
73

Magyar Tudomány • 2012/1

72

nek előadásakor tízezreket mozgat meg (in-
kább kicsinyítettem, mint növeltem a szá mot).

Hogy mi ennek az oka? Hivatkozhatnék 
a mi ezredfordulónkon is lábra kapó kiliasz-
tikus hangulatokra. Nem biztos, hogy ez 
komoly érv, de ezen a nyomon haladva egy 
erősebb magyarázathoz is eljutunk. A válság, 
melyről egyre inkább tud juk, hogy nem 
egyszerűen gazdasági válság, hanem civilizá-
ciónk évtizedek óta mélyülő vál ságának része, 
fogékonnyá tesz minket Dan te világa iránt, 
mely a nagy középkori civilizáció küszöbön 
álló összeomlásának kifejeződése. Ezt Dante 
az emberiség végválságaként élte meg, s mi 
rokonlelkek vagyunk vele, a válság költőjével. 

De a Dante-reneszánsz nem új keletű. 
Alig van az európai irodalomnak klasszikusa, 
akinek a recepciója – mondjuk az utóbbi két 
évszázadban – az ő recepciójához lenne fog-
ható, s aki nemzedékről-nemzedékre szaka-
datlanul vonzaná magához a naiv olvasót. Ez 
is, mint mondtam, magyarázatot kíván. 

Befejezésül megkockáztatom: Az Isteni 
színjáték alapvető és a szerző által intencionált 
szó szerinti jelentése az, hogy bemutatja az 
isteni igazságszolgáltatás működését, és – zá-
rójelbe téve most a purgatóriumot – elénk 
tárja a kárhozat és az üdvözülés képét. Ettől 
elválaszthatatlan az a másik jelentés, melyet 
egy elterjedt közhely tükröz: valamely ször-
nyűségre azt szoktuk mondani, hogy az 
Dante fantáziájához méltó. Önrefe rencialitás 
ide vagy oda, bizonyosak lehetünk abban, 
hogy a Pokol fiktív világa, ahol a bor zalom 
legmagasabb fokával találkozunk, a tapaszta-
latot tükrözi, és nem hihetjük, hogy Dante 
képzelete a pokol leírásában mindannyiunk 
képzelőerejét és a történelmi valóságot is 
felülmúlta volna. Ugyanakkor hadd idézzem 
itt Alain Badiou egy Freudról írt, de Dantéra 
is vonatkoztatható mondatát: „Az emberi 

személyiség nyomorúságos boszorkánykony-
háit felemelni az örökkévalóságba, ehhez nem 
akármilyen teherbíró-képesség és zsenialitás 
kell”. Azok a tortúrák és kínok, melyeket a 
kárhozott lelkek elszenvednek, annak a képei, 
hogy az emberek mi mindent képesek való-
ban elkövetni az emberekkel szemben. Ez a 
realizmus teszi lehetővé, hogy a mindenkori 
olvasók saját tapasztalatuk fényében, „aktu-
alizálva” olvassák Dan te művét, s erre támasz-
kodva dolgozhassanak ki új legitim értelme-
zéseket. Így olvashatta Mandel stam a maga 
Gulag-ta pasztalata alapján bör tönénekként 
a Pokol-t, s így volt lehetséges, hogy London 
bombázásának jeleneteit Eliot a Pokol képei-
vel írja le. Ha valaha ki lehetett jelenteni, hogy 
Auschwitz után nem lehet többé verset írni, 
ez nem érvényes Az isteni színjáték-ra: sem a 
Pokol-ra, sem a Paradicsom-ra.  

Ezen a jelentéssíkon hogyan olvasandó a 
Paradicsom? Dante szavaival Az isteni színjáték 
három nagy részének egészében véve az em-
ber a tárgya, „amint érdemeket szerezve vagy 
érdemtelenül, szabad akaratának megfelelően, 
a jutalmazó vagy büntető igazságosság alá van 
vetve”. A Paradicsom a jutalmazó igazságosság 
érvényesülésének a helye. Az a hely, ahol az 
üdvözült lelkek szabadságon és egyenlőségen 
alapuló testvéri közösségében visszavonhatat-
lanul uralomra jut az erkölcsi, politikai és 
szociális értelemben vett igazságosság. Más 
szóval, ha nem volna logikailag ellentmon-
dásos az utópiával kapcsolatban „helyről” 
beszélni, a Paradicsom az utópia helye. A Po kol 
a condition humaine képe, a Paradicsom az 
ettől elválaszthatatlan utópikus képzeleté. 

Dante műve egyszerre elégíti ki a valóság 
és az utópia iránti szenvedélyünket.

Kulcsszavak: Isteni színjáték, Babits, filozófia, 
önértelmezés-önreferencia
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A közép-kelet-európai országok elmúlt két 
évtizedben tapasztalt fejlődésében meghatá-
rozó szerepet tölt be a külföldi tőke, amely 
különböző hatásmechanizmusokon keresztül 
alakítja a fogadó gazdaságokat. Tanulmá-
nyunk áttekinti a közvetlen külföldi befekte-
tések eredményeként létesült külföldi tulaj-
donú vállalatok irányából a hazai tulajdonú 
vállalatok felé irányuló, technológiai tovagyű-
rűzési hatásmechanizmusokon át érvényesü-
lő hatásokat vizsgáló kutatások eredményeit, 
és értékeli a külföldi tőke közép-kelet-európai 
gazdaságok fejlődésére gyakorolt jelentőségét.

1. A nemzetközi tőkeáramlás 
felgyorsulásának hatásai

A tőke nemzetközi áramlása felgyorsult az 
elmúlt két évtizedben, a külföldön befektetett 
és termelő működőtőke értéke 2006-ban 
meghaladta a világszinten megtermelt GDP 
25%-át, Európában mára eléri a GDP 40%-át. 
A külföldi tőke a fogadó gazdaságok adottsá-
gai, piacainak jellemzői, illetve a politikai-gaz-
dasági szabályozás jellegének függvényében 
eltérő módon befolyásolhatja azok jövedelem-
termelő képességét, piaci viszonyait, jólétét. 

Giorgio Barba Navaretti és Anthony J. 
Ve nables (2004) szerint a beáramló működő-

tőke megváltoztathatja a versenyt, illetve a 
tényezőkeresletet és a tényezőárakat a fogadó 
gazdaságokban, továbbá technológiai tova-
gyűrűzésen keresztül a hazai tulajdonú válla-
latok termelékenységének növekedését gene-
rálhatja. A külföldi közvetlen befektetések 
fogadó gazdaságra gyakorolt hatásait elemző 
empirikus vizsgálatok ezért e mikroszintű 
hatásmechanizmusok (ún. csatornák) beazo-
nosítására és az azokon keresztül érvényesülő 
hatások számszerűsítésére irányulnak. A 
külföldi működőtőke térnyerésével asszociált 
technológiai tovagyűrűzési hatásokról már 
számos kutatás prezentál megbízható ered-
ményeket, miközben viszonylag szerény a 
má sik két csatornán át érvényesülő hatások 
empirikus irodalma. 

