piaci hatalom portfóliómátrixa” alapján

Az autóiparban egy-egy típust 5-6 évig gyártanak. Új beszállítóknak könnyebb egy új
projektbe bekerülniük, mint egy futó típus gyártásába bekapcsolódniuk, esetleg egy
résztvevő beszállító helyének átvételével. Azok a cégek, melyeknek sikerül az új projekt
indulásakor bekapcsolódniuk a beszállítói hálózatba, pontos szállítás esetén évekig
biztos megrendelésre számíthatnak. A járműipari megrendelők a kifizetések
tekintetében megbízhatóak.
2.4.5.1. A Visteon és Hirschler példája
A beszállítói kapcsolatok megismerését 2006-ban személyes tapasztalatokkal is
bővítettem, amikor mélyinterjút készítettem két olyan cég vezetőjével, amelyek a
beszállítói hálózatban különböző szerepet töltenek be. Munkám esettanulmány, tehát a
kapott válaszok nem reprezentatív jellegűek, azonban jól kiegészítik személyes
rálátásomat a témára. A beszállítói kapcsolatok elemzésénél a következő két fejezetben
felhasználom más kutatók munkáját is, hogy beazonosítsam azokat a területeket és
problémákat, amelyek a kiválasztási folyamat során felmerülnek.
Az esettanulmány célja volt, hogy a mélyinterjúk során megismerjem mind az
integrátori, mind a beszállítói tevékenység nehézségeit, a beszállítói láncban különböző
helyen elhelyezkedő cégek viszonyát az ellátási lánchoz, továbbá stratégiájukat a
beszállítók kiválasztásában illetve a beszállítóvá válás elérésében. A beszélgetések
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során volt alkalmam betekinteni a beszállítók kiválasztásának folyamatába gyakorlati
oldalról is egy első körös, multinacionális cég leányvállalata és egy magyar tulajdonú
feltörekvő beszállító vállalkozás példáján keresztül.43
A Visteon Hungary Kft. a német tőkével működő Visteon Automotive Systems száz
százalékos tulajdonú leányvállalata. Figyelemre méltó helyzetét az adja, hogy egy
multinacionális, külföldi tulajdonú cég magyarországi leányvállalataként a hazai
autóipari értékláncban bizonyos termékeit tekintve első illetve második körös beszállító.
A vezérigazgatóval készített interjú képet ad az integrátor vállalat szerepéről beleértve a
háttér (backward linkages) és az előrevezető (forward linkages) termelői kapcsolatokat.

A Hirschler Üvegipari Vállalkozás magyar tulajdonban lévő, dinamikusan fejlődő
autóipari beszállító. A cég fejlesztéseinek köszönhetően egyre jobb pozíciót vív ki
magának a beszállítói láncban. Vizsgálatom központi kérdése volt, hogy mekkora
potenciál rejlik még a speciális üvegek gyártásában és érdemes-e a vállalatnak kizárólag
a vertikális értékláncra koncentrálnia vagy a további fejlődési lehetőség érdekében
diverzifikálnia kell-e termékeit.
Vállalati profil
A Visteon Hungary létrejötte egy költségcsökkentő, hatékonyságnövelő kiszervezési
folyamat eredménye, miután a Ford úgy döntött, hogy kompresszorokat, üzemanyag
továbbító rendszereket és autóelektronikai részegységeket gyártó és fejlesztő részlege
piaci körülmények között hatékonyabban működne. A Visteon ekkor szembesült
először a piacon uralkodó árversennyel. Árait, már piaci működésének első évében 25
százalékkal csökkentenie kellett. A beszállítói státusz megtartása ettől kezdve kihívást
jelentett a cégvezetés számára, továbbá az új megrendelések szerzése a vállalat
túlélésének illetve növekedésének feltételévé vált.
A magyarországi gyártóüzem 1990-ben jött létre Székesfehérváron a Ford
leányvállalataként Ford Hungária Termelő és Értékesítő Kft. néven. Fő tevékenysége az
autóalkatrész-gyártás, valamint termékfejlesztői, beszerzői és könyvelői központnak ad
helyet. Az üzemben jelenleg gyújtótekercs, üzemanyag szivattyú, üzemanyag-továbbító
43

Lásd: 2. számú melléklet: Esettanulmányok
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modul, üzemanyag-nyomásszabályzó szelep, üzemanyagtartály, klímakompresszor,
műszerfal panel, audio- és szórakoztató elektronikai termékek gyártása folyik.
A Hirschler Üvegipari Vállalkozás elődjét, a dísz- és építészeti üvegeket gyártó
vállalkozást 1899-ben Hirschler Rezső alapította. Az üveggyártásban nagy múltra
visszatekintő vállalkozás az 1970 évektől kezdve, az autók egyre szélesebb körben való
elterjedésekor kezdett bele speciális autóüvegek és visszapillantó tükrök gyártásába.
Családi hagyomány szerint a speciális járműüvegek gyártásában nagy tapasztalattal
rendelkező Hirschler László 1989-ben alapította a Hirschler Üvegipari Vállalkozást,
amely jármű szélvédők gyártására specializálódott.
Az üzem termelésének ma döntő hányadát a járműüveg gyártás teszi ki, csak 10
százalékban állít elő hagyományos síküveget. Első körös beszállító termékeinek
megközelítőleg 5 százalékában, megrendelői a NABI, Tátra, Friesmeier. Többi termékét
az utángyártott piacon értékesíti, 80-85 százalékban exportpiacra termel. Tipikus
magyar tulajdonú kisvállalkozásként küzd a meglévő beszállítói kapcsolatainak
megtartásáért illetve fejlesztéséért és új együttműködések kialakításáért.
Telephely választás
A Visteon a gyártóüzem kelet-európai elhelyezésétől első sorban a helyi, illetve
regionális eladások növekedését várta. A magyar állam által biztosított importengedélyt
és vámmentességet is figyelembe véve Magyarország tűnt a legalkalmasabb „teszt
terepnek”, ahol a beruházás során az anyacég megfigyelhette, lehet-e térségünkben
viszonylag kis befektetéssel gyártóüzemet működtetni. A magyarországi egység több
mint 15 éves fennállása és folyamatos fejlődése bizonyítja a vállalkozás sikerességét.
Mára a Visteon Hungary termékeinek 60 százalékában első szintű beszállító, így
például klíma kompresszorok és szórakoztató elektronika területén, második körös
beszállító üzemanyag továbbító rendszerek tekintetében, ami azt jelenti, hogy ez a
részegység egy nagyobb alkatrészbe kerül beépítésre.
A telephely pontos helyének kiválasztásakor Székesfehérvár javára billent a mérleg
nyelve a város Magyarországon már a ’90-es években kiemelkedően fejlett távközlési
infrastruktúrája, kiváló közúti megközelíthetősége, a rendszerváltáskor felszabaduló
(Videoton, Köfém, Ikarus) képzett, megfelelő számú munkaerő és Budapest közelsége
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miatt. A közúti infrastruktúra fontos választási szempont volt, mivel a Visteon
szállításainak zömét közúton bonyolítja, megrendelőinek túlnyomó többsége ugyanis
yust-in-time rendszerű beszállítást igényel. Budapest közelsége főként a gyár
létrehozásának és indításának időszakában volt fontos szempont, amíg nagy számban
dolgoztak hazánkban külföldi vezetők. Számukra jelentős értéket képviselt a repülőtér,
a többnyelvű kulturális-, oktatási- és egészségügyi intézmények gyors elérése.
Külpiacra termelés szempontjából Sopron, a nyugati országhatár mellett tökéletes
elhelyezkedést biztosít a Hirschler Üvegipari Vállalkozás számára. Ipari park címért a
terület a gyártóüzem felépülése után folyamodott, mert így a további területek
felhasználása, út és közmű kiépítése olcsóbbá válna. A soproni üzem közúti
megközelíthetősége kiváló, szállításait közúton esetleg ROLA felhasználásával végzi.
Vállalati stratégia
A Visteon Hungary anyavállalata a Visteon Corporation évi 18 millió dolláros
forgalmával a világ legnagyobb autóipari rendszereket előállító cégei közé tartozik, egy
globális autó-részegység gyártó vállalat. Egyrészt a világ nagy autógyártóinak
beszállítója, másrészt jelentős piaci részesedése van az utángyártott alkatrészek piacán
is. Fő megrendelői a Ford Motor Company európai és észak-amerikai gyárai, fontos
ügyfelek ezen kívül egyes európai és távol-keleti autógyártók. Alkatrészeket gyárt a
világ legnagyobb autóipari cégei számára, úgymint a Ford, Jaguar, Toyota,
Volkswagen, Volvo.
A kizárólag külföldi tulajdonban lévő magyarországi gyártóüzemek egy multinacionális
cég leányvállalataként működve erős függőségi viszonyban állnak az anyavállalattal. Ez
azt jelenti, hogy helyi, regionális stratégiájukat nem önállóan, hanem az anyacéggel
összhangban alakítják ki [Chikán-Gelei, 2005]. Így van ez a Visteon Hungary esetében
is. A globális stratégiai döntéseket a Kínában létrehozott stratégiai tervezési központ
hozza meg. Természetesen a helyi viszonyokat ismerve bizonyos kérdésekben, például
a beszállítók kiválasztásában a magyarországi kirendeltség szabad kezet kap, viszont
fejlesztési kérdésekben már központi döntés születik. A magyar menedzsment lobbierejét latba veti annak érdekében, hogy a jövőben egyre több fejlesztés Magyarországon
valósulhasson meg, ami a hosszú távú magyarországi működés kulcsa lehet.
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A Visteon Hungary 5 éves tervezési periódusokban gondolkozva 2010-ig gyártási
kapacitásának bővítését és az elektronika területén történő fejlesztések előmozdítását
irányozta elő. Nemcsak az anyavállalat, hanem maga a Visteon Hungary Kft. is
folyamatosan vizsgálja a termelés kihelyezés lehetőségét, mivel árait a versenyben
maradás érdekében a megrendelőivel szemben évente 1,5-3 százalékkal csökkentenie
kell. A vállalatnál külön csoport foglalkozik napi szinten azzal a kérdéssel és készít
megvalósíthatósági tanulmányokat arra nézve, hogy mely tevékenységeket érné meg
jobban házon kívül megvalósítani. Ezek megvalósítására vonatkozóan azonban felsőbb
szintű döntés születik. Globális döntés alapján 2001 augusztusa óta a Visteon Hungary
helyt ad a Közép-európai Beszerzési Központnak, amely a székesfehérvári gyár
anyagellátásának biztosítása mellett a Visteon több német, cseh és lengyel üzeméért is
felel. 2002-ben Magyarországra helyezték az Európai Könyvelési Központot is. 2003ban létrejött az a stratégiai beszerző csoport, amely a fémipari beszállítókkal
kapcsolatos stratégia kialakításáért és megvalósításáért felelős.
Egy családi vállalkozás esetében, mint a Hirschler Üvegipari Vállalkozás, a döntési
folyamat jelentősen egyszerűbb, mivel a döntés egy kézben összpontosul. Egyéni
vállalkozóként Hirschler úr rendelkezik írott stratégiával is, amely azonban a piaci
igényeket követve időről időre rugalmasan változik. A jövőre nézve termékkínálatát a
járműüvegek terén szeretné bővíteni, mivel a beszállításokért folyó küzdelemben a
vállalkozás versenyképessége erősen függ attól, képes-e a teljes termékpaletta
előállítására. A jármű szélvédők mellett ki kívánja bővíteni az oldalsó és hátsó üvegek
gyártását, melyek előállítása eltérő technológiát igényel. Míg a szélvédők ragasztott
technikával készülnek, a járművek többi ablakai úgynevezett edzett üvegek.
Termékkínálatát nem tervezi más iparágakra kiterjeszteni, hiszen versenyelőnye éppen a
specializálódott termelésben és az abban szerzett tapasztalatban rejlik.
Verseny a beszállítói pozícióért (Forward linkages)
A Visteon számára magyar tulajdonú cég nem jelent konkurenciát. Versenytársai
főképp német illetve japán tulajdonban lévő vállalatok közül kerülnek ki. Új üzletek
szerzésében és a meglévő szerződések megtartásában leginkább az árverseny dominál,
amelyben kizárólag tőkeerős, stabil háttérrel rendelkező vállalatok tudnak érvényesülni.
Ez eredményezi a szállítással együtt is költséghatékonyabb ázsiai cégek előretörését az
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iparágban, mivel a megfelelő minőség előállítása – amely nem jelent minden esetben
csúcstechnológiát – a legtöbb gyártó számára már nem okoz gondot.
A megfelelő minőség és megbízható szállítás tehát az első körös beszállításért
versenyző vállalatok között nem jelent korlátot, így az egyetlen igazi versenytényező az
ár. A hosszú távú partnerkapcsolat kulcsa azonban a beszállító K+F képességeiben
rejlik. Az autóipar az egyik leggyorsabb technikai haladást diktáló ágazat, így aki nem
tud lépést tartani a megrendelők folyamatosan változó igényeivel, előbb-utóbb elveszti
megrendeléseit. A Visteon stratégiája, hogy termékeit a megrendelő kifejezett
útmutatásai nélkül is folyamatosan tökéletesíti, de természetesen egy-egy újabb
megrendelés elnyerése érdekében megadott paraméterek szerinti fejlesztéseket is végez.
A tőkeerő a termékfejlesztéshez és az ahhoz kapcsolódó technológiai fejlesztésekhez
elengedhetetlen, így nem csoda, hogy a kevésbé tőkeerős magyar vállalkozások a
beszállítás ezen fokán nem képesek felvenni a versenyt.
A Hirschler Üvegipari Vállalkozás gyakorlatilag egyedülálló Magyarországon.
Hasonló profillal hazánkban a Salglas rendelkezik, aki a Suzuki üvegtermék
beszállítója, azonban profilja eltérő, főként edzett üvegekre szakosodott. Leginkább
tehát külföldön termelő cégek jelentenek számára konkurenciát. A pótalkatrész piacon
megjelent a kínai konkurencia, igazi fenyegetést azonban nem jelentenek Hirschler úr
számára, egy részről mivel nem rendelkeznek elég széles és rugalmas termékpalettával,
más részről pedig a pontos, megbízható beszállításban a közelség előnyt jelent. Az
ázsiai termékek negatív hatása az árak lenyomásában érzékelhető.
A vállalkozás termékeinek 95 százalékát az utángyártott piacon értékesíti, de
törekszenek a közvetlen beszállításaik bővítésére. Közvetlen beszállítói pozíció
elnyeréséhez a megrendelők általában teljes palettát kívánnak, még akkor is, ha nem
mindenből szándékoznak rendelni. Egy komplett termékpalettával rendelkező cég
hosszú távban gondolkozva biztosítékot jelenthet a gyártás folyamatosságában még
akkor is, ha egyik másik beszállító kiesik a termelésből. Ezért törekszik a vállalkozás
termékpalettáját az oldalsó és hátsó üvegek gyártásával is kiszélesíteni. Sőt, a
Bombardier-rel folytatott tárgyalások alapján megkezdték vasúti üvegek próbagyártását
is.
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Nagyobb összeszerelő üzemek, mint például a Ford, olyan biztosítékokat is keres,
amelyet egy Hirschler méretű vállalkozás nem tud megvalósítani és számára nem is
lenne ésszerű, mint például a helyszíni üveg alapanyag előállítás.
Az üzem jelenleg inkább a kisebb 20-50 ezres szériák gyártásában versenyképes,
azonban gyártási kapacitását egy megfelelő megrendelés esetén több műszak
bevezetésével képes volna növelni. Ár és minőség tekintetében a vállalkozás minden
kétséget kizáróan versenyképes, azonban mélyebb, kiterjedtebb kapcsolatrendszerrel
külföldi versenytársaik rendelkeznek. Hirschler úr szerint az üzem termelésének akár 40
százalékában is tudna vállalni azonnali beépítésre kerülő üvegek gyártását. Egy ilyen
megrendelés egy részről biztos bevételt jelentene a szerződés időtartama alatt és jelentős
presztizs hozadékkal is járna, más részről viszont fennáll a veszély, hogy a megrendelés
esetleges elmaradásával igen nehéz lenne pótolni a kiesett bevételt. Nagyobb volumenű
üzlet megszerzéséhez partnerkapcsolat kialakításában mindeddig nem gondolkoztak.
A beszállítókkal szemben támasztott követelmények (Backward linkages)
A Visteon beszállítói között csak igen alacsony arányban, 10-15 százalékban jelennek
meg magyar tulajdonú cégek. A Visteon termelési igazgatója, Nagy Szilárd szerint a
magyar tulajdonú vállalatokkal szemben felhozott kifogások visszavezethetőek a
tőkeerő problémájára. A Visteon beszállítóinál törekszik a hosszú távú kapcsolat
kialakítására, amely rugalmasságot, gyors alkalmazkodóképességet az új megrendelések
teljesítésére, pontos, precíz beszállítást és főképp a szerződésben foglalt anyagi terhek
közös viselését jelenti. Az árverseny miatt a cég folyamatos árcsökkentésére kényszerül,
így az árcsökkentést megköveteli saját beszállítóitól is. A Visteon nyitott volna a
magyar cégekkel való együttműködésre, hiszen árban és minőségben a hazai cégek is
versenyképesek, azonban megfelelő tőkeháttér nélkül a fent említett követelményeknek
nem tudnak megfelelni, vagy legalábbis túlzottan nagy kockázatot jelentenek a
megrendelő számára. A menedzsment „szakadék” áthidalása érdekében a Visteon
úgynevezett „mentori” szerepet is vállal beszállítóinak felkészítésében fenntartva egy, a
beszállítók felkutatásával és fejlesztésével foglalkozó részleget.
A Hirscler Üvegipari Vállalkozás beszállítói üveg alapanyag gyártó cégek. A
vállalkozás rendelkezik több éves beszállítói kapcsolatokkal is, de alkalmi jellegű
vásárlások is szóba jöhetnek amennyiben megfelelő az ár és a minőség. A cég profilját
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képző speciális üvegek gyártása csakis magas minőségű üvegalapanyagból képzelhető
el.
Kutatás-fejlesztés, innováció
2001-ben a Visteon Corporation döntése alapján termékfejlesztő csoport alakult a
Visteon Hungary Kft.-nél az üzemanyag-ellátási rendszer, indítómotor, gyújtótekercs,
gépjármű légkondicionáló és a motor hűtési rendszer elemeinek tervezésére kiszolgálva
az európai, dél-amerikai és ázsiai piacok igényeit. A fejlesztési igények mind
korszerűbb kiszolgálása érdekében sor került egy 800 millió forintos beruházásra a
meglévő üzemanyaglabor további tesztberendezésekkel történő kibővítésére. A 2006ban létrehozott termékfejlesztő csoportot arra a megfigyelésre alapozták, hogy az
autóipari szoftverek kifejlesztésében a magyar tudásbázis olyan kihasználatlan
kapacitásokkal rendelkezik, amelyben a magyar tudás világszinten kiemelkedő lehet. A
kutatócsoport tevékenységétől legkorábban 2 év múlva várnak eredményt. A
termékfejlesztő mérnöki csoportban továbbra is bővülés várható.
A magyar kirendeltség a Visteon csoportban kizárólagos továbbfejlesztője az
üzemagyag továbbító modulnak. Teljesen új vállalkozás az üzemanyag szint mérésére
szolgáló részegység, valamint egy új generációs üzemanyagpumpa kifejlesztése. Ez
utóbbi fejlesztésére a Visteon konzorciumot hozott létre a Budapesti Műszaki és
Gazdasági Egyetemmel. A két fél napi kapcsolatban áll a fejlesztés előmozdítása
érdekében, továbbá közösen fejlesztési támogatásra pályáztak a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumnál. Az egyetem a megfelelő szakemberek képzésében is a
Visteon rendelkezésére áll.
Fejlesztésre évente 5-600 millió forintot fordít a Visteon Hungary, ez az árbevétel
arányában meghaladja a 3 százalékot, ami európai viszonylatban is jónak számít.
Hirschler

úr

szintén

jelentős

versenytényezőnek

tartja

a

termék-

illetve

technológiafejlesztést, amelyet a vállalkozás 17 éves működése során szerzett szakmai
tapasztalataira alapoz. Egyazon telephelyen működő jogilag külön álló cég végzi az
üzem igényei alapján a fejlesztéseket. Új sablonokat, gépeket terveznek meg és állítanak
elő. Továbbfejlesztik a már meglévő gyártási technológiát, de például menekülőüvegek
területén saját tervezésű, levédett technológiával rendelkeznek. Mivel az autóipar
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technológiailag az egyik leggyorsabban fejlődő iparág, a vállalkozás versenyelőnyét a
folyamatos fejlesztés biztosítja.
Állami támogatások
Az állami támogatások igazán jelentős szerepet a Ford Corporation, azaz a mai Visteon
magyarországi telephelyválasztásában játszottak. Betelepülésekor a vállalat 100
százalékos 10 éves adómentességet és 100 millió forint munkahely teremtő támogatást
kapott, továbbá azonnali importengedélyeket gépjárműre és termelő berendezésekre. Az
állam garanciát vállalt külföldi hitelfelvételi lehetőségekre is.
A Visteon több ízben részt vett a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál
meghirdetett pályázatokon vissza nem térítendő támogatás elnyeréséért. A beruházás
megvalósításakor számolnak ugyan a pályázati pénzekkel, azonban minden beruházás
költséghatékonysági elemzése úgy készül, hogy a beruházás állami támogatás nélkül is
megvalósulhasson.
A Visteon Hungary Kft. vezetése a jövőbeli működés szempontjából bizonytalansági
tényezőnek tekinti a rendezési tervek hiányát. Befektetői szemmel javasolják az ipari
parkok támogatásának kiszélesítését az infrastruktúra, minőségi munkahelyteremtés,
hozzáadott érték és innovációs orientáltság figyelembevételével. A vállalat működését
megnehezítik az infrastruktúra-szolgáltatók gyakori árváltozásai, az állami feladatkörbe
tartozó infrastruktúra fejlesztések ütemének ingadozása, az átláthatatlan helyi és
kormányzati adórendszer, valamint a kiszámíthatatlan kormányzati támogatáspolitika.
Egy átlátható és tervezhető támogatási rendszer megkönnyítené a vállalati fejlesztések
tervezését. A Visteon fontosnak tartja a kutatás-fejlesztés további támogatását is.
A Hirschler Üvegipari Vállalkozás egyéni vállalkozás formában működik, ami
megnehezíti az állami pályázatokon való részvételét, azaz a vállalkozás formája miatt az
elnyerhető támogatási összeg rendszerint alacsonyabb, mint egy megosztott tulajdonban
lévő cég esetén. Hirschler úr pályázatíró cég közreműködésével 2000 óta nyújt be
pályázatokat. 2002-ben nyertes pályázatát forrás hiányában elutasították. 2003-ban és
2004-ben apró formai hiba miatt pályázatait elutasították, hiánypótlásra nem volt mód.
2005-ben kapott a vállalkozás első ízben 25 millió forint vissza nem térítendő
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támogatást gépberuházásra. 2006-ban 100 millió forinthoz jutott a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumtól üzemcsarnok kialakítására és gépek vásárlására.
A cégtulajdonos szerint a magyar pályázati rendszer nem támogatja megfelelően a kisés középvállalkozásokat, mivel a pályáztatás bonyolultsága miatt a vállalkozásoknak
pályázatíró cégekhez kell fordulniuk, ami sikertelen pályázat esetén kizárólag költséget
jelent a pályázó számára. Gondot okoz továbbá, hogy nem tervezhető előre a pályázatok
elbírálási határideje, de még nyert pályázat esetén is bizonytalan a kifizetés ideje. Ez
kifejezett problémát jelent a beruházás megvalósításakor a cég által az alvállalkozóval
szemben vállalt fizetési határidők tekintetében. A kis- és középvállalkozások tehát a
vállalkozási hitel felvételekor számolnak a támogatáson elnyert összeggel és nem
rendelkeznek külön likvid tartalékokkal a késedelmes kifizetés ellensúlyozására. A
tervezett fejlesztések a Hirschlernél minden esetben megvalósultak állami támogatások
nélkül is – legfeljebb nagyobb hitelaránnyal.
Hirschler úr úgy gondolja, hogy a beruházók és az állam adminisztrációs terhein is
sokat könnyítene, ha a beruházások után automatikusan adókedvezmény járna. Ilyen
jellegű támogatással a vállalkozások biztosan kalkulálhatnának és nem lépne fel külön
költség a pályázat megíratásakor.
2.4.5.2. A beszállítók kiválasztásának és értékelésének általános szempontjai
A gyártók csak akkor tudnak bekapcsolódni az autóipari beszállítói hálózatba, ha
megfelelnek azoknak a minőségi követelményeknek, amelyeket velük szemben az
autógyárak és az integrátor vállalatok támasztanak. A magyar vállalatoknak nehéz
felvenniük a versenyt a tőkeerős, komoly múltra visszatekintő nemzetközi cégek
leányvállalataival, amikor a beszállítók kiválasztásánál a minőség mellett egyéb
tényezők, mint például az ár, a megbízhatóság, a szolgáltatások és a tapasztalat is
mérlegelésre kerülnek. Az erős verseny miatt az autó és elektronikai ipari ágazatoknál a
legszigorúbbak a minőségi és hatékonysági követelmények.
A beszállítói lánc működése rendkívül összetett folyamat. A rendszer tökéletes
működésének érdekében a lánc minden tagjának pontosan kell teljesítenie, ezért a
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megrendelők rendkívüli gondossággal választják ki beszállítóikat. A Visteon
stratégiájába foglaltak szerint 3 fő szempont szerint választják ki beszállítóikat:
1) a termék piacának tulajdonságai;
2) szállító vállalat értékelése;
3) termék értékelése.
A fő szempont, hogy annyi információt kell biztosítani, hogy a kockázat minimális
legyen a kiválasztott beszállító alkalmazásakor.
1) A termék piacának vizsgálatakor a cég döntéshozói mérlegelik a szállítók és
beszerzők alkupozícióját, továbbá számba veszik a lehetséges helyettesítő termékeket.
A termék pontos paramétereinek meghatározása után nyilvánvalóvá válik, mely
beszállítókat érdemesebb tüzetesebben megvizsgálniuk.
2) A szállító vállalat értékelését éves pénzügyi beszámolójuk alapján kezdik meg. A
gazdasági teljesítmény megfelelő szintje és pénzügyi stabilitás elengedhetetlen
választási kritériumok.
16. Táblázat: A potenciális beszállító pénzügyi értékelésének részlete
Megnevezés

Éves
forgalom
(előző év)

Éves
forgalom
(tárgy év)

Értékesítési
arány az
autóiparban

Összes
értékesítés

Értékesítési
arány a
Visteon felé

Tárgyévi
megtakarítási
cél (%)

Tárgyévi
megtakarítási
eredmény (%)

A keretmegrendelés
értéke

Aktív
beszállítók
Potenciális
beszállító

Forrás: Hirsler Hungary Kft., 2006

A multinacionális nagyvállalatok, mint a Visteon, olyan beszállítókat keresnek, melyek
stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek, képesek a szükséges technológiai-technikai
fejlesztések

finanszírozására,

a

termeléshez

szükséges

pénzügyi

garancia

megszerzésére, amennyiben ugyanis minőségi problémák merülnek fel és a vevőnek
kára keletkezik, a beszállító köteles a vevő számára kártérítést fizetni. Fontos, hogy a
vállalat hitelképes legyen és rendelkezzen megfelelő likvid tőkével, mivel a kifizetések
határideje általában 30-90 nap között mozog, ami azt jelenti, hogy a beszállítónak
finanszíroznia kell az ez idő alatt felmerülő költségeket.

