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A világ iparát jellemzõ hosszú távú trendek

A hozzáadott érték az amortizáció, az élõ-
munka és nyereség összege. Növekedése
tehát egyaránt utalhat az adott termelés tõ-
keintenzitásának és/vagy a termelékeny-
ségnek, sõt akár a munka intenzitásának nö-
vekedésére is. Tükrözheti ezen felül az amor-
tizációs szabályozás változását (az amorti-
záció ütemének mesterséges felgyorsítását)
és az egységnyi munkaerõköltség növeke-
dését is. A hozzáadott érték változása a gaz-
dasági fejlõdés mérésének bevett eszköze,
és különösen jó szolgálatot tesz a GDP szer-
kezetének vizsgálatakor. Ezért korlátai elle-
nére, és mert az UNIDO iparstatisztikája is
erre épül, alább ezzel a mutatóval dolgozunk.

Az ipar térvesztése?

Az ipar térvesztését a világ GDP-jének vizs-
gálata nem támasztja alá. 1980-ban a feldol-
gozóipari hozzáadott érték (MVA) lényegé-
ben ugyanannyival (23,1 %-kal) részesedett
a teljes termelés hozzáadott értékébõl (a
GDP-bõl), mint 17 évvel késõbb (1997 =

 22,9 %). Figyelembe véve, hogy a globalizá-
ció korát éljük, ami a tõke nemzetközi tevé-
kenységének kiterjedését és kiteljesedését
jelenti, ez az adat cáfolja az ipar összgazdasági
szerepének csökkenésérõl szóló paradigmát.

A feldolgozóipari hozzáadott érték GDP-
beli arányára vonatkozó statisztikai adatok
azt mutatják, a fejlett világban végbemenõ,
még csak nem is nagyon jelentõs és koránt-
sem általános aránycsökkenést (pl. az USA
vagy Japán esetében megfigyelhetõ arány-
növekedést) kompenzálja a fejlõdõ orszá-
gok körében megvalósuló növekedés. A fej-
lett gazdaságokban tehát azért csökken a
feldolgozóipar részaránya, mert a fejlõdõ or-
szágok iparosítási erõfeszítéseinek eredmé-
nyeképpen egyes regionális és strukturális
piaci szegmenseket átvettek a fejlett orszá-
goktól, továbbá mert utóbbiak a termelést
mindinkább kitelepítik a fejlõdõ országokba.
Tehát nem hagynak fel vele, csak kedve-
zõbb beruházási feltételek közé helyezik.

A szolgáltatások gazdasági szerepének
túlbecsülésére utal az amerikai ipar  hosszú
távú elõrejelzésével foglalkozó WEFA cég
scenáriója is. Eszerint a növekedés dinamiká-
ját még mindig a csúcstechnológiai iparok
hordozzák. Így a leggyorsabban a számítógé-
pek és hivatali felszerelések, az elektronikai
alkatrészek, a hírközlési berendezések gyár-
tása, az általános, a speciális és a fémmeg-
munkáló gépek, végül a repülõgépek és al-
katrészeik gyártása fog nõni az 1997 és 2007
közötti periódusban.
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1 A cikk alapjául A magyar gazdaság világgazdasági
környezetét középtávon meghatározó tényezõk  címû
GM 2347 sz. kutatási projekt számára 2000 novem-
berében készült háttértanulmány szolgált. Ez érte-
lemszerûen 1999-es legfrissebb adatokkal dolgozha-
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igényességére – eltekintettünk.
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Hová áramlik a mûködõ tõke?

Ami a relációkat illeti, 1988 és 1997 között
az EU, az USA és Japán (a Triád) együttes,
külföldön befektetett tõkeállománya2 , 2,4-
szeresére, egymás közti mûködõtõke-áram-
lásuk viszont csak 2,2-szeresére nõtt. Tehát
a Triád teljes mûködõtõke-kivitelében ön-
maga súlya 39 %-ról 35 %-ra csökkent. A
fejlett országok beruházás-kitelepítésében
tehát a fejlett országok mint célterületek
szerepe az elmúlt évtizedben csökkent.

A világ éves tõkeáramlásának szektor-
szerkezetét vizsgálva szembetûnõ a primer
szektor arányának csökkenése és a tercier
szektor növekedése. A szekunder szektor,
vagyis a feldolgozóipar mindössze 2 száza-
lékpontot vesztett súlyából (44 % vs. 42 %).3

Az állománymutatókban azonban az ipar
térvesztése még (?) nem tükrözõdik. 1988-
ban és 1997-ben is 42 %-ot hasított ki a világ
mûködõtõke-állományából. A szolgáltatások
arányának növekedése a primer szektor és
a meg nem határozott profilú (unspecified)
befektetések rovására nõtt. Legszembetû-
nõbb az ugrás az üzleti szolgáltatások ará-
nyában.

A fejlett országok külföldön befektetett
mûködõtõke-állományában a feldolgozó-
ipar részesedése 40 %-ról 34 %-ra csökkent.
Nõtt viszont az étel-, az ital- és a dohányipar,
az alapfémek, a rádió, a tévé és a kommuni-
kációs berendezések és „egyéb” feldolgo-
zott termékek részesedése. Minden negye-
dik dollár, ami a szolgáltatásokban van leköt-
ve, a pénzügyekkel kapcsolatos.