A külföldi tőkének különös jelentősége 
van a közép-kelet-európai tranzíciós gazdasá-
gokban, amelyek a rendszerváltás után, a 
piacgazdasági átmenet kezdetén csekély hoz-
záféréssel rendelkeztek nemzetközi piacokhoz, 
szervesen nem integrálódtak a világpiacba, 
sze gények voltak tőkében és versenyképes 
tech nológiákban. Ezekben az országokban a 
külföldi tőkebeáramlás nagyban elősegítette 
a nem hatékony termelési struktúrák átala-
kítását, a munkaerő fenntartható foglalkozta-
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tását biztosító munkahelyek létrejöttét, a 
korszerű és versenyképes termelési technoló-
giák elterjedését és a nemzetközi piacokhoz 
való integrációt. E tekintetben viszonylag 
ho mogénnek tekinthető, korábban államszo-
cialista gazdasággal rendelkező, az Európai 
Unióhoz 2004-ben vagy az után csatlakozó 
közép-kelet-európai országok ideális környe-
zetet biztosítanak a külföldi jelenlét hatásai-
nak vizsgálatára. 

Jelen tanulmányban áttekintjük a külföl-
di közvetlen működőtőke beáramlása által a 
közép-kelet-európai országokban indukált 
technológiai tovagyűrűzési hatásokat, és ér-
tékeljük azok jelentőségét.

11. Működőtőke-beáramlás a közép-kelet- 
európai tranzíciós országokban

A közép-kelet-európai posztszocialista orszá-
gokban lezajlott rendszerváltás után, a ’90-es 
években mindenütt megtörtént a piacgazda-
ság kereteinek kiépítése és megszilárdítása, 
fokozatosan elmélyült a világpiaci integráció. 
A gazdaság átalakulásához és a hatékony 
termelés feltételeinek kialakításához jelentős 
mennyiségű tőkére, modern technológiákra 
és a világ piacaival való együttműködés felté-
teleinek megteremtésére volt szükségük ezek-
nek az országoknak. E folyamatot nagyban 
elősegítette a gazdasági nyitás és a jelentős 
mértékű külföldi termelőtőke beáramlása. A 
beáramló külföldi tőkét a piacgazdasági mű-
ködés feltételeihez szükséges relatíve megbíz-
ható jogi, szabályozási intézményrendszer 
fo gadta, a munkaerő képzettsége jellemzően 
biztosította a modern termelési technológiák 
működtetéséhez szükséges tudást, vagy alapot 
szolgáltatott az ahhoz szükséges képzésre, be-
tanításra. 

Az államszocialista berendezkedésből az 
1990-es évek elején piacgazdaságira váltó, ko-

rábban KGST-tag közép-kelet-európai tran-
zíciós országokban a külföldi működőtő ke 
nagyarányú beáramlása és gazdasági térnyeré-
se figyelhető meg a ’90-es években és azután is. 

A külföldi tőkéért folytatott verseny korai 
nyertesei Magyarország és Lengyelország, 
majd a – kezdetben a hazai tulajdont előtér-
be helyező, a gazdaság gyors modernizációját 
hátráltató – sikertelen privatizációs politikáról 
külföldi befektetéseket ösztönző rezsimre 
váltó Csehország is felzárkózott a legnagyobb 
tőkeimportőrök körébe. 

A külföldi működődőke-állomány egy 
fő re vetített értékét tekintve 1996–2000 között 
hazánk volt az FDI-ban (foreign direct invest-
ment) relatíve leggazdagabb ország a későb-
biekben az EU-hoz csatlakozó közép-kelet-
európai posztszocialista államok körében. Az 
elmúlt nyolc évben a Cseh Köztársaság és 
Észtország tekinthető a külföldi tőkéért folyó 
verseny relatív nyerteseinek, jóllehet a 2008. 
évi válságig hazánk is folyamatosan a felső 
har madban teljesített. A külföldi tőkeállo-
mány egy lakosra vetített értéke alapján Ro-
mániát tekinthetjük sereghajtónak (1. ábra).

A külföldi tőkeimportot – jóllehet orszá-
gonként eltérő időszakban és intenzitással – 
tudatos gazdaságpolitikák ösztönözték, ame-
lyek sikerességéről az országok gyors fejlődé-
se és a fejlett nyugati gazdaságokhoz való 
felzárkózásuk tesz tanúbizonyságot.

111. A külföldi tőke mint a fejlődés 
és felzárkózás motorja

A fejlett „nyugati” technológiától korábban 
elzárt, a világpiactól elszigetelten fejlődő, 
államszocialista termelést folytató közép-ke-
let-európai gazdaságok esetében a beáramló 
külföldi tőke a fejlett technológia megteste-
sítőjeként, modern szervezési és menedzs-
ment módszerek és a nemzetközi piacokhoz 

való hozzáférés csatornáinak hordozójaként 
jelentős változásokat generált a gazdaság 
szerkezetében és az ágazatok versenyképessé-
gében. A közvetlen külföldi befektetések 
hatásait a közép-kelet-európai országokban 
többen és többféle módszerrel vizsgálták a 
2000-es évek folyamán. Alább e tanulmányok 
eredményeinek áttekintésével adunk képet a 
feltárt hatásokról.

Az elméleti kutatás legtöbbször alapvetés-
ként kezeli, hogy a külföldi befektetések révén 
létrejövő/átalakuló vállalatoknak a külföldi 
tulajdonnal együtt járó fejlettebb technológia 
(ideértve a magasabb termelékenységet biz-
tosító szellemi tulajdont, korszerűbb szerve-

zési és menedzsment módszereket, illetve a 
nagyobb hozzáadott értéket biztosító licensze-
ket, illetve marketing eszközöket) verseny-
előnyt biztosít a fogadó gazdaságokban. Az 
empirikus kutatás főárama ezért egyre fino-
mabb adatokon és megbízhatóbb elemzési 
módszerekkel törekedik ennek az – elmélet-
alkotás szempontjából kiemelkedően fontos 

– jelenségnek a visszaigazolására. További 
vizsgálati irány – például technológiai tova-
gyűrűző hatásokon át – a versenyelőny erodá-
lódásának, illetve megtartásának vizsgálata. E 
témakörökben rendelkezünk viszonylag jó 
minőségű, megbízható eredményekkel a vizs-
gált közép-kelet-európai országokra is.

1. ábra • Külföldi közvetlen befektetésből származó tőkeállomány 
egy főre vetített értékének alakulása (USD, folyó áron)

Forrás: World Investment Report, 2010
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tását biztosító munkahelyek létrejöttét, a 
korszerű és versenyképes termelési technoló-
giák elterjedését és a nemzetközi piacokhoz 
való integrációt. E tekintetben viszonylag 
ho mogénnek tekinthető, korábban államszo-
cialista gazdasággal rendelkező, az Európai 
Unióhoz 2004-ben vagy az után csatlakozó 
közép-kelet-európai országok ideális környe-
zetet biztosítanak a külföldi jelenlét hatásai-
nak vizsgálatára. 

Jelen tanulmányban áttekintjük a külföl-
di közvetlen működőtőke beáramlása által a 
közép-kelet-európai országokban indukált 
technológiai tovagyűrűzési hatásokat, és ér-
tékeljük azok jelentőségét.