90

A cég pénzügyi értékelésén túl a kiválasztás további kritériumai a következők:
-

hozzáértés,

-

raktározás,

-

szállítási fegyelem, szállítási garancia,

-

fejlesztő kapacitás,

-

szervezeti háttér,

-

informatikai/számviteli rendszer,

-

egyéb szolgáltatások,

-

tapasztalatok, referenciák.

Hozzáértés
A megrendelő szempontjából kardinális kérdés, hogy a beszállítói pozícióra pályázó cég
végzett-e már beszállítói tevékenységet. A Visteon szakemberei szerint a hozzáértésről
már az ajánlattételnél sok minden kiderül. A jelentkező cég menedzsmentje képes-e
szakszerű, érdemi ajánlatot tenni.
Raktározás
A beszállítóknak alkalmazkodniuk kell a megrendelők igényeihez, mivel azok általában
erősebb alkupozícióval rendelkező multinacionális nagyvállalatok, melyek egyre több
költséget, így például a raktározási költséget is igyekeznek beszállítóikra hárítani. Az
esetlegesen ingadozó rendelési mennyiségek kielégítése céljából a vállalatnak
rendelkeznie kell raktározási kapacitással. A megrendelő gyakran vizsgálja a
raktárkészlet forgási sebességét vagyis, hogy a termék mennyit áll a raktárban mielőtt
felhasználásra kerül.
Szállítási fegyelem, szállítási garancia
Főleg a just-in-time rendszerben dolgozó vállalatok számára létfontosságú, hogy az áru
a megadott határidőre és helyre mindig megbízhatóan megérkezzen. A megrendelő
vizsgálja, hogy a vállalat milyen szállítási ütemezésre vállal garanciát. Fontos, hogy a
beszállító fejlett logisztikai háttérrel rendelkezzen.
Fejlesztő kapacitás
A megrendelő vizsgálja, hogy a kiszemelt beszállító rendelkezik-e kutató-fejlesztő
tevékenységgel illetve a cég képes-e szakaszában partnerként részt venni a
termékfejlesztés korai szakaszában.
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Szervezeti háttér
Megfelelő menedzsment nélkül nem jöhet létre jó beszállítói kapcsolat a megrendelő és
szállító között. Multinacionális cégek esetében alapvető elvárás a menedzsmenttel
szemben a magas fokú együttműködési készség, nyelvtudás, rugalmas alkalmazkodás és
gyors problémamegoldó képesség. A beszállítói kapcsolat szempontjából megvizsgálják
a beszállító cég hosszú távú stratégiáját. A Visteon vizsgálja továbbá a reklamációk
kezelését.
Informatikai/számviteli rendszer
Az is fontos kiválasztási kritérium, hogy a beszállító mennyire fejlett informatikai
rendszerrel rendelkezik és mennyire nyitott a megrendelő által használt számviteli
rendszer befogadására. Ehhez a vállalkozásnak egyrészt rendelkezni kell megfelelő
számítógép-parkkal és Internet hozzáféréssel, másrészt pedig olyan szakemberekkel,
akik képesek a megrendelő által megkövetelt informatikai rendszer alkalmazására. A
fejlett informatikai rendszer megléte és alkalmazása a vevő és beszállító közötti
együttműködés és kommunikáció alapvető feltétele. Az azonos számviteli rendszer
pedig elősegíti a felek közötti problémamentes elszámolást.
Fontos követelmény a megfelelő dokumentáltság, ami azt jelenti, hogy a gyártási
folyamat legfontosabb és a végtermék későbbi megbízható működését befolyásoló
fázisai dokumentálva legyenek. Ehhez megfelelő nyomon követési rendszerre van
szükség. A rögzített adatokat meghatározott ideig tárolni kell és a megrendelő kérésére
rendelkezésére kell bocsátani.
Egyéb szolgáltatások
A beszállítók értékelésének szempontja lehet, hogy a vállalat milyen különleges
igényeket, egyedi kívánságokat képes kielégíteni. Ilyen szempont lehet például a
csomagolás vagy a termék feliratozása, esetleg garanciális és szervízszolgáltatások
lehetősége.
Tapasztalatok, referenciák
A beszállítói kapcsolat bizalmi kapcsolatot feltételez. Gyakori, hogy a megrendelő
megvizsgálja, hogy milyen üzleti kapcsolatokkal rendelkezik a vállalat, megbízható
partnernek számít-e a piacon.
92

3) A termék minősítésénél vizsgálják:
-

megfelelő és állandó minőséget,

-

minőségellenőrzési rendszert;

-

gyártási technológiát és kapacitást,

-

árat.

Minőség
Alapvető követelmény a beszállítókkal szemben, hogy megfelelő és állandó minőséget
legyenek képesek előállítani. A vevő megvizsgálja, hogy a vállalat milyen
minőségbiztosítási rendszerrel és tanúsítvánnyal rendelkezik (ISO 9001/9002 és/vagy
QS 9000, VDA 6 minőségbiztosítási tanúsítvány), valamint a minőségügyi előírásokat
miként alkalmazza. Rendelkezik-e a vállalat a minőségbiztosításhoz szükséges mérő- és
laboreszközökkel.
Gyártási technológia és kapacitás
A megrendelés elnyerésének fontos szempontja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a
termék előállításához szükséges technológiával és hozzáértéssel, valamint képes-e a
vállalkozás a megfelelő mennyiség legyártására, bírja-e az időben esetleg egyenetlen
terhelést, sürgős megrendelés esetén képes-e a termelés fokozására.
Fejlesztő kapacitás
A

nemzetközi

tendencia

szerint

az

összeszerelő

üzemek

igyekeznek

az

alaptevékenységükre koncentrálni és ezáltal egyre több tevékenységet szerveznek ki
(outsourcing) vagy oldanak meg alvállalkozók bevonásával. A megrendelők az első és
második körös beszállítók szintjén kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységből egyre
nagyobb részt hárítanak beszállítóikra.
Ár
Ár szempontjából a megrendelő az összköltség alapján hasonlítja össze a beszállítókat,
tehát mérlegeli az adott termékkel kapcsolatos saját költségeit is. Ez azt jelenti, hogy a
megrendelő diktálja az árat, vagyis nem a beszállító állapítja meg az önköltsége és
kalkulált haszna alapján, hanem fordítva. A megrendelő számítja ki, hogy neki
mennyibe kerülne az adott alkatrész gyártása és ennél alacsonyabb átvételi árat
érvényesít.
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Az ár még ma is fontos tényező, de nem a legfontosabb. Nem feltétlenül a
legalacsonyabb összköltséget eredményező vállalkozás kapja meg a megbízást, hanem
az, aki a kiválasztási szempontokat a legmagasabb szinten teljesíti, illetve a beszállításra
történő felkészülést a leggyorsabban képes teljesíteni.
2.4.5.3. A magyar beszállítókkal kapcsolatban említett leggyakoribb kifogások
A ’90-es évek közepétől készülnek felmérések a feldolgozóipari beszállítókkal szemben
támasztott igényekről. Az egyes kutatások más-más eredménnyel zárulnak, azonban a
hazai beszállítók alacsony aránya arról tanúskodik, hogy vannak hiányosságok a magyar
vállalkozások felkészültségét tekintve. A ’90-es években készült tanulmányok arra
utalnak, hogy a beszállítói árakat általában kedvezőnek ítélték a külföldi vállalatok,
azonban a minőséget és a rugalmasságot közepesnek határidők betartását és a
megbízhatóságot gyengének ítélték [Árva, 1997]. Szalavetz Andrea [1999] az
ezredforduló előtt arra a következtetésre jutott, hogy minőségbiztosítási problémákkal
küzdenek a magyar vállalkozások, azaz nem tudnak állandó, egyenletes minőséget
biztosítani. Az új évezredben inkább méretgazdaságossági, technológiai, pénzügyi és
menedzsment problémákról számolnak be az integrátorok [Sass-Szanyi, 2004].
Összefoglalva tehát a magyar kis- és középvállalkozásoknak forrás- illetve tudáshiány
okozta problémákkal kell megküzdeniük nemcsak az autóiparban, hanem az egész
feldolgozóiparban.
Forráshiánnyal okozta problémák:
-

tőkeerő, pénzügyi stabilitás hiánya

-

rossz tőkemegfelelési mutató

-

elavult technológia

-

garanciák hiánya

Tudáshiány okozta problémák:
-

korszerű vállalatirányítás hiánya

-

megfelelő üzleti szemlélet hiánya

-

minőségmenedzsment hiányosságai

-

idegen nyelv ismeretének hiánya
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Forrás- és tudáshiány okozta problémák:
-

K+F, innovációs tevékenység hiánya

-

logisztikai tevékenység fejletlensége

-

megfelelő informatikai rendszer hiánya

Tőkeerő, pénzügyi stabilitás hiánya
A KKV-k többsége nem képes megfelelő mértékben finanszírozni a fejlesztéseket és a
nagy volumenű beszállítói termelést. A gyártóra kettős pénzügyi teher nehezedik.
Képesnek kell lennie megfinanszírozni saját beszerzéseit, azaz a gyártáshoz szükséges
alapanyagokat, továbbá a multinacionális vállalatok erős alkupozíciójuknál fogva
beszállítóikat rendszerint csak 30-90 nap elteltével fizetik ki, ami likviditási
problémákat okoz a kevésbé tőkeerős vállalkozásoknál.
Rossz tőkemegfelelési mutató
A tőkemegfelelés a fizetőképességére utaló kifejezés. A KKV-k többsége nem
rendelkezik megfelelő mennyiségű likvid tőkével. A kifizetések határideje akár 90 nap
is lehet, ami azt jelenti, hogy a beszállítónak kell finanszíroznia az eltelt idő alatt
felmerülő költségeket.
Elavult technológia
A korszerűsítések elmaradása minőségi és hatékonysági problémákhoz vezetnek, nem
csoda hát, hogy a megrendelők a minőségi követelményeken túl, gyakran az előállítási
technológiát is előírják a gyártó számára. Az IKT felmérése szerint a magyar
beszállítóknál termeléshez használt gépek átlagéletkora 20 év, míg az EU-ban ugyanez
7 év.
Garanciák hiánya
A beszállítóknak hitelképesnek kell lenniük ahhoz, hogy a fejlesztéssel és működéssel
járó anyagi terhek finanszírozására forráshoz juthassanak a tőkepiacon.
Korszerű vállalatirányítás hiánya
Az IKT felméréséből kiderül, hogy hazánkban a vállalkozások még nem ismerték fel a
modern menedzsment szükségességét. A magyar vállalkozások nem sorolják a kritikus
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tényezők közé a vállalatirányítást, azonban a hazai beszállítókkal kapcsolatban említett
vevői kifogások között szerepel a korszerű vállalatirányítás hiánya.
A korszerű menedzsment és szervezési ismeretek hiánya akadályozza a szervezetet a
hatékony munkavégzésben. Amennyiben a vállalati menedzsment nem nyitott az
újdonságokra és a vállalat szervezete nem elég rugalmas, nem képes alkalmazkodni a
piaci kihívásokhoz. A stratégiai gondolkodás és üzleti tervezés szintén csak ritkán részei
a hazai KKV-k gyakorlatának.
Megfelelő üzleti szemlélet hiánya
A külföldi befektetők szerint a magyarországi vállalatoknál sok helyen még mindig a
rövid távú profitorientáció jellemző az ügyfélközpontúság helyett. A szigorú
követelmények alapján kiválasztott beszállítói körbe csakis azok a vállalkozások
kerülhetnek be, amelyek megfelelő üzleti szemlélettel rendelkeznek.
Minőségmenedzsment hiányosságai
Az egyik legfontosabb választási kritérium, hogy a vállalat folyamatosan, selejt nélküli
minőséget állítson elő. A megrendelők szerint az egyik legnagyobb gondot a minőségi
problémák okozzák, mivel a minőségbiztosítási rendszerek fejlesztésére a magyar
vállalatok többségénél nem fordítanak gondot. A megfelelő diagnosztikai rendszer
telepítése természetesen anyagilag is megterheli az amúgy is likviditási gondokkal
küszködő KKV-kat. A magyar beszállítók ezért sok esetben nem rendelkeznek a
megkívánt minőségbiztosítási tanúsítványokkal.
Idegen nyelv ismeretének hiánya
A globalizálódó piacon egyre inkább létszükségletté válik a vállalatok számára, hogy
képesek legyenek az idegen nyelvű kommunikációra, tárgyalásra és a beszállítói
kapcsolat létrejöttével esetenként az idegen nyelven történő napi ügyvitelre. Statisztikai
adatok szerint Magyarországon a vállalatok csupán egyötöde képes ennek a
kritériumnak eleget tenni.
K+F, innovációs tevékenység hiánya
A kiszervezés térnyerésével a kutatás-fejlesztési tevékenység is mind gyakrabban az
alkatrészgyártókhoz tevődik át. A K+F tevékenység elsősorban a gyártási technológiák
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fejlesztésére irányulnak, de termékfejlesztési ötletek is származhatnak a beszállítóktól.
A piac egyre fokozódó K+F tevékenységet követel meg az alkatrészgyártóktól. A
növekvő kiadásokhoz kevés vállalat képes saját anyagi illetve humán erőforrást
biztosítani.
A hosszú távú partnerkapcsolat kulcsa a beszállító K+F képességeiben rejlik. Az
autóipar az egyik leggyorsabb technikai haladást diktáló ágazat, így aki nem tud lépést
tartani a megrendelők folyamatosan változó igényeivel, előbb-utóbb elveszti
megrendeléseit. A tőkeerő a termékfejlesztéshez és az ahhoz kapcsolódó technológiai
fejlesztésekhez elengedhetetlen, így nem csoda, hogy a kevésbé tőkeerős magyar
vállalkozások az innovációs versennyel többnyire nem képesek lépést tartani.
Logisztikai tevékenység fejletlensége
A megrendelők a minőségi problémák mellett legtöbbször a pontatlan szállítást említik
kiemelten problémás területként. A járműipari összeszerelő üzemek gyakran just-intime rendszerben dolgoznak, ami folyamatos szállítás szervezési ismeretek hiányában a
legtöbb hazai vállalatnak megoldhatatlan problémát jelent.
Megfelelő informatikai rendszer hiánya
Egy fejlett informatikai/számviteli rendszer alkalmazása sok esetben nemcsak anyagi
akadályokba ütközik, sokszor a használatához szükséges tudás hiányzik a hazai kis- és
középvállalkozásoknál, ezért a vállalkozások gyakran nem elég nyitottak a megrendelő
által használt információs rendszer adaptálására.
2.4.6. Klaszterek szerepe a hálózatosodás kialakulásában
Porter [1998] meghatározása szerint a klaszter egymás mellé települt és egymással
kapcsolatban álló vállalkozások, önkormányzati szervek, kutatóhelyek, felsőoktatási
intézmények, pénzintézetek együttese, amelyek tevékenységüket azonos, szélesebb
értelemben vett iparágban fejtik ki és egymást kiegészítő tulajdonságokkal
rendelkeznek.
A különböző fogalmak és megközelítések felhasználásával és szintetizálásával azt
mondhatjuk, hogy a klaszterek egy iparágban, egy értéklánc-rendszer mentén
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szerveződő, egymással egyszerre versengő és szoros együttműködési kapcsolatokat
ápoló független gazdasági szereplők és nonprofit intézmények, szervezetek olyan
területileg koncentrált együttműködési hálózata, amely jelentősen hozzájárul mind az
abban résztvevők,
növekedéséhez.

mind az

e g é s z régió,

vagy térség

versenyképességének
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A világgazdaság legfontosabb központjait napjainkban azok a térségek alkotják, melyek
vállalatai, beszállítói, intézményei, állami szervezetei között szoros együttműködési
kapcsolat figyelhető meg [Porter, 2000]. A fejlett országok vállalati és iparági
esettanulmányai 80-as évektől kezdve arra mutatnak rá, hogy a cégek sikeressége és
versenyképessége nagyban függ helyi üzleti környezetük minőségétől. Az egyre
bonyolultabb

termékek

előállítása

a

vállalatok

szertágazó

együttműködését

eredményezte. Ez az úgynevezett hálózatosodás vezetett ahhoz, hogy ugyanazon
iparághoz tartozó cégek és velük szorosan együttműködő üzleti partnereik területileg
koncentrálódtak. Ekkor kezdődött meg a lokális előnyöket kihasználó vállalati
csoportosulások, a klaszterek jelentőségének felértékelődése.
A klaszterek létrejöttének és fejlődésének, magának a klaszterizációnak a folyamata egy
viszonylag hosszú ideig, sokszor évtizedekig tartó fejlődési folyamat [Grosz, 2000b]. A
klaszterek központjává az un. „fejlesztő leányvállalat” válik, amely multinacionális
szervezet kihelyezett egységeként gondoskodik a tudásátadásról és a modernizációs
hatások kiindulópontja [Castello-Ozava, 2002]. A szakirodalom, valamint a sikeres
klaszter politikát folytató országok tapasztalatai alapján a klaszter építés folyamatára
egyaránt jellemző a felülről-lefelé (top-down) és az alulról-felfelé (bottom-up) való
irányultság. A klaszter-építés alapvetően egy bottom-up típusú törekvés megvalósítása.
A klaszterek létrejöttét nem lehet erőltetni, kialakulásukhoz az első lépéseket a
vállalkozásoknak kell megtenniük, miután felismerték az együttműködés előnyeit és
készek a kapcsolatok kiépítésére. A klaszter építés folyamatában top-down szerepet azok
a szervezetek, illetve intézmények kapnak, amelyek jelentős befolyást gyakorolnak
gazdaságfejlesztés területen. Ezen szervezetek elsődleges feladata a klaszterizációs
folyamat felülről történő élénkítése. A kormányzat közvetlenül nem avatkozhat be a
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globális versenybe, ezért inkább egyfajta katalizátorként kell elősegítenie a
legkülönbözőbb szereplők egymásra találását és az újabb együttműködések kialakulását.
A klaszter jelenség összetettsége miatt nehéz ezeket a szerveződéseket kategorizálni. A
regionális illetve iparági klaszter fogalma szinte egybemosódik, hiszen a hálózatos
iparágakat területi koncentráció jellemzi [Gecse-Nikodémus, 2003]. Innovációs
klaszterkezdeményezésekben felértékelődik a kutatóintézetek, egyetemek és szakképző
intézmények szerepe. A szakértők elképzelései szerint „pólus klaszterek” az
exportképes ipari centrumok köré szerveződhetnek az exportorientált fejlődés és a
termékek illetve szolgáltatások hozzáadott értékékének növelése érdekében. A
logisztikai-alapú klaszter elképzelés még szintén embrionális szakaszban van.
Létrejöttük hazánk kiváló földrajzi fekvésének köszönhető, logisztikai beruházásokra
alapozható.

Nikodémus

[2002]

csoportosítása

szerint

Magyarországon

megkülönböztethetünk FDI- alapú, illetve alapvetően hazai tőkebázison működő
klasztereket is.
A hálózat-,

vagy klaszter-orientált

fejlesztés a 90-es évek óta

az egyik

legmeghatározóbb gazdaságfejlesztési irányzat az Egyesült Államokban és NyugatEurópában. Magyarországon az utóbbi néhány évben, az ezredforduló után jelent meg a
vállalati együttműködés ezen intézményesült formája, elsők között az autóiparban.
Hazánkban az új, klaszter alapú szemlélet legfontosabb jellemzői közül a rugalmasabb
nagyvállalati formák elterjedését, a hálózatok nyújtotta lehetőségek kihasználását, a kisés középvállalkozásokkal kialakított tartós, hosszú távú szoros együttműködési
kapcsolatokat lehet kiemelni.
„A gazdasági klaszterek a leggyakrabban olyan térségekben alakulnak ki, ahol
vállalkozások kritikus tömege biztosítja a skálamegtakarítást, erős tudományos és
technológiai bázis áll rendelkezésre és a meglévő kulturális miliő elősegíti az innovációt
és a vállalkozást” [OECD, 1999]. Nem csoda hát, hogy az első autóipari
együttműködési kezdeményezések a Dunántúl északnyugati részére koncentrálódtak.
A Magyar Suzuki Rt. és Esztergom városa által szervezett Közép-magyarországi
Autóklaszter, 2000 novemberében jött létre. Célja a Suzuki beszállítók és kereskedők
egy csoportba tömörítése volt. A tagság kizárólag a tényleges beszállítókra
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szorítkozott, ezért az együttműködés zárt jellegéből adódóan inkább nevezhetjük
hálózatnak, mintsem a szó klasszikus értelmében vett klaszternek.
Magyarországon az elsők között alakult meg 2000 decemberében győri központtal a
Pannon Autóipari Klaszter (PANAC)45 [Grosz, 2003b], melyet hazánk autóipari
szempontból legdinamikusabban fejlődő térségében, a Nyugat dunántúli régióban
hoztak létre a gépjárműipar legfontosabb szereplői. Szakmai alapító tagja az Audi,
Opel, Suzuki, Rába és a Luk-Savaria, szolgáltatók közül a Citibank és az
Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy a régió
legjelentősebb műszaki felsőoktatási intézménye, a 2002 óta egyetemként működő
Széchenyi István Egyetem is csatlakozott a kezdeményezéshez. A klaszter célja az
autóipar területén működő vállalkozások, elsősorban a kis- és középvállalkozások
kölcsönös előnyökön alapuló, innovatív hálózati együttműködésének elősegítése
integrálva a Pannon térséget a közép-kelet európai nagytérség gazdasági szerkezetébe,
illetve hozzájáruljon egy dinamikusan fejlődő, innovatív beszállítói háttér és
gépjárműipari együttműködési hálózat megteremtéséhez. A klaszter mára közel 100
tagvállalat és partner intézményt számlál. A tagok között egyre nagyobb számban
találhatók a PANAC magterületén − Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, KözépMagyarország − kívül működő vállalkozások. Arányuk a teljes tagi létszámból több
mint 20 százalékos.46
Az

Esztergom-Bratislava-Žilina

háromszögben

több

mint

1

millió

darab

személygépkocsit gyártanak évente. 2004. november 19-én, Sátoraljaújhelyen aláírásra
került a "Kárpátok Beszállítói Klaszter" együttműködési megállapodása magyar,
szlovák és ukrán alapító partnerekkel. A klaszter célja olyan együttműködési modell
létrehozása,

amely

lehetőséget

ad

a

hármashatármenti

térség

vállalatainak,

vállalkozóinak a gazdasági centrumhoz való kapcsolódásra, valamint olyan autóipari és
egyéb iparági beszállítók vonzására, amelyek már beszállítói a régió nagy, gazdaságilag
integráló gyártóinak, autógyárainak.