A feldolgozóipar dinamikája
országcsoportonként

A világ feldolgozóipari hozzáadott értéke
(MVA) 1980-90 között évi átlagban 3,1 %-
kal, az ipari országokban (ebbe a statisztika
szerint beletartoznak a volt szocialista orszá-
gok is) 2,8 %-kal, a volt szocialista országok-
ban 2,6 %-kal nõtt. 1990 után ez utóbbiak
helyzete drasztikusan romlott. Míg 1990-97
között a világon évi 2,4 %-kal, a fejlett ipari
országokban pedig évi 1,3 %-kal nõtt az MVA,
addig Kelet-Európában és a volt Szovjetunió-
ban évente átlagosan 6,2 %-kal csökkent. En-
nek következménye, hogy az 1995-ben
megindult növekedés ellenére e régióban a
feldolgozóipari hozzáadott érték teljes és egy
fõre jutó értéke 1997-ben még mindig csak
az 1990-es szint kétharmada volt. Ezzel rosz-
szabb a teljesítménye, mint a legszegényebb
afrikai országoké.4

1997-ben a világ egy fõre jutó feldolgozó-
ipari hozzáadott értéke 1007 USD volt, a fej-
lett ipari országok átlaga ennek 3,5-szerese,
a fejlõdõ országoké 29 %-a, a volt szocialista
országoké 65 %-a volt. 1997-re a tárgyalt or-
szágok/országcsoportok közül csak az USA,
Japán és a – NIE-k jóvoltából – a fejlõdõ or-
szágok értéke nõtt. Az UNIDO statisztikájá-
ból az is jól kivehetõ, hogy egyrészt az egy
fõre jutó feldolgozóipari hozzáadott érték-
ben jelentõs polarizációs trendnek vagyunk
tanúi, másrészt a volt szocialista országok
térvesztése páratlan negatív rekord.

A fejlett országok részesedése a feldolgo-
zóipar legtöbb ágazatának hozzáadott érté-
kébõl 1980 és 1997 között néhány százalék-
ponttal csökkent a fejlõdõ országok javára.
Ezeknek az ágazatoknak a vezetõ termelõi,
ha csökkenõ mértékben is, változatlanul a
fejlett országok (USA, Japán, Olaszország,
NSZK, Franciaország) E kérdéskört még
alaposabban is körüljárjuk.

2 Befektetéseik egymás piacán és azokban az orszá-
gokban, ahol befektetéseik dominánsak. UN-defi-
níció. Ld. World Investment Report 1999, 22. old.
3 Léteznek meghatározatlan szektorú (unspecified)
befektetések is. Ezek aránya 1988 és 1997 között
8,4 %-ról 5,8 %-ra csökkent.

4 International Yearbook of Industrial Statistics 2000,
UNIDO
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A feldolgozóipar ágazati trendjei
a hozzáadott érték alapján

Szerkezet 5

A feldolgozóiparon belül mind a fejlett, mind
a fejlõdõ országok összesített csoportjára
jellemzõ, általános tendencia az 1980-as és
90-es években az élelmiszer-, a textil-, a
ruha-, a cipõ-, a bõr-, és faipari teljes verti-
kum, a fémtermékek, valamint a pro-
fesszionális felszerelések arányának csök-
kenése a teljes feldolgozóipari hozzáadott
értéken belül. Éppígy mindkét országcso-
portra jellemzõ a papír- és nyomdaipari,
az ipari és egyéb vegyi termékek, valamint
az elektromos gépek arányának növeke-
dése.

A többi ágazatban azonban ellentétes
tendenciák  rajzolódnak ki a két nagy ország-
csoportban. Az olajfinomítás és az olajter-
mékek, a porcelán, a kerámia, az üveg, a
nem fémes ásványok, a vas és az acél, vala-
mint egyéb fémek és fémtermékek a fejlett
országok feldolgozóiparában visszaszoru-
lóban vannak, a fejlõdõkében viszont
növelik vagy stabilan tartják az arányukat.
Észak-Amerika (gyakorlatilag az USA) domi-
nálja a fejlett országok közlekedési eszköz-
gyártását. Ez az ágazat a 90-es évekig a fejlett
országok súlynövelõ ágazatai közé tartozott,
a 90-es években viszont (alapvetõen az USA
vállalatainak megváltozott stratégiája miatt)
éppen csökken a részesedése. A fejlõdõk
esetében pont fordított a helyzet. Ott a köz-
lekedési eszközgyártás MVA-beli részaránya
a 90-es évekig csökkent, azóta viszont nõ.
Igaz, ez a változás sem általánosan érinti a
csoport tagjait: inkább a fejlettebbek (NIC,
második generációs NIC, Kína) tendenciái
tükrözõdnek az átlagban.

Markánsan jelzi a fejlett országok tech-
nológiai fölényét a számítógépeket tartal-

mazó „nem elektromos gépek” ágazat ará-
nyának folyamatos, s a 90-es években külö-
nösen gyors emelkedése, amit a fejlõdõ
országokban (a második generációs NIC-
eket kivéve) ezen ágazat arányának csök-
kenése kísér. A fejlett országok tendenciáit
ez esetben is Észak-Amerika (az USA) hatá-
rozza meg.

Dinamika
A International Yearbook of Industrial Stat-
istics 2000, hozzáadott-értékeinek alapján
két periódust: az 1980–1990-es és az 1990–
1997-es idõszakot hasonlítottuk össze.