11. Működőtőke-beáramlás a közép-kelet- 
európai tranzíciós országokban

A közép-kelet-európai posztszocialista orszá-
gokban lezajlott rendszerváltás után, a ’90-es 
években mindenütt megtörtént a piacgazda-
ság kereteinek kiépítése és megszilárdítása, 
fokozatosan elmélyült a világpiaci integráció. 
A gazdaság átalakulásához és a hatékony 
termelés feltételeinek kialakításához jelentős 
mennyiségű tőkére, modern technológiákra 
és a világ piacaival való együttműködés felté-
teleinek megteremtésére volt szükségük ezek-
nek az országoknak. E folyamatot nagyban 
elősegítette a gazdasági nyitás és a jelentős 
mértékű külföldi termelőtőke beáramlása. A 
beáramló külföldi tőkét a piacgazdasági mű-
ködés feltételeihez szükséges relatíve megbíz-
ható jogi, szabályozási intézményrendszer 
fo gadta, a munkaerő képzettsége jellemzően 
biztosította a modern termelési technológiák 
működtetéséhez szükséges tudást, vagy alapot 
szolgáltatott az ahhoz szükséges képzésre, be-
tanításra. 

Az államszocialista berendezkedésből az 
1990-es évek elején piacgazdaságira váltó, ko-

rábban KGST-tag közép-kelet-európai tran-
zíciós országokban a külföldi működőtő ke 
nagyarányú beáramlása és gazdasági térnyeré-
se figyelhető meg a ’90-es években és azután is. 

A külföldi tőkéért folytatott verseny korai 
nyertesei Magyarország és Lengyelország, 
majd a – kezdetben a hazai tulajdont előtér-
be helyező, a gazdaság gyors modernizációját 
hátráltató – sikertelen privatizációs politikáról 
külföldi befektetéseket ösztönző rezsimre 
váltó Csehország is felzárkózott a legnagyobb 
tőkeimportőrök körébe. 

A külföldi működődőke-állomány egy 
fő re vetített értékét tekintve 1996–2000 között 
hazánk volt az FDI-ban (foreign direct invest-
ment) relatíve leggazdagabb ország a későb-
biekben az EU-hoz csatlakozó közép-kelet-
európai posztszocialista államok körében. Az 
elmúlt nyolc évben a Cseh Köztársaság és 
Észtország tekinthető a külföldi tőkéért folyó 
verseny relatív nyerteseinek, jóllehet a 2008. 
évi válságig hazánk is folyamatosan a felső 
har madban teljesített. A külföldi tőkeállo-
mány egy lakosra vetített értéke alapján Ro-
mániát tekinthetjük sereghajtónak (1. ábra).

A külföldi tőkeimportot – jóllehet orszá-
gonként eltérő időszakban és intenzitással – 
tudatos gazdaságpolitikák ösztönözték, ame-
lyek sikerességéről az országok gyors fejlődé-
se és a fejlett nyugati gazdaságokhoz való 
felzárkózásuk tesz tanúbizonyságot.

111. A külföldi tőke mint a fejlődés 
és felzárkózás motorja

A fejlett „nyugati” technológiától korábban 
elzárt, a világpiactól elszigetelten fejlődő, 
államszocialista termelést folytató közép-ke-
let-európai gazdaságok esetében a beáramló 
külföldi tőke a fejlett technológia megteste-
sítőjeként, modern szervezési és menedzs-
ment módszerek és a nemzetközi piacokhoz 

való hozzáférés csatornáinak hordozójaként 
jelentős változásokat generált a gazdaság 
szerkezetében és az ágazatok versenyképessé-
gében. A közvetlen külföldi befektetések 
hatásait a közép-kelet-európai országokban 
többen és többféle módszerrel vizsgálták a 
2000-es évek folyamán. Alább e tanulmányok 
eredményeinek áttekintésével adunk képet a 
feltárt hatásokról.

Az elméleti kutatás legtöbbször alapvetés-
ként kezeli, hogy a külföldi befektetések révén 
létrejövő/átalakuló vállalatoknak a külföldi 
tulajdonnal együtt járó fejlettebb technológia 
(ideértve a magasabb termelékenységet biz-
tosító szellemi tulajdont, korszerűbb szerve-

zési és menedzsment módszereket, illetve a 
nagyobb hozzáadott értéket biztosító licensze-
ket, illetve marketing eszközöket) verseny-
előnyt biztosít a fogadó gazdaságokban. Az 
empirikus kutatás főárama ezért egyre fino-
mabb adatokon és megbízhatóbb elemzési 
módszerekkel törekedik ennek az – elmélet-
alkotás szempontjából kiemelkedően fontos 

– jelenségnek a visszaigazolására. További 
vizsgálati irány – például technológiai tova-
gyűrűző hatásokon át – a versenyelőny erodá-
lódásának, illetve megtartásának vizsgálata. E 
témakörökben rendelkezünk viszonylag jó 
minőségű, megbízható eredményekkel a vizs-
gált közép-kelet-európai országokra is.

1. ábra • Külföldi közvetlen befektetésből származó tőkeállomány 
egy főre vetített értékének alakulása (USD, folyó áron)

Forrás: World Investment Report, 2010
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111.1. Külföldi tulajdon és termelékenységi előny 
A hazai és külföldi tulajdonú vállalatok ter-
melékenysége közötti különbséget gyakorlati-
lag minden leíró statisztika visszaigazolja. Az 
egyszerű átlagok alapján történő összehason-
lítás ugyanakkor nem számol a vállalati terme-
lékenységet befolyásoló számos tényező he-
terogenitásával (például: a külföldi vállalatok 
nagyobbak, így – eltérő mérethatékonyság 
vagy más szempontok miatt – nem hasonlít-
hatóak össze a kisebb hazai vállalatokkal). 
Ezért a termelékenység különbségének tény-
leges megméréséhez és visszaigazolásához 
részletesebb, a tulajdon és a termelékenység-
prémium közötti oksági kapcsolatot minden 
más releváns tényező hatását kiszűrve igazol-
ni képes regressziós becslések szükségesek. 

Ilyen, elemi vállalati adatok időben össze-
kapcsolt (panel) adatbázisain, korszerű öko-
nometriai hatásvizsgálati módszerekkel iga-
zolja a külföldi tulajdonú vállalatok maga-
sabb termelékenységét Jozef Konings (2000) 
Lengyelországban, Elvisa Torlak (2004) és 

Juraj Stančik (2007) Csehországban (bár Si-
meon Djankov és Bernard Hoekman [2000] 
arra hívják fel a figyelmet, hogy a külföldi 
befektetők „kimazsolázzák” a jobban teljesítő 
vállalatokat, így a látszólagos termelékenysé-
gi különbség valójában mintaszelekcióra 
vezethető vissza). J. David Brown és szerző-
társai (2004) a külföldi tulajdonba kerülő 
privatizált vállalatok jelentős termelékenysé-
gi előnyét azonosítják Romániában. Magyar-
ország esetében Békés Gábor és szerzőtársai 
(2009), Litvániában Beata Smarzynska Javor-
cik (2004) ad bizonyságot szignifikáns, a 
külföldi tulajdonra visszavezethető termelé-
kenységi előnyről.

Elvisa Torlak (2004) a külföldi tulajdonú 
vállalatok termelékenységi hátrányáról szá-
mol be Bulgáriában. Ennek lehetséges ma-
gyarázataként fogalmazza meg, hogy a kül-
földiek kevésbé ismerik a helyi szabályozást, 
kultúrát és piaci viszonyokat, így nem tudnak 
olyan hatékonyan termelni, mint az inkum-
bens vállalatok. Egy másik lehetséges magya-

2. ábra • Vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP (EU–27=100%) Forrás: Eurostat

rázat a hazai vállalatokat kedvezményező 
ver senyszabályozás.

A külföldi tulajdonú vállalatok termelé-
kenységi előnye feltétele annak, hogy jelenlé-
tük a fogadó gazdaság hazai tulajdonú válla-
latainak termelékenységét – technológiai to-
vagyűrűzés okán – elősegíthesse. Ezért volt 
szükséges a termelékenységi hatások vizsgála-
ta előtt a hatás létezésének előfeltételét igazolni.