45

Grosz András (2000): Klaszterkezdeményezések Magyarországon – A Pannon Autóipari Klaszter
(PANAC), Pécsi Tudományegyetem, Évkönyv 2002
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Szekszárdi Autóipari Alkatrész-beszállítók Klasztere47 2005. december 14-én jött létre
21 alapító tag közreműködésével. A klaszter főként szekszárdi székhelyű cégeket
tömörít, építve az ebben az ágazatban tevékenykedő, sokszor német tőkével
létrehozott, modern technológiát alkalmazó beszállító vállalkozásokra. A tagok
együttműködése lehetővé teszi, hogy kedvezőbb árakat és közös beszerzési vonalakat
alakítsanak ki.
A Merten&Martienssen Kft. kezdeményezésére, állami támogatás bevonásával alakult
2006-ban az Autóipari Tanácsadó Klaszter, mely − alapul véve a jelentős
multinacionális autóipari vállalatok földrajzi helyzetét − tevékenységét elsősorban
Közép-Magyarországra és a Nyugat-Dunántúlra összpontosítja, internetes platformja
segítségével azonban további területeket is bevon munkájába országos és nemzetközi
szinten. A klaszter célja, hogy az autóiparban katalizátor szerepet vállaljon az iparág
keresleti és kínálati oldal közötti kommunikáció kialakításában továbbá törekvése,
hogy a hazai járműipari szolgáltatók, vállalkozók, utat találjanak a nemzetközi piacok,
de elsősorban a szomszédos Ausztria, Szlovákia, Románia, illetve Szlovénia és
Horvátország felé. A klaszter újítása, hogy tagjai a weboldalon saját „mikrooldalt”
kapnak, ahol bemutatkozhatnak termékeikkel, szolgáltatásaikkal.
Észak-magyarországi autóipari klaszter (NOHAC) életre hívását a Miskolci Egyetem
Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ (ME- ImKKK) és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara (BOKIK) kezdeményezte az
autóip a r b a n már

jelentős

tapasztalatokkal

bíró

Pannon

Autóipari

Klaszter

támogatásával. A klaszter célja az észak-magyarországi vállalkozások köréből egy
olyan autóipari beszállítói kör kialakítása, melynek tagjai a Magyarországon és
Európában épült és épülő autógyárak, jelentős autóipari beszállítók esélyes partnerei
lehetnek. A szervezet mára több mint ötven partnercéggel büszkélkedhet.
Az

azonos

értéklánc

mentén

szerveződő

vállalkozások

közötti

kapcsolatok

Magyarországon egyenlőre alacsony fokúnak mondhatók. Az együttműködési
kapcsolatok alacsony szintjének egyik legfontosabb oka a bizalmatlanság, ami csak
lassan oldódik. Bár a politikusok köztudottan szeretik a gyors eredményeket hozó
47

A klaszter tevékenységének kialakításához GVOP-2006-1.1.3./B pályázaton vissza nem térítendő
támogatást kapott.
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programokat, a hálózatos együttműködésből származó előnyök fokozódó kiaknázása
csak hosszabb idő elteltével válik az egész régió versenyképességét meghatározó
tényezővé [Lengyel, 2000a]. A klaszter orientált fejlesztési politika sikerességének
kulcsa hazánkban, a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra fejlesztése, a
pótlólagos tőkejavakhoz való hozzáférés biztosítása és a szaktudás magasabb szintre
emelése. Az OECD [2001] tanulmánya arra is felhívja a figyelmet, hogy a fejlett
innovatív klaszterek a nemzeti innovációs rendszer fő katalizátorai lehetnek.

2.5. Húzószektor-e Magyarországon az autóipar
Globális viszonylatban az autógyártás egyértelműen húzóágazat a termelés értéke,
foglalkoztatottak száma és innovációs igénye alapján. Összegezve az előző fejezetek
tapasztalatait, Magyarországon ez a kép már nem ennyire egyszerű.
Tekintettel a Közép-kelet Európai országokban koncentrálódó autóipari centrumra,
Magyarország számára adott a lehetőség, hogy haszonélvezője legyen egy világméretű
húzóágazat termelésében való részvétel által. A rendszerváltás óta a járműiparba
fektetett külföldi tőke állomány 1.400 milliárd forintra duzzadt. Az európai fizetőképes
keresletre alapozva jelentős gyártási kapacitás települt hazánkba. Bár a Visegrádi
országok komoly konkurenciát jelentenek az ország számára a külföldi befektetésekért
folyó küzdelemben, mégis bízhatunk abban, hogy Magyarország FDI vonzó képessége
a járműiparban töretlen marad. Optimizmusomat arra alapozom, hogy Magyarország a
nemzetközi trendeket meglovagolva [Hunya-Sass, 2006] a keleti és déli piacok ellátó
bázisává válhat.
Nemzetgazdasági haszon szempontjából vegyes képpel találkozhatunk. Az ágazat
becsült GDP hozzájárulása növekvő tendenciát mutat, mára elérte a 3 százalékot. Ez
jelentős teljesítménynek mondható. Az autóipari termelés jó hatással van a hazai
életszínvonal növekedésére is, mivel az ágazatban dolgozók bérei 20 százalékkal
magasabbak a teljes ipar átlagánál.
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Nem ilyen kecsegtető a helyzet a közúti járműgyártás hazai külkereskedelmi mérlegére
gyakorolt hatását tekintve, bármilyen magas is a járműgyártás ágazat hozzájárulása a
magyar kivitelhez (megközelítőleg 8 százalék). Az alapanyagok és alkatrészek nagy
része importból származik és a termelés több mint 90 százaléka külföldön kerül
értékesítésre. Mivel az ágazati export-import kiegyenlíti egymást, az autóipar
tevékenysége nem javít Magyarország külkereskedelmi mérlegén. A magas behozatali
arány arra utal, hogy a felhasznált hazai gyártású alkatrészek aránya alacsony.
Magyarországon az összeszerelő üzemek és első vonalbeli beszállítóik teljesítménye
együttesen a közúti jármű gyártása ágazat termelésének több mint 90 százalékát adják.
Így nem túlzás azt állítani, hogy tevékenységükkel alapvetően meghatározzák az iparág
egészének termelését. A magyar beszállító háttéripar jelentősége tehát csekély.
A végső összeszerelés alacsony hozzáadott értéktartalmú tevékenységé redukálódik
azáltal, hogy a teljes technológia lánc mind hosszabb szakasza szerveződik ki a
gyártótól. Hazánkban az ágazat termelés növekedése, szinte kizárólag az összeszerelő
üzemek működésének köszönhető, ami az enklávé jelleget erősíti, mivel nincsenek meg
kellő számban azok a kapcsolatok, amelyek révén a húzó hatás érvényesülne, azaz a
külföldi cég dinamizálná a befogadó ország vállalatait. A multiplikátor hatás tehát
kevéssé érvényesül, illetve nem érinti a gazdaság elég nagy szegmensét ahhoz, hogy a
magyar tulajdonú vállalkozások jelentős fejlődését vonná maga után.
Az autógyártásban Magyarországon ipari fajsúlyához képest viszonylag kevés, mintegy
500 vállalkozás dolgozik, zömében KKV-k. Hazánkban mintegy 700 ezer kis- és
közepes vállalkozás működik, a járműgyártáshoz sorolt vállalkozások száma tehát
nemzetgazdasági méretekben elenyésző, még akkor is, ha a statisztikai adatgyűjtés
sajátosságai miatt ezek csak azok a vállalkozások, amelyek főtevékenységként a
járműgyártás ágazatot jelölték meg. Ugyanez mondható el az iparág foglalkoztatásban
játszott szerepéről. A járműgyártásban dolgozó 55 ezer munkavállaló, az aktív népesség
mindössze 1,8 százalékát teszi ki. Más ágazatok foglalkoztatásban játszott szerepe ennél
sokkal jelentősebb. Az iparág munkaigénye nem nő párhuzamosan a termelés
növekedésével, mivel a modern technológiák egyre kevesebb munkáskezet igényelnek.
Bár hazánkra még mindig az élőmunka igényes összeszerelő tevékenység jellemző, az
előállítás növekedése nem járt jelentős munkaerő bővítéssel. 15 év alatt (1992-2007) a
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termelés értéke 63-szorosára emelkedett, míg a foglalkoztatottak száma (csak)
megduplázódott.
Egy húzóágazat fő ismérve, hogy a technológiai átgyűrűző hatás révén húzó hatást
gyakorol a nemzetgazdaság egészére. A magyar beszállítói rendszerben azonban a
közvetlen átgyűrűző hatásokra kevés példát találni [Szanyi, 2004]. A hazai összes K+F
ráfordítás 5,5 százaléka az autóiparban realizálódik. Ez a szám azonban csalóka, mivel a
hazai GDP arányos K+F költés európai viszonylatban igen alacsony, nem több mint 1
százalékos. Továbbá a szellemi foglalkoztatottak száma alig növekedett a vizsgált 15
éves időszak alatt, sőt arányuk 25 százalékról 19 százalékra csökkent. 2007-ben az
autóip a r b a n foglalkoztatott

szellemi

foglalkozásúak

aránya

6

százalékponttal

alacsonyabb, mint a feldolgozóipari átlag.48 Tekintve, hogy 2008-ban csupán 15
autóipari vállalkozás költött innovációs tevékenységre, melynek 90 százaléka egyetlen
cégtől, az Auditól származott, tovagyűrűző technológiai hatásról nemigen beszélhetünk.
A végtermékgyártók és a beszállítói háttéripar között kialakult gazdasági „szakadék” a
tulajdonosi struktúra mentén válik szét. Egyértelmű a külföldi tulajdonú cégek előnye a
technológia, tőkeellátottság és a vállalati menedzsment szintjén. A dualitás nem jelenti
közvetlenül a működőtőke enklávészerűségét, viszont megléte erősítheti azt. A magyar
kis- és középvállalkozások kapcsolata az integrátorokkal aszimmetrikus. Általában erős
függőségi viszony jellemzi [Mészáros, 2006], melynek következtében a nagyvállalatok
költségcsökkentő törekvéseiket egyre lejjebb nyomják a beszállítói láncon míg végül a
realizálható haszon pont a tőkeproblémákkal küzdő, magyar tulajdonú KKV-k szintjén a
legalacsonyabb. A megtermelt haszon nem elegendő tevékenységek fejlesztéséhez,
megerősítéséhez illetve a termékdiverzifikációhoz. A legtöbb magyar tulajdonú
vállalkozás nem áll több lábon, azaz megélhetése az összeszerelő üzemmel való
kapcsolatán áll vagy bukik. Amíg ez a függőségi viszony fennáll nem gondolhatunk úgy
az összeszerelő üzemek és a hazai gazdaság kapcsolatára, mint partnerségi viszonyra. A
magyar beszállítók többnyire alacsony hozzáadott értékű alkatrészeket gyártanak,
jellemzően bérmunkát végeznek. A magyar tulajdonú KKV-k kiszolgáltatottsága
nemcsak a piaci adottságok rovására irható. A vertikális és horizontális kapcsolatok
hiánya éppúgy jellemzi ezeket a vállalkozásokat, mint a tőkehiány.
48

A KSH adatai szerint a feldolgozóiparban a szellemi foglalkoztatottak aránya 22,9 %, míg ugyanez az
arány a járműgyártás ágazatban 16,2 % volt 2007-ben.
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Az enklávé jellegről árulkodik a beszállítói kapcsolatok minősége és mennyisége. A
hazai beszállítások aránya alacsony. A multinacionális cégek stratégiájában jobban
fellelhető a saját alvállalkozók és beszállítók „importálása,” mint a hazai háttéripar
kihasználása [Farkas, 2000]. Mindez írható annak a számlájára, hogy az exportorientált
működés miatt a gépjárműipari cégek esetén a leányvállalatok önállósága az átlagosnál
alacsonyabb

[Majcen-Radosevic-Rojec,

2003].

Az

egyenrangúságot

feltételező

partnerségi kapcsolatok a beszállítókkal egyenlőre ritkák, inkább a vevőkkel kötött
értékesítési és marketing együttműködések dominálnak. Szanyi [2001] kutatásai szerint
a privatizált vállalatoknál 63 százalék, míg az újonnan alapítottaknál csak 33 százalék a
valamiféle vállalati szövetséget fenntartók száma. A külföldi vállalatok mindössze 19
százaléka létesített stratégiai szövetséget.
Mindebből arra következtethetünk, hogy az autóipari végtermékgyártók inkább
szigetszerűen működnek, mintsem a nemzetgazdaság részeként. Az összeszerelő
üzemek kevéssé integrálódtak a magyar gazdaságba. A külföldi tőkeberuházások
tekintetében az enklávé jelleg teljes megszűnés lehetetlen [Mészáros, 2004].
Ugyanakkor érdemes elgondolkozni azon, mekkora az a különbség, amely még
tolerálható, tehát nem vezet feltétlenül dualitáshoz a gazdaságban, illetve mekkora az
optimális különbség a húzó hatás kifejtése érdekében.
A Magyarországon kialakult autóipart nem nevezném a szó klasszikus értelmében vett
húzószektornak. Rejlik ugyan potenciál a közúti járműgyártás ágazatban, de ezek még
kihasználatlanok. Ahhoz, hogy globális autóiparra jellemző húzó hatások megjelenjenek
hazánkban, elengedhetetlen a magyar beszállítói háttéripar fejlesztése. Amíg azonban az
ágazat irányító szegmense határainkon kívül esik, nem sok esélyt látok a magasabb
hozzáadott termékek és a jelentősebb K+F, innovációs tevékenység meghonosítására
hazánkban, mivel ezek olyan „exkluzív” tevékenységek, melyeket a gyártó inkább a
központ közelében törekszik tartani. Saját autómárka híján Magyarországnak csak ez
értéklánc alsóbb szegmenseibe van reális esélye bekapcsolódni.
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III. Fontosabb versenyképességet javító szakpolitikák, stratégiák
Ezt a fejezetet tekintem dolgozatom második nagy logikai blokkjának és munkám
súlypontjának.
Meglehetősen sok publikációt találhatunk a magyarországi állami támogatások
elosztásáról és az uniós források felhasználásáról, de ezek jórészt politikai színezettel
átitatottak. Egy részük magasztalja, más részük viszont támadja a fejlesztési források
elosztásának gazdaságpolitikai prioritásait, intézményrendszerét. Ennek megfelelően
olyan adatok olyan összefüggésben kerülnek nyilvánosságra, amelyek alátámasztják az
egyik vagy a másik oldal nézeteit. Én ebben a fejezetben arra vállalkozom, hogy
megpróbálom objektíven vizsgálni: Magyarország uniós csatlakozása óta az autóipari
ágazathoz került fejlesztési támogatások tudtak-e és ha igen milyen mértékben hatást
gyakorolni az iparág fejlődésére. Vajon az autóipar mutatott-e a támogatások hatására
az átlagosnál dinamikusabb fejlődést? Mely iparágakhoz került a legtöbb támogatás és
vajon köztük volt-e a közúti járműgyártás ágazat? Ebben a fejezetben választ adok arra,
hogy az egyes támogatási területeken hány autóipari beszállító igényelt támogatást és
végül mekkora összeget fordíthattak fejlesztési célokra.
Az elemzés során felhasznált statisztikai adatok az EMIR-ből és a KSH-tól származnak.
Az adatok gyűjtését magam végeztem és vizsgálati csoportok kialakítása is saját munka.
Az általam vizsgált összefüggések újszerű következtetések levonását eredményezik.
Bizton állíthatom, hogy az autóipari támogatások hatásvizsgálatáról az általam vizsgált
kontextusban más szerzőtől publikáció mindeddig nem látott napvilágot.

3.1. Állami beavatkozások szerepe a gazdaságban
Állami beavatkozás szükségességére vonatkozóan két végletet lehet megkülönböztetni.
Az egyik felfogás kifejezetten az állam aktív folyamatszabályzó szerepe mellett teszi le
a voksot, míg a másik ellenez szinte minden beavatkozást, jobban bízik a spontán
folyamatok önszabályzó képességében. Az aktivista gazdaságpolitika gyakran és
lényeges módon avatkozik be a gazdasági folyamatokba, mivel felfogása szerint a
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gazdaság alapvetően nem önhelyreállító, egyensúlyra törekvő rendszer. Az aktivista
politika mérsékeltebb változata nem vonja ugyan kategorikusan kétségbe a gazdaság
önhelyreállító jellegét, de hangsúlyozza, hogy komoly zavaró hatások esetén a magára
hagyott gazdaságnak túl hosszú időre van szüksége az egyensúly helyreállításához, ami
komoly társadalmi áldozatokat követel. A gazdaság „finomszabályozását” irreálisnak
tartják. A klasszikus és neoklasszikus közgazdasági iskolák a piaci fundamentalizmus,
azaz a piaci automatizmusok mindent elrendező és megoldó voltát képviselték. A
válságot pedig a „megtisztulás” szükségszerű folyamatának tekintették [Kurtánné,
2003]. A monetaristák, majd később az újklasszikus közgazdászok szerint a gazdaság
alapvetően önhelyreállító, egyensúlyra törő rendszer, amely legjobban akkor képes
működni, ha nem zavarják állandó beavatkozásokkal [Veress, 1999]. A hibás
gazdaságpolitikai döntés tetézheti a bajt, de a késleltetett hatásmechanizmus miatt még
a helyes intézkedés is csak akkor kezd érvényesülni, amikor már nincs rá szükség. A
gazdasági beavatkozásról folyó vita másik aspektusa a beavatkozás jellegével
kapcsolatos. Itt a vélemények a fix szabályozás és az eseti beavatkozások között
oszlanak meg.

A közgazdaságtudomány a tökéletes versenyt tartja az ideális piaci helyzetnek, mivel
így alakul ki a piaci egyensúly és hatékony munkamegosztás, valamint így
érvényesülnek leginkább a fogyasztó érdekei. Az ideális állapot azonban a valóságban
csak nagyon ritkán valósul meg [Kozma, 2001b], mivel érvényesülése szigorú
feltételekhez kötött. Először is minden terméket kompetitív vállalatoknak kell
hatékonyan előállítaniuk, másodszor csak olyan magánjavak létezhetnek, amelyeken a
fogyasztók rivalizálnak és végül nem fordulhatnak elő externáliák vagy nem érhetik a
gazdaságot külső zavaró hatások. Amennyiben teljesülnek ezek a feltételek, akkor
beszélhetünk tökéletesen hatékony gazdaságról. A gazdaságot azonban minduntalan
zavaró hatások érik. Felmerülhetnek zavaró hatások külső, nem gazdasági okok miatt,
például háború vagy természeti katasztrófák következtében. Egy ország gazdasági
egyensúlyát felborító tényezőként felléphetnek külső vagy belső gazdasági okok is,
ilyen külső tényező például az 1973-mas olajválság. Belső tényező lehet a
monopóliumok kialakulása, túltermelési válságok illetve a munkanélküliség [MeyerSolt, 2006]. További zavaró hatást eredményezhetnek a gazdaságpolitikában hozott
hibás döntések is.
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A piac magára hagyva nem birkózik meg bizonyos zavaró folyamatokkal. A tökéletes
verseny, ha csak a versenyző vállalatokon múlik, nem valósul meg, mivel az egyes
vállalkozások érdeke természetesen éppen a verseny kiiktatása. A verseny csorbulása
egyaránt jelent hátrányt a versenytársak, illetve végső fogyasztók számára. A verseny
szabályozása tehát állami feladat. Szintén állami feladat a káros termelési externáliák
csökkentése. A szabályozatlan piac elviselhetetlen környezetszennyezést okozhat
[Szlávik, 2005]. A verseny jellegéből adódóan a versenyelőny szoros kapcsolatban áll
az információval. Az információ sosem oszlik meg egyenletesen a piaci szereplők
között. Az információhiány esetleg -többlet szintén versenytorzító hatású. A piaci
automatizmus nem érvényesül az újraelosztásában sem. A jóléti állam feladata, hogy
jövedelmeket csoportosítson át a társadalom perifériára szorult tagjai számára.
A gazdasági folyamatok befolyásolása és a jövedelmek újraelosztása tehát a gazdasági
hatékonyság és társadalmi igazságosság érdekében szükségesek.
A kormányzat gazdasági feladatai:
-

gazdasági hatékonyság fokozása,

-

jövedelemelosztás javítása,

-

a gazdaság stabilizálása makrogazdasági eszközökkel,

-

nemzetközi gazdaságpolitika kialakítása és érvényesítése [Samuelson–
Nordhaus, 2000].

Az állami beavatkozás eszközei:
-

szabályozás,

-

finanszírozás,

-

állami termelés,

-

jövedelemtranszferek.

Az 1989-es rendszerváltozás Magyarország számára nemcsak politikai, hanem
gazdasági rendszerváltást jelentett, áttérést a tervgazdaságról a piacgazdaságra. A
gazdasági szerkezetváltás, azaz a gazdaságban mesterségesen életben tartott iparágak
leépítése és az erőforrások versenyképes iparágakba történő bevonása nem jöhetett
volna létre politikai akarat és erőteljes gazdasági, szabályozási beavatkozások nélkül.
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Ez a folyamat elhúzódó, az ország gazdasága még így lassan 20 év elteltével is átmeneti
jellegű továbbá a társadalmi veszteségek nehezen felmérhetők. A gazdaságpolitika
célja, hogy az állami beavatkozás olyan eszközrendszerét alakítsa ki, amely hatékonyan
képes a gazdaságot a megfelelő fejlődési irányba terelni. Különböző állami ösztönzők
révén forrásokat biztosít a preferált területek számára.
Magyar adatokra nem ismerünk empirikus elemzéseket, de a GFC (BC) pályázatainak
ex ante „hatáselemzései”, illetve belső GKM-elemzések megerősítik, hogy a
támogatások  az adókedvezményeket is beleértve  nettó haszonnal jártak társadalmi
szinten főleg az elmaradt társadalmi kiadásokat figyelembe véve.

3.2. Az Európai Unió által társfinanszírozott gazdaságfejlesztési
programok
Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, ezáltal jogosulttá
vált az unió fejlesztési alapjaiból: a strukturális alapokból és kohéziós alapból források
lehívására a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése, továbbá a tagállamok illetve
régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése céljából.
Az

unió

által

társfinanszírozott

gazdaságfejlesztési

programok

elméleti

megalapozásában jelentős szerep jutott Magyarország korábbi, hazai finanszírozású
programjainak, úgy mint a 2000-ben indított Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program
és a 2003-ban meghirdetett Smart Hungary Beruházás-ösztönzési Program. Mindkét
program alapját képezték a korszerű menedzsment rendszerek támogatása és a
beruházási

támogatások.