A fejlett ipari országok  (a „Nyugat”) ese-
tében a feldolgozóipari MVA növekedé-
sének üteme a 80-as évek értékeirõl a 90-es
években kevesebb, mint a felére (1,3 %-ra)
esett, tehát jobban, mint a világátlag. A csök-
kenés általános tendencia volt az ágazatok
sorában, kivétel az olajipar  (olajfinomítás,
olaj- és széntermékek), a vas-, acél- és fém-
ipar, valamint a gépgyártás. Ez utóbbiak ese-
tében az MVA növekedési üteme nõtt, s leg-
nagyobb a modern elektronikus és kommu-
nikációs technológiákat magában foglaló
gépiparban volt. Az elektromos gépek ipará-
nak hozzáadott értéke évi átlagban 6,8 %-
kal, a nem elektromos gépeké 5,3 %-kal nõtt
1990 és 1997 között. Ezt az ütemet egyetlen
iparág sem érte el még a 80-as években sem.

A fejlett, valamint a volt szocialista orszá-
gokkal ellentétben a fejlõdõk MVA-ja 1990
és 1997 között gyorsuló ütemben, évi 7 %-
kal nõtt. Szinte minden iparág hozzáadott
értéke a 80-as évekre jellemzõnél gyorsabb
ütemben gyarapodott, kivéve a textil-, a
ruha-, a bõr-, a cipõipart, a gumi- és mû-
anyagipart, ahol az ütem csökkent. Érde-
kes, és talán nem is eléggé köztudott azon-
ban, hogy az MVA növekedési ütemei alap-
ján a fejlõdõ országok eléggé vegyes csoport-
jának ipari modernizációját nem az újon-
nan iparosodó országok (a NIC-ek), hanem
azok második generációja hordozza: itt a

5 Az alábbi elemzés az International Yearbook of
Industrial Statistics 2000, UNIDO, 57-60. oldalán
található táblázaton alapul.
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hozzáadott érték átlagos növekedési üteme
a 90-es években az olajipar kivételével min-
den ágazatban a legnagyobb volt a tárgyalt
országcsoportok közül (beleértve a fejlett
ipari országokat is). Sõt, míg a a NIC-ek gép-
ipari hozzáadott értékének növekedési üte-
me csökkent a 80-as évekhez képest, addig
a második generációs NIC-ekben ez az ága-
zat is gyorsuló növekedést mutat, s rátája
messze megelõzi még a Nyugatét is. Markán-
san jelentkezik az MVA-k vizsgálatakor a
közlekedési eszközök gyártásának földrajzi
áthelyezõdése. Míg a fejlett ipari országok e
szektorában a hozzáadott érték növekedése
jelentõsen visszaesett (a 90-es években lé-
nyegében stagnált), addig a fejlõdõ országok-
ban (a NIC-ek mindkét generációjában)
magas szintrõl további gyorsulást lehet meg-
figyelni.

Az a 25 feldolgozóipari termék, amely-
nek világforgalma a legdinamikusabban nõtt
1980 óta, stabilan a világkereskedelem 8,5-
8,8 %-át adja. Vezetõik egyértelmûen a mik-
roelektronikai és az elektronikai termékek.6

Országcsoportok versenye

Kérdés, vajon a globalizációval, a fejlett orszá-
gok növekvõ mûködõtõke-exportjával, a
transznacionális hálózat terjedésével és – már
ahol – a saját fejlesztési törekvések ered-
ményeként visszaszorul-e a centrumorszá-
gok világgazdasági súlya a fejlõdõk elõnyére.

1980 és 1997 között a fejlõdõ országok
8 százalékponttal (14,4 %-ról 22,4 %-re)
növelték részesedésüket a világ feldolgozó-
ipari hozzáadott értékébõl, az ipari orszá-
gok pedig értelemszerûen ugyanennyit ve-
szítettek a súlyukból. Érdemes részleteseb-
ben is elemezni az adatokat. Ha csak a leg-
fejlettebb ipari országokat (EU, Japán, Észak-
Amerika) tekintjük, az MVA visszaesése már
jóval kisebb (1,6 százalékpont). Sõt, Észak-
Amerika a 90-es években kifejezetten nö-

velte részesedését. Kelet-Európa és a volt
Szovjetunió a rendszerváltás után 5,8 száza-
lékpontot veszített súlyából, ami egyben azt
is jelenti, hogy ez a súly csaknem a harma-
dára csökkent.

A fejlõdõ országok szinte minden ága-
zatban növelték részesedésüket a világ fel-
dolgozóipari hozzáadott értékébõl. Egyetlen
kivétel van, de az igen lényeges: a nem elekt-
romos gépek csoportja, amely magában fog-
lalja a számítógépipart. Az arány itteni csök-
kenése éppen a NIC-ek részarányának csök-
kenésébõl adódik.

Az ágazatok többségében a 90-es évek-
ben dinamikusabban nõtt a fejlõdõk rész-
aránya, mint a 80-as években. Sõt, a 90-es
évek nem egy esetben a 80-as évek csök-
kenõ tendenciáját fordították meg. Ez áll fenn
az egyéb vegyi anyagok, a mûanyagok, a
számítógépeket is magukban foglaló nem
elektromos gépek és a közlekedési esz-
közök esetében is.

Az elõbbivel ellentétes tendencia érvé-
nyesült, azaz a 90-es években a 80-as éveké-
nél kisebb (nem nagyobb) százalékpontos
növekedés tapasztalható a fejlõdõ országok
részesedésében a faipar és az elektromos
gépek  esetében.

A fejlõdõ országok csoportjainak eltérõ
feldolgozóipari fejlõdése tükrözõdik abban,
hogy míg a NIC-ek részaránya a 90-es évek-
ben a ruha-, cipõ- és faipari, valamint a nem
elektromos gépgyártás hozzáadott értéké-
ben csökken, addig a többi fejlõdõ ország
(Kína és a második generációs NIC-ek jó-
voltából) minden ágazatban, így ezekben
is növelte részarányát.