111.2. A külföldi termelékenységi előny ero-
dálódása – technológiai tovagyűrűzés • A foga-
dó gazdaságban működő hazai tulajdonú 
vállalatoknál termelékenyebb külföldi tulaj-
donú vállalatok pozitívan és negatívan is 
hathatnak a fogadó ágazat, gazdaság verseny-
képességére. Pozitív hatás adódik, amennyi-
ben a fogadó gazdaság hazai tulajdonú és ke-
vésbé termelékeny vállalatai képesek tanulni 
a külföldiektől (például: külföldi vállalatok a 
beszállítóikká váló hazai vállalatoknak fejlet-
tebb termelési know-how-t, technológiát ad-
nak át, vagy a hazai vállalatok képesek a látott 
mintákat – például: menedzsment és marke-
ting módszerek – lemásolni, átvenni és alkal-
mazni, vagy képesek a hatékonyabb termelést 
biztosító tudást magukban hordozó alkalma-
zottakat „átcsábítani”). Ilyen esetben a külföl-
diek termelékenységi előnye idővel erodálód-
hat, jelezve, hogy a hazai tulajdonú vállalatok 
felzárkóztak, és termelékenységükkel együtt 
versenyképességük is nőtt. Ha azonban a 
kül földi tulajdonú vállalatok képesek „meg-
védeni” termelékenységi előnyüket biztosító 
tudásukat, versenyelőnyük okán piaci része-
sedésük nő. Ez esetben – kezdetben változat-
lan piacméretet, vásárlóerőt feltételezve – a 
hazai vállalatok egy része azonnal kilépésre 
kényszerül a piacról, más vállalatok termelé-
sének átlagköltsége – méretgazdaságosságot 
feltételezve – a hatékonyabban termelő, így 
olcsóbb termékekkel a vásárlók egy részét 

„át csábító” külföldi vállalatok megjelenése 
miatt csökkenő értékesítésük okán megnő, 
termelékenységük romlik, ez pedig a hazai–
külföldi termelékenységi különbségek növe-
kedéséhez (és gyakran párhuzamosan a hazai 
tulajdonú vállalatok megszűnéséhez) vezethet. 
Ezeket negatív hatásként azonosítjuk. 

Beata Smarzynska Javorcik (2004) bizo-
nyította először meggyőzően a technológiai 
tovagyűrűzési hatások jelenlétét, megmutat-
ta, hogy a külföldi tőke Litvániában az egész 
gazdaság termelékenységét és versenyképes-
ségét pozitívan befolyásolta. Halpern László 
és Muraközy Balázs (2007), valamint Békés 
Gábor és szerzőtársai (2009) Magyarországon 
igazolják vissza a külföldi működőtőke-befek-
tetések technológiai tovaterjedésén keresztül 
a hazai tulajdonú vállalatok termelékenysé-
gére gyakorolt pozitív hatásait. Jan Hageme-
jer és Marcin Kolasa (2008) hasonló jelenség-
ről számol be Lengyelországban.

Simeon Djankov és Bernard Hoekman 
(2000), valamint Elvisa Torlak (2004) a kül-
földi és hazai tulajdonú vállalatok termelé-
kenysége közötti különbség növekedését 
(ne gatív hatás) mutatják be Csehországban. 
Ugyanitt Juraj Stančik (2007) azt igazolja, 
hogy bár a külföldi jelenlét mellett csökken 
a hazai tulajdonú vállalatok növekedési üte-
me, a korábban hazai tulajdonú vállalatok 
külföldiek által történő felvásárlása esetében 
azonosítható kisebb mértékű, a hazai tulaj-
donú vállalatok termelékenységének növeke-
désében és a hazai-külföldi termelékenységi 
rés csökkenésében megragadható pozitív 
ha tás. Juraj Stančik (2008), Beata Smarzynska 
Javorcik és Mariana Spatareanu (2006) Cseh-
országban, valamint Milena Gradeva (2010) 
Bulgáriában is megerősítik, hogy a külföldi 
akvizíciók esetében jellemzőbb és nagyobb 
mértékű tovagyűrűzési hatás adódik. 
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111.1. Külföldi tulajdon és termelékenységi előny 
A hazai és külföldi tulajdonú vállalatok ter-
melékenysége közötti különbséget gyakorlati-
lag minden leíró statisztika visszaigazolja. Az 
egyszerű átlagok alapján történő összehason-
lítás ugyanakkor nem számol a vállalati terme-
lékenységet befolyásoló számos tényező he-
terogenitásával (például: a külföldi vállalatok 
nagyobbak, így – eltérő mérethatékonyság 
vagy más szempontok miatt – nem hasonlít-
hatóak össze a kisebb hazai vállalatokkal). 
Ezért a termelékenység különbségének tény-
leges megméréséhez és visszaigazolásához 
részletesebb, a tulajdon és a termelékenység-
prémium közötti oksági kapcsolatot minden 
más releváns tényező hatását kiszűrve igazol-
ni képes regressziós becslések szükségesek. 

Ilyen, elemi vállalati adatok időben össze-
kapcsolt (panel) adatbázisain, korszerű öko-
nometriai hatásvizsgálati módszerekkel iga-
zolja a külföldi tulajdonú vállalatok maga-
sabb termelékenységét Jozef Konings (2000) 
Lengyelországban, Elvisa Torlak (2004) és 

Juraj Stančik (2007) Csehországban (bár Si-
meon Djankov és Bernard Hoekman [2000] 
arra hívják fel a figyelmet, hogy a külföldi 
befektetők „kimazsolázzák” a jobban teljesítő 
vállalatokat, így a látszólagos termelékenysé-
gi különbség valójában mintaszelekcióra 
vezethető vissza). J. David Brown és szerző-
társai (2004) a külföldi tulajdonba kerülő 
privatizált vállalatok jelentős termelékenysé-
gi előnyét azonosítják Romániában. Magyar-
ország esetében Békés Gábor és szerzőtársai 
(2009), Litvániában Beata Smarzynska Javor-
cik (2004) ad bizonyságot szignifikáns, a 
külföldi tulajdonra visszavezethető termelé-
kenységi előnyről.

Elvisa Torlak (2004) a külföldi tulajdonú 
vállalatok termelékenységi hátrányáról szá-
mol be Bulgáriában. Ennek lehetséges ma-
gyarázataként fogalmazza meg, hogy a kül-
földiek kevésbé ismerik a helyi szabályozást, 
kultúrát és piaci viszonyokat, így nem tudnak 
olyan hatékonyan termelni, mint az inkum-
bens vállalatok. Egy másik lehetséges magya-

2. ábra • Vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP (EU–27=100%) Forrás: Eurostat

rázat a hazai vállalatokat kedvezményező 
ver senyszabályozás.

A külföldi tulajdonú vállalatok termelé-
kenységi előnye feltétele annak, hogy jelenlé-
tük a fogadó gazdaság hazai tulajdonú válla-
latainak termelékenységét – technológiai to-
vagyűrűzés okán – elősegíthesse. Ezért volt 
szükséges a termelékenységi hatások vizsgála-
ta előtt a hatás létezésének előfeltételét igazolni.