A

Széchenyi

Program

célcsoportját

a

kis-

és

középvállalkozások képezték, míg a Smart Hungary Programban előtérbe került a
regionális vállalati központok támogatása. A két program vívmányait ötvözte hazánk
első uniós társfinanszírozású programja a Gazdasági Versenyképességi Operatív
Program (GVOP) [Kemenczei, 2008a]. A változó piaci követelményekhez illetve a
pályázók igényeihez igazodva kerültek megfogalmazásra a GVOP-t 2007-ben felváltó
új program, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) intézkedései.
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17. Táblázat: Az EU által társfinanszírozott gazdaságfejlesztési programok
I.
Gazdasági Versenyképességi Operatív Program
(GVOP)
2004-2006
Időszak
uniós
Forrás
Célcsoport Hazai székhelyű vállalkozások
Magyarország versenyképességének megőrzése
Igény
Pályázatok
Eszköz
1. Befektetés-ösztönzés
2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése
3. Kutatás-fejlesztés és innováció
4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés
Intézkedés
+ “szakértői segítségnyújtás” prioritás

II.
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
(GOP)
2007-2013
uniós
Hazai székhelyű vállalkozások
Gazdasági növekedés fenntartása
Kérelmek
1. K+F és innováció a versenyképességért
2. A vállalkozások (kiemelten a KKVk) jövedelemtermelő képességének
erősítése
3. Az információs társadalom és a
modern üzleti környezet erősítése
+ pénzügyi eszközök technikai
prioritása

Forrás: saját szerkesztés

3.2.1. GVOP az autóipar szemszögéből
A 2004-2006 tervezési időszakban az első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.)
eszközrendszerében a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 4+1
prioritása alatt − 1. Befektetés-ösztönzés; 2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése; 3.
Kutatás-fejlesztés és innováció; 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés; plusz
“szakértői segítségnyújtás” prioritás − összesen 24 különböző célterületre pályázhattak
a hazai gazdasági szereplők. Az NFT I. 3 éves tervezési periódusa alatt a Gazdasági
Versenyképességi Operatív Program pályázati kiírásai 162 milliárd forintnyi vissza nem
térítendő támogatás49 lehívását tették lehetővé a hazai gazdasági szereplők számára,
melyből 117 milliárd forint az unió hozzájárulása.
18. Táblázat: A járműgyártás ágazat részesedése a GVOP pályázatain (millió forint)
GVOP (2004-2006)
Keret
Járműgyártás50
Arány
1. prioritás: Befektetés-ösztönzés
35.253
2.586
78 %
2. prioritás: KKV-k fejlesztése
42.992
230
7%
3. prioritás: Kutatás, fejlesztés
34.185
480
15 %
Összesen
112.430
3.296
3.296 = 100 %
Forrás: EMIR, 2007. augusztus 31.

Az autóiparban működő cégek az 1., 2. és 3. prioritás kiírásain kaptak pályázási
lehetőséget és összesen több, mint 3 milliárd forint támogatást nyertek el a program

49
50

A támogatás a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján beruházási támogatásnak minősül.
TEÁOR DM kategória, hatályos szerződéssel lekötött támogatás
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három éve alatt, így a három prioritás teljes keretének 3 százaléka került az iparághoz.
A járműgyártás ágazatban működő vállalkozások arányaiban élenjáró pályázási kedvet
és képességét mutattak a befektetési célú pályázatokat tekintve, viszont érezhetően
kevesebb cég jelent meg a kis- és középvállalkozások valamint az innovációs
pályázatokon.
3.2.1.1. A támogatások mértéke a nemzetgazdasági mutatók tükrében
A GVOP első három prioritásában – 1. Befektetés-ösztönzés; 2. Kis- és
középvállalkozások fejlesztése; 3. Kutatás-fejlesztés és innováció – jócskán találhatunk
beruházási célú támogatásokat. Ez lehet az oka annak, hogy a szektorok szerinti
felbontásban az öt legjobban szereplő ágazat mind a beadott és nyertes pályázatok
számát, mind az igényelt és elnyert támogatásokat tekintve a feldolgozóiparból
(TEAOR D kategória) kerültek ki. Ezek a kategóriák TEAOR besorolás szerinti
sorrendben a következők voltak:
DG – Vegyi anyag, termék gyártása
DH – Gumi-, műanyag termék gyártása
DK – Gép, berendezés gyártása
DL – Villamos gép, műszer gyártása
DM – Járműgyártás.
A támogatások makrogazdasági hatásának vizsgálatakor nem abszolút értékben, hanem
nemzetgazdasági mutatóikhoz mérten vizsgálom az ágazatok teljesítményét a GVOP
első három prioritásában. A beadott és nyertes pályázatok száma és az ágazatban
működő vállalkozások számának aránya képet ad a vállalkozások pályázási kedvéről
illetve a kiírt pályázatok illeszkedéséről az adott ágazat fejlesztési igényeihez. A
mérhető makrogazdasági hatás vizsgálatakor összevetem az ágazatok ipari termelési
értékét az elnyert támogatási összegekkel.
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19. Táblázat: A beadott és nyertes pályázatok száma és aránya a működő
vállalkozásokkal összevetve az 1., 2. és 3. prioritásban gazdasági ágak szerint
Villamos
gép,
műszer
gyártása
DL
7.315

Ágazat megnevezése
TEAOR
Működő vállalkozások száma 200551

Gép,
berendezés
gyártása
DK
6.571

Gumi-,
műanyag
termék
gyártása
DH
2.337

Járműgyártás
DM
846

Vegyi
anyag,
termék
gyártása
DG
690

1. prioritás: Befektetés-ösztönzés
Sorrend
Beadott pályázatok száma/aránya
Nyertes pályázatok száma/aránya

2
db
54
30

4
%
0,74
0,41

3
db
37
19

5
%
0,56
0,29

1
db
86
57

2
%
3,68
2,44





db
36
22

%
4,25
2,6

5
db
8
3

3
%
1,16
0,43

4
db
147
80

1
%
21,3
11,59

3
db
36
18

1
%
5,22
2,61

2. prioritás: Kis- és középvállalkozások fejlesztése
Sorrend
Beadott pályázatok száma/aránya
Nyertes pályázatok száma/aránya

1
db
500
253

4
%
6,83
3,46

2
db
390
211

5
%
5,93
3,21

3
db
351
183

2
%
15,02
7,83





db
91
44

%
10,76
5,2





db
13
8

%
1,54
0,95

3. prioritás: Kutatás, fejlesztés
1
3
db
%
Beadott pályázatok száma/aránya 109 1,49
Nyertes pályázatok száma/aránya 65 0,89
Forrás: KSH, EMIR, 2007. augusztus 31.
Sorrend

2
db
49
25

4
%
0,75
0,38

4
db
16
9

5
%
0,68
0,38

A járműgyártásban tevékenykedő vállalkozások kis számuk ellenére magas pályázási
kedvet mutattak mindhárom prioritásban. Az ágazatban működő cégek és a benyújtott
pályázatok arányát tekintve a járműipari vállalkozások teljesítménye a Befektetésösztönzés prioritásban kiemelkedő volt a többi ágazathoz képest [Kemenczei, 2008b].
Több mint 4 százalékuk nyújtott be pályázatot, melynek több mint fele támogatáshoz
jutott.
Az egyes prioritásokat megvizsgálva a Kis- és középvállalkozások fejlesztése
prioritásban nyújtották be a legtöbb pályázatot. A járműgyártás ágazatot tekintve ebben
a kategóriában a működő vállalkozások több mint 5 százaléka jutott támogatáshoz.
Kiugróan magas pályázati kedvet mutattak a vegyi anyag és termék gyártásával
foglalkozó kis- és középvállalkozások. Ebben az ágazatban működű vállalkozások több
mint 20 százaléka nyújtott be pályázatot és csaknem 12 százalékuk jutott pályázati
pénzhez.
A kutatás-fejlesztés elősegítését megcélzó támogatásokon rendkívül alacsony számban
képviseltették magukat a vállalkozások. A leginkább innovatív vállalkozásokat a Vegyi
51

Utolsó elérhető KSH adat az adóbevallások feldolgozása alapján
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anyag és termék gyártása ágazatban találhatjuk, ahol arányaiban majdnem 3 és félszer
annyi pályázatot nyújtottak be, mint az utána következő járműgyártás kategóriában. A
járműipari vállalkozások másfél százaléka nyújtott be pályázatot és a működő
vállalkozások 1 százaléka jutott támogatáshoz.
20. Táblázat: Hatályos szerződéssel lekötött összegek és az ipari termelés értékének
aránya az 1., 2. és 3. prioritásban (millió forint)

TEAOR
Ipari termelés értéke, 2004-2006

Villamos
gép, műszer
gyártása

Járműgyártás

Vegyi
anyag,
termék
gyártása

Gép,
berendezé
s gyártása

Gumi-,
műanyag
termék
gyártása

DL

DM

DG

DK

DH

14.105.318

7.589.513

3.440.599

2.474.747

1.700.476

1. prioritás: Befektetés-ösztönzés
Sorrend
Hatályos szerződéssel lekötött összegek
Aránya az ipari termeléshez (%)



4

3.531
0,025%

5

2

1

2.586
500
1.937
6.096
0,034% 0,014% 0,078% 0,358%
2. prioritás: Kis- és középvállalatok

fejlesztése
Sorrend
Hatályos szerződéssel lekötött összegek
Aránya az ipari termeléshez (%)



4

1.233
0,009%

3

2

1

230
693
1.249
1.524
0,003% 0,020% 0,051% 0,089%
3. prioritás: Kutatás, fejlesztés

Sorrend
3
Hatályos szerződéssel lekötött összegek
2.637
Aránya az ipari termeléshez (%)
0,019%
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2007



2

1

4

480
0,006%

736
0,021%

861
0,035%

256
0,015%

Ami a táblázat áttekintésekor első pillantásra feltűnik, hogy a vizsgált három éves
periódus alatt az egyes ágazatokra jutó támogatás egyik kategóriában sem tette ki az
ágazat ipari termelési értékének fél százalékát. Ez az érték nem éri el azt a határt52,
amelynél már a makrogazdaság egészét befolyásoló hatásról beszélhetünk. A táblázat
adatainak alapján kimondható, hogy a támogatások aránya az ipari termelés értékéhez
képest olyan alacsony, hogy mérhető nemzetgazdasági hatásokról nem beszélhetünk
[Kemenczei, 2007b].
A járműgyártás ipari termelési értéke alapján a második legjobban teljesítő ágazat,
ennek ellenére mind a 2., mind a 3. prioritás pályázatain a vizsgált ágazatok közül
arányaiban a legkevesebb támogatáshoz jutott. Ennek oka, hogy ebben az ágazatban
52

Az ipari termelés 1 százalékát elérő összegre becsülöm azt az értéket, amelynél a támogatásokkal
szignifikáns nemzetgazdasági hatás érhető el.
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meglepően kisszámú vállalkozás állít elő egy nemzetgazdasági szinten kiemelkedő
termelési értéket, miközben az egy cégre eső támogatási intenzitás53 limitált. A táblázat
tanulsága szerint a járműgyártás ágazat igényeihez a GVOP 1. prioritás beruházási
pályázatai álltak a legközelebb.

3.2.1.2. A támogatások mértéke abszolút értékben

A szektorok teljesítményét abszolút értékben vizsgálva arról kapunk képet, hogy az
egyes ágazatok ipari fajsúlyuknak megfelelő mértékben részesedtek-e a támogatásra
szánt forrásokból. A következő három alfejezetben ezt elemzem.
3.2.1.3. Befektetés-ösztönzés prioritás
Az 1. Befektetés-ösztönzés prioritás célja a vállalkozások versenyképességének javítása
és a vállalkozások modernizációja a korszerű termékeket előállító feldolgozóipari
kapacitások bővítéséhez kapcsolódó fejlesztések révén, különös tekintettel a kevésbé
fejlett, munkaerő-felesleggel rendelkező térségekben.
A befektetés-ösztönzés célkitűzésre a tervezési periódus három évére 35,3 milliárd
forint keretösszeget különítettek el, melynek lehívása maradéktalanul megvalósult.
A prioritáson belül öt különböző területre kiírt pályázat jól tükrözi a befektetésösztönzés célkitűzéseit. Az egyes években az igényekhez és fennmaradó forrásokhoz
igazodva az alábbi pályázatok kerültek kiírásra.
21. Táblázat: 2004, 2005, 2006 években kiírt pályázatok a GVOP 1. prioritásában (a
pipával jelölt pályázatok kiírásra kerültek az adott évben)
Pályázat
Pályázat megnevezése
2004 2005 2006
kódja
Technológiai korszerűsítés támogatása
1.1.1.



Regionális vállalati központok létesítése
1.1.2.



1.1.3.A
2005-től
1.1.3.B
1.2.1.A,B
1.2.2.

Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük
Feldolgozóipari beszállítók számának növelése, megerősítésük
Klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése
Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése
Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése

Forrás: saját szerkesztés
53

Az adott pályázaton belül igényelhető maximális támogatási összeg.
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-----

-----
------

A GVOP 1. prioritásán belül megjelentek a hazai beszállítói hálózat fejlesztését
célzottan szolgáló pályázati kiírások is, úgy mint a 2004-ben megjelenő „Beszállítói
integrátorok

számának

növelése

és

megerősítésük”

(GVOP

1.1.3.A)

és

a

„Klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése” (GVOP 1.1.3.B), mely utóbbi
pályázat 2005-től tartalmában átalakítva „Feldolgozóipari beszállítók számának
növelése, megerősítésük” címmel került kiírásra.
A GVOP 1. prioritását, a Befektetés-ösztönzés célkitűzés alatt kiírt pályázatokat
tekintve összességében a TEAOR D 17.00-37.20, G, I, J és K kategóriákból a 72, 73,
74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30 és a 74.86 alágazati kódokkal rendelkező
vállalkozások pályázhattak. Ezek közül a fent elemzett öt plusz egy kategóriát (K73 –
Kutatás, fejlesztés) vizsgáltam meg.
22. Táblázat: Szektorok teljesítménye a GVOP 1. prioritásban
1. legjobban
teljesítő ágazat
Gumi-, műanyag
termék gyártása

86
Gumi-, műanyag
termék gyártása

57
Gumi-, műanyag
termék gyártása

9.447
Gumi-, műanyag
termék gyártása

6.096

2. legjobban
3. legjobban
4. legjobban
5. legjobban
teljesítő ágazat teljesítő ágazat teljesítő ágazat teljesítő ágazat
Legtöbb pályázatot benyújtó ágazatok (db)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Kutatás,
Járműgyártás
műszer gyártása
gyártása
fejlesztés

54

37

36

13

Legtöbb hatályos szerződéssel rendelkező ágazatok (db)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Kutatás,
Járműgyártás
műszer gyártása
gyártása
fejlesztés

30

22

19

3

Legtöbb pályázati pénzt igénylő ágazatok (Millió Ft.)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Vegyi anyag,
Járműgyártás
műszer gyártása
gyártása
termék gyártása

6.228

4.071

3.071

1.072

Legtöbb pályázati pénzt elnyert ágazatok (Millió Ft.)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Vegyi anyag,
Járműgyártás
műszer gyártása
gyártása
termék gyártása

3.531

2.586

1.937

500

6. legjobban
teljesítő ágazat
Vegyi anyag,
termék gyártása

8
Vegyi anyag,
termék gyártása

3
Kutatás,
fejlesztés

509
Kutatás,
fejlesztés

229

Forrás: EMIR, 2007. augusztus 31.

Az ipari termelés volumenindexét tekintve a „Járműgyártás” 2006-ban kicsit több mint
25 százalékos növekedést mutatott, ami a vizsgált ágazatok közül a legdinamikusabban
fejlődő ágazattá tette. A csoportban kiemelkedő növekedést mutat a „Villamos gép,
műszer gyártása” és a „Gép, berendezés gyártása” is. Az ágazatokat egymáshoz
viszonyítva ezek az iparágak nemzetgazdasági súlyuknak megfelelően vették ki
részüket a GVOP Befektetés-ösztönzés prioritásából.

115

Meglepő eredménnyel szolgál azonban, hogy a GVOP 1. prioritásában a „Gumi-,
műanyag termék gyártása” ágazat nyújtotta be a legtöbb pályázatot. A gumi- és
műanyag termelés értéke a vizsgált három éves periódus alatt csaknem másfélszeresére
nőtt, 2006-ban pedig megközelítőleg 12 százalékos növekedést ért el az előző évhez
viszonyítva. Az ugrásszerű növekedés oka lehet, hogy a fejlettebb tagállamok a
gyártásból származó környezeti hatásokat kiküszöbölendő, az újonnan csatlakozott
tagországokba helyezik ki a termelést.
A „Vegyi anyag, termék gyártása” ágazat nemzetgazdasági súlyához képest alig
képviseltette magát ezeken a pályázatokon, amelyek – úgy tűnik – nem fedték le igazán
az iparág fejlesztési igényeit.
3.2.1.4. Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritás
A Kis- és középvállalkozások prioritás célja a fejlődésre képes mikro-, kis- és
középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítása technológiai
korszerűsítésük révén, továbbá az alapvető működéshez szükséges vállalkozói
ismeretek széleskörű elterjesztése, valamint a szakma-specifikus tudás mennyiségének,
minőségének növelése és ezek hozzáférhetőségének biztosítása a vállalkozások
számára. A kis és középvállalkozások sikeres piaci helytállásának kulcsa a kooperáció,
továbbá a multinacionális, regionális vállalatokkal való beszállítói kapcsolataik
fejlesztése.
A Kis- és középvállalkozások prioritás célkitűzéseinek megvalósítására a tervezési
periódus három évére 43 milliárd forint keretösszeget különítettek el, melynek lehívása
jelen esetben is maradéktalanul megvalósult.
23. Táblázat: 2004, 2005, 2006 években kiírt pályázatok a GVOP 2. prioritásában (a
pipával jelölt pályázatok kiírásra kerültek az adott évben)
Pályázat
Pályázat megnevezése
2004 2005 2006
kódja
KKV-k műszaki-technológiai hátterének fejlesztése
2.1.1.



2.1.2.
2.2.2.
2.3.1.
2.3.2.

KKV-k részére korszerű menedzsment rendszerek és
technikák támogatása
KKV-k részére emeltszintű, szakma-specifikus tanácsadás
igénybevételének támogatása
KKV-k közötti együttműködés szervezésének támogatása
Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának,
fejlesztésének támogatása

Forrás: saját szerkesztés
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-----





-----

A

GVOP

pályázati

kiírásaihoz

kapcsolódó

KKV

meghatározás

követte

a

jogharmonizációt, mely szerint kis- és középvállalkozásnak tekinthetők azok a
gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni vállalkozók, amelyek megfelelnek az
alábbi feltételeknek:
Összes foglalkoztatottak létszáma kevesebb, mint
Éves nettó árbevétele legfeljebb (millió euró)
vagy
Mérleg főösszege legfeljebb (millió euró)
Egyéni vállalkozó esetén az utolsó személyi
jövedelemadó-bevallásban szereplő összes bevétele
nem haladja meg (millió euró)

2004
250 fő
40

2005
250 fő
50

2006
250 fő
50

27

27

43

40

50

nincs
kitétel

Forrás: saját szerkesztés

Állam, önkormányzat vagy a táblázatban foglalt kritériumokon kívül eső vállalkozások
tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem
haladja meg a 25 %-ot. A megjelölt mutatókat a jóváhagyott utolsó éves beszámoló
vagy SZJA-bevallás alapján kellett meghatározni. Amennyiben a vállalkozás működési
ideje egy évnél rövidebb volt, az adatokat éves szintre kellett vetíteni.
A kis- és középvállalkozások definiálásánál az éves nettó árbevétel vagy mérleg
főösszeg kitétel a GVOP pályázati kiírásaiban évről évre emelkedett. 2006-ra
megegyezővé vált az unióban érvényes kritérium rendszerrel. Már az első évben, 2004ben meghatározott éves nettó árbevétel esetén a 40 millió euró, azaz megközelítőleg 10
milliárd forint vagy a választható másik mutató a mérleg főösszeg esetén a 27 millió
euró, azaz megközelítőleg 7 milliárd forint összeg olyan magasan megszabott
határérték, amely nem jelenthetett igazi korlátot a pályázók számára [Kemenczei,
2007c].
A létszámkorlátot figyelembe véve a hazánkban működő összes vállalkozás 99
százaléka kis- és középvállalkozás. A GVOP pályázatokból a járműgyártásban működő
vállalkozások közül létszám kategóriát tekintve 2006-ban 806 vállalkozásból 59-et, az
összes hazánkban működő 698.146 vállalkozásból pedig csak 923-at zár ki a 250 fő
alatti foglalkoztatási létszám kritérium!
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A 2. prioritás strukturális vetülete
A kis- és középvállalatok pályázatainak strukturális megoszlása képet ad arról, hogy
mely iparágra jellemző leginkább az ilyen méretű, többnyire magyar tulajdonú
vállalkozások jelenléte, továbbá következtethetünk arra, hogy a beszállítói háttéripar
bizonyos fokú kiépültsége mely ágazatokra jellemző.
24. Táblázat: Szektorok teljesítménye a GVOP 2. prioritásban
1. legjobban
teljesítő ágazat
Villamos gép,
műszer gyártása

500
Villamos gép,
műszer gyártása

253
Gumi-, műanyag
termék gyártása

3.160
Gumi-, műanyag
termék gyártása

1.524

2. legjobban
3. legjobban
4. legjobban
5. legjobban
teljesítő ágazat
teljesítő ágazat
teljesítő ágazat
teljesítő ágazat
Legtöbb pályázatot benyújtó ágazatok (db)
Gép, berendezés Gumi-, műanyag
Vegyi anyag,
Járműgyártás
gyártása
termék gyártása termék gyártása

390

351

147

91

Legtöbb hatályos szerződéssel rendelkező ágazatok (db)
Gép, berendezés Gumi-, műanyag
Vegyi anyag,
Járműgyártás
gyártása
termék gyártása termék gyártása

211

183

80

44

Legtöbb pályázati pénzt igénylő ágazatok (Millió Ft.)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Vegyi anyag,
Járműgyártás
műszer gyártása
gyártása
termék gyártása

2.738

2.715

1.367

696

Legtöbb pályázati pénzt elnyert ágazatok (Millió Ft.)
Gép, berendezés
Villamos gép,
Vegyi anyag,
Járműgyártás
gyártása
műszer gyártása termék gyártása

1.249

1.233

639

230

6. legjobban
teljesítő ágazat
Kutatás,
fejlesztés

63
Kutatás,
fejlesztés

35
Kutatás,
fejlesztés

228
Kutatás,
fejlesztés

84

Forrás: EMIR, 2007. augusztus 31.

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott pályázatokon a járműgyártás kategória a többi
ágazattal összevetve kisszámú pályázattal képviseltette magát és ipari fajsúlyához
képest kevés támogatáshoz jutott. Ez az eredmény arra vezethető vissza, hogy a
járműgyártásban a többi kategóriához képest – kivéve Vegyi anyag, termék gyártása –
kevés vállalkozás működik, mivel a rendszerváltás óta tőkehiánnyal küszködő, kisebb
méretű, magyar tulajdonú vállalkozások csak nehezen tudnak bekapcsolódni a
multinacionális vállalatok beszállítói hálózataiba.
A 2. prioritás pályázatain a legnagyobb számban a „Villamos gép, műszer gyártása”
kategória képviseltette magát, ami nem csoda, hiszen ebben a kategóriában működik a
legtöbb vállalkozás. Ipari fajsúlyához viszonyítva kiemelkedően sok pályázati pénzt
nyertek el – a Befektetés ösztönzés prioritáshoz hasonlóan – a „Gumi,- műanyag termék
gyártása” kategória képviseletében dolgozó vállalkozások.
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3.2.1.5. Kutatás-fejlesztés és innováció prioritás

Az intézkedés célja a magyar gazdaság versenyképességének erősítése érdekében a
legdinamikusabban fejlődő területeken végrehajtott alkalmazott kutatáson és kísérleti
fejlesztésen alapuló technológiafejlesztés, valamint új termékek, eszközök, eljárások,
szolgáltatások kidolgozásának és kipróbálásának támogatása. További célja a vállalati
és költségvetési kutatóhelyek együttműködésének erősítése. Az Európai Kutatási
Térséghez való csatlakozás érdekében szükséges a közfinanszírozású és non-profit
kutatóhelyek

viszonylag elmaradott

kutatási

infrastruktúrájának korszerűsítése.