Az ipari (beleértve a volt szocialista) or-
szágok részesedése a világ ágazatokra bon-
tott feldolgozóipari hozzáadott értékébõl
szintén jelentõsen eltér a két évtizedben. E
két évtized határán ráadásul világtörténelmi
változás zajlott le: felbomlottak a szocialis-
tának nevezett rendszerek, ennek nyomán
drasztikusan visszaesett ipari termelésük,6 World Investment Report 2000, 442. old.
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valamint a világ feldolgozóipari hozzáadott
értékében addig elért súlyuk. Ettõl valószínû-
leg nem független, hogy az EU, Japán és
Észak-Amerika által képviselt tõkés cent-
rumországok feldolgozóipari ágazatai a 90-
es években a legtöbb esetben jobb teljesít-
ményt nyújtottak, mint a 80-as évtizedben.
A részletes elemzést itt mellõzve csak annyit
mondunk el, hogy a 80-as évek csökkenésé-
vel szemben a fejlett országok súlya az egyes
ágazatok hozzáadott értékében nõtt vagy
kevésbé csökkent, mint a 80-as években.
Azaz térvesztésük megállt, esetenként meg
is fordult. Csak néhány esetben mondható
el, hogy a 90-es években a centrumországok
MVA-pozíciója a 80-as évekéhez képest nem
javult.

Összefoglalóan: míg a 80-as években a
centrumországok 24 vizsgált feldolgozóipari
ágazat közül 16-ban szenvedtek el arány-
vesztést, addig a 90-es években csak 10
esetben mondható el ugyanez. A trendek
megfordulása vagy módosulása (ütemvál-
tás) a 90-es években azt eredményezte,
hogy a vizsgált idõszak egészében, vagyis
1980 és 1997 között a világ legfejlettebb
országainak súlya 13 ágazatban növeke-
dett.

Ha a 90-es évek tendenciáit a mára és a
jövõre vonatkozóan meghatározónak vesz-
szük, akkor kitûnik, hogy a tõkés centrum
az utóbbi években javította feldolgozóipari
pozícióját. Csak az ital-, a dohányipar, az
egyéb vegyi anyagok, az olaj- és szénter-
mékek, a kerámia és a porcelán, az üveg,
egyéb ásványi anyagok, a vas és az acél, a
fémtermékek, valamint a közlekedési esz-
közök hozzáadott értékében szorul hátrébb
a korábbiakhoz képest. A részesedése azon-
ban még így is csak a dohányiparban kisebb
60 %-nál, az ital-, az olaj- és széntermékek, a
kerámia és a porcelán, egyéb ásványi termé-
kek, a vas és az acél esetében van 60-70 %
között, a többi esetben meghaladja a 75 %-ot.

Koncentráció és nemzetköziesedés

Az International Yearbook of Industrial Stat-
istics arról is közöl adatokat, hogy az egyes
ágazatokban melyik 15 ország foglalja el a
vezetõ pozíciót a világ MVA-jából való része-
sedés alapján. Ezekbõl kitûnik, hogy az ipari
hozzáadott érték elõállításának országok
szerinti koncentrációja általában csökkenõ.

Ha viszont csak a 6 legfejlettebb ország
össztermelését tekintjük, már 4 esetben ta-
pasztalunk koncentráció-növekedést. Ne-
vezetesen a ruha-, a cipõipar, valamint
az elektromos és nem elektromos gépgyár-
tás esetében. Ez utóbbi kettõnél az arány
növekedése azonban egy országnak, az
USA-nak köszönhetõ.

A fejlõdõk körében az elsõ 15 ország ré-
szesedése csak az élelmiszer-, a papír-, a vas-
és acéliparban, valamint a gumiiparban nem
csökkent (az elsõ három ágazatban valame-
lyest nõtt).

A technológiák érésével a termelés mind-
inkább a kevésbé fejlett országok, régiók felé
tolódik el, illetve a fejlett országok vállalatai
a termelést, annak költséghordozó fázisait
oda telepítik ki. Mindez egyáltalán nem je-
lenti a termelés koncentrációjának csökke-
nését. Minden egyéb, a transznacionális
vállalatokat érintõ adat arra utal, hogy a
termelés koncentrációja rohamosan nõ.
Csakhogy éppen a globalizáció kiteljese-
dése, vagyis a vállalatok tevékenységének
nemzetköziesedése miatt a termelés nem-
zeti és vállalati koncentrációja a statisz-
tikákban egyre inkább elválik egymástól.
(Ti. a termelés a telephelyek számának nö-
vekedésével egyre több ország között oszlik
meg akkor is, ha egyre kevesebb vállalat
kezében koncentrálódik.).

A World Investment Reportban közölt
legnagyobb TNC-kre vonatkozó 1997-es
adatokra támaszkodó részletes elemzés7

7 Artner (2000/b)



Magyar Tudomány • 2002/7

850

alapján – figyelembe véve annak korlátait is
– az szûrhetõ le, hogy az ágazatok közül az
elektromos gépgyártás, a tág értelemben
vett vegyipar (beleértve a gyógyszeripart,
a kozmetikai ipart és kapcsolódó ágazatai-
kat), valamint az élelmiszer-, az ital- és a
dohányipar globalizációja a legnagyobb.
Ezek az ágazatok a 90-es években végig
vagy legalább egy-egy idõszakban a feldol-
gozóiparon belül a nemzetközi fúziók és
felvásárlások értékét tekintve az elsõk között
voltak. Bízvást mondhatjuk, hogy ezekben
az ágazatokban viszonylag elõrehaladott a
tõkekoncentráció és a transznacionalizáció.