111.2. A külföldi termelékenységi előny ero-
dálódása – technológiai tovagyűrűzés • A foga-
dó gazdaságban működő hazai tulajdonú 
vállalatoknál termelékenyebb külföldi tulaj-
donú vállalatok pozitívan és negatívan is 
hathatnak a fogadó ágazat, gazdaság verseny-
képességére. Pozitív hatás adódik, amennyi-
ben a fogadó gazdaság hazai tulajdonú és ke-
vésbé termelékeny vállalatai képesek tanulni 
a külföldiektől (például: külföldi vállalatok a 
beszállítóikká váló hazai vállalatoknak fejlet-
tebb termelési know-how-t, technológiát ad-
nak át, vagy a hazai vállalatok képesek a látott 
mintákat – például: menedzsment és marke-
ting módszerek – lemásolni, átvenni és alkal-
mazni, vagy képesek a hatékonyabb termelést 
biztosító tudást magukban hordozó alkalma-
zottakat „átcsábítani”). Ilyen esetben a külföl-
diek termelékenységi előnye idővel erodálód-
hat, jelezve, hogy a hazai tulajdonú vállalatok 
felzárkóztak, és termelékenységükkel együtt 
versenyképességük is nőtt. Ha azonban a 
kül földi tulajdonú vállalatok képesek „meg-
védeni” termelékenységi előnyüket biztosító 
tudásukat, versenyelőnyük okán piaci része-
sedésük nő. Ez esetben – kezdetben változat-
lan piacméretet, vásárlóerőt feltételezve – a 
hazai vállalatok egy része azonnal kilépésre 
kényszerül a piacról, más vállalatok termelé-
sének átlagköltsége – méretgazdaságosságot 
feltételezve – a hatékonyabban termelő, így 
olcsóbb termékekkel a vásárlók egy részét 

„át csábító” külföldi vállalatok megjelenése 
miatt csökkenő értékesítésük okán megnő, 
termelékenységük romlik, ez pedig a hazai–
külföldi termelékenységi különbségek növe-
kedéséhez (és gyakran párhuzamosan a hazai 
tulajdonú vállalatok megszűnéséhez) vezethet. 
Ezeket negatív hatásként azonosítjuk. 

Beata Smarzynska Javorcik (2004) bizo-
nyította először meggyőzően a technológiai 
tovagyűrűzési hatások jelenlétét, megmutat-
ta, hogy a külföldi tőke Litvániában az egész 
gazdaság termelékenységét és versenyképes-
ségét pozitívan befolyásolta. Halpern László 
és Muraközy Balázs (2007), valamint Békés 
Gábor és szerzőtársai (2009) Magyarországon 
igazolják vissza a külföldi működőtőke-befek-
tetések technológiai tovaterjedésén keresztül 
a hazai tulajdonú vállalatok termelékenysé-
gére gyakorolt pozitív hatásait. Jan Hageme-
jer és Marcin Kolasa (2008) hasonló jelenség-
ről számol be Lengyelországban.

Simeon Djankov és Bernard Hoekman 
(2000), valamint Elvisa Torlak (2004) a kül-
földi és hazai tulajdonú vállalatok termelé-
kenysége közötti különbség növekedését 
(ne gatív hatás) mutatják be Csehországban. 
Ugyanitt Juraj Stančik (2007) azt igazolja, 
hogy bár a külföldi jelenlét mellett csökken 
a hazai tulajdonú vállalatok növekedési üte-
me, a korábban hazai tulajdonú vállalatok 
külföldiek által történő felvásárlása esetében 
azonosítható kisebb mértékű, a hazai tulaj-
donú vállalatok termelékenységének növeke-
désében és a hazai-külföldi termelékenységi 
rés csökkenésében megragadható pozitív 
ha tás. Juraj Stančik (2008), Beata Smarzynska 
Javorcik és Mariana Spatareanu (2006) Cseh-
országban, valamint Milena Gradeva (2010) 
Bulgáriában is megerősítik, hogy a külföldi 
akvizíciók esetében jellemzőbb és nagyobb 
mértékű tovagyűrűzési hatás adódik. 
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Azon külföldi tulajdonú vállalatok, ame-
lyek (jellemzően olyan zöldmezős beruházá-
sok formájában jönnek létre és működnek, ) 
kizárólag exportra termelnek, szin te kizárólag 
importált nyersanyagokból vagy félkész ter-
mékekből állítanak elő exportcikkeket, kihasz-
nálva a fogadó gazdaság munkaerejét és egyéb 
adottságait (például adókedvezmények), nem 
integrálódnak szervesen a fogadó gazda ság ba, 
és annak piacait sem befolyásolják. Ilyen tí-
pusú külföldi tulajdonú vállalatok erő södő 
jelenléte okán adódó, növekvő hazai-külföldi 
termelékenységi különbségek önmagukban 
nem feltétlenül jelentik a hazai piacra terme-
lő hazai tulajdonú vállalatok kiversenyzését, 
azaz nem feltétlen bizonyítékai negatív hatá-
soknak. Negatív ha tásként azonban minden-
képpen azonosítható az, hogy e típusú kül-
földi termelőtőke és tulajdon nem generálja 
a fogadó gazdaság fejlődését, a pozitív tova-
gyűrűzési hatások el maradnak.

Míg Elvisa Torlak (2004) negatív hatást 
azonosít Romániában, Beata Smarzynska 
Ja vorcik és szerzőtársai (2004) arra mutatnak 
rá, hogy a tovagyűrűzési hatás jellegét befo-
lyásolja a külföldi tulajdonos származási helye, 
ugyanis pozitív hatások csak az amerikai és 
ázsiai vállalatok részéről adódnak ágazaton 
be lül, beszállítóik irányában (hátrafelé irányu-
ló kapcsolatokon, ún. backward linkage-eken 
keresztül), míg az európai tulajdonú vállala-
tok és beszállítóik közötti termelékenységi 
különbség nő (ez a jelenség vélelmezhetően 
összefügg a versenyhatások érvényesülésével 
is). Jozef Konings (2000) Romániában és 
Bul gáriában a hazai és külföldi tulajdonú 
vál lalatok termelékenysége közötti különbség 
növekedését (negatív hatás) azonosítja, ugyan-
akkor amellett érvel, hogy ez a hatás csak a 
piacgazdasági átmenet és struktúraváltás idő-
szakában létezik, majd időben előrehaladva 

eltűnik, mivel a hatékony külföldi vállalatok 
kiversenyzik a nem hatékonyan termelő ha-
zai tulajdonú vállalatokat, és a piac megtisz-
tulása után a gazdaság egy magasabb terme-
lékenységi szinten, versenyképesebb egyen-
súlyban állapodik meg. (Ugyanakkor nem 
zárható ki, hogy a negatív hatást felerősíti a 
termelékenyebb vállalatok külföldi befekte-
tők által történő „kimazsolázásából” adódó 
mintaszelekció is.)

A külföldi jelenlétből adódó technológiai 
átterjedések hatásait vizsgáló empirikus iro-
dalmat Tomáš Havránek és Zuzana Iršová 
(2010) tekintette át részletesen, és metaelem-
zéssel értékelte az eddigi eredményeket. Arra 
mutatnak rá, hogy az elemzések eredményei, 
illetve a kimutatott hatások nagysága, erős-
sége érzékeny az alkalmazott módszertanra 
és különösképpen az elemzéshez felhasznált 
adatok jellemzőire. Miközben ágazati, illetve 
keresztmetszeti adatbázisok alapján pozitív 
tovagyűrűzés adódik, a külföldi vállalatok 
belépését és más – hazai – vállalatokra gya-
korolt hatásuk jobb megfigyelését lehetővé 
tevő panel adatbázisokon lefolytatott elem-
zések kisebb és változó előjelű tovagyűrűzés-
ről számolnak be. 