Támogatandó továbbá a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások (spin-off)
létrehozása és megerősítése.

A prioritás célkitűzéseinek megvalósítására a tervezési periódus három évére 34,2
milliárd forint keretösszeget különítettek el, melynek lehívása a kutatás-fejlesztés és
innováció esetében is maradéktalanul megvalósult.
25. Táblázat: 2004, 2005, 2006 években kiírt pályázatok a GVOP 3. prioritásában (a
pipával jelölt pályázatok kiírásra kerültek az adott évben)
Pályázat
Pályázat megnevezése
2004 2005 2006
kódja
Alkalmazott Kutatás - fejlesztési Program (AKF)
3.1.1.

----- ----3.2.1.
3.2.2.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási
infrastruktúrájának fejlesztése (KMA)
Felsőoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és
technológiatranszfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok
kiépítésének támogatása (Kooperációs Kutató Központok, KKK)
Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az
ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása
Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati
kutatási infrastruktúra fejlesztése
Vállalati innováció támogatása

Forrás: saját szerkesztés
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A 3. prioritás strukturális vetülete
26. Táblázat: Szektorok teljesítménye a GVOP 3. prioritásban
1. legjobban
teljesítő ágazat
Kutatás,
fejlesztés

485
Kutatás,
fejlesztés

285
Kutatás,
fejlesztés

17.732
Kutatás,
fejlesztés

10.096

2. legjobban
3. legjobban
4. legjobban
5. legjobban
teljesítő ágazat
teljesítő ágazat
teljesítő ágazat
teljesítő ágazat
Legtöbb pályázatot benyújtó ágazatok (db)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Vegyi anyag,
Gumi-, műanyag
műszer gyártása
gyártása
termék gyártása termék gyártása

109

49

36

16

Legtöbb hatályos szerződéssel rendelkező ágazatok (db)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Vegyi anyag,
Gumi-, műanyag
műszer gyártása
gyártása
termék gyártása termék gyártása

65

25

18

9

Legtöbb pályázati pénzt igénylő ágazatok (Millió Ft.)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Vegyi anyag,
Járműgyártás
műszer gyártása
gyártása
termék gyártása

4.308

1.702

1.310

804

Legtöbb pályázati pénzt elnyert ágazatok (Millió Ft.)
Villamos gép,
Gép, berendezés
Vegyi anyag,
Járműgyártás
műszer gyártása
gyártása
termék gyártása

2.637

861

736

480

6. legjobban
teljesítő ágazat
Járműgyártás

13
Járműgyártás

8
Gumi-, műanyag
termék gyártása

478
Gumi-, műanyag
termék gyártása

256

Forrás: EMIR, 2007. augusztus 31.

A járműgyártás ágazatban működő vállalkozások meglepően kis számban képviseltették
magukat a kutatás-fejlesztés pályázatokon. Ez a magyar tulajdonú, tőkeerős, innovatív
első és második körös beszállítói, azaz integrátori szint hiányára mutat, mivel az
autógyárak a kutató-fejlesztő tevékenységet egyre inkább átengednek beszállítóiknak
[Kemenczei-Nikodémus, 2006]. Az innovációs tevékenység tőkeigénye miatt a magyar
tulajdonú vállalatok nem tudják felvenni a versenyt a tőkeerős külföldi anyacéggel
rendelkező beszállítókkal szemben.
3.2.2. GOP (2007-2013) járműipari támogatásai
A 2007-2013 tervezési időszakban (ÚMFT54) négy fő területre, prioritásra helyeződik a
hangsúly: kutatás-fejlesztés és innováció, a vállalkozások, kiemelten a KKV-k komplex
fejlesztése, a modern üzleti környezet erősítése és a Jeremie55 típusú pénzügyi eszközök
felhasználása. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) fő célja a magyar
gazdaság tartós növekedésének elősegítése, a produktív szektor versenyképességének
illetve a tartós növekedési tényezők erősítése révén. A GOP az Európai Unió
újrafogalmazott lisszaboni stratégiájában közzé tett „Integrált Iránymutatások” tíz
54

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises. Magába foglalja ezen típusú vállalkozások
mikrofinanszírozását, garanciaeszközöket és a tőkepiac fejlesztését.
55
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mikrogazdasági célkitűzése közül hármat − kutatás-fejlesztés, innováció, kis- és
középvállalkozások − közvetlenül, négy másikat − információs társadalom, termelési
bázis, fenntartható erőforrás-használat és üzleti környezet − továbbá egy foglalkoztatási
iránymutatást (humántőke-befektetés) közvetve támogat.
27.Táblázat: Járműgyártás ágazatban
Gazdaságfejlesztési Operatív Programban
Kód

GOP-2.1.1./B
GOP-2.1.1./C
GOP-2.1.2./B
GOP-2.1.2./C
GOP-2.2.1.
GOP-2.2.2.

Megnevezés

tevékenykedő

cégek

részvétele

a

Beadott
pályázatok
száma
(db)

Beadott
pályázatok
támogatási
igénye
(millió forint)

Támogatott
pályázatok
száma
(db)

Megítélt
támogatás
(millió forint)

2

48,6

1

11,8

11

2 240,8

8

1 920,9

1

50

1

49,9

4

1 142,7

4

1 141,2

2

27,9

2

7,9

6

6,4

6

6,4

26

3 516,4

22

3 138,1

Komplex vállalati technológia
fejlesztés KKV-k számára
Komplex vállalati technológia
fejlesztés
Munkahelyteremtő komplex
beruházások támogatása KKV-k
számára
Munkalehetőség teremtő komplex
beruházások támogatása a
hátrányos helyzetű kistérségekben
Vállalati folyamat-menedzsment
támogatása (kivéve KözépMagyarország)
Minőség-, környezet és egyéb
irányítási rendszerek bevezetése

Összesen
Forrás: EMIR, 2008. április 2.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv alapján kiírt gazdaságfejlesztési pályázatokon
2008 áprilisáig 26 autóiparban tevékenykedő cég pályázott összesen 3 és fél milliárd
forint támogatási összegre. Két pályázatot utasítottak el és további két pályázó lépett
vissza szerződéskötés előtt. Így 22 autóipari cég jutott vissza nem térítendő
támogatáshoz 3,1 milliárd forint értékben. Ez az összeg az átlagos évi járműipari
beruházások56 2 százalékát teszi ki.

3.3. Hazai finanszírozású támogatások
Az autóipari befektetők – az unió által társfinanszírozott pályázati lehetőségeken kívül –
részesülhetnek a magyar állam FDI politikáját képző nagyberuházóknak nyújtott
támogatásából, továbbá a beszállítói háttéripar fejlesztésére létrehozott speciális
támogatásokból.
56

Számításaim szerint a járműiparban évente átlagosan 150 milliárd forint új beruházás történt 1998 és 2006 között.
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3.3.1. Támogatások nagybefektetőknek
A Magyar Kormány „egy-ablakos” támogatási rendszer keretében komplex támogatási
csomagot kínál a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (ITD
Hungary) közreműködésével azoknak a Magyarországon legalább 10 millió euró értékű
feldolgozóipari illetve K+F beruházást57 megvalósító vállalatok számára, akik nem
jogosultak az Európai Unió által társfinanszírozott pályázati lehetőségekre. A
nagybefektetők által igénybe vehető beruházás-támogatási csomag tartalma:
1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás (EKD),
2) Fejlesztési adókedvezmény,
3) Képzési támogatás,
4) Munkahely-teremtési támogatás.
A beruházók szerződésben vállalnak kötelezettséget arra, hogy a beruházás
befejezésétől számított öt éven keresztül fenntartják kapacitásaikat, a korábban meglévő
és a beruházással teremtett új munkahelyeket, valamint egyéb kötelezettségeiket, mint
például a meghatározott diplomás munkaerőhányadot, képzési költségeket, árbevételt és
exportárbevételt.
Ha

a

beruházás

nem

a

szerződésben foglaltak

szerint

valósul

meg,

a

kedvezményezettnek a támogatás arányos részének kamatokkal növelt értékét – a
teljesítés meghiúsulása esetén a teljes összeget – vissza kell fizetnie. A visszafizetést a
szerződéshez csatolt bankgaranciák biztosítják.
3.3.1.1. Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás (EKD)
10 millió eurót meghaladó feldolgozóipari illetve K+F beruházás esetén a befektető a
kormány által egyedileg meghatározott mértékű támogatáshoz juthat a projekt tervezett
beruházási értéke, a technológiai szint, a létrehozandó új munkahelyek száma, az
államháztartásra gyakorolt hatás és egyéb szempontok alapján. A támogatás igénylése
az ITDH közreműködésével magyar vagy angol nyelven történhet. A támogatást a

57

EKD igényelhető még regionális szolgáltató központ létrehozásához, logisztikai és turisztikai beruházáshoz is
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Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nyújtja a támogatási szerződés
megkötését

követően.

A

beruházásokat

legalább

5

évig,

illetve

kis-

és

középvállalkozások esetében minimum 3 évig fenn kell tartani.
28. Táblázat: Fejlesztési támogatások az autóiparban (2006-2008)
Cég neve

Telephely

Támogatás célja

KNORR-BREMSE
Fékrendszerek Kft.

Budapest és
Kecskemét

Magyar Suzuki ZRt.

Esztergom

ZF Hungária Ipari és
Kereskedelmi Kft.

Eger

K+F kapacitás és
kompetencia növelése
Új személygépjármű
bevezetéséhez kapcsolódó
kapacitásbővítés
Manuális és automata
sebességváltók gyártásához
kapacitásbővítés
Kormányművek gyártására
irányuló kapacitásbővítés
Autóipari alkatrészgyártó
kapacitás kiépítése
Autóipari alkatrészgyártó
kapacitás bővítése
Kúpgörgős csapágyakat
gyártó üzem létesítése
Közúti gépjármű alkatrész
gyártókapacitás növelése

ZF Lenksysteme
Eger
Hungária Kft.
F. Segura Hungária Ipari
Szolnok
és Kereskedelmi Kft.
DENSO Gyártó
Székesfehérvár
Magyarország Kft.
FAG Magyarország
Debrecen
Ipari Kft.
LUK Savaria
Szombathely
Kuplunggyártó Kft.
Forrás: Gazdasági Közlöny (2006-2008)

Támogatás
összege
(millió forint)

Támogatás
éve

160

2008

1005

2008

350

2008

240

2008

200

2008

600

2007

740

2006

460

2006

Az egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatásokról kötött szerződések nem
nyilvánosak. A kormány azonban közzétételre kötelezett a támogatás mértékét, a
vállalkozás nevét, székhelyét, illetve a támogatás célját illetően. Kötelezettségének a
szerződéskötést követő 6 héten belül a Gazdasági Közlönyben tesz eleget. A
közlemények alapján 2006-2008-ig terjedő időszakban 8 autóipari vállalkozás kapott
közvetlen beruházási támogatást 3,7 milliárd forint értékben.
3.3.1.2. Fejlesztési adókedvezmény
Fejlesztési adókedvezményre jogosult az a K+F beruházó, aki legalább 100 millió
forint, azaz körülbelül 400 ezer euró fektet be Magyarországon. Feldolgozóipari
beruházás esetében a feltételrendszer bonyolultabb.
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29.Táblázat: Fejlesztési adókedvezményre jogosultság feltételei a feldolgozóipari
beruházás esetén
A) A beruházás volumene jelenértékben
legalább 3 milliárd forint (kb. 12 millió
euró)58

minimum 150 főnek teremt új munkahelyet

és

vagy
a bérköltség-növekmény eléri a minimálbér éves
összegének 600-szorosát (kb. 500 millió forint)
minimum 75 főnek teremt új munkahelyet

B) Kedvezményezett települési
önkormányzat* területén történő beruházás
vagy
volumene jelenértékben legalább 1 milliárd és a bérköltség-növekmény eléri a minimálbér éves
forint (kb. 4 millió euró)
összegének 300-szorosát (kb. 250 millió forint)
Forrás: saját szerkesztés (fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet)
* Kedvezményezett régiók: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúli régióban

Mindkét beruházás típus tekintetében a befektető mentesül a társasági adó 80
százalékának megfizetése alól a beruházás üzembe helyezését követő 10 adóévben. Az
adókedvezmény összege a maximális támogatási intenzitás59 figyelembe vételével kerül
megállapításra. A támogatás nyújtója a Pénzügyminisztérium. A 100 millió euró (25
milliárd forint) beruházás érték alatt a kedvezmény a bejelentést követően
automatikusan jár, 100 millió euró felett a minisztérium az ügyben határozatot hoz. A
kérelem benyújtására csak magyar nyelven van lehetőség.
30. Táblázat: A profit után fizetett adó mértéke a magyarországi OEM-ek és beszállítóik
esetében 2006-ban
Név
Audi Hungária Motor Kft.
Magyar Suziki ZRt.
GM Powertrain-Magyarország Autóip. Kft.
KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.
ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.
DENSO Gyártó Magyarország Kft.
Forrás: Figyelő TOP200, 2007

Adózás előtti
eredmény
108.016
5.801
na.
4.238
1.648
2.913

Adózott
eredmény
108.016
5.723
4.035
3.715
1.336
2.913

Fizetett adó a
profit százalékában
0%
1,3 %
−−−−−−−−

12,3 %
18,9 %
0%

Mivel az EKD-ben részesült cégek szerződései nem, csak a szerződés néhány adata
nyilvános, ezért nem lehet pontosan tudni, hogy a támogatott vállalkozások milyen
mértékben részesültek fejlesztési adókedvezményben. A Figyelő TOP200 listája alapján
közzétett mérlegkimutatásából kiderül, hogy a magyarországi OEM-ek és a többi egyedi
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Csehországban 2004-ben fogadták el azt a befektetés-ösztönző törvényt, mely szerint 100 millió CZK
(kb. 3 millió euró, illetve 840 millió forint) feldolgozóipari beruházás esetén 10 éves jövedelemadókedvezményt, képzési és munkahely teremtési támogatást nyújtanak új beruházóknak. Szlovákiában
hasonló befektetés ösztönzési csomagot a 9,2 millió euró, azaz 2,6 milliárd forint értékű beruházás
kaphat. Csehországban tehát Magyarországhoz képest negyedakkora beruházás is komplex befektetés
ösztönző támogatáshoz juthat, de Szlovákiában is elegendő 9,2 millió eurót beruházni, szemben a magyar
12 millió euró határösszeggel.
59
163/2001. (IX.14.) Korm. rendelet 29.§ és 30.§
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kormánydöntéssel megítélt támogatásban részesült vállalkozás alig vagy egyáltalán nem
kötelezettek a profitot terhelő társasági adó és különadó megfizetésére, mivel az adóalap
módosító – csökkentő illetve növelő – tételek a fejlesztési adókedvezménnyel együtt
szinte nullára csökkentik a társasági törvényben előírt 20 százalékos mértéket.
3.3.1.3. Képzési támogatás
Képzési támogatás igénybe vételére kizárólag az EKD támogatásban részesülő
beruházók jogosultak. A támogatás mértéke függ a képzés típusától és a képzést nyújtó
vállalkozás méretétől:
Általános (OKJ vagy akkreditált) képzés
Speciális (a vállalatnál elismert) képzés
Hátrányos helyzetűek képzése (számukkal
arányosan)
Budapesten és Pest megyén kívül
Budapesten és Pest megyében

Nagyvállalat
50 %
25 %

KKV
70 %
35 %

+10 %

+10 %

+10 %
+5 %

+10 %
+5 %

Forrás: Saját szerkesztés

A támogatást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyújtja támogatási megállapodást
kötve a jogosulttal. A támogatási szerződésekben foglalt részletek hiányában sajnos
nem mondható meg, hogy mekkora összegű képzési támogatásban részesültek az
autóipari cégek.
3.3.1.4. Munkahely-teremtési támogatás
Munkahely-teremtési támogatásban kizárólag az a vállalkozás részesülhet, amely
teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
-

a vállalkozás egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatásban
részesült,

-

hátrányos helyzetű kistérségben60 legalább 500, illetve leghátrányosabb
településen61 legalább 200 új munkahelyet teremt,

-

az új munkahelyre felvett létszám legalább 50 százaléka, leghátrányosabb
helyzetű település esetében legalább 30 százaléka regisztrált álláskereső.

60
61

64/2004 (IV.15.) Korm. Rendelet 2., 3., 4. számú mellékletei
64/2004 (IV.15.) Korm. rendelet 5. számú melléklet (235 leghátrányosabb helyzetű település)
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A támogatás mértéke az 500 főt elérő létszámfelvétel esetén 260 millió forint, 300 főnél
160 millió forint, 200 fő esetében pedig 80 millió forint. A támogatás nyújtója a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium. A támogatás kifizetésére a befektető a regionális
munkaügyi központtal köt szerződést. A munkahelyeket mindkét típusú befektetésnél
legalább 5 évig fenn kell tartani. Kis- és középvállalkozások esetében a monitoring
periódus 3 év.
A támogatott vállalkozásokkal kötött szerződésekben foglaltak hiányában nem tudható,
hogy mekkora létszámnövekedés kapcsolódik az egyes beruházásokhoz, de az
feltételezhető, hogy a legtöbb EKD alapján támogatásban részesült vállalkozás kapott
munkahely-teremtési támogatást is minimum 80 millió forint értékben.
3.3.2. A beszállítói hálózat és háttéripar fejlesztése
Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a beszállítói tevékenység hátrányai és
nehézségei ellenére a nemzetgazdaság számára a multinacionális cégek köré szerveződő
beszállítói vállalkozások szaporodása lendületet adhat egy ország iparának. A ’90-es
évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar háttéripar gyengesége miatt a külföldi
vállalatok importja gyorsan növeli a külkereskedelmi mérleg hiányát. Ezen kívül az is
látható volt, hogy pusztán a kedvező telephelyi alternatíva nem tarthatja fent a
külföldiek magas szintű befektetéseit, ha ezt hazánktól keletre bárhol megtalálják.
Magyarország nem áll egyedül a beszállítói hagyományokkal a kelet-közép-európai
térségben, tehát a multik könnyen továbbállhatnak. Ezt megakadályozandó a
gazdaságpolitika felismerte, hogy gyorsítani kell a potenciális beszállítóvá alakítható
vállalatok specializálódását és növelni tőkeerejét. A hazai beszállítók számának
növekedése javítja a külkereskedelmi mérleget, mivel a termelés növekedése és a
késztermékek kivitele gyorsabban nő, mint az alkatrész behozatal.
A rendszerváltás követően a hazai vállalkozásokat – bár jelentős szakmai múlttal
rendelkeztek – hatalmas gazdasági szakadék választotta el a tőkével jól ellátott és
piacgazdasági tapasztalattal bíró külföldi vállalkozásoktól. Ez meggátolta a magyar
vállalatok nemzetközi munkamegosztásba való azonnali beilleszkedését. Az első
kezdeményezés a gazdasági szakadék áthidalására a HPC (Hungarian Productivity
Center) modern minőségmenedzsment meghonosítását célzó programja volt. A program
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keretében 1993 és 2003 között több mint 600 magyar vállalati közép- és felsővezető vett
részt tanulmányúton Japánban. Bár a program nem kizárólag az autógyártásban érdekelt
cégeket célozta meg, mégis ezt a programot tartják a későbbi, jobban specifikált
intézkedések előfutárának.
Az elmúlt tíz év alatt a beszállítói lánc menedzsmentben az iparág fejlődését követve a
beszállítói lánc minden szintjét átfogó támogatáspolitika jött létre. A Beszállítói
Célprogram a hazánkba települő multinacionális cégeket arra ösztönözte, hogy
tudatosan építsenek ki kapcsolatot a hazai potenciális beszállítókkal.
Az Integrátori Beszállítói Program életre hívója a ’90-es évek derekán az a
világgazdasági trend volt, melynek hatására a beszállítói lánc szervezésének feladata
mindinkább az első illetve második körös beszállítókra hárult, azaz az úgynevezett
integrátor vállalatokra. Magyarországon a beszállítói piramis ezen szintjén kizárólag
multinacionális nagyvállalatok hazai leányvállalatai állnak. A magyar vállalatok
kapcsolati és materiális tőkéjének gyarapodását a mai napig az ebben az időszakban
létrejövő klaszterek és kockázati tőkealapok segítik.
31. Táblázat: A beszállítói lánc menedzsment története
I.
II.
Beszállítói Célprogram Integrátori Beszállítói Program
1997
1998
Bevezetése
hazai
hazai
Forrás
multinacionális
integrátor vállalatok
Célcsoport
vállalatok
- klaszteresedésre
Külföldi működő tőke
- hitelekre
Igény
vonzása
- tőkebefektetésekre
Széchenyi Terv (decentralizált
ITDH bázison:
pályázatok)
Klaszterek létrejötte
Intézkedés - találkozók
- konferenciák
BB Rt. megalakulása62
OMFB Integrátori Pályázat
Forrás: saját szerkesztés

III.
Új Beszállítói Program
2005
hazai
első és második körös
beszállítók
Megfelelés az integrátorok és
végtermék gyártó
nagyvállalatok igényeinek
3 modul:
- Finanszírozási
- Hálózatépítési
- Szolgáltatási

A Magyarországon működő autóipari beszállítói hálózat komplex fejlesztésének
érdekében 2005-ben létrejött az Új Beszállítói Program, amely elődjének alapjain,
ellenben összetettebb, hatékonyabb eszközökkel kívánja elősegíteni a tőkehiánnyal
küszködő magyar tulajdonú vállalkozások bekapcsolódását a gépjárműgyártás vertikális
62

Beszállítói Befektető Rt.
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hálózatába [Szanyi, 2004]. A program célja a beszállítói hálózat fejlesztése és beszállítói
szolgáltatások nagybefektetői igényekhez történő igazítása. Vívmánya a három pilléren
nyugvó intézkedésrendszer. A finanszírozási oldalon kívül konkrét projekteket valósít
meg (Suzuki Pilot Projekt63) és megjelenik a szolgáltatásokat felölelő pillér, amelynek a
hálózatosodás kialakulását elősegítő kulcsfontosságú elemei a Beszállítói Fórum,
adatbank és tanácsadás, beszállítói rendezvények, képzés, felkészítés, kompetencia
központok létrehozása és a virtuális beszállítói tér (e-market) létrehozása.
15. Ábra: A Beszállítói Program elemei

Forrás: ITDH, 2008

Finanszírozás
A

Magyar

Fejlesztési

Bank

(MFB)

beszállítói

hitelkonstrukciója

a

Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram részeként 25 milliárd forintnyi kedvezményes
feltételű hitel elérését tette lehetővé a hazai beszállítók számára. A hitel célja a
technológia- és termék fejlesztés, kapacitás bővítés és a logisztikai háttér fejlesztése
(„just in time” beszállítás). Az egyes beszállítók 5-1000 millió forint, 15 éves lejáratú
kedvezményes kamatozású hitelt (Eurolibor+4%) kaphatnak.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kamattámogatási programja az MFB
beszállítói hiteléhez kapcsolódott. A minisztérium 1,5 százalékos kamattámogatást
63

A GKM 2006-ban realizálódott pilóta programja, amely kedvezményes beszállítói hitel nyújtásával
segíti a Suzuki kiemelt beszállítóit az összeszerelő üzem gyártókapacitásának növekedéséhez igazodó,
pótlólagos beruházásaik megvalósítását. A tervek szerint a program kiterjeszthető lesz más ágazatokra is.
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nyújtott a hitel türelmi idejére (max. 2 év) vissza nem térítendő juttatás formájában
azoknak a feldolgozóipari beszállító és integrátor kis- és középvállalkozásoknak, akik a
hitelprogramban részt vettek. A „Sikeres Magyarországért” Hitelprogram keretében
összesen egy autóipari beszállító vett fel hitelt 2007-ben. A nagyatádi székhelyű Büttner
és Társai Szerszámgyártó és Kereskedelmi Kft. által felvett hitel kamattámogatása
összesen 6.750.000 forint volt. A hitelprogramot másfél év után a kisszámú érdeklődőre
való tekintettel lezárták.
A Beszállítói Program nagy hangsúlyt fektet a kockázati tőke bevonása a fejlesztési
típusú beruházásokba. Fontos célkitűzés az állami alapítású tőkeintézmények
tevékenységének összehangolása − úgy, mint Kisvállalkozás-fejlesztési Pénzügyi Rt.,
Corvinus Rt., Beszállítói Befektető Rt., Informatikai Kockázati Tőkealap Rt., MFB Rt.
− és magántőke-alapok felállításának elősegítése.
Suzuki Pilot Projekt
A Suzuki Motor Corp. magyarországi összeszerelő üzeme 16 éves esztergomi
működése során az autóipari cégek közül a legnagyobb (40-50%) hazai beszállítói kört
építette ki.