Fentebb láttuk, hogy a tõkés centrumor-
szágok (EU, Japán, Észak-Amerika) háttérbe
szorultak az italok, a dohány, az egyéb vegyi
anyagok, az olaj- és széntermékek, a kerámia
és a porcelán, az üveg, az egyéb ásványi
anyagok, a vas és az acél, a fémtermékek,
valamint a közlekedési eszközök hozzáadott
értékében. Az imént pedig azt láttuk, hogy
ezek közül az ital-, a dohány- és a vegyipar a
globalizáció éllovasa. Bár az adatok távolról
sem elegendõek ahhoz, hogy bizonyító ere-
jûek legyenek, egy hipotézis megfogalma-
zását azért lehetõvé teszik. Eszerint azok az
ágazatok vagy egy részük, amelyekben a
fejlett országok a határaikon belül elõállított
hozzáadott érték alapján a világ feldolgozó-
ipari hozzáadott értékbõl csökkenõ része-
sedést mutatnak, a transznacionális válla-
latok révén növekvõ mértékben külföldre
települnek. A termelés végsõ soron továbbra
is a fejlett országok (vállalatai) kezében össz-
pontosul, a fejlett országok térvesztése tehát
ez esetben látszólagos, csupán a statisztikai
számbavétel hiányosságait tükrözi.

A profitráta alakulása

A fejlett országokban az automatizációval nõ
a hozzáadott érték, de úgy, hogy ezen belül
mind kisebb az új érték. Ez pedig ceteris pari-
bus azzal jár, hogy hosszú távon és tenden-
ciálisan (tehát ingadozásokkal) csökken a

nyereségesség, az egységnyi lekötött tõkére
jutó profit. Ez alapvetõen befolyásolja a ter-
melés megkezdését/folytatását. A profitráta
hosszú távú alakulásával a közgazdasági mun-
kák manapság ritkán foglalkoznak. Holott az
a termelés, így az annak alárendelt emberek
jövõjére nézve alapvetõ kérdés. Ezért mi
alább ezt a kérdést járjuk körbe az USA eseté-
ben. Azért csak az USA esetében, mert egy-
részt a profit alakulására vonatkozóan nincse-
nek nemzetközi aggregációjú adatok, más-
részt azért, mert az USA a világgazdaság leg-
erõsebb, leginkább meghatározó gazdasága,
a világpiac konjunktúrájának jelenleg is meg-
határozó ágense.

A Survey of Current Business rendszere-
sen közli az USA iparában realizált vállalati
profit nagyságát, valamint az értékesítéshez
(költség+profit) viszonyított arányát. Igaz, ez
a mutató nem a legjobb a profitráta, vagyis a
tõke jövedelmezõségének mérésére, mert
azonos árbevétel eltérõ technológiai szinten
és különbözõ ágazatokban nem egyforma
tõkebefektetést igényel. A profit rátáját he-
lyesen a lekötött tõkére vetített hozammal
mérhetjük. Mindazonáltal a nemzetgazdasági
szintû profit/árbevétel arány hosszú távú
alakulása utal a profit rátájának alakulására
is. A két arány ugyanis csak akkor változhat
ellentétesen, ha a növekvõ árbevételhez
csökkenõ arányú tõkebefektetés járul (vagy
fordítva), ami a technikai fejlõdés hosszú távú
törvényszerûségeinek és az áralakulás ten-
denciáinak ismeretében kizárható alternatíva.

A Survey of Current Business szerint8  te-
hát az amerikai vállalatok eladásokhoz viszo-
nyított adózás utáni profitja 1959 és 1991–
93 között nagy ingadozásokkal 8-ról 6 %-ra
csökkent, ezt követõen ismét megugrott, így
1999-ben az 1959-es szinten állt. Az adózás
elõtti profit (amely a termelés közvetlen jöve-
delmezõségére utal) azonban 1959 és 1993
között 16-ról 8 %-ra, azaz a felére (!) esett,
8 Az alábbi elemzés a Survey of Current Business
különbözõ (1996-2000-es) számaira épül.
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majd ezt követõen is csak 12 % körüli szint-
re nõtt 1999-ig. Vagyis a ténylegesen fel-
használható profit rátája csak azért nem csök-
kent, mert idõközben a tõkejövedelem adója
egyre csökkent. Más szóval: a profitráta
csökkenését az állami adópolitika változtat-
ta stagnálássá.

Az USA teljes profitja 1991-ben folyóáron
382,5 milliárd dollár volt. Ebbõl otthon kelet-
kezett 82 %, külföldrõl származott 18 %. 1999-
re az összes profit 2,3-szeresére nõtt, s ennek
12,3 %-a származott külföldrõl. (A profit tö-
megének növekedése különösen 1992 után
gyorsult fel.) Az, hogy az USA-ban elszámolt,
de külföldrõl származó profit aránya csök-
ken, az amerikai vállalatok nemzetközie-
sedésének növekedésére utal. Arra, hogy kü-
lönbözõ okok miatt növekvõ mértékben
külföldön tartják profitjukat (kedvezõ újra-
befektetési lehetõségek, kedvezõ adózás).