111.3. A fogadó országok termelékenységének 
és versenyképességének javulása • A külföldi 
tő kebeáramlás eredményeként tehát adódhat 
technológia-átterjedés, ami a hazai-külföldi 
termelékenységi rés csökkenését, a fogadó 
ágazat, illetve a fogadó gazdaság termelékeny-
ségének és versenyképességének javulását 
eredményezheti. Ez azonban csak néhány 
közép-kelet-európai országban történt meg 
a fent idézett vizsgálatok eredményei alapján. 
A külföldi közvetlen tőkebefektetések növel-
ték a fogadó ágazatok és a teljes fogadó gazda-
ság termelékenységét Magyarországon, Len-
gyelországban és Litvániában. Csehországban 

és Romániában csak részleges – külföldi 
vállalatok felől hazai tulajdonú vállalatok felé 
irányuló technológiai tovagyűrűzés által ered-
ményezett – pozitív, a hazai tulajdonú válla-

latok termelékenységét növelő hatások azo-
nosíthatóak, amelyeket más negatív hatások 
(például: a külföldi tulajdonú vállalatok ter-
melékenységi előnyére visszavezethető kiver-

     Ország  A külföldi közvetlen tőkebefektetések hatásai a hazai tulajdonú vállalatok  
   termelékenységére (technológiai tovagyűrűzési hatások)

 Bulgária  Negatív hatások
  • Torlak (2004): a külföldi tulajdonú vállalatok nem termelékenyebbek 
   a hazai tulajdonúaknál;
  • Torlak (2004), Konings (2000): a hazai–külföldi termelékenységi különbségek  
   nőnek a termelékenyebb külföldi vállalatok megjelenésével (negatív hatás);
 Csehország  Vegyes tapasztalatok, nincs egyértelmű pozitív hatás;
  • Torlak (2004): a külföldi tulajdonú vállalatok termelékenyebbek a hazaiaknál;
  • Torlak (2004), Djankov és Hoekman (2000): hazai–külföldi termelékenységi 
   különbség nő a termelékenyebb külföldi vállalatok megjelenésével (negatív hatás);
  • Stančik (2008): a zöldmezős beruházás technológiai tovagyűrűző hatása negatív, 
   a hazai tulajdonú vállalatok külföldi akvizícióinak viszont pozitív, de a hatások  
   eredője 0;
  • Javorcik és Spatareanu (2006): nem szignifikáns, azaz nem azonosítható 
   a (pozitív) technológiai tovagyűrűzési hatás;
 Lengyelország Pozitív termelékenységi hatás
  • Konings (2000): a külföldi tulajdonú vállalatok termelékenyebbek a hazaiaknál;
  • Hagemejer és Kolasa  (2008): a külföldi tőkebeáramlás termelékenység 
   növekedést eredményez a hazai tulajdonú vállalatoknál is (pozitív technológiai 
   tovagyűrűzési hatás);
 Litvánia Pozitív termelékenységi hatás
  • Javorcik (2004): a külföldi tulajdonú vállalatok termelékenyebbek a hazaiaknál;
  • Javorcik (2004): a külföldi tőkebeáramlás termelékenységnövekedést eredményez 
   a hazai tulajdonú vállalatoknál is (pozitív technológiai tovagyűrűzési hatás);
 Magyarország Pozitív termelékenységi hatás
  • Békés és szerzőtársai (2009): a külföldi tulajdonú vállalatok; 
   termelékenyebbek, mint a hazaiak;
  • Halpern és Muraközy (2007): a külföldi tőkebeáramlás termelékenységnöveke- 
   dést eredményez a hazai tulajdonú vállalatoknál is (pozitív technológiai 
   tovagyűrűzési hatás);
 Románia Vegyes tapasztalatok, nincs egyértelmű pozitív hatás
  • Konings (2000), Torlak (2004): hazai–külföldi termelékenységi különbségek 
   nőnek a termelékenyebb külföldi vállalatok megjelenésével (negatív hatás);
  • Javorcik és szerzőtársai (2004): ázsiai és amerikai tulajdonú vállalatok hazai 
   tulajdonú beszállítóinál kimutatható pozitív technológiai tovagyűrűzés, európai 
   tulajdonú külföldi vállalatok beszállítóinál negatív hatás adódik.

1. táblázat • az FDI hatásai a vizsgált közép-kelet-európai országokban – áttekintés
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Azon külföldi tulajdonú vállalatok, ame-
lyek (jellemzően olyan zöldmezős beruházá-
sok formájában jönnek létre és működnek, ) 
kizárólag exportra termelnek, szin te kizárólag 
importált nyersanyagokból vagy félkész ter-
mékekből állítanak elő exportcikkeket, kihasz-
nálva a fogadó gazdaság munkaerejét és egyéb 
adottságait (például adókedvezmények), nem 
integrálódnak szervesen a fogadó gazda ság ba, 
és annak piacait sem befolyásolják. Ilyen tí-
pusú külföldi tulajdonú vállalatok erő södő 
jelenléte okán adódó, növekvő hazai-külföldi 
termelékenységi különbségek önmagukban 
nem feltétlenül jelentik a hazai piacra terme-
lő hazai tulajdonú vállalatok kiversenyzését, 
azaz nem feltétlen bizonyítékai negatív hatá-
soknak. Negatív ha tásként azonban minden-
képpen azonosítható az, hogy e típusú kül-
földi termelőtőke és tulajdon nem generálja 
a fogadó gazdaság fejlődését, a pozitív tova-
gyűrűzési hatások el maradnak.

Míg Elvisa Torlak (2004) negatív hatást 
azonosít Romániában, Beata Smarzynska 
Ja vorcik és szerzőtársai (2004) arra mutatnak 
rá, hogy a tovagyűrűzési hatás jellegét befo-
lyásolja a külföldi tulajdonos származási helye, 
ugyanis pozitív hatások csak az amerikai és 
ázsiai vállalatok részéről adódnak ágazaton 
be lül, beszállítóik irányában (hátrafelé irányu-
ló kapcsolatokon, ún. backward linkage-eken 
keresztül), míg az európai tulajdonú vállala-
tok és beszállítóik közötti termelékenységi 
különbség nő (ez a jelenség vélelmezhetően 
összefügg a versenyhatások érvényesülésével 
is). Jozef Konings (2000) Romániában és 
Bul gáriában a hazai és külföldi tulajdonú 
vál lalatok termelékenysége közötti különbség 
növekedését (negatív hatás) azonosítja, ugyan-
akkor amellett érvel, hogy ez a hatás csak a 
piacgazdasági átmenet és struktúraváltás idő-
szakában létezik, majd időben előrehaladva 

eltűnik, mivel a hatékony külföldi vállalatok 
kiversenyzik a nem hatékonyan termelő ha-
zai tulajdonú vállalatokat, és a piac megtisz-
tulása után a gazdaság egy magasabb terme-
lékenységi szinten, versenyképesebb egyen-
súlyban állapodik meg. (Ugyanakkor nem 
zárható ki, hogy a negatív hatást felerősíti a 
termelékenyebb vállalatok külföldi befekte-
tők által történő „kimazsolázásából” adódó 
mintaszelekció is.)