A cég 2004-es üzleti tervében gyártókapacitását évi 150.000 darabról

300.000-re kívánta növelni 5 év leforgása alatt. A Suzuki kapacitásbővítése azonban
beszállítóitól is pótlólagos befektetést igényel. A projektet az az igény hívta életre, hogy
a többségében tőkehiánnyal küszködő magyar beszállítók követni tudják az összeszerelő
üzem megnövekvő alkatrészigényét, azaz eszközölni tudják az ehhez szükséges
beruházásokat. A beszállítói „pilot” programban a Magyar Suzuki Rt. A magyar
kormánnyal együttműködve, mint integrátor vállalat vesz részt.
A kormány célja a Suzuki összeszerelő üzemének beszállító kis- és középvállalatok,
valamint a 250 fő feletti létszámmal rendelkező, de hazai viszonylatban még kis- és
középvállalatként támogatandó nagyvállalatok beszállítói tevékenységének mennyiségi
és

minőségi

növekedésének

ösztönzése

korszerű

termelékenységi

módszerek

elsajátításával és alkalmazásával. Cél továbbá a beszállító vállalatok szervezeti,
menedzsment és szakembergárdájának fejlesztése korszerű teljesítményértékelő
rendszerek alkalmazásával és az egyén készségeit fejlesztő tréningekkel. A program
legfontosabb eleme a beszállító vállalatok kapacitásbővítéséhez szükséges beruházások
támogatása kedvezményes beruházási hitel nyújtásával.
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Az eredetileg 18 céggel tervezett projektben végül 29 vállalat kapott támogatást. A
programban részt vevő vállalatok 2005-2007 között összesen 6,38 miliárd forint értékű
fejlesztést hajtottak végre, ezzel 533 új munkahelyet teremtve64. A fejlesztések nyomán
korszerűsített és kibővített kapacitásokat a termelését növelő Suzuki a cégek
mindegyikénél lekötötte. A pilóta projekt gazdasági jelentőségét növeli, hogy
kiterjeszthető más hálózatos iparágakra is, mint például az elektronika vagy a gépipar.
Kapcsolódó szolgáltatások
Kooperációs kapcsolatok elősegítése szintén fontos feladat. A hazai tapasztalatok
szerint a magyar vállalkozások ritkán működnek együtt, így számos esetben
bizalomhiány miatt kihasználatlanok maradnak azok a kooperációs lehetőségek, amik
magukban hordoznák a cégek magasabb szintre való lépésének a lehetőségét. Adatbázis
híján a partnerkeresés nehézkes, ezért szükséges lenne egy egységes, naprakész és
széleskörű autóipari adatbázis létrehozása és annak folyamatos frissítése.
Az alacsonyabb termelési költség és ezáltal a kedvezőbb ár nem csak az olcsóbb
munkaerővel, hanem a hatékonyság növelésével is elérhető. Segíteni kell a vállalatokat,
hogy felmérjék hol tartanak az egyes területeken, meg kell mutatni a legjobb
gyakorlatokat és elő kell segíteni azok bevezetését. Erre megfelelő eszköz lehet a már
működő benchmarking klub és a kialakítás alatt levő best-practice klub, valamint az
adatbázis felépítéséhez szükséges felmérésekből nyert információk. Kiemelendő
továbbá a klaszterek szerepe a hálozatosodás elősegítésében.
Autóipari Living Lab.
A projekt célja az ipari vállalatok és a tudományos műhelyek közötti híd kiépítése,
amely elősegíti az innovációs kooperációt egy együttműködési szoftver, a CoSpaces
(CS) segítségével. Ez a szoftver és a működése során továbbfejlesztett változata fogja
biztosítani a résztvevők számára az eszközt a virtuális térben való együttműködéshez.
Magyarországon 2006 őszén született megállapodás az Autóipai Living Lab. pilot
projekt elindításáról. Az ötletgazdák a projekt megvalósulásától a beszállítói lánc
innovációs készségének és képességének megerősödését várják, amely lehetővé teszi a
64

Forrás: ITDH, 2008

130

magyar autóipari vállalkozások innovációs és beszállítói státuszának megerősítését
Európában.

3.4. Nem anyagi jellegű ösztönzők
Nem szabad lebecsülni a nem agyagi jellegű ösztönzők jelentőségét, mivel a
támogatások mellett az adminisztrációs terheket leegyszerűsítő és vállalkozás
beindításához szükséges időt lerövidítő intézkedések fontos szerepet játszanak a
vállalatok beruházási döntéseiben.
Egyablakos rendszer
A

vállalkozók

számára

fontos,

hogy

minél

előbb,

teljeskörű,

megbízható

információkhoz hozzájussanak a helyi üzleti környezetről, vállalatalapítási feltételekről
és az esetleg igénybe vehető állami támogatásokról, kedvezményekről. Ezt hivatott
szolgálni az ún. egyablakos rendszer. Az „információs egyablak” azt jelenti, hogy az
érdeklődők egyazon helyen juthatnak információhoz a vállalkozás beindítását érintő
minden

lényeges

kedvezményeket,

kérdésben

beleértve

azokat

amelyeket

igénybe

vehetőek.

a

támogatásokat
A

tájékoztatási

és

adózási
egyablak

Magyarországon 2006-ban valósult meg. A befektetők tájékoztatását a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium háttérintézménye az ITDH végzi. Az egyablakos rendszer
másik eleme az „adminisztratív egyablak”. Lényege, hogy ha egy ügy elintézéséhez
több hatóság közreműködésére van szükség, akkor ne az ügyfél vándoroljon a hivatalok
között, hanem az akta. Az Unió szolgáltatási irányelve alapján minden tagállamban meg
kell szüntetni a jogi és adminisztratív akadályokat a más tagállamból érkező
szolgáltatásnyújtók piacra lépése előtt és egyúttal létre kell hozni az elektronikus eljárás
lehetőségét is [Horváth, 2002]. Magyarországon a jogszabályi változtatásokat legkésőbb
2009 végéig kívánják meghonosítani. Hazánkban az ügyintézési egyablak működéséhez
mintegy 340 országos hatóság és 2090 önkormányzati jegyző elektronikus hálózatba
kapcsolására van szükség, melynek becsült költsége 500 millió forint. Az állami
támogatások megszerzéséhez kapcsolódó fontos törekvés továbbá a kérelmek
benyújtásához

szükséges

igazolások,

engedélyek
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számának

csökkentése.

A

megvalósított egyablakos rendszer jelentősen lerövidítené és leegyszerűsítené a
magyarországi vállalatalapítást és az állami támogatásokhoz való hozzájutást.
Pályázati rendszer
A jelenlegi pályázati rendszerben legfőképp a pályázati anyag bonyolultsága, az
elbírálási határidő bizonytalansága és a támogatási összegek utólagos kifizetése jelent
veszélyt a tervezett beruházás megvalósítására az általában kevés likvid tőkével
rendelkező kis- és középvállalkozások esetében. A pályáztatás bonyolultsága miatt a
vállalkozásoknak pályázatíró cégekhez kell fordulniuk, ami sikertelen pályázat esetén
kizárólag költséget jelent a pályázó számára. Gondot okoz továbbá, hogy nem
tervezhető előre a pályázatok elbírálási határideje, de még nyert pályázat esetén is
bizonytalan

a

kifizetés

ideje.

Ez

kifejezett

problémát

jelent

a

beruházás

megvalósításakor a cég által az alvállalkozóval szemben vállalt fizetési határidők
tekintetében. A kis- és középvállalkozások a vállalkozási hitel felvételekor számolnak a
támogatáson elnyert összeggel és nem rendelkeznek külön likvid tartalékokkal a
késedelmes kifizetés ellensúlyozására.
Csehországban a befektetők folyamatosan nyújthatják be pályázataikat és az elbírálási
idő is lényegesen rövidebb (30 nap) mint Magyarországon. Meghatározó különbség,
hogy hazánkéval ellentétben a cseh rendszerben a támogatási összeg kalkulálható, azaz
az előírt feltételeknek megfelelő kérelmező automatikusan megkapja. A magyar
pályázati rendszer hiányossága, hogy nem automatikus, hiszen nem elég a pályázati
kiírásban szereplő feltételeket teljesíteni, mert a beruházási kedvezményt nem
automatikusan nyújtják, azaz – a feltételeket teljesítő – minden vállalat kérheti, de
jogigény nélkül.
Munkaügyi központok
A munkaügyi központoknak nem csupán a szabad munkaerő nyilvántartásában és
közvetítésében van jelentős szerepük, hanem abban is, hogy a munkapiacon fennálló
kereslet-kínálati viszonyokat feltérképezzék és a kínálatot képzésekkel a kereslethez
igazítsák. Amíg nincs szoros együttműködés a vállalati szféra és a közintézmények
között, a munkaügyi központok munkájának hatékonysága sem növelhető.
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3.5. Támogatási rendszer átalakításának javasolt irányai
A hazánkban jelenleg működő támogatási rendszer horizontális támogatásokra épül,
ami egy fejlett gazdaságban megfelelően képes támogatni a piaci folyamatokat, viszont
egy olyan átmeneti gazdaságban, mint Magyarországé, ez a támogatási struktúra
önmagában látványos fejlődéshez nem vezet, mivel felaprózza az amúgy is szűkös
forrásokat.

Hazánknak olyan fókuszált, átgondolt, az ország adottságait és a

nemzetközi környezetünk kihívásait figyelembe vevő támogatási rendszerre van
szüksége, melyben – a szükséges horizontális intézkedések mellett – a támogatási
összegeket koncentrálni lehet. Fókuszpont lehet 4-5 kiemelt gazdasági ágazat, köztük az
autóipar.
A hazai gazdaságpolitikában egyre inkább előtérbe kerül az elképzelés, hogy
Magyarország versenyképességének hatékony növelése érdekében szükséges ágazati
stratégiák kidolgozása.65 A 20. és 21. század mezsgyéjén a gazdasági nagyhatalomi
viszonyok átrendeződésének időszakában, ahol már nem csak az USA, de Ázsia is
fenyegeti az Európai Unió gazdasági potenciálját, a korábban horizontális elveket
követő uniós gazdaságpolitika átalakulni látszik. Az Unió felismerte, hogy erős és
dinamikus ipari bázisra van szüksége versenyképességének megtartása érdekében
[ECR, 2008]. Szükségessé vált iparpolitika gondolatok megfogalmazása [IP, 2007]. A
2008-ban kibontakozó globális gazdasági és pénzügyi válság kapcsán az unió is
kidolgozott olyan válságkezelési eljárásokat, melyek kiemelten foglalkoznak a válság
által súlyosan érintett ágazatokkal, így például az autóiparral is [EERP, 2008].
Az autóipart érintő támogatások hatékonysága ágazat-specifikus támogatási rendszer
alkalmazásával fokozható. Az ágazat sajátosságainak felmérését követően valamint az
állami támogatások tapasztalatait felhasználva kidolgoztam egy olyan támogatási
koncepciót, amely a közúti járműgyártás ágazat fejlesztését hatékonyan szolgálná. A
koncepció fő célkitűzése, hogy a hazai vállalakozások minél nagyobb számban és egyre
magasabb szinten legyenek képesek bekapcsolódni a globális beszállítói hálózatokba,
továbbá egyre komplexebb, magasabb tudástartalmú termékeket tudjanak előállítani. Az
65

A Kormány 2008 szeptember 10-e ülésén elfogadott középtávú programjának III Gazdaságfejlesztés c.
fejezet 7. sz. pontjában felhatalmazta a NFGM minisztert a kiemelt ágazat stratégiáinak és akcióterveinek
kidolgozására.
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értéknövelő folyamatok kiszervezése felé irányuló globális trendet meglovagolva reális
esély nyílik a hazai termelés hozzáadott értékének növelésére. Ehhez azonban meg kell
teremteni a magyar vállalkozások materiális és tudás tőkében erős rétegét, amely képes
eszközölni az értékteremtéshez szükséges forrásokat. A beavatkozási területek
meghatározásánál azt vettem alapul, hogy autóipari áruláncot irányító szegmens
országhatárainkon kívül esik. Saját autómárka hiányában Magyarország lehetőségei az
összeszerelésre illetve a beszállításra szorítkozhatnak. Ahhoz, hogy a magyar autóipar a
klasszikus értelemben vett húzó ágazattá váljon és érvényesüljenek a multiplikátor
hatások, egyik oldalról a külföldi tőkével érkező multinacionális nagyvállalatokat kell
érdekeltté tenni ágazati kapcsolatok kialakítására a magyar vállalkozásokkal, másrészt a
hazai tőkével működő cégeket kell felkészíteni, hogy képesek legyenek kiszolgálni az
összeszerelő üzemek igényeit. A Magyarországon termelt hozzáadott érték növelése
érdekében kulcsfontosságú a K+F, innovációs szektor fejlesztése. Ahhoz, hogy a
járműgyártás ágazat javítson hazánk külkereskedelmi mérlegén, ösztönözni kell a
kivitelt.
Az autóipar fejlesztése érdekében négy beavatkozási területet azonosítottam. A
nagybefektetők szintjét, amely az egyedi támogatási rendszer átalakítását és az oktatási
rendszer reformját kívánja. A Kis- és középvállalkozások szintje tulajdonképpen
magába foglalja azokat a nagyvállalatokat is, amelyek EKD-ra nem jogosultak. A
beszállításnak ezen a szintjén a központi fejlesztések mellett szükségesnek látom a
decentralizált

fejlesztési

területek

meghatározását.

Az

általam

„Kompetencia

Központoknak” nevezett szerveződések, helyi szinten tudnák hatékonyan kezelni a
vállalatok tudáshiányból eredő problémáit. Egyes fejlesztendő területek delegálása
regionális szervezetek számára nem idegen a magyar gazdaságpolitikai gondolkozástól
sem. A decentralizációra példának említeném a Magyar Gépjárműipari szövetség – a
jelek szerint egyenlőre félretett – 2006-os koncepcióját, melyben az általa
meghatározott feladatokat az úgynevezett Autóipari és Közlekedési Kompetencia
Centrumok (AKKC) végeznék öt helyszínen: Budapesten, Győrött, Kecskeméten,
Székesfehérváron és Salgótarjánban. Az ágazat dinamizálásához elengedhetetlenül
fontos másik két beavatkozási terület a kutatás-fejlesztés és innováció, továbbá az
exportösztönző külkereskedelem politika.
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32. Táblázat: Fejlesztési fókuszok és beavatkozási területek meghatározása
Fejlődést akadályozó tényezők
Fejlesztési célok
Beavatkozási területek
FDI vonzó képesség korlátai
EKD átalakítása (hazai forrás)
Nagybefektetések
támogatása
Szakképzett munkaerő hiánya
Oktatás, képzés, szakképzés
Elavult technológia
Uniós forrást biztosító pályázatok
Tőkehiány
Banki szolgáltatások fejlesztése
„Kompetencia Központok” támogatása
Kevés információ a piacról és K+F-ről Konferenciák, előadások
Kis- és
Piaci kapcsolatok hiánya
Céginformációs adatbázis kiépítése
Középvállalkozások
Korszerű vezetési ismeretek hiánya
Oktatási, képzési tevékenység
fejlesztése
Vállalati kooperációk hiánya
Partnerközvetítés
Tájékozatlanság az állami támogatások
Pályázati információ nyújtás
igénybevételéről
Klaszterek tevékenységének
Kompetencia Központok
ismertsége alacsony szintű
tevékenységének promótálása
Gyors technológiai fejlődés
Iparág technológiai trendjeit követő K+F
Piaci kapcsolatok hiánya
Meglévő fejlesztések piacra dobása
Új K+F, innovációs megrendelések
K+F, innováció
Forráshiány
ösztönzése
Állami beruházások K+F és innovációs
Alacsony mértékű K+F költés
területen
Exporttevékenység szinte csak a
Külképviseleti és Kompetencia Központ
Külkereskedelem
nagyvállalatokra jellemző
rendszerek összekapcsolása
Forrás: Saját szerkesztés

Nagyvállalatok támogatása
A nagyvállalatokat új telephely választásakor főként a piacszerzés, a termelési költségek
optimalizálása és a beruházás megvalósításának alacsonyabb költsége motiválja. A piac
és a termelési költségek adottak, a beruházás megvalósításának költségei viszont állami
támogatásokkal csökkenthetőek úgy is, hogy az mindkét fél részére kimutatható
haszonnal járjon.
EKD átalakítása
Az egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatási (EKD) rendszert a
hatékonyság érdekében át kell alakítani. Beruházási támogatáshoz csak a kiemelt
ágazatokban működő multinacionális vállalkozások juthatnak azzal a feltétellel, hogy 3
illetve 5 éves ütemezéssel a magyar beszállítói arányt 30 majd 50 százalékra növelik.
Ezalatt az 5 éves periódus alatt azok a hazai kis- és középvállalkozások kapnak
befektetési támogatást, melyeket az integrátor vállalat érdemesnek talál a beszállítói
együttműködésre való felkészítésre. Az integrátor ajánlásával és pontos fejlesztési
elvárásaival érkező vállalkozás saját igényeire szabott vissza nem térítendő
támogatásban részesül. A kis- és középvállalkozások támogatását tehát az integrátor
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vállalatokon keresztül, azok szoros együttműködésével lehet a leghatékonyabban
megoldani. A fejlesztési adókedvezményt, képzési illetve munkahely teremtési
támogatást nem tartom hatékony megoldásnak. A fejlesztési adókedvezmény helyett a
hazai adórendszer teljes átalakítása kívánatos. A képzési támogatást remekül pótolja az
oktatás-képzés piaci igényekhez történő igazítása. A munkahely teremtési támogatás
hatékonysága szintén megkérdőjelezhető, hiszen egy költségoptimalizáló vállalkozás
nem vesz fel a működéséhez feltétlenül szükséges munkaerőnél többet. Ezzel a
támogatási formával az állam olyasmihez biztosít pótlólagos forrást, ami a támogatás
nélkül is megvalósulna.
Az EKD új elemként létre kell hozni az „egyablakos” tájékoztatási és ügyintézési
rendszert, melynek lényege, hogy a befektető egy szervezettel kommunikálva
hozzájutna

minden

szükséges

információhoz

és

az

ügyintézés

hivatalos

dokumentumaihoz. Ez a szervezet nyújtana segítséget a beruházás kivitelezésében és a
beszállítói kapacitás feltérképezésében, majd a támogatási szerződés megkötéséhez.
Megfontolandó

javaslat

ingyen

telephely

biztosítása

zöldmezős

beruházások

megvalósításához illetve barna mezős beruházások esetén a befektetők jelképes áron
juthatnának telephelyhez.
Oktatás, képzés, szakképzés
A befektetés ösztönzésben kulcsfontosságúnak tartom a foglalkoztatási és oktatásiképzési rendszer összehangolását. Az alap és felnőtt képzésnek mindenképpen
igazodnia kell a piaci igényekhez, amely egy jól működő információs rendszerrel rövidés középtávon előre jelezhetővé válna. Be kell szüntetni az öncélú képzéseket,
átképzést. Alapozó képzés szintjén a nyelvoktatásra és számítástechnikai képzésekre
kell koncentrálni, az egyéb képzéseket pedig a vállalati igényeihez igazodva kell
indítani. A beruházás megvalósítási ideje alatt a szükséges munkaerő kiképezhető, így a
képzésen résztvevők számára a befektető garantáltan munkahelyet biztosít.
Közép- és felső fokú képzés tekintetében is fontos követelmény, hogy tudja követni a
munkaerőpiac változásait. Erre megoldást jelenthet egy olyan rugalmas képzési
rendszer, ahol az egyes szakirányok képzési létszámát évről évre felülvizsgálják és a
munkaerőpiac igényeihez igazítják. Az alapképzéshez adott támogatások szabályzásával
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az állam aktív résztvevője lehet ennek a folyamatnak. A hiányszakmák képzését
vonzóbbá lehet tenni az ösztöndíjrendszer differenciálásával. Hiányszakmák esetében az
adott képzés állami támogatása magasabb, ezzel párhuzamosan a tanulóknak kiadott
ösztöndíj is magasabb, mint egyéb szakirányokon. Így fokozható a képzés iránti
intézményi és egyéni érdeklődés.
Kis- és középvállalatok fejlesztése
Uniós forrást biztosító pályázatok
A GVOP tapasztalatai szerint a legnagyobb igény technológia-korszerűsítésre, azaz
gépbeszerzésre irányult a járműipari kis- és középvállalatok illetve azon nagyvállalatok
körében, akik EKD-ra nem jogosultak. A GVOP befektetés-ösztönzés és Kis- és
középvállalkozások fejlesztése prioritásban összesen 11 célterületre lehetett pályázni.
Ezt a két prioritást összevonnám és összesen 3 célterületre írnék ki pályázatot: a
technológia-fejlesztésre,
infrastruktúra fejlesztésre.

