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A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK 
ÉS JELENLÉTÜK A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN
-  PROBLÉMÁK ES MEGOLDÁSOK

A tanulmány a fejlődő országok döntéshozóinak és üzletembereinek a multinacionális vállala
tokkal kapcsolatos általános véleményét fogalmazza meg. Az első részben a szerzők a multina
cionális vállalat definícióját, fejlődésének fontosabb lépéseit és a beruházások irányait mu
tatják be, míg a második rész a multinacionális vállalatok és a fejlődő országok együttmű
ködésének hatásterületeit vázolja fel.

Az elmúlt évtized jelentős változást hozott a 
multinacionális vállalatok (MNV) és a fejlődő 
országok kapcsolatában. Általánosságban véve, a 
fejlődő országok egyre nyitottabbak, kevésbé visz- 
szafogottak a multinacionális vállalatokkal szem
ben. Különösen a ‘90-es évek első felében, a 
multinacionális vállalatok a több országra kiter
jedő vagy globális stratégiájuk szerves részeként 
fontolóra vették a fejlődő országokkal való 
együttműködés lehetőségét. Ennek következmé
nyeként egyre inkább ezek a vállalatok kerültek a 
társadalmi és politikai viták középpontjába.

A szerzők célja, hogy az olvasók elé tárják a 
fejlődő országok döntéshozóinak és üzletembere
inek a multinacionális vállalatokkal kapcsolatos 
általános véleményét. A tanulmány első része a 
multinacionális vállalat definícióját, fejlődésének 
fontosabb lépéseit és a beruházások irányait 
mutatja be. A következőkben a multinacionális 
vállalatok és a fejlődő országok együttműködé
sének négy átfogó hatásterületét vázoljuk fel. 
Ezek a következők:

-  a multinacionális vállalatok hozzájárulása 
a befogadó ország gazdaságának fejlesz
téséhez,

-  problémás területek, melyek a konfliktusok 
és a gondok forrásai,

-  a fejlődő országok elvárásai a multinacio
nális vállalatokkal szemben,

-  a fejlődő-befogadó ország törvényes köte
lezettségei.

Mindezeket a General Electric/Tungsram 
példájával illusztráljuk, mely lehetőséget ad bi
zonyos következtetések és javaslatok megfogal
mazására.

A multinacionális vállalatok jellemzői

A multinacionális vállalatok létrejöttének oka az 
egész világra kiterjedő üzletek, iparágak és a 
nemzetek gazdasága fölötti uralom. Olyan belföl
di cégekből fejlődnek ki, melyek az egyszerű 
export-import tevékenységet túllépve külföldi 
leányvállalatokra tesznek szert (1. táblázat).

1. táblázat

A multinacionális vállalat definíciója

Multinacionális vállalat akkor keletkezik, amikor egy 
üzleti vállalkozás egynél több országban valósít meg 

közvetlen beruházást.
A multinacionális vállalat egyaránt működhet 

több országot átfogó és globális alapon is.

A belföldi vállalatból multinacionális vállalattá 
való válás folyamata rendszerint több fejlődési 
szakaszt foglal magában (2. táblázat).

Miért alakítják a belföldi cégeket 
multinacionális vállalatokká?

Erre a kérdésre számos, egymástól eltérő válasz 
adható, például:
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A multinacionális vállalat kialakulása

2 . táblázat

ELSŐ LÉPÉS: a belföldi cégnek jelentős szerep jut az 
export és/vagy az import tevékenységekben.

MÁSODIK LÉPÉS: a cég beruházói pozícióba kerül 
külföldön -  a beruházás értéke rendszerint megegyezik 
az adósságállománnyal.

HARMADIK LÉPÉS: közvetlen beruházás a külföldi 
vállalatba -  az üzleti tevékenységek globális integrációja.

-  a nemzetközi tranzakciók költségeinek 
csökkentése,

-  gazdasági egyensúly elérése a hazai piac 
korlátain túl való növekedéssel,

-  kitermelés és a források felkutatásának 
rugalmasabbá tétele,

-  szakismereti előny szerzése a kulturális el
téréseket figyelembe vevő kutatás, termék- 
tervezés, gyártás és marketing területeken,

-  piaci vezető szerep megszerzése a belföldi 
versenytársakkal szemben.