A 90-es években az ipar háttérbe szorult
a profit elõállításában. 1991-ben az amerikai
vállalatok otthon realizált profitja 30 %-ban
származott a feldolgozóiparból, 1998-ban
viszont már csak 24 %-ban. Ha a bruttó profi-
tot viszonyítjuk az ágazati GDP-hez, azt kap-
juk, hogy míg az iparban ez az arány 1992 és
1998 között 5,3 %-ról 7 %-ra nõtt, addig a
szolgáltatásokban (pénzügyi és nem pénz-
ügyi szolgáltatások) 10 %-ról 16,3 %-ra emel-
kedett. A szolgáltatásokban mûködtetett
tõke tehát nemcsak jobban jövedelmez, de
a jövedelmezõsége jobban is nõ az ipari
tõkéénél. Ennek oka kézenfekvõ: a szol-
gáltatások kevésbé tõke-, és sokkal inkább
munkaigényesek, mint az ipar, s mivel a tõke
csak munkával gyarapíthatja értékét, termé-
szetes (és a technikai fejlõdés hatásával ellen-
tétes), hogy nagyobb profit realizálását teszi
lehetõvé.

E tendenciák kielégítõ magyarázatához
azonban az USA gazdaságának, így minde-
nekelõtt munkaerõpiacának további vizsgá-
lata szükséges. Ezt utóbbi területre vetünk
egy pillantást az alábbi fejezetben.

MUNKAERÕPIACOK

Az amerikai munkaerõpiac helyzete

Az USA-ban 1992 és 1999 között a nem me-
zõgazdasági üzleti szektorokban az összes
foglalkoztatott egy órájára jutó kibocsátás
13,4 %-kal, az órabér 25,4 %-kal, de az egy-
ségnyi munkaerõköltség csak 10,6 %-kal
nõtt. Az órabér és az egységnyi munkaerõ-
költség növekedése közti nagy eltérést több
tényezõ magyarázhatja, a termelékenység
emelkedésétõl kezdve az egyéb bérterhek
csökkenésén át az intenzívebb munkáig,
túlmunkáig. Lássunk ezek közül néhányat!

A foglalkoztatottak kompenzációja 1992
és 1999 között a GDP 73,6 %-áról 70,1 %-ára
csökkent. Ezen belül 81,5 %-ról 83,9 %-ra nõtt
a bérek részesedése, tehát az egyéb kom-
penzációk aránya csökkent. A munkáltatók
folyóáron mindössze 600 millió dollárral
fizettek többet a társadalombiztosítási ala-
pokba 1999-ben, mint 7 évvel korábban. Ez
azt jelenteti, hogy arányaiban jelentõsen
csökkent a munkáltatók hozzájárulása a
munkavállalók nyugdíjbiztosításához. Eköz-
ben a profit adóterhe is mérséklõdött (35,6
%-ról 30,4 %-ra). A személyi jövedelmeket
a társadalombiztosítási és egyéb befizetések
az 1992-es 12,3 % helyett 1999-ben 14,8 %-
kal terhelték. Miközben tehát a profit terhei
(társadalombiztosítás, adó) csökkentek,
addig a személyi jövedelmek (ezek 60 %-
ban bérek) terhei nõttek.

A fogyasztói árindex és a foglalkoztatot-
tak összkompenzációjának növekedése
alapján megállapítható, hogy 1992 és 1999
között összesen is csak alig másfél száza-
lékkal nõtt az összes munkavállalónak kifi-
zetett javadalmazás reálértéke. A GDP de-
flátor és a profit alakulásából viszont kiderül,
hogy a bruttó profit reálértékben több mint
50, a nettó profit pedig több mint 55 %-kal
nõtt 7 év alatt.

Ha a bruttó profitot viszonyítjuk az alkal-
mazottaknak juttatott összes munkáltatói
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kifizetéshez (bér+társadalombiztosítási
hozzájárulás) azt kapjuk, hogy ez az arány
1992-rõl 1999-re 45 %-kal (11 %-ról 16 %-
ra) nõtt. A bruttó profit aránya a bérekhez és
fizetésekhez hasonló ütemben (13,5 %-ról
19,5 %-ra) emelkedett. Még jobban nõtt a
nettó (adózás utáni) profit aránya a teljes
munkaterhekhez, és (csak) a bérekhez és
fizetésekhez képest (ez utóbbinak 13,2 %-
át tette ki 1999-ben). Akárhogy is nézzük
tehát, az értéktöbbletráta, vagyis a profit/bér
arány, (amit az eufemizmusra nemigen hajló
Marx óta a kizsákmányolás fokmérõjeként
használnak) emelkedett. Mindez azt jelenti,
hogy az amerikai társadalom tõkével bíró
tagjainak jövedelme az e tõkét „mozgásba
hozó” tagjaival szemben az amerikai csoda
legutóbbi éveiben számottevõen emelke-
dett.

A fenti, korántsem teljes körû áttekintés-
bõl is látható, hogy az amerikai „csoda” a
növekvõ értéktöbbletrátán (tehát a növekvõ
kizsákmányoláson), a bérek és járulékaik
csökkenõ egységnyi reálértékén és a profit
csökkenõ terhein alapul.

A munkaerõpiacok szabályozása

A tõke világgazdasági triumfálása rosszat tett/
tesz a munkavállalóknak: szerte a világon
visszavesznek a már kivívott jogokból, hogy
az egységnyi tõkére jutó élõmunka arányá-
nak növelése, s egyben az egységnyi terme-
lésre esõ munkaerõ költségének csökken-
tése révén növeljék a profitot. Ez azzal jár,
hogy mind több munkát sajtolnak ki a mun-
kavállalókból, akik gyakran még örülnek is,
hogy egyáltalán van munkájuk.