ipari

infrastruktúra

fejlesztésre,

továbbá

innovációs

A támogatási forrásokat ebbe a három intézkedésbe

koncentrálva hatékonyan lehetne enyhíteni a magyar tulajdonú vállalkozások
tőkehiányból származó problémáit. A magyar és multinacionális cégeket elválasztó
gazdasági „szakadék” tudáshiánnyal összefüggő elemet Kompetencia Központoknak
nyújtott támogatásokon keresztül látom orvosolhatónak. A Kompetencia Központok
helyi szerveződéséként hatékonyan folytathat közvetlen kommunikációt az egyes
vállalatokkal.
Banki szolgáltatások fejlesztése
Gyakorta az a jogos kritika éri a hazai támogatási rendszert, hogy a pályázati források
igénybevétele az amúgy is tőkehiányban szenvedő kis- és középvállalkozások számára
akadályba ütközik a magas önerő és a támogatási összegek utólagos kifizetése miatt.
Ennek a helyzetnek a feloldására szükségesnek látom egy olyan államilag támogatott
banki konstrukció létrehozását, amely áthidalja a pályázat megnyerése és a pályázati
összeg kiutalása között keletkező tőkevákuumot.
Kompetencia Központok támogatása
A kis- és középvállalatok beszállítóvá válását gátló tényezők egy része tőkebevonással
fejleszthető, ami pályázati úton is megoldható. A menedzsment problémákkal
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összefüggő adottságok fejlesztésére azonban a tőkebevonás nem megfelelő eszköz.
Kiemelkedő fontosságúnak tartom olyan szervezetek létrehozását és támogatását,
amelyek a tudás hiánnyal összefüggő problémák kezelésére hatékony bázist
biztosítanának. Ilyen szervezetek lehetnek a Kompetencia Központok, melyek az én
elképzelésem szerint a következő fő területeken segítenék elő a beszállítói ipar
fejlődését:
1) Információhiány feloldása
A vállalatok információ hiányában elszigetelten lebegnek a virtuális piaci térben.
Ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a piaci kihívásoknak, ismerniük kell az iparág
fejlődési tendenciáit, amelyben működnek. Az információ megszerzése azonban
megfelelő fórum hiányában átvághatatlan akadályokba ütközhet. A Kompetencia
Központok feladata, hogy hozzásegítse a vállalatukat a számukra hasznos információk
megszerzéséhez

konferenciák,

előadások

illetve

egyéb

közérdekű

fórumok

szervezésével.
2) KKV-k közötti piaci kapcsolatok fejlesztése
Globalizálódott világunkban a verseny már nem annyira a vállalatok között, hanem
inkább vertikálisan összefonódott vállalathalmazok között folyik. A KKV-k csak
kooperációval és partnerkapcsolatok kiépítésével képesek megfelelő választ adni a
tőkekoncentráció és globalizáció kihívásaira. A kapacitások integrálásának legfontosabb
eszköze egy céginformációs bázis kiépítése és kezelése, melynek legalkalmasabb
fóruma a Kompetencia Központok lehetnek.
3) Menedzsment problémákkal összefüggő hiányosságok pótlása
A Kompetencia Központok szerveződése alkalmas oktatási, képzési tevékenység
megvalósítására is. Gyakorta a megfelelő üzleti szemlélet és korszerű vállalatirányítási
ismeretek hiánya szab gátat a vállalat fejlődésének. Minőségmenedzsment ismeretek
nélkül a vállalat nem képes folyamatosan minőséget előállítani. A selejtek csökkentik a
vállalat nyereségét. A logisztikai tevékenység sem csupán tőkeigényes, hanem kiterjedt
szervezési ismereteket is feltételez. Mindezek elsajátításához nyújthat segítséget a
Kompetencia Központok szervezetén belül nyújtott oktatás, képzés.
4) Alvállalkozói hálózatok kialakítás, menedzselése:
Egy céginformációs bázison alapuló partnerközvetítés segítségével az azonos
érdekeltségű cégek könnyebben egymásra találhatnak. A Kompetencia Központok
közvetítő szerepének jelentősége abban rejlik, hogy garanciát nyújt a bizalmi alapon
szerveződő partnerkapcsolatok kialakításához.
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5) Tájékoztatás állami pályázatokról és segítségnyújtás a pályázatírásban
A magyar kis- és középvállalatokat képessé kell tenni a pályázatokon való sikeres
részvételre. Ennek érdekében hozzá kell jussanak a szükséges információkhoz és meg
kell tanulniuk a pályázatírás hatékony módját.
6) Tendereken való közös részvétel elősegítése
A beszállítói tenderek legtöbbször akkora kapacitásokat követelnek meg a beszállítótól,
amelyet egy-egy kis- vagy középvállalkozás egymagában nem képes teljesíteni. A
közösen végzett, összehangolt tevékenységek eredményeként egyrészt csökkennek a
tranzakciós költségek, másrészt nő a vállalkozások versenyképessége. A Kompetencia
Központok képesek a KKV-k kapacitásainak egyesítésére és a közös pályázás
menedzselésére.
7) Határokon átívelő beszállítás
Az összeszerelő üzemek részéről egyre fokozottabban jelentkezik az igény, hogy a
beszállítók a lehető legközelebb legyenek a beszerelés helyéhez ezáltal csökkentve a
logisztikai költségeket. Ennek köszönhetően a magyar beszállítóknak jelentős esélyei
vannak nemcsak a hazai, hanem a szomszédos országok piacain is. A Kompetencia
Központok képessé válhatnak regionális szintű működésre. A kapacitások egyesítése
révén azok a kis- és középvállalkozások is képessé válhatnak exporttevékenység
folytatására, melyek egymagukban nem lennének képesek külpiacra lépni.
A Kompetencia Központok marketingje, illetve kommunikációs stratégiája igen
jelentősen befolyásolja működésük hatékonyságát. Létezésükről és tevékenységükről
rendszeresen tájékoztatni kell az érintett vállalkozásokat.
Kutatás-fejlesztés és innováció
A gazdaság fejlődése és a betelepült külföldi működő tőke megtartása érdekében fontos
szempont, hogy a hazai vállalatok által termelt hozzáadott érték növekedjen. A magyar
gazdaság versenyképességének megőrzése érdekében a gazdaságpolitikának arra kell
törekednie, hogy hazánk munkabér-alapú komparatív előnye átalakuljon az ár-minőség
arányon alapuló komparatív előnnyé, ennek elsődleges záloga pedig nem más, mint a
kutatás-fejlesztés ösztönzése.

139

Iparág technológiai trendjeit követő K+F
Az autóipar az egyik leggyorsabb technológiai fejlődést felmutató ágazat. A jövő
autóinak azonban nemcsak a vevői igényeket kell kielégíteniük, hanem eleget kell
tenniük az EU szigorodó szabályozásának is. A CARS2166 iniciatívában felsorolt célok
nagy része megköveteli a technológiai fejlődést úgy, mint a széndioxid kibocsátás
csökkentését, a biztonsági övek, fékrendszerek, gyermekbiztonsági felszerelések és
akadályfelismerő rendszerek fejlesztését, továbbá szorgalmazza új üzemanyagok
kifejlesztését, könnyebb anyagok felhasználását és a környezetkímélőbb gyártási
technológiák kidolgozását. Az iparág technológiai trendjeibe illeszkedő fejlesztéseit
támogatni kell biztosítva ezzel, hogy a magyar beszállítók lépést tudjanak tartani a
globális ágazati igényekkel, tehát a beszállítók meg tudják tartani és képesek legyenek
fejleszteni tevékenységüket, míg más vállalatok számára lehetővé válna a beszállítók
felé támasztott követelmények teljesítése.
Meglévő fejlesztések piacra dobása, illetve új K+F, innovációs megrendelések ösztönzése
Rendkívül fontosnak tartom a K+F ösztönzési rendszer gyökeres átalakítását. A ma
működő rendszerben horizontális alapon szinte véletlenszerűen kerülnek szétosztásra a
kutatás-fejlesztésre szánt összegek. A rendszer legnagyobb hibájának tartom, hogy
leginkább a tőkeerős vállalkozások jutnak hozzá a támogatási összegekhez, illetve
kockázati tőkéhez. Azok a találmányok, amelyek mögött nem áll saját forrással és lobbi
erővel rendelkező menedzser gárda, sosem jutnak el a megvalósításig.
A direkt támogatások és a kockázati tőkealapok jelentős szerepet játszanak az új
találmányok kifejlesztésében, viszont nem oldják meg a találmány értékesítésének és
felhasználásának problémáját. Az állam feladatát abban látom, hogy az állami garancia
kockázatcsökkentő szerepét kihasználva elősegítse a találmányok gazdasági értékké
emelését.

Elméletem

szerint

a

hazai

K+F

tevékenység

úgy

fokozható

a

leghatékonyabban, ha sikerül bekapcsolni az egyetemi kutatóbázisokon és a
kompetenciaközpontokban folyó kutatásokat a piaci vérkeringésbe. Ezt a célt egyik
oldalról a már meglévő fejlesztések piacra dobásával, másik oldalról pedig új K+F
megrendelések ösztönzésével tartom elérhetőnek.
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A már meglévő fejlesztések megvalósítását „know-how-ra kiírt pályázatok” révén
lehetne sikeresen ösztönözni. Ennek lényege, hogy az állam begyűjti a találmányokat
illetve projekteket és megvalósításukra pályázatot ír ki. A megvalósításra bárki
pályázatot nyújthat be, melynek végeredményeképp a nyertes pályázó térítésmentesen
hozzájuthat a hazai fejlesztésű know-how-hoz egyetlen kikötéssel, hogy a beruházást
Magyarországon valósítja meg. A feltaláló jogai a felhasználáshoz köthetőek. Ezzel a
módszerrel elősegíthető, hogy a találmányok nagyobb arányban jussanak el a
megvalósításig, valamint az ilyen jellegű pályázatok jelentősen megnövelnék hazánk
tőkevonzó képességét.
Gyakorta említett probléma, hogy a kutató-fejlesztő tevékenység többnyire elszakad a
piaci igényektől. A K+F tevékenység úgy illeszthető leghatékonyabban a piaci
igényekhez, ha a kutatás-fejlesztés megrendelésre készül. Az „új fejlesztésekre kiírt
pályázatok” lényege, hogy arra biztosítana forrást a vállalkozások számára, hogy a
fejlődésükhöz szükséges kutató-fejlesztő tevékenységet megrendelhessék egy hazai
kutatóközpontoktól.
Állami beruházások
A kiválasztott ágazatokban fokozni kell az állami beruházásokat. Azokon a területeken,
ahol a magántőke nem jelenik meg, például az alacsony jövedelmezőség illetve a
kiugróan magas beruházási tőkeigény miatt, ott az államnak kell beruházásokat
eszközölnie. A válság okozta rövid- illetve középtávú problémákra a kormánynak
válságkezelési stratégiát kell kidolgoznia, melynek fő eleme lehet az állami beruházások
révén történő munkahelyteremtés.
Külkereskedelem
KKV-k esetében fontos, hogy több lábon álljanak, tehát ne csak egy vállalat beszállítói
legyenek, hanem bizonyos termékeikre felvevő piacot találjanak. A vállalatok külpiacra
lépésének gyakori akadálya az információhiány. Vállalataink nem rendelkeznek kellő
információval sem a globális-, de még a határainkon átnyúló helyi, regionális trendekről
sem. Információ hiánnyal küszködve, külpiaci tapasztalatok nélkül nem csoda, hogy
nehéz rávenni vállalatainkat arra, hogy külpiacra termeljenek. Állami beavatkozás
szerepét abban látom, hogy a külképviseletek és egyéb szervezetek bevonásával olyan
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információs rendszert építsen ki, amely egy oldalról felméri a világpiac igényeit,
másfelől tisztában van az ország kapacitásaival. Egyes termékekre kötött államközi
kereskedelmi egyezményekkel elő lehet segíteni az export növekedését. Egy jól működő
Kompetencia Központ hálózat a magyar kereskedelmi külképviseletekkel kooperálva
képes lenne elősegíteni a fejleszteni kívánt ágazatok külpiacra lépését. Ez a rendszer
többszörös előnnyel jár. Egy részről garantálja a kiviteli mennyiséget, más részről a
Kompetencia Központok egyesítenék azokat a szétaprózott termelő kapacitásokat,
amelyek egyedül nem lennének képesek külpiacra lépni.
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IV. Befejezés
Elemzések értékelése, tézisek
Az ágazati elemzéseket tartalmazó első nagy tematikai rész rávilágított a hazai közúti
járműgyártás nemzetgazdaságban betöltött szerepére és a Magyarországra eső autóipari
értéklánc sajátos szerkezetére. Az első rész megállapításait alátámasztották a második
nagy logikai rész eredményei, ahol az autóiparhoz került állami támogatások
mennyiségét és felhasználási területeit vizsgáltam. Kiderült, hogy a járműiparban
tevékenykedő vállalkozások a technológia megújítására, azaz gépvásárlásra pályáztak
leginkább, a kis- és középvállalkozások számára kiírt és a kutatás-fejlesztés ösztönzését
megcélzó pályázatokon csak csekély számban képviseltették magukat. Ez az eredmény
igazolja a megállapítást, hogy a magyar beszállítók tőkehiánnyal küszködnek, így nem
tudják követni az ágazat gyors technológiai változásait, az ágazat nem rendelkezik
hazánkban erőteljes innovációs bázissal, ezért a hazai vállalkozások által termelt
részegységek hozzáadott értéke alacsony. A két nagy tematikai részből levonható
tanulságok tehát teljes összhangban vannak egymással. A disszertáció tartalmi logikáját
követve fogalmaztam meg téziseimet.
1) Magyarországnak a befektetésekért folyó versenyben a költség alapú
versenyképesség helyett az innováción illetve a hozzáadott érték növelésén
alapuló versenyképességre kell helyeznie a hangsúlyt, ahol az innovációs
tevékenységből és a humán tőke minőségének és mennyiségének fejlesztéséből
származó hozzáadott érték növekedés meghaladja a bérköltségek növekedését.
A befektetésekért folyó versenyben és a tőkekivonás megakadályozásáért folyó
küzdelemben

Magyarországnak

nem

s z a b a d kizárólag

a

költség

alapú

versenyképességre hagyatkoznia, amely hazánk uniós csatlakozását követően egyre
inkább veszít jelentőségéből. Az ország tőkevonzó képességét hosszú távon csakis a
kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó hozzáadott érték növelésével és a munkabérhez
kapcsolódó költségek, azaz a munkáltatót terhelő adók leszorításával lehet megalapozni.
Szűkös termelési tényező állomány mellett Magyarországon különös hangsúlyt kell
helyezni a humán tőke fejlesztésére. Hazánknak reális lehetősége a befektetett tőke
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lekötésére és az újrabefektetések értékének növelésére csakis a humán erőforrás és K+F
fejlesztésében van, melyhez elengedhetetlen feltétel a műszaki oktatás kiemelkedően
magas színvonala. Az ár-érték arányt figyelembe véve Magyarországon a termelés
költsége a fejlettségi szint növekedésével arányosan szintén növekedni fog, tehát a
versenyképes termelési ár-érték arány megtartásához emelnünk kell az értéket a humán
erőforrás fejlesztésével és a kutatás-fejlesztés ösztönzésével, mert ha nem ezt tesszük,
nem tudunk lépést tartani az iparág globális fejlődési ütemével. A külföldi működőtőke
vonzásában és az újrabefektetések mértékének növekedésében lemaradunk, vagy ami
még rosszabb, az iparág tőkéjét más országok elszivattyúzzák, így az autóipari
tőkebefektetések állománya csökkenhet is hazánkban.
2) A hazai kis- és középvállalkozások nehezen tudnak bekapcsolódni az autóipari
beszállítói hálózatba. Kevés a magyar tulajdonú beszállító illetve jelenlétük a
beszállító lánc alsóbb szintjein jellemző. Ennek oka egy részről a külföldi
tulajdonban lévő összeszerelő üzemek és a magyar tulajdonú KKV-k között lévő
gazdasági „szakadék”, másrészt a beszállítói lánc zárt jellege, melyet a működő
rendszerben történő változtatás kockázata határol be. Tehát nem kizárólag a
magyar KKV-k felkészültsége jelent belépési korlátot a beszállítói láncba,
hanem a gyártási rendszer rugalmatlansága és a multinacionális cégek
üzletpolitikája is.
Nem szabad tehát kizárólag a magyar tulajdonú vállalkozások felkészültségét illetve
felkészületlenségét okolni az alacsony hazai beszállítói arány miatt. Mivel a globális
áruláncot irányító szegmens Magyarországon kívülre esik, ezért a stratégiai döntések
nem hazánkban születnek. A működő összeszerelő üzemeket már nehéz motiválni a
nagyobb magyar beszállítói hányad kialakítására, azonban a beérkező külföldi
működőtőke még motiválható az egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatások által,
így a hazánkba települő új összeszerelő üzemek és integrátoraik ösztönözhetők
magasabb hazai beszállítói arány kialakítására. A magyar tulajdonú tőkehiánnyal
küszködő vállalkozások hatékonyan fejleszthetők technológia-korszerűsítésre kiírt
pályázatokkal,

továbbá

felkészíthetők

az

összeszerelők

által

támasztott

követelményekre a beruházás megvalósítási ideje alatt. A vállalkozások „tudás-tőkéje”
helyi szinten a Kompetencia Központok által fejleszthető.

144

3) A magyar autóipar nem azonosítható a klasszikus értelemben vett húzóágazat
fogalmával.
A hazai járműgyártás pozitív nemzetgazdasági hatásai között kell megemlíteni, hogy a
GDP hozzájárulása növekvő tendenciát mutat, mára elérte a 3 százalékot. Bár
arányaiban az aktív népesség 2 százalékának sem biztosít megélhetést, mégis 55 ezer
munkavállalót foglalkoztat. Az ágazatban dolgozók bérei 20 százalékkal magasabbak a
teljes ipari átlagnál, ezért jótékony hatást gyakorolnak a magyar életszínvonal
növekedésére. Félig tele vagy félig üres pohár alapon megrögzött optimistaként az
autóipar nemzetgazdaságra gyakorolt pozitív hatásaival kezdtem a felsorolást, azonban
a reális képalkotáshoz szükséges kielemezni az „üres” részt is, tehát mi hiányzik a hazai
autóipar húzószektor jellegéből. A lajstromot azzal kezdem, hogy az ágazat működése –
a köztudatba pozitívumként beépült – magas exporthányad ellenére sem javít
Magyarország külkereskedelmi mérlegén, mivel a behozatal és kivitel évről évre
kiegyenlíti egymást. A behozatal a vizsgált időszakban a kivitellel párhuzamosan
növekedett, azaz a magyar beszállítók aránya nem nőtt a termelés növekedésével
arányosan. Az ágazat termelésének és exportjának 90 százalékát az összeszerelő
üzemek és integrátoraik adják. Innovációs ráfordítás tekintetében a helyzet még
szélsőségesebb. 2008-ban mindössze 15 autóipari vállalkozás költött innovációs
tevékenységre, melynek 90 százaléka egyetlen cégtől, az Auditól származott. Az
alacsonyabb beszállítói szinten működő magyar tulajdonú vállalkozások hozzájárulása
az ágazat tevékenységéhez tehát mind a mai napig igen csekély. Beszállítói kapcsolatok
hiányában multiplikátor-hatásról aligha beszélhetünk. A külföldi tőkével működő
összeszerelő üzemek inkább szigetszerűen működnek Magyarországon mintsem a
nemzetgazdaság szerves részeként.
4) Arányait tekintve a közúti járműgyártás ágazatban tevékenykedő vállalkozások a
GVOP Befektetés-ösztönzés (1.) prioritásán vettek részt legnagyobb számban. A
GVOP három éves periódusa alatt az ágazat által megnyert összes támogatás 78
százaléka

realizálódott

ebben

a

célkitűzésben,

tehát

a

technológiai

korszerűsítésre és a beszállítók megerősítésére fokozott igény jelentkezik az
ágazatban működő vállalkozások részéről.
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A sokat hangoztatott klisé igaz, a beszállítók tőkehiánnyal küszködnek, tehát létezik
technológia „szakadék” a magyar tulajdonú vállalkozások és a külföldi tőkével működő
multinacionális cégek között.

Ez a tőke „éhség” ráfordított források arányában

pályázati úton hatékonyan orvosolható.
5) A GVOP (2.) Kis- és középvállalatok fejlesztése prioritásán alig vettek részt
autóipari vállalkozások. A vizsgált időszak alatt az autóipar által elnyert
támogatások mindössze 7 százalékát használták fel KKV-k. Ez azt jelenti, hogy a
kis- és közepes méretű vállalkozásokat pályázati úton nem lehet igazán
hatékonyan fejleszteni. A korszerű menedzsmenttel, vállalati tanácsadással
összefüggő fejlesztések, továbbá a vállalati együttműködés elősegítése a
Kompetencia Központokra delegálható fejlesztési szintek.
Három év pályázati tapasztalatából egyértelműen kiderül,

hogy a kis-

és

középvállalkozások fejlesztése a feladat összetettsége miatt hagyományos pályázati
úton nem megoldható. A transznacionális nagyvállalatokat és a magyar tulajdonú
vállalkozásokat elválasztó gazdasági „szakadék” elemei olyan feladatokat indukálnak,
amelyeket csak közvetlen kommunikáció által lehet feloldani. Egy helyi szerveződés
megfelelő fórumot tud biztosítani a piaci információk és korszerű vállalatirányítási
rendszerismeret terjesztésére, továbbá képessé válhat olyan ágazati adatbázis
létrehozására és működtetésére, amely elősegíti a vállalati kooperációt és hidat teremt az
összeszerelő üzemek és a beszállítói pozíciót elérni kívánó vállalkozások között.
6) A GVOP 3. Kutatás-fejlesztés és innováció prioritásából levonható tanulságok
összhangban vannak a statisztikai elemzésekkel, ágazati felmérésekkel, mely
szerint a hazai autóiparban kevés a kutató-fejlesztő tevékenységet folytató cég
illetve a magyarországi innovációs ráfordítások messze elmaradnak a
nemzetközi átlagtól. Ennek fő oka, hogy a globális értékláncot irányító szegmens
Magyarország határian kívülre esik, így a stratégia döntések határainkon kívül
születnek.
Magyar autómárka híján az autóipari értéklánc nem esik teljes terjedelmében hazánk
területére, ezért a fejlesztéspolitika kialakításánál Magyarországnak meg kell
barátkoznia a gondolattal, hogy kiváló innovációs feltételek nélkül a kutató-fejlesztő
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tevékenységet az anyavállalatok nem telepítik a hazánkban működő leányvállalataikhoz,
tevékenységük első sorban összeszerelés jellegű marad. A magyar járműgyártás
ágazatban a szellemi foglalkoztatottak aránya alacsony. Az alkalmazottak számának
növekedése szinte kizárólag a fizikai foglalkoztatottak számának növekedéséből ered.
Míg 1993-ban 25 százalék volt a szellemi foglalkoztatottak részaránya, addig ez a szám
2007-re 6 százalékponttal csökkent. Bár a vizsgált időszakban számos együttműködés
jött létre egyetemek és autóipari vállalkozások között, a hazai vállalkozások K+F
ráfordítása nem mutatott jelentős növekedést. Az autóipari vállalkozások meglepően kis
számban képviseltették magukat a GVOP kutatás-fejlesztési pályázatain. Mindezek
alapján megállapítható, hogy hazánk még mindig inkább „összeszerelő üzem” mintsem
kutató-fejlesztő központ.
7) A vizsgált ágazatokhoz viszonyítva az autóipar nemzetgazdasági súlyának
megfelelő mértékben vett részt a pályázatokon és megfelelő részt tudott
kihasítani a programra szánt keretösszegből. Ennek ellenére a makrogazdasági
szinten

mérhető

hatás

elmaradt.

Ennek

oka,

hogy

a

gazdaság

versenyképességének erősítésére elkülönített összeg elaprózódott az ágazatok
között. Így a járműgyártás ágazathoz került pótlólagos forrás rövid távon, de
feltételezésem szerint hosszabb távon sem elegendő ahhoz, hogy az ipari
termelést makrogazdasági szinten kimutatható mértékben előmozdítsa.
Az autóiparban működő vállalkozások az ágazat nemzetgazdasági súlyának megfelelő
mértékben vettek részt és nyertek el támogatást a GVOP pályázatain. A járműgyártás
ágazat mind a három prioritás esetében szerepelt az 5 legtöbb pályázatot benyújtott és
legtöbb támogatást elnyert iparág között. A támogatásra szánt keretösszeg azonban
olyannyira elaprózódott az ágazatok között, hogy az autóiparhoz került állami
támogatások nem voltak kimutatható hatással az ágazat fejlődésére. A támogatási
források korlátozottsága miatt fókuszáltabb fejlesztésekre van szükség. A befektetett
támogatások szétaprózódását eredményező horizontális támogatási stratégia helyett
célszerű lenne jelentősebb forrásokat néhány kiemelt ágazat támogatására fordítani.
Vertikális célterületek nélkül egy-egy ágazathoz olyan kevés támogatás kerül, ami nem
képes

befolyásolni az

iparág

fejlődési tendenciáit,

így

nem

mutatható

ki

makrogazdasági hatás sem. Érdekes további kutatási terület, hogy a 2008-ban
begyűrűző globális gazdasági válság lezajlása után milyen következtetéseket vonhatunk
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majd le az állami támogatások hatékonyságáról. A támogatások hatására megmaradtake a munkahelyek, fenntartható volt-e a fejlődés, volt-e tőkekivonás, megvalósultak-e új
befektetések.
A fejlett országok gazdaságtörténete egyértelműen
nemzetgazdaság

másképp

standardizálható

szabályok,

került

a

de

azok

legjobbak

bizonyítja, hogy

közé.

korántsem

Bár

vannak

magyarázzák

a

minden
általános,

vonatkozó

gazdaságpolitikák sikerességét [Veress, 2004]. Magyarországnak tehát saját utat kell
találnia a jelenlegi gazdasági helyzetből való kilábalásra. Kozma Ferenc [2003] arra is
felhívja a figyelmet, hogy a nemzeti stratégia kialakításánál nem szabad a valóságtól
elrugaszkodottan illúziókat kergetni, olyan célokat megfogalmazni, amelyek messze
meghaladják Magyarország jelenlegi teljesítőképességét.
A magyar gazdaság a nemzetközi piaci körülményekhez viszonyítva közepes műszaki
fejlettsége és gazdasági szerkezetének inkompabilitása miatt alacsony jövedelemtermelő képességgel rendelkezik, tőkeszegény abszolút és relatív értelemben egyaránt,
továbbá kis méretű akár a koncentrálható termelési tényezőket, akár a piacot vesszük
alapul [Kozma, 2003]. Ebből a helyzetből Magyarországnak csak úgy van esélye a
kitörésre, ha gazdaságpolitikája elkötelezett és képes a hosszú távú stratégiai
gondolkodásra. Mindehhez azonban politikai-nemzeti konszenzus kialakítására van
szükség. Magyarország nemzetközi illeszkedésének stratégiájának kidolgozásához fel
kell mérni a nemzetközi gazdasági környezetet és a magyar gazdaság állapotát. Szűkös
erőforrással rendelkező kisméretű gazdaságoknak, mint Magyarország, különös gondot
kell fordítaniuk a gazdaság fejlesztési irányainak meghatározására, hiszen a szűkös
erőforrásokat érdemes koncentráltan juttatni a gazdaságba. A túlzott specializáció
veszélye, hogy kölcsönös függés és egymásrautaltság alakul ki [Kurtán, 2008], ezért
meg kell találni azt a mértéket, ahol a specializáció nem teszi ki túlzott mértékben az
országot a globális gazdaság ingadozásainak. Fontosnak tartom ágazati felmérések
elkészítését, melyek alapot képezhetnek a specializálódás területeinek kiválasztásához.
A gazdaságpolitika hatékony működése érdekében szükség van vertikális, szektor
specifikus támogatásokra, melyek elősegítik néhány olyan ágazat kialakulását, amik a
jövőben

a

további

gazdasági

fejlődés

motorját

képezhetik.