A külföldi jelenlétből adódó technológiai 
átterjedések hatásait vizsgáló empirikus iro-
dalmat Tomáš Havránek és Zuzana Iršová 
(2010) tekintette át részletesen, és metaelem-
zéssel értékelte az eddigi eredményeket. Arra 
mutatnak rá, hogy az elemzések eredményei, 
illetve a kimutatott hatások nagysága, erős-
sége érzékeny az alkalmazott módszertanra 
és különösképpen az elemzéshez felhasznált 
adatok jellemzőire. Miközben ágazati, illetve 
keresztmetszeti adatbázisok alapján pozitív 
tovagyűrűzés adódik, a külföldi vállalatok 
belépését és más – hazai – vállalatokra gya-
korolt hatásuk jobb megfigyelését lehetővé 
tevő panel adatbázisokon lefolytatott elem-
zések kisebb és változó előjelű tovagyűrűzés-
ről számolnak be. 

111.3. A fogadó országok termelékenységének 
és versenyképességének javulása • A külföldi 
tő kebeáramlás eredményeként tehát adódhat 
technológia-átterjedés, ami a hazai-külföldi 
termelékenységi rés csökkenését, a fogadó 
ágazat, illetve a fogadó gazdaság termelékeny-
ségének és versenyképességének javulását 
eredményezheti. Ez azonban csak néhány 
közép-kelet-európai országban történt meg 
a fent idézett vizsgálatok eredményei alapján. 
A külföldi közvetlen tőkebefektetések növel-
ték a fogadó ágazatok és a teljes fogadó gazda-
ság termelékenységét Magyarországon, Len-
gyelországban és Litvániában. Csehországban 

és Romániában csak részleges – külföldi 
vállalatok felől hazai tulajdonú vállalatok felé 
irányuló technológiai tovagyűrűzés által ered-
ményezett – pozitív, a hazai tulajdonú válla-

latok termelékenységét növelő hatások azo-
nosíthatóak, amelyeket más negatív hatások 
(például: a külföldi tulajdonú vállalatok ter-
melékenységi előnyére visszavezethető kiver-

     Ország  A külföldi közvetlen tőkebefektetések hatásai a hazai tulajdonú vállalatok  
   termelékenységére (technológiai tovagyűrűzési hatások)

 Bulgária  Negatív hatások
  • Torlak (2004): a külföldi tulajdonú vállalatok nem termelékenyebbek 
   a hazai tulajdonúaknál;
  • Torlak (2004), Konings (2000): a hazai–külföldi termelékenységi különbségek  
   nőnek a termelékenyebb külföldi vállalatok megjelenésével (negatív hatás);
 Csehország  Vegyes tapasztalatok, nincs egyértelmű pozitív hatás;
  • Torlak (2004): a külföldi tulajdonú vállalatok termelékenyebbek a hazaiaknál;
  • Torlak (2004), Djankov és Hoekman (2000): hazai–külföldi termelékenységi 
   különbség nő a termelékenyebb külföldi vállalatok megjelenésével (negatív hatás);
  • Stančik (2008): a zöldmezős beruházás technológiai tovagyűrűző hatása negatív, 
   a hazai tulajdonú vállalatok külföldi akvizícióinak viszont pozitív, de a hatások  
   eredője 0;
  • Javorcik és Spatareanu (2006): nem szignifikáns, azaz nem azonosítható 
   a (pozitív) technológiai tovagyűrűzési hatás;
 Lengyelország Pozitív termelékenységi hatás
  • Konings (2000): a külföldi tulajdonú vállalatok termelékenyebbek a hazaiaknál;
  • Hagemejer és Kolasa  (2008): a külföldi tőkebeáramlás termelékenység 
   növekedést eredményez a hazai tulajdonú vállalatoknál is (pozitív technológiai 
   tovagyűrűzési hatás);
 Litvánia Pozitív termelékenységi hatás
  • Javorcik (2004): a külföldi tulajdonú vállalatok termelékenyebbek a hazaiaknál;
  • Javorcik (2004): a külföldi tőkebeáramlás termelékenységnövekedést eredményez 
   a hazai tulajdonú vállalatoknál is (pozitív technológiai tovagyűrűzési hatás);
 Magyarország Pozitív termelékenységi hatás
  • Békés és szerzőtársai (2009): a külföldi tulajdonú vállalatok; 
   termelékenyebbek, mint a hazaiak;
  • Halpern és Muraközy (2007): a külföldi tőkebeáramlás termelékenységnöveke- 
   dést eredményez a hazai tulajdonú vállalatoknál is (pozitív technológiai 
   tovagyűrűzési hatás);
 Románia Vegyes tapasztalatok, nincs egyértelmű pozitív hatás
  • Konings (2000), Torlak (2004): hazai–külföldi termelékenységi különbségek 
   nőnek a termelékenyebb külföldi vállalatok megjelenésével (negatív hatás);
  • Javorcik és szerzőtársai (2004): ázsiai és amerikai tulajdonú vállalatok hazai 
   tulajdonú beszállítóinál kimutatható pozitív technológiai tovagyűrűzés, európai 
   tulajdonú külföldi vállalatok beszállítóinál negatív hatás adódik.

1. táblázat • az FDI hatásai a vizsgált közép-kelet-európai országokban – áttekintés
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senyzés) kompenzálnak. Bulgáriában a kül-
földi tőke beáramlása növelte a hazai és kül-
földi tulajdonú vállalatok közötti termelé-
kenységi, versenyképességi különbséget.

Az idézett vizsgálatok eredményeit az 1. 
táblázat foglalja össze:

IV. Az eredmények értékelése

A posztszocialista átmenet után az Európai 
Unióhoz csatlakozó közép-kelet-európai or-
szágok közül hat esetében vizsgálták megbíz-
ható eredményeket prezentáló ökonometriai 
hatásvizsgálati módszerekkel, elemi vállalati 
(panel)adatokon, hogy a piacgazdasági átme-
netben és e gazdaságok világpiaci integráció-
jában jelentős szerepet betöltő közvetlen 
kül földi befektetések hogyan befolyásolták a 
fogadó gazdaság inkumbens, hazai tulajdonú 
vállalatainak termelékenységét, mennyiben 
járultak hozzá e gazdaságok fejlődéséhez.

Jóllehet a vizsgált gazdaságok mindegyike 
jelentős fejlődésen ment keresztül, és elindult 
a fejlett európai gazdaságokhoz való felzárkó-
zás útján, a beáramló külföldi tőke e fejlődé-
si folyamatban betöltött szerepét vizsgáló 
ku tatások eredményei vegyesek. Magyaror-
szág, Lengyelország és Litvánia hazai tulajdo-
nú vállalatai egyértelműen profitáltak a kül-
földi termelőtőke növekvő jelenlétéből: a 
tech nológiai tovagyűrűzés okán csökkentek 
a hazai és külföldi tulajdonú vállalatok kö-
zötti termelékenységi különbségek, nőtt az 
in kumbens vállalatok termelékenysége és 
ver  senyképessége. Csehország, Bulgária és 
Ro mánia esetében a vizsgálatok semmilyen, 

vagy csak részleges, a külföldi tulajdonú vál-
lalatok irányából a hazai tulajdonú vállalatok 
felé irányuló pozitív technológiai tovagyűrű-
zésről számolnak be.