Az elmúlt évtized első felében több fejlődő 
ország alakított ki növekedési stratégiát a világ- 
gazdasággal való kapcsolatuk fejlesztése révén -  
a multinacionális vállalatoknak nagy jelentősé
gük van ezen kapcsolatok kialakításában. A 
MNV külföldi közvetlen beruházásai -  összeha
sonlítva más forrásokkal, mint például a keres
kedelmi, koncessziós kölcsönök, a szomszéd 
országokba irányuló exportok és a technológiai 
licenc -  egyre jelentősebb forrásaivá váltak a 
fejlődő országok tőke, export, és technológiai 
szükségletei kielégítésének. (3. táblázat)

3. táblázat

Külföldi közvetlen beruházás

A külföldi közvetlen beruházás 
a multinacionális vállalatok növekedésének 

különösen hatékony eszköze.

Az 1990-es évek első felében változásokat 
lehetett érzékelni a külföldi közvetlen beruházá
sok trendjeinek jellemzőiben:

-  a mennyiségben,
-  a források és a befogadó országok összeté

telében,

-  az ágazatok közti megoszlásban,
-  az együttműködési megállapodások számá

nak gyors növekedésében.
Például 1990 és ‘95 között Közép- és Kelet- 

Európában a legtöbb beruházást Magyarországon 
valósították meg, míg Szlovákia valahol a sor 
végén állt. A külföldi tőke 50 %-át a kelet-euró
pai országokba Németország és az USA juttatta.

A külföldi közvetlen beruházás 
irányaira ható tényezők

Az 1990-es évek folyamán a külföldi tőkebe
áramlás trendjeinek jelentősebb eltéréseit befo
lyásoló tényezőket három csoportba sorolhatjuk 
(4. táblázat).

4. táblázat

A külföldi közvetlen beruházások 
trendjeire ható tényezők

1. A folyó fizetési mérleg hiánya és ennek következ
tében a felhalmozódott devizatartalék változásai

2. A relatív költségek változásai a tényleges árfolyam- 
változásoknak és az eltérő gazdasági növekedési rá
táknak köszönhetően

3. Az ipari szervezetekkel és a vállalati szintű verseny- 
előnnyel kapcsolatos tényezők.

Ezek a tényezők a közvetlen külföldi tőke iránti 
keresletet és a kínálatot egyaránt befolyásolják 
(5. táblázat).

5. táblázat

Külföldi közvetlen beruházás 
néhány kelet-európai országban

(1990-1995)

(Md USD)
0 2 8 10

Magyar-
ország

Lengyel-
ország
Cseh

ország

Szlové
nia

Szlová- fc, 
kia i

1 D 22% 7 B 4%
2 USA 21% 8 S 3%
3 A 14% 9 CH 2%
4 F 14% 101 2%
5 UK 7% 11 FÁK 2%
6 NL 5% 12 Egyéb 4%
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A multinacionális vállalatok és a fejlődő 
országok együttműködésének hatásterületei

A multinacionális vállalatok és azoknak a fejlődő 
országokban betöltött szerepük körüli vita azóta 
folyik, mióta ezek a vállalatok létrejöttek. A szé
les körű viták kevés eredménnyel jártak a multi
nacionális vállalatok fejlődő országokbeli támo
gatói és ellenzői között.

A következőkben egy olyan modellt muta
tunk be, amely felhasználható a multinacionális 
vállalatok és a fejlődő országok együttműködési 
hatásterületeinek tanulmányozására. A négy fő 
területet a 6. táblázat tartalmazza.

A modell szerint először ex-post alapon ele
meztük ezeket a területeket. Az itt közölt ered-

6. táblázat

A multinacionális vállalatok és a fejlődő országok 
együttműködésének hatásterületei

mények azt az általános véleményt tükrözik visz- 
sza, amelyet a fejlődő országok gazdaságirányítói 
és üzletemberei fogalmaztak meg.