A

magyar

gazdaságpolitikának az ösztönző rendszer hatékonyságának érdekében arra kellene
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törekednie, hogy a gazdaságfejlesztésre szánt uniós és hazai forrásokat olyan
koncentráltan juttassa a gazdaságba, amely bizonyos ágazatok makrogazdasági mutatóit
szignifikánsan képes előmozdítani. Ezeket az iparágakat a támogatásra szánt összegek
arányában úgy kell kiválasztani, hogy az Unió hét éves tervezési periódusa alatt
makrogazdasági szinten kimutatható, sőt jelentősnek mondható fejlődést érjenek el. A
kiemelt ágazatok támogatása segíti az ország beilleszkedését a nemzetközi
munkamegosztásba ezáltal javítva a versenyképességet. Magyarország regionális
komparatív előnye így kompetitív versenyképességi előnnyé alakítható.
A XX. században a tudomány termelő erővé vált [Kozma, 1978]. Magyarország
intellektuális tőketartalékait tekintve még mindig nagyságrendileg közelebb áll az
európai centrumhoz, mint a materiális tőkeállomány területén. Ezt kihasználva hazánk
számára az új évezred kezdetén a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági viszonyok
közepette csakis a „látens fejlettség” állapotába való visszatérés jelenthet távlatilag
járható stratégiát [Kozma, 2003]. Ez azt jelenti, hogy a kivárás állapotában, amíg
nemzetközi lehetőség nem nyílik a kitörésre, a magyar intellektuális nemzeti vagyon
növelésére kell törekedni, vagyis a lakosság alkotó- és termelő képességét kell fokozni.
A szakképzésre, de különösen a felsőoktatásra, műszaki képzésre, „tudós elit”
kinevelésére kell jelentős erőforrásokat fordítani, még akkor is, ha az oktatásból
származó jólétre váltható haszon időben csak később, akár 10-20 év múlva jelenik meg.
Mindenek alapja pedig a képzés magas színvonalon tartása, szakma-kultúra kialakítása.
A nemzetgazdaságot olyan állapotba kell hozni, hogy képes legyen egy jövőbeni
kedvező nemzetközi fordulat megragadására. Minél magasabb intellektuális értékkel bír
a munkaerő, annál inkább megfelel a domináns centrumok által támasztott
követelményeknek. Amennyiben az export több hozzáadott értéket tartalmaz, mint az
import, a nemzetgazdaság többlethaszonra tehet szert.67 Az ország intellektuálistőkekincse alapvető nemzetközi gazdasági illeszkedési tényező különösen azon országok
esetében, amelyek felhalmozott tőkében szegények.
A magyar gazdaságnak a tőkehiány enyhítése érdekében szüksége van a külföldről
beáramló tőkére. Az már stratégiai kérdés, hogy ezt a tőkét a nem kulcsfontosságú,
nehezen megtérülő ágazatokba vagy a vivő szektorokba csatornázza. Az előbbi
„tehermentesítő” gondolkodásmód, az utóbbi pedig „előrelökő” [Kozma, 2003].
67

Kozma Ferenc [2003] ezt a hasznot kreativitás-árnak, illetve „agyjáradéknak” nevezi.

149

Bármelyik

stratégiáról

legyen

szó,

feltétlenül

szükséges

a

multinacionális

nagyvállalatokkal történő stratégia egyeztetés. Magyarország kis nyitott gazdaságként a
külföldi tőkétől várja a modernizációt, amely nemcsak a behozott technológia által, de
főként a „tudás-transzfer” révén fejti ki jótékony hatását [Csáki-Szalavetz, 2004]. A
külföldi tőkének azonban ára is van. Ez pedig az ágazatban realizálható extra-profit
csaknem teljes egésze, mely a nemzetközi vállalatokon keresztül elhagyja az országot.
Ezt az árat azonban meg kell fizetni annak érdekében, hogy egy későbbi időpontban
(talán pár tíz év távlatában) európai fejlettségi szintű ágazatokkal rendelkezzünk.
A fejlesztéspolitika kialakításánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a globalizációt és
Magyarország Európai Uniós tagságát sem. Egy Magyarország méretű félperiférikus
ország tekintetében bármely nemzeti stratégiának megvalósulási esélye csak akkor van,
ha sikerül nemzetközi összefogást, együttes fellépést megvalósítani legalább a
Visegrádi Országokkal, de még inkább az egész közép-kelet európai térséggel beleértve
a Balkánt is [Kozma, 2003].
Magyarországnak szüksége van egy illúzióktól mentes, hosszú távú stratégiára, ahol a
rendelkezésre álló források a látens fejlettséget biztosító területekre koncentrálhatók. Az
egyes ágazatok kitörési lehetőségeit fel kell mérni, legyen szó vivő- vagy elmaradott,
tőkeszegény ágazatokról. Ágazatonként meg kell határozni a termékre, illetve piacra
történő specializáció lehetőségeit. Ahhoz hogy eldöntsük, tényleg az autóipar az egyik
legjelentősebb gazdasági potenciált rejtő ágazat Magyarországon vagy csak a külföldi
tőke lobbyereje repítette a gazdaságpolitika prioritásai közé, további ágazatok
elemzésére van szükség. Jelen dolgozatban megjelenő elemzéshez hasonló, egyéb
ágazatok teljesítményét feldolgozó tanulmányok összehasonlítási alapot nyújthatnak a
fejlesztésre leginkább érdemes ágazatok kiválasztásához.
Disszertációm zárógondolataként Kozma [2003] tanár úr meglátását idézem:
„Minél lemaradottabb, szegényebb, integrálatlanabb egy nemzetgazdaság, annál
nagyobb szolgálatot tesz neki az a gazdaságpolitika, amely következetesen kialakított és
buldog-makacssággal véghezvitt stratégiával igyekszik helytállásának feltételei
biztosítani: mind az emberek életminősége, mind a külgazdasági környezettel kiépített
kapcsolat területén. Fokozottan érvényes ez egy olyanforma nemzetgazdaságra, mint a
magyar.”
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2. sz. melléklet: Statisztikák
Termelés
Táblázat: A termelés értékének változása (millió HUF) a közúti járműgyártásban és
alágazataiban

Év

Közúti
járműgyártás

1)
Közúti
gépjármű
gyártás

2)
Karosszéria
és pótkocsi
gyártás

3)
Közúti jármű
alkatrészek
gyártása

Közúti
járműgyártás
részesedése az
ipari
termelésből

Közúti
járműgyártás
részesedése a
feldolgozóipari
termelésből

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

54.596
82.410
111.664
229.455
317.051
589.243
996.381
1.294.004
1.578.473
1.640.313
1.595.066
1.829.462
1.948.490
2.256.572
3.078.868
3.446.763

32.747
52.649
74.498
177.245
233.936
435.236
748.424
1.017.373
1.196.885
1.208.450
1.158.819
1.307.934
1.335.567
1.456.304
1.824.666
1.993.669

937
982
438
983
3.708
8.026
10.786
13.731
35.343
37.766
22.898
27.840
41.795
53.597
60.801
76.920

20.911
28.779
36.729
51.227
79.407
145.981
237.171
262.900
346.245
394.097
412.349
493.689
571.128
746.671
1.193.401
1.376.174

3,0 %
4,0 %
3,9 %
5,9 %
6,5 %
9,1%
12,4 %
13,9 %
12,9 %
12,5 %
12,6 %
12,7 %
12,1 %
13,2 %
16,1 %
16,7 %

3,6 %
4,8 %
5,2 %
7,5 %
8,3 %
9,9 %
14,8 %
16,4 %
15,0 %
14,5 %
13,9 %
14,7 %
14,1 %
14,9 %
17,3 %
18,1 %

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Táblázat: Az alágazatok részesedése a közúti járműgyártás ágazat termelésből
Év

1)
Közúti
gépjárműgyártás

2)
Gépjármű karosszériaés pótkocsi gyártás;

3)
Közúti járműalkatrészek
gyártása

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

59,98 %
63,89 %
66,72 %
77,25 %
73,78 %
73,86 %
75,11 %
78,62 %
75,84 %
73,67 %
72,65 %
71,49 %
68,54 %
64,54 %
59,26 %
57,84 %

1,72 %
1,19 %
0,39 %
0,43 %
1,17 %
1,37 %
1,08 %
1,06 %
2,24 %
2,30 %
1,43 %
1,53 %
2,14 %
2,37 %
1,98 %
2,23 %

38,30 %
34,92 %
32,89 %
22,32 %
25,05 %
24,77 %
23,81 %
20,32 %
21,94 %
24,03 %
25,92 %
26,98 %
29,32 %
33,09 %
38,76 %
39,93 %

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
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Táblázat: A termelés volumen-indexei (előző év = 100,0)
Év
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Közúti járműgyártás
volumen - indexe
na.
127,8
117,0
152,5
127,6
165,5
146,4
121,5
116,3
103,9
100,8
114,0
106,8
114,9
126.5
115,6

Teljes ipar volumenindexe
na.
104,0
109,6
104,6
103,4
111,1
112,5
110,4
118,6
103,6
102,8
106,4
107,4
107,0
109,9
108,2

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Értékesítés és külkereskedelmi forgalom
Táblázat: Az értékesítés éves változása (millió Ft.) és megoszlása az alágazatok között
Közúti
járműgyártás

1) Közúti
gépjárműgyártás

Év

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Értékesí
-tés
55.635
81.620
111.605
223.287
316.301
575.748
990.541
1.288.835
1.576.565
1.632.859
1.594.753
1.825.586
1.942.175
2.261.308
3.062.520
3.446.688

Export
hányad
63,0 %
55,3 %
58,3 %
78,6 %
83,2 %
86,6 %
90,5 %
92,3 %
93,4 %
93,2 %
92,2 %
92,3 %
93,0 %
91,5 %
92,9 %
93,0 %

Értékesí
-tés
32.834
51.737
72.877
170.062
231.251
423.638
743.445
1.013.563
1.200.985
1.201.490
1.160.512
1.304.387
1.333.639
1.462.575
1.815.776
1.997.677

Export
hányad
65,2 %
53,9 %
57,1 %
83,6 %
86,9 %
90,2 %
92,9 %
94,5 %
95,9 %
95,8 %
94,3 %
94,2 %
95,3 %
94,3 %
95,4 %
96,0 %

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
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2) Karosszéria3)
és pótkocsi
Járműalkatrészek
gyártás
gyártása
Értékesí Export Értékesí- Export
-tés
hányad
tés
hányad
892 46,9 %
21.909 60,5 %
891 65,2 %
28.993 57,4 %
433 29,3 %
38.296 60,9 %
890 37,2 %
52.335 63,2 %
3.624 87,1 %
81.426 72,7 %
7.878 85,1 % 144.231 76,2 %
10.807 57,1 % 236.321 84,2 %
13.301 59,1 % 261.972 85,6 %
35.068 60,0 % 340.513 87,9 %
38.181 67,6 % 393.188 87,6 %
22.363 64,5 % 411.878 87,8 %
28.103 63,5 % 493.096 89,0 %
41.285 65,8 % 567.251 89,5 %
54.333 73,0 % 744.400 87,3 %
60.852 68,6 % 1.185.892 90,4 %
75.727 72,5 % 1.373.283 89,8 %

Táblázat: A közúti jármű ágazat értékesítési és export adatai
Év
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Közúti járműgyártás
Értékesí
összes export
-tés
55.635
45.465
81.620
51.953
111.605
57.161
223.287
86.118
316.301
84.699
575.748
203.211
990.541
302.915
1.288.835
535.343
1.576.565
697.584
1.632.859
778.979
1.594.753
771.468
1.825.586
789.915
1.942.175
891.489

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Táblázat: A közúti járművek import-export részesedése (millió forint)68
Év
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

összes
import
53.412
80.657
114.916
113.799
151.613
215.332
385.384
572.179
665.365
706.154
781.219
876.614
1.005.174

Közúti járműgyártás
ebből
EU
összes
EU
aránya
export
31.721 59,4 %
45.465
43.166 53,5 %
51.953
66.744 58,1 %
57.161
79.833 70,1 %
86.118
111.576 73,6 %
84.699
154.974 72,0 % 203.211
299.420 77,7 % 302.915
451.997 79,0 % 535.343
509.038 76,5 % 697.584
547.166 77,5 % 778.979
599.012 76,7 % 771.468
653.051 74,5 % 789.915
767.686 76,4 % 891.489

ebből
EU
10.964
9.173
15.509
29.518
33.509
115.339
214.713
450.200
584.847
659.181
653.812
629.048
664.176

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
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Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv 2005-ben megszűnt
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Részarány Mo.
EU
összes
összes
aránya importból exportból
24,1 %
6,1 %
5,4 %
17,7 %
6,9 %
6,3 %
27,1 %
7,5 %
5,1 %
34,3 %
5,9 %
5,3 %
39,6 %
6,1 %
4,2 %
56,8 %
5,4 %
5,7 %
70,9 %
7,0 %
6,1 %
84,1 %
8,6 %
9,0 %
83,8 %
7,3 %
8,8 %
84,6 %
7,3 %
8,9 %
84,7 %
8,1 %
8,7 %
79,6 %
8.2 %
8,2 %
74,5 %
8,2 %
7,9 %

Táblázat: A közúti járművek import-export
importjából és exportjából (millió forint)
Év
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Közúti járműgyártás
összes
EU
összes
import
aránya export
53.412 59,4 %
45.465
80.657 53,5 %
51.953
114.916 58,1 %
57.161
113.799 70,1 %
86.118
151.613 73,6 %
84.699
215.332 72,0 % 203.211
385.384 77,7 % 302.915
572.179 79,0 % 535.343
665.365 76,5 % 697.584
706.154 77,5 % 778.979
781.219 76,7 % 771.468
876.614 74,5 % 789.915
1.005.174 76,4 % 891.489

EU
aránya
24,1 %
17,7 %
27,1 %
34,3 %
39,6 %
56,8 %
70,9 %
84,1 %
83,8 %
84,6 %
84,7 %
79,6 %
74,5 %

részesedése Magyarország összes

Részaránya Mo.
összes
összes
importjából exportjából
6,1 %
5,4 %
6,9 %
6,3 %
7,5 %
5,1 %
5,9 %
5,3 %
6,1 %
4,2 %
5,4 %
5,7 %
7,0 %
6,1 %
8,6 %
9,0 %
7,3 %
8,8 %
7,3 %
8,9 %
8,1 %
8,7 %
8.2 %
8,2 %
8,2 %
7,9 %

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008

Táblázat: behozatal és kivitel a közúti jármű gyártása ágazatban (millió forint)69
Közúti járművek (TEÁOR 34)
Motorok, alkatrészek (TEÁOR 343)
Év
import
export
import
export
924.965
1.223.483
140.105
250.851
1999
1.113.844
1.491.243
189.830
341.976
2000
1.220.971
1.682.353
251.832
396.225
2001
1.188.696
1.649.163
265.930
415.064
2002
1.335.120
1.839.963
338.322
532.159
2003
1.521.406
2.061.653
1.338.218
1.868.772
2004
1.600.930
2.216.595
1.402.317
1.951.658
2005
1.973.103
2.780.771
1.686.996
2.380.191
2006
2.170.918
2.971.796
1.824.760
2.427.184
2007
Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
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Az adatok csak 1999-től fellelhetőek.
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Szervezetek száma
Táblázat: KKV és Nagyvállalatok megoszlása a járműgyártás ágazatban70

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

KKV
250 fő alatt
301
312
312
284
318
316
373
395
398
389

Nagyvállalat
250 fő és felette
28
34
35
37
38
38
40
42
44
44

Mamut vállalat
2000 fő felett
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Összesen*
586
578
580
493
507
516
509
523
520
519

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
* Az összesen adat tartalmazza azokat a vállalkozásokat is, amelyek foglalkoztatotti létszáma ismeretlen

Foglalkoztatás
Táblázat: Az alkalmazásban állók számának változása
Év

1)
2)
3)
Közúti
Karosszéria- és
Járműalkatrészek
gépjárműgyártás
pótkocsi gyártás
gyártása
összesen szelle összesen szellemi összesen szellemi összesen szellemi
mi
1992 31.846
na.
na.
na.
na.
na.
na.
na.
1993 27.476 6.924
9.058
2.667
896
184
17.522
4.073
1994 24.496 6.652
8.181
2.671
468
85
15.847
3.896
1995 23.452 6.219
8.268
2.528
463
71
14.721
3.620
1996 24.701 6.274
7.518
2.231
704
99
16.479
3.944
1997 29.153 6.730
8.933
2.305
989
130
19.231
4.295
1998 33.187 7.183
9.990
2.473
826
127
22.371
4.583
1999 32.051 6.832
9.074
2.231
1.521
275
21.456
4.326
2000 33.179 6.525
8.877
2.065
2.291
630
22.011
3.827
2001 36.101 6.992
9.904
2.247
2.144
622
24.053
4.123
2002 36.133 7.036
7.474
2.369
974
218
20.371
4.367
2003 38.214 7.299
9.597
2.214
1.301
258
27.316
4.822
2004 39.782 7.469 10.138
2.240
1.827
312
27.817
4.917
2005 41.797 8.045
9.514
2.068
2.398
505
29.885
5.473
2006 50.103 9.737 11.028
2.401
2.524
414
36.551
6.921
2007 54.995 10.606 12.953
2.359
2.850
541
39.191
7.707
Közúti
járműgyártás

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
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Adatok csak 1998-tól lelehetőek fel ebben a csoportosításban. 1997-ig 300 fő alatti vállalkozások
csoportosítást alkalmazott a KSH.
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Keresetek
Táblázat: Az átlagos havi bruttó keresetek alakulása forintban
Év

Közúti
járműgyártás

1)
Közúti
gépjármű
gyártás

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

21.966
28.380
34.954
43.760
57.241
72.628
86.085
99.774
116.631
136.112
154.478
164.147
179.974
193.240
202.215
220.249

na.
31.738
38.001
46.786
65.493
85.323
104.855
129.182
149.626
183.415
204.870
228.784
247.929
271.686
281.518
297.940

2)
Gépjármű
karosszéria- és
pótkocsi
gyártás
na.
25.090
30.783
35.687
40.227
52.560
64.063
81.634
101.617
122.078
135.471
164.145
172.761
202.204
183.517
192.568

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis, 2008
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3)
Közúti
járműalkatrészek
gyártása
na.
26.797
33.496
42.299
54.165
67.696
78.479
88.527
104.817
117.741
134.359
141.274
155.565
167.407
179.441
196.362

Teljes ipar
(C-E)

22.038
27.535
33.949
41.217
50.223
61.224
68.601
79.252
91.108
104.186
117.325
128.210
141.110
151.283
164.475
178.427

3. sz. melléklet: Mélyinterjúk kérdései
Visteon Hungary Kft. interjúja
Kérdések
1) Miért pont Magyarországot és azon belül Székesfehérvárt választotta a cég
telephelyéül? Milyen előnyökkel jár a telephely elhelyezkedése a vállalat
számára?
2) Hogy alakul a vállalat termék struktúrája?
3) Hol születnek a stratégiai döntések? Az anyacégnél vagy helyben? Melyek azok
a stratégiai kérdések, amelyben már a helyi képviselet vezetői döntenek és
melyek azok, amelyek kizárólag az anyavállalat kompetenciája alá tartoznak?
Milyen szegmenseket jelölt ki a vállalati stratégia?
4) Mely szakmai szintet képviselik? Mik a jövőbeli céljaik? Mit szeretnének elérni
rövid, közép és hosszú távon?
5) Szándékoznak-e integrátori szerepet betölteni hazánkban? Melyik utat tartják a
leginkább megvalósíthatónak: hazai cégek felzárkóztatása a beszállítói szint
eléréséhez vagy külföldi beszállítók hazánkba vonzása?
Beszállítók, megrendelők:
6) Mennyire gyorsan változnak a beszállítókkal és beszállított termékekkel
szemben támasztott követelmények?
7) Kik a beszállítói? Hogyan választja ki saját beszállítóit? Mik a fő választási
kritériumok? Van-e olyan részterület amelyben a magyar beszállítók
kiemelkedők vagy esetleg könnyen élvonalbelivé válhatnak?
8) Kik a partnereik? Magyar vagy külföldi tulajdonú vállalatok?
Piaci helyzet:
9) Figyelik-e a piacot és a konkurenciát? Ki a fő versenytársaik a régióban?
Magyar vagy külföldi tulajdonú cégek? Miben jobbak a versenytársaiknál?
Állami szerepvállalás, szabályozás:
10) Részt vett-e a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszállítói programjában?
Részesült-e vissza nem térítendő vagy egyéb támogatásban? Mik a tapasztalatai
a pályázati rendszerrel kapcsolatban?

Hirsler Üvegipari Vállalkozás interjúja
Kérdések
1) Mekkora potenciál rejlik még ebben a profilban a termékek diverzifikálása
nélkül? Terveznek-e más ágazatokba is beszállítani (pl: más járművek,
bútoripar, egyéb)?
2) Milyen technológiával gyártanak? Milyen új technológiákba fektettek be és
készülnek befektetni?
3) Rendelkeznek írott vállalati stratégiával, több évre szóló üzleti tervvel?
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4) Mely szakmai, műszaki színvonalat képviselik az uniós szabványok
tekintetében? Mik a jövőbeli (számszerűsített) céljaik? Mit szeretnének elérni
rövid, közép és hosszú távon?
5) Végeznek-e K+F tevékenységet? Hogyan fejlesztenek? Vannak-e saját
kutatásaik vagy kiadják a kutatási tevékenység elvégzését?
Beszállítók, megrendelők:
6) Mennyire gyorsan változnak Önökkel, mint beszállítóval és a beszállított
termékekkel szemben támasztott követelmények és hogyan tudnak ehhez
alkalmazkodni?
7) Kik a beszállítói? Hogyan választja ki saját beszállítóit? Mik a fő választási
kritériumok? Miért választott ipari parkot telephelyül? Vannak-e tényleges
előnyei annak, hogy ipari parkban működik? Sikerül-e a beszállítóit maga köré
vonzania?
8) Miért választott ipari parkot telephelyül? Vannak-e tényleges előnyei annak,
hogy ipari parkban működik? Sikerül-e a beszállítóit maga köré vonzania?
Piaci helyzet:
9) Figyelik-e a piacot és a konkurenciát? Ki a fő versenytársaik a régióban?
Magyar vagy külföldi tulajdonú cégek? Miben jobbak a versenytársaiknál?
Állami szerepvállalás, szabályozás:
10) Részt vett-e a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszállítói programjában?
Részesült-e vissza nem térítendő vagy egyéb támogatásban? Mik a tapasztalatai
a pályázati rendszerrel kapcsolatban?
11) Mi a véleményük az adóhelyzetről? Hogyan érinti a vállalatot a foglalkoztatás
adóterhe és a minimálbér kérdése?
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