Az eredmények – és azok által a külföldi 
közvetlen befektetések fogadó gazdaságra 
gyakorolt hatásainak – értékelése során kö-
rültekintően kell eljárnunk. Jozef Konings 
(2000) érvelése szerint ugyanis a tranzíciót 
jellemző piactisztulás és hatékony termelési 
struktúra kialakulása – amelyet a külföldi 
tulajdon megjelenése segít elő – időigényes. 
Azokban az országokban, ahol a nagyobb 
mértékű külföldi tőkebeáramlás viszonylag 
későn, a ’90-es évek végén és az után (ilyen 
Csehország, Románia és Bulgária is) vált je-
lentőssé, annak pozitív hatásai később jelent-
keznek, és emiatt csak a 2000-es évek végéig 
terjedő adatokon vizsgálhatók megfelelően. 
E három ország kapcsán idézett vizsgálatok 
jellemzően a tőkebeáramlás korai szakaszában 
felvett adatokon alapultak, időszerűbb vizs-
gálatok pedig – hasonlóan a további, közép-
kelet-európai tranzíciós országok elemzéséhez 

– még váratnak magukra. Csak ezen eredmé-
nyek ismeretében mondhatjuk majd ki egy-
értelműen, hogy a közvetlen külföldi befek-
tetések jelentősen hozzájárultak a közép-ke-
let-európai fogadó gazdaságok termelékeny-
ségének növekedéséhez.

 

Kulcsszavak: nemzetközi gazdaságtan, műkö-
dődőke-beáramlás, közvetlen külföldi befekteté-
sek, termelékenység, versenyképesség
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senyzés) kompenzálnak. Bulgáriában a kül-
földi tőke beáramlása növelte a hazai és kül-
földi tulajdonú vállalatok közötti termelé-
kenységi, versenyképességi különbséget.

Az idézett vizsgálatok eredményeit az 1. 
táblázat foglalja össze:

IV. Az eredmények értékelése

A posztszocialista átmenet után az Európai 
Unióhoz csatlakozó közép-kelet-európai or-
szágok közül hat esetében vizsgálták megbíz-
ható eredményeket prezentáló ökonometriai 
hatásvizsgálati módszerekkel, elemi vállalati 
(panel)adatokon, hogy a piacgazdasági átme-
netben és e gazdaságok világpiaci integráció-
jában jelentős szerepet betöltő közvetlen 
kül földi befektetések hogyan befolyásolták a 
fogadó gazdaság inkumbens, hazai tulajdonú 
vállalatainak termelékenységét, mennyiben 
járultak hozzá e gazdaságok fejlődéséhez.

Jóllehet a vizsgált gazdaságok mindegyike 
jelentős fejlődésen ment keresztül, és elindult 
a fejlett európai gazdaságokhoz való felzárkó-
zás útján, a beáramló külföldi tőke e fejlődé-
si folyamatban betöltött szerepét vizsgáló 
ku tatások eredményei vegyesek. Magyaror-
szág, Lengyelország és Litvánia hazai tulajdo-
nú vállalatai egyértelműen profitáltak a kül-
földi termelőtőke növekvő jelenlétéből: a 
tech nológiai tovagyűrűzés okán csökkentek 
a hazai és külföldi tulajdonú vállalatok kö-
zötti termelékenységi különbségek, nőtt az 
in kumbens vállalatok termelékenysége és 
ver  senyképessége. Csehország, Bulgária és 
Ro mánia esetében a vizsgálatok semmilyen, 

vagy csak részleges, a külföldi tulajdonú vál-
lalatok irányából a hazai tulajdonú vállalatok 
felé irányuló pozitív technológiai tovagyűrű-
zésről számolnak be.

Az eredmények – és azok által a külföldi 
közvetlen befektetések fogadó gazdaságra 
gyakorolt hatásainak – értékelése során kö-
rültekintően kell eljárnunk. Jozef Konings 
(2000) érvelése szerint ugyanis a tranzíciót 
jellemző piactisztulás és hatékony termelési 
struktúra kialakulása – amelyet a külföldi 
tulajdon megjelenése segít elő – időigényes. 
Azokban az országokban, ahol a nagyobb 
mértékű külföldi tőkebeáramlás viszonylag 
későn, a ’90-es évek végén és az után (ilyen 
Csehország, Románia és Bulgária is) vált je-
lentőssé, annak pozitív hatásai később jelent-
keznek, és emiatt csak a 2000-es évek végéig 
terjedő adatokon vizsgálhatók megfelelően. 
E három ország kapcsán idézett vizsgálatok 
jellemzően a tőkebeáramlás korai szakaszában 
felvett adatokon alapultak, időszerűbb vizs-
gálatok pedig – hasonlóan a további, közép-
kelet-európai tranzíciós országok elemzéséhez 

– még váratnak magukra. Csak ezen eredmé-
nyek ismeretében mondhatjuk majd ki egy-
értelműen, hogy a közvetlen külföldi befek-
tetések jelentősen hozzájárultak a közép-ke-
let-európai fogadó gazdaságok termelékeny-
ségének növekedéséhez.

 

Kulcsszavak: nemzetközi gazdaságtan, műkö-
dődőke-beáramlás, közvetlen külföldi befekteté-
sek, termelékenység, versenyképesség
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2011. augusztus 18. és 23. között az Orosz 
Tu dományos Akadémia Szibériai Tagozatán 
belül működő novoszibirszki Régészeti és 
Nép rajzi Intézet, valamint a Német Régésze-
ti Intézet (DAI) Eurázsiai Részlegének szer-
vezésében került sor a Terra Scythica című 
nem zetközi szimpóziumra. A szakmai ese-
mény helyszíne az Altáj-hegységben található 
Gyenyiszova-barlang melletti régészeti bá zis 
volt. A híres paleolit lelőhelyen, ahol az utób-
bi években szenzációs hominida leletek ke-
rültek elő, mintegy harminc éve folyik ásatás. 
A nemzetközi kutatás zarándokhelyévé vált 
barlang közelében a novoszibirszki központ 
kutatóbázist alakított ki, amely gyakran szol-
gál konferenciák színhelyéül.

Ezúttal tizenegy ország (Japán, Kína, Dél-
Korea, Mongólia, Kazahsztán, Oroszország, 
Ukrajna, Bulgária, Lengyelország, Magyaror-
szág, Németország) régészei voltak hivatalo-
sak a tanácskozásra. 

A konferencia fő témája Terra Scythica, 
az Észak-Kínától a Kárpát-medencéig húzó-
dó hatalmas térségben a vaskorban megtelepe-
dett szkíta kultúra volt. A tanácskozás több 
szempontból közelítette meg a vizsgált kor-
szakot, nemcsak régészeti, hanem művészet-

történeti (szkíta-szibériai állatstílus) és törté-
neti előadások is elhangzottak, komoly 
hang súlyt kaptak az interdiszciplináris tanul-
mányok (dendrokronológia, paleogenetika). 
Jól követhető volt az a folyamat, hogy a 
korszak kutatásában eddig bizonyítottnak 
látszó tételek és axiómák borulni látszanak, 
főként, ami a kronológiai kérdéseket illeti. 

Ez nem is meglepő, tekintve, hogy a szkí-
ta kultúra, amelyet a már említett óriási te-
rületen azonos művészeti stílus, az ún. szkíta-
szibériai állatstílus, fegyverkészlet (s az azzal 
járó harcművészet), és a harcászatot ugyancsak 
meghatározó lószerszám jellemez, ugyanak-
kor számtalan helyi különbséggel tűnik ki 
egy-egy régióban. Hogy hazai pályáról indul-
junk el