Másodszor egy adott helyzetet vizsgálunk 
meg -  egy multinacionális vállalat stratégiáján 
keresztül -, s megpróbáljuk elemezni azt ex-ante 
alapon.

• A multinacionális vállalatok hozzájárulásai

A multinacionális vállalatok nem csak a saját 
beruházásaikhoz szükséges külföldi tőke biz
tosítására hivatottak, de a helyi tőkeképződést is 
elősegítik. Továbbá, a fejlődő országokban jelen 
levő MNV-ok közreműködnek a nemzetközi 
szervezetektől származó tőke megszerzésében is.

A multinacionális vállalatok új termékeket és 
eljárásokat vezetnek be a befogadó országokba 
azok kifejlesztését követő rövid időn belül.

A multinacionális működés eredményessége 
új vezetési módszereken és új folyamatirányítási 
technikákra való betanításokon keresztül is meg
mutatkozik, melyeket a befogadó ország szintén 
értékel.

A befogadó országok nagy többsége gazdasá
gi infrastruktúrája fontos fejlesztőinek tekinti a 
multinacionális vállalatokat (7.-8. táblázat).

• Problémás területek

A multinacionális vállalatok világméretű kontex
tusban alakítják ki stratégiájukat, ezért előfordul
hat, hogy egy adott ország sajátos szükségletei és 
követelményei nem olyan mértékben teljesülnek 
mint ahogyan azt elvárták. Ez természetesen vita 
tárgyát képezheti.

A második probléma gyökere a fejlődő orszá
gok gazdasági szakembereinek véleményével 
magyarázható, miszerint a multinacionális válla
latok nem elég aktív partnerek a gazdasági fejlő
dés hatékonyabbá tételében. Nem segítik őket a 
fizetési mérleg egyensúlyi problémáinak és a 
munkanélküliség problémáinak a megoldásában.

Ez a probléma a következő két érdekes kér
dést veti fel:

-  Fel vannak-e valójában készülve a multi
nacionális vállalatok arra, hogy a befogadó or
szág krónikus problémáira megoldást adjanak.

-  Elfogadja-e a befogadó ország az ilyen be
avatkozásokat egy külföldi szervezettől nap
jainkban?

Ezek a kérdések vég nélküli vitákhoz vezet
hetnek. Ehelyett tekintsük át inkább a főbb prob
lémás területek összefoglalását és a General 
Electric/Tungsram problémakezelésére vonat
kozó példát (9.-10. táblázat).

• A befogadó ország elvárásai

Amint azt az előbb bemutatott táblázat jelzi, a 
befogadó országok kifejezik elégedetlenségüket 
az országukban jelentkező előnyökkel kapcsolat
ban. Ezek jobb megértése segíthet a potenciális 
konfliktusok elkerülésében.

A 11. táblázat a befogadó országok elvárásait 
foglalja össze.

A beruházás-megtérülési mutatóval kapcso
latban a legtöbb fejlődő ország úgy gondolja, 
hogy a megtérülés valahol a tíz-húsz % közt 
lenne elfogadható.

A befogadó országok véleménye szerint a 
multinacionális vállalat helyi leányvállalatainál 
képződött profit negyven-hatvan %-át újra be
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7. táblázat

8. táblázat

MULTI
NACIONÁLIS

VÁLLALATOK

T Ő K  E B  í z t o s  í r  Á s

GE/TUNGSRAM
HOZZÁJÁRULÁSOK

A közvetlen külföl
di beruházás 150 
millió USD-ről 
több mint 950 mil
lió USD-re nőtt

A legyártott fény
források 95 %-át 
exportálják, jelen
tősen csökkentve 
ezzel a folyó fize
tési mérleg hiányát

A General Electric 
nagyrészt biztosítja 
a fejlesztéshez és a 
növekedéshez szük
séges tőkét, erősen 
lecsökkentve ezzel 
a helyi beruházás 
igényét

A GET/Tungsram 
kifejlesztette az új 
kompakt fénycsö
vet a Genurát és fo
lyamatosan dolgozik 
az ún. „négy“-, és 
„nyolcujjas“ techno
lógia tökéletesítésén

Az új technológia 
erőteljes bevezetése 
megnövelte a vál
lalat versenyképes
ségét, megszerezve 
ezzel Európában a 
második helyet. Ez 
különösen szem
betűnő a telekom
munikáció, az új 
termelési eszközök 
és a technológia 
területén

A GE célja a 
folyamatos oktatás 
biztosítása mind a 
hazai, mind a kül
földi divíziókban

A modern vezetési 
módszerek folya
matos és gyors be
mutatása

A munkatermelé
kenység 1989 óta, a 
cég felvásárlása óta 
megkétszereződött

Jelentős mértékű 
beruházásokat haj
tottak végre az inf
rastruktúra fejlesz
tése céljából, első
sorban a számító- 
gépesítés és a tele
kommunikáció te
rületén. Az ipari
technológiai beru
házások különösen 
jelentősek a nagy- 
kanizsai Genura 
gyáregységben

A termelékenység 
több mint a kétsze
resére nőtt, míg az 
export a teljes ter
melés 95 %-át teszi 
ki
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MULTI- ____
NACIONÁLIS

VÁLLALATOK

T Ő K E B IZ T O S ÍT Á S

-  Közvetlen külföldi 
tőke beáramolta- 
tása

-  Kedvező üzleti 
környezet terem
tése

-  Közbenjárás IMF 
és Világ Bank 
kölcsönök meg
szerzéséért

-  Helyi beruházási 
igény csökkentése

T E C H N O L Ó G IA -
B IZ T O S ÍT Á S

-  Új termékek 
bevezetése a piacra 
a lehető
legrövidebb időn 
belül

-  Új eljárások és 
folyamatok 
átvétele az 
anyavállalattól, 
amilyen gyorsan 
csak lehet

O K T A T Á S  -  K É P Z É S

-  Helyi dolgozók 
betanítása új mód
szerekre és eljárá
sokra

-  Korszerű vezetési 
módszerek alkal
mazásának bemu
tatása

-  A munkater
melékenység 
növelése

------- FEJLŐDŐ
ORSZÁGOK

G A Z D A S Á G -
F E J L E S Z T É S

-  Infrastruktúra 
fejlesztése

-  Termelékenység 
növelése

-  Export növelése

-  Életszínvonal 
emelése a munka
helyek számának 
növelésével

- HOZZÁJÁRULÁSOK —



9. táblázat

10. táblázat

-  A General Elect- 
ric/Tungsram 
folytatja az erő
teljes tőkeinfú- 
zioját a Tungs- 
ramba. A be
ruházás összege 
150 millió USÖ- 
ről 950 millió 
USD-re nőtt

-  A General Elect
ric hosszú távú 
célja, hogy a 
GE/Tungsramot 
a fényforrás- 
gyártás világ- 
kózpontjáva 
tegye

-  A General Elect
ric biztosítja az 
összes tőket

-  A General 
Electric a leg
modernebb tech
nológiát alkal
mazza, 
különösen a 
gyártás és a 
telekommuniká
ció területein

-  A General 
Electric a leg
modernebb 
vezetési mód
szerekre oktatja 
a helyi
menedzsereket

-  A kulcspozíciók 
nagy részét a 
helyi mene
dzserek töltik - 
be

-  A kulturális 
eltérések 
nehézségeket 
okoznak a 
képzésben

-  A General 
Electric aktív 
résztvevőjévé 
vált
Magyarország 
gazdasági 
fejlesztésének a 
beruházásokon 
és a lobbizá
sokon keresztül

-  Cél a General 
Electric/Tungs- 
ram pénzügyi 
független
ségének elérése

-  A General 
Electric nehezen 
fogadja el a 
profitot negatí
van érintő gaz
daságpolitikát

-  Konfliktusok 
származnak a 
GE/Tungsram 
beszállítóit 
negatívan érintő 
gazdaságpoli
tikai intézke
désekből

-  AGEATungsram 
a helyi vállala
toknál lényege
sen nehezebben 
ellenőrizhető
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MULTI
NACIONÁLIS

VÁLLALATOK

TÖKEBIZTOSÍTÁS

' 1 ......
-  A multinacioná

lis vállalatok job
ban érdekeltek a 
tőke kivitelében, 
mint a növeke
dés érdekében 
való beruházásban

-  Rövid távú ki
látások túlhang
súlyozása

-  A helyi tőke túl
zott felhaszná
lásával meg
fosztják a helyi 
vállalatokat a 
pénzügyi forrá
soktól

1  {o k t a t á s - k é p z é s \ I I I m ű k ö d t e t é s

-  Tendenciák 
elavult tech
nológiák alkal
mazására

-  Nem a modern 
technológiákkal 
adekvát oktatási 
módszerek al
kalmazása

-  Vonakodás a 
helyi me
nedzserek 
előléptetésétől

-  A multinacio
nális vállalatok 
nem hajlandók a 
befogadó ország 
gazdasági fej
lődésének aktív 
támogatóivá 
válni

-  A gazdasági füg
gőség erősítése

-  A profit egyen
lőtlen meg
osztása

-  Nehezen fogad
ják el a profitot 
negatívan érintő 
gazdaságpoli
tikát

-  Konfliktusok 
származnak a 
beszállítókat 
negatívan érintő 
gazdaságpoli
tikai intézkedé
sekből

-  A helyi vállala
toknál lényege
sen nehezebben 
ellenőrizhető



kell fektetni az adott országba. Az anyavállalat 
szempontjából azonban a profit kivitele szintén 
lényeges dolog.

A legtöbb befogadó ország törekszik olyan 
adókulcsok bevezetésére, melyek hasonlóak a 
legtöbb fejlett országban alkalmazott adókul
csokhoz.

• A befogadó ország kötelezettségei

Általában véve, számos gazdaságpolitikai vál
tozat létezik, melyet a fejlődő országok azért kö
vethetnek, hogy vonzóbbá váljanak a multinacio
nális vállalatok számára. Egy, a befogadó ország 
törvényes felelősségvállalására utaló, a kötele
zettségeket magukban foglaló ún. „szolgáltatási“ 
csomag összeállításával a kívánt eredmény

Javaslatok a külföldi közvetlen 
beruházások növelésére

Végül mind az ex-post, mind pedig az ex-ante 
alapon végzett elemzések eredményeire tá
maszkodva javaslatot teszünk a külföldi köz
vetlen beruházások arányának növelésére a gaz
daságfejlesztés és -szabályozás, valamint az ok
tatás területére vonatkozóan. Javaslatainkat a 13. 
táblázatban foglaltuk össze.

Kétségtelen, hogy ezeknek a javaslatoknak a 
gyakorlati megvalósítása sok esetben több évet 
vehet igénybe. Azonban úgy gondoljuk, hogy ez 
a tanulmány segít abban, hogy rávilágítsunk arra 
az útra, melyet a fejlődő országoknak célszerű 
követniük. Tudatában vagyunk annak, hogy szá-

11. táblázat

elérhető. Ennek létrehozásában szerepet játszhat 
a 12. táblázatban található néhány szempont.

Az egyre nyilvánvalóbbá váló általános gya
korlat szerint a fejlődő országok segítséget nyúj
tanak és ösztönzik a multinacionális vállalatokat 
a közvetlen beruházásokra, de nem hajlandóak 
arra, hogy megfelelő pénzügyi hasznot biztosít
sanak számukra.

A legtöbb gazdasági szakember egyetért ab
ban, hogy a stabilitásról és a megbízhatóságról 
kialakított közképnek nagy jelentősége van a kül
földi tőkebeáramlás erősítésében.

mos probléma megoldatlan marad a fejlődő or
szágok és a multinacionális vállalatok együtt
működésében, de a tapasztalatok egyrészt azt 
mutatják, hogy ezek a vállalatok vezető szerepet 
játszanak a fejlődő országok gazdasági növeke
désében, másrészt azt, hogy szilárd gazdaságfej
lesztési stratégiára van szükség a sikeres együtt
működés érdekében.
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MULTI- -
NACIONÁLIS 

VÁLLALATOK

PROFIT ÉS ADÓZÁS

-  Elfogadható profitrá
ta. Ez a fejlődő 
országok szerint tíz
húsz % között vál
tozzon

-  A fejlődő országok 
elvárják a multina
cionális vállalatoktól, 
hogy a profit 
harminc-ötven %-át 
adóba fizessék be

TECHNOLÓGIAI
BERUHÁZÁS

-  A multinacionális 
vállalatoktól elvár
ják, hogy a profit 
negyven-hatvan %-át 
technológiai és K+F 
fejlesztésekbe for
gassák vissza

-  A multinacionális 
vállalatoktól elvár
ják, hogy a bruttó 
árbevétel három-öt 
%-át kutatás-fejlesz
tésre fordítsák

ELVÁRÁSOK FEJLŐDŐ
ORSZÁGOK

SZEMÉLYZET

-  A multinacionális 
vállalatoktól elvár
ják, hogy a külföldi 
alkalmazottak száma 
ne haladja meg a tel
jes foglalkoztatotti 
létszám 25 %-át

-  A multinacionális 
vállalatoktól elvár
ják, hogy a külföldi 
alkalmazottak száma 
ne legyen több, mint 
a műszaki alkalma
zottak 25-50 %-a

GAZDASÁG-
FEJLESZTÉS

-  Jelentős mértékű 
beruházást várnak el 
az infrastruktúra 
fejlesztésére. 
Elsősorban a tech
nológia, a számí
tógépesítés és a 
telekommunikáció 
területén

-  Elvárások vannak 
továbbá a beren
dezésekbe és felsze
relésekbe történő 
beruházásokra is
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-  Tanácskozás a vállalatokkal az uj szabályozások 
elrendezése előtt

-  Tisztán megfogalmazott gazdaságpolitika

-  Információ nyújtása a multinacjonális vállalatok 
számára a helyi piac feltételeiről

-  Olyan helyi szállítók megkeresése, melyek képe
sek a multinacionális vállalatok igényeit 
kielégíteni, valamint a velük kapcsolatos informá
ciók továbbítása a vállalatok felé

-  További információk biztosítása, melyek segítenek 
a lehetőségek felkutatásában

______________ _J_______________
-  Stabilitás és megbízhatóság

-  Állandó és előre jelezhető adókulcsok

-  Bizalom a kormány ígéreteiben

-  Tanácskozás a vállalatokkal az új szabá
lyozások elrendezése előtt

MULTI- ________
NACIONÁLIS

VÁLALLATOK

KORMÁNYZATI SZABÁLYOZÁS

____ ______J_______ _____
-  Egyértelműen a vállalatok 

tudomására kell hozni azokat a 
jogokat és engedményeket, 
melyekért a kormány garanciát 
vállal

-  Az ország és a multinacionális vál
lalatok számára előnyös beruházási 
lehetőségek feltárása

-  A stabilitás és megbízhatóság 
képének megteremtése

-  A kormányzati politikában való 
bizalom erősítése

-  Az új szabályozások intézménye
sítése előtt egyeztetés a multina
cionális vállalatokkal

►  JAVASLATOK

OKTATÁS -  KÉPZÉS

I ..J
-  Magasabb színvonalú oktatási 

tananyag kialakítása a technikai 
és vezetési személyzet részére

-  Olyan oktatási program kifej
lesztése, mely biztosítja a multi
nacionális vállalatok sajátos 
igényeinek és jövőbeli szükség
leteinek megfelelő szakem
bereket

-  A felsőoktatási tantervek kor
szerűsítése a megfelelő műszak: 
és gazdasági személyzet bizto
sítására

---------► FEJLŐDŐ
ORSZÁGOK

GAZDSÁGFE.ILESZTÉS

I J
- Világosan meg kell fogalmazni a 

gazdaságpolitikai elveket és straté
giai célokat

- A multinacionális vállalatokat el 
kell látni információkkal a helyi 
piac feltételeiről

- Meg kell határozni azoknak a vál
lalatoknak a körét, amelyek tel
jesíteni tudják a multinacionális vál
lalatok igényeit, és biztosítani kell a 
szükséges információáramlást

- Más jellegű információkat is biz
tosítani kell a további beruházási 
lehetőségek megállapítására