A munkaerõpiaci, pontosabban munka-
vállalási és -végzési feltételek romlásáról van
szó. Ezt minden országban meg kell lépni,
ahol a magántõke, ezen belül különösen a
nemzetközi nagytõke befektetéseitõl várják,
várhatják (mert vele szembeni alternatívát
nem ismernek el) a gazdasági növekedést –
vagyis a kapitalizmusban. Ennek egyik pél-

dája Görögország, ahol a kormányok a 90-es
évek közepe óta lázas igyekezettel készül-
tek az EMU-ba, s az ehhez szükséges feltéte-
lek teljesítéséhez elengedhetetlen a tõke-
megtérülés javítása, ezen belül mindenek-
elõtt a munkaerõpiac „reformja”.

Görögország példája 9

A szóban forgó reformok összességükben a
görög munkavállalók mozgásterének csök-
kenésével, a munkaadó tõketulajdonosok-
nak kedvezõ szabályok bevezetésével jár-
tak. Mivel a globalizáció lényege a perifériák
és félperifériák centrumhoz kapcsolása, és
ez csak a beruházási feltételek (profitlehetõ-
ségek) javításával lehetséges, a görög mun-
kaerõpiac szabályozásának változásai jól
példázzák, mit is jelent a globalizáció a mun-
kajövedelembõl élõk számára.

A szociális partnerekkel való egyeztetés
után új munkatörvénykönyvet, s ennek alap-
ján reformcsomagot fogadtak el, amely az
OECD ajánlásainak vonalába vág. Lényege:

1. A bérnövekedés korlátozása. Az egy
fõre jutó reálbér 1998 és 2001 között évi
1,5-2,5 %-ot emelkedett. Ez, a javuló terme-
lékenységgel együtt az egységnyi munka-
erõköltségek reálértékének csökkenésében
realizálódott: ez 1998-ban még 1,2 %-kal
emelkedett, az ezt követõ 3 évben azonban
összesen 3,7 %-kal csökkent. Megjegyzen-
dõ, hogy a 90-es években a munkaerõ költ-
sége csak 1995-ben, 1997-ben és 1998-ban
nõtt valamelyest, a többi évben csökkent.10

2. A munkaerõpiac „flexibilitásának”,
magyarán a munkavállalók kiszolgáltatott-
ságának növelése. Ide tartozik a lehetséges
munkaórák számának növelése, amellyel
a munkaadót terhelõ túlóraköltségek csök-
kennek. Az új törvény szerint az alkalmazott
akár napi 10 órán át is dolgoztatható, akár 4
nap egymás után (a heti óraszám elérheti a

9 Ld. bõvebben Artner (2000/a)
10 European Economy No 72, 2001 Review, 324-
325. old.
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48-at), 6 hónapon át normál bérezéssel. A
plusz órákat a csak a következõ 6 hónapban
kell visszaadni a dolgozóknak. További mó-
dosítás volt a részmunka alkalmazási köré-
nek kiszélesítése mind a köz-, mind a ma-
gánszférában. A nagy munkanélküliséggel
sújtott területeken lehetõséget teremtettek
regionális (az ágazati, vállalati kollektív szer-
zõdésektõl eltérõ) munkaszerzõdések köté-
sére, amely megengedi a nemzeti béregyez-
ményben meghatározott minimálbéren
való alkalmazást.

Mindez azonban az OECD szerint még
mindig nem ad elegendõ rugalmasságot a
görög munkaerõpiacnak. 1998-as ajánlásai
szerint11  például oldani kell a családfõk fog-
lalkoztatásának védelmét, hogy a nõk és a
fiatalok nagyobb mértékben vállalhassanak
munkát. Ugyanezért sérelmezték, hogy ala-
csony a munkaerõpiaci forgalom, vagyis az
elbocsátott munkások száma, s így nagy a
munkatapasztalattal egyáltalán nem bírók
vagy régóta munka nélkül lévõk aránya.

Az OECD ajánlásainak sorába tartozott
továbbá a kezdõ bérek csökkentése, a tör-
vényesen megállapított „általános” mini-
málbér alatti foglalkoztatás, a társadalom-
biztosítási járulék (35 %) csökkentése, a
munkát vállaló nyugdíjasok nyugdíjának
csökkentése.

Tudni kell, hogy a bõkezûnek mondott
görög nyugdíjrendszer csak a kisebbség szá-
mára valóság. A nyugdíjak többsége igen
alacsony az OECD által szintén magasnak
talált bérekhez viszonyítva. Csak kevesek
járandósága magas.

Magyarország példája

Magyarországon, a szocializmusnak nevezett
rendszer maradványként – a térség más or-
szágaihoz hasonlóan – a törvény számos ren-
delkezéssel védte a munkavállalók érdekeit.
A rendszerváltás azonban nem hagyott alter-

natívát a globalizáció hatásaival szemben, s
nem is ésszerûtlenül a menekülés elõre
elvet, a globalizációs folyamatokhoz való
aktív alkalmazkodást tolta elõtérbe. Ez prak-
tikusan az EU-ba igyekvéssel magyarázható
liberalizációt, deregulációt jelentette, jelenti.
E folyamatnak éppúgy része a munkáltatók
érdekeit szem elõtt tartó munkaerõpiaci re-
form, mint Görögországban vagy bármely
más, hasonló utat járó országban.

A rendszerváltás óta Magyarországon
többször is módosították a munka törvény-
könyvét, 1999-ben például tízszer. A jogá-
szok szerint e módosítások túlnyomó több-
sége a munkavállalók hátrányára történt. Az
1989 elõttivel ellentétben a kormány a mun-
kavállalók érdekeit ért sérelmek miatt több
oldalról (szakszervezetek, ellenzék, szociális
partnerek) érkezõ tiltakozás ellenére  az ere-
deti javaslatokat vitte a parlament elé, amely
a változtatásokat a kormánykoalíció többségi
erejére támaszkodva 1999 augusztusában
meg is szavazta. Mivel a kormány, illetve a
parlament összetétele a szabad és demokra-
tikus választások eredményeként a nép aka-
ratát tükrözi, levonhatjuk a következtetést,
hogy a munka törvénykönyvének szigorí-
tását maguk a munkavállalók akarták.

De miben is álltak ezek a változtatások?12

Az éves szabadság korlátozásában, a munka-
vállaló kilépésének nehezítésében, a dolgo-
zók leltárfelelõsségének szigorításában, a
betegszabadság korlátozásában, a szakszer-
vezetek gyengítésében stb.

A munka törvénykönyvének módosítása
ezt követõen az EU-ra való hivatkozással
(„jogharmonizáció”)  tovább folyt. Jogi
szakértõk szerint azonban az EU irányelvei a
dolgozók munkahelyi védelmérõl szólnak,
minimumkövetelményeket állítanak föl, így
a magyar munkavállalók jogainak csorbításá-
hoz az EU nem lehet hivatkozási alap.13

11 OECD (1998) 73. old.

12 Ld bõvebben Török (1999)
13 A további módosításokról ld. Szõke (2000) és Török
(2000)
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Összefoglalás

A fejlett országok a kapitalizmus törvény-
szerûségének megfelelõen továbbra is mo-
nopolizálják a csúcstechnológiákat, ez nap-
jainkban a nem elektromos gépek gyártásá-
ban való fölényükben nyilvánul meg. A fej-
lõdõ országok ipari szerepének növekedése
csak kisebb, és a technológia fejlõdésére néz-
ve nem meghatározó részben ment a legfej-
lettebb centrumországok rovására. A fejlõ-
dõk statisztikai súlyának növekedése legin-
kább a volt szocialista országok térveszté-
sének, valamint a helybeli követõ jellegû
iparfejlõdési útnak és a transznacionális
vállalatok nemzetközi tevékenységének  (a
beszállítói hálózat és termelés kitelepítése
oda, ahol az erkölcsileg kopott tõkék az ala-
csony munka-, adó és egyéb költségek jóvol-
tából még gyümölcsöznek) következménye.

Sem a követõ jellegû „saját” iparosítás,
Sem a transznacionális tõke tevékenysége
nem új jelenség, hanem a piacgazdasághoz
már a globalizáció kora elõtt is elválasztha-
tatlanul hozzá tartozó összefüggésnek a fo-
lyománya. Annak, hogy az olyan világgazda-
ság, amelyben a termelõerõket elszigetel-
ten, parciális töredezettségben mûködtetik,
eleve hierarchikus: mûködését és azt, hogy
melyik ország hol foglal benne helyet, a hier-
archia csúcsán állók határozzák meg. Minél
jobban kiteljesedik a rendszer, annál zártab-
bak a kasztok, annál inkább csökken – az
amúgy is korlátozott – lehetõség a pozíció-
változást hozó felemelkedésre. A puszta em-
pirizmus is ezt bizonyítja, hiszen ha nem így
van, akkor mi magyarázza, hogy immár több
mint egy évszázada alig, fél évszázada pedig
egyáltalán nem változott az elit összetétele.
1980 és 1998 között a fejlett (Triád) és

fejlõdõ országok egy fõre jutó GDP-jének
aránya 18-szorosról 21-szeresre nõtt.14

A technológia fejlõdésével a gépesítettség
növekedésével jár a profit lekötött tõkére, a
termelésre vetített arányának hosszú távú
– ingadozásokkal tarkított –, tendencia jelle-
gû esése. Ezt csalhatatlanul bizonyítják az USA
adatai. A profitráta esését az egységnyi mun-
kaerõköltség csökkentésével (a bérek leszo-
rításával, a munka intenzifikálásával, fizetetlen
túlmunkával stb.) lehet egy ideig ellensú-
lyozni. Ez magyarázza a termelés kitelepíté-
sét az olcsó bérû országokba, illetve a fejlett
országok munkaerõpiaci reformjait. Az USA
esetében azonban jól látszik, hogy ezek a
trükkök csak ideiglenesen emelik meg a pro-
fitrátát, hosszabb távon legfeljebb az esését
csökkentik. A korábban jóléti rendszereket
kiépítõ országok adózási rendjében azonban
jelentõs tartalékok vannak: a profit adó- és
egyéb járulékterheinek csökkentése egy
ideig hatékonyan ellensúlyozhatja a bruttó
profitráta esését. Többek közt ez is fontos
oka az állam visszavonulásának, az általános
deregulációnak, amelyben egyébként hosz-
szabb távon komoly veszélyek rejlenek.

A munkaerõpiacok szabályozásának
változásai a magántõke mozgásszabadsá-
gának növelését szolgálják. Mivel pedig a
liberalizmus alapelve szerint „az én szabad-
ságom addig terjed, amíg a másik ember
szabadsága korlátot nem szab neki”, a mun-
káltatók szabadságfokának törvényi növe-
lése értelemszerûen a munkavállalók sza-
badságának csökkenésével jár.

Kulcsszavak: iparstruktúra, globalizáció,
transznacionális vállalat, nemzetközi mun-
kamegosztás, fejlõdõ országok, fejlett orszá-
gok, profitráta, munkaerõpiac

14 World Economic and Social Survey 1999, 261. old.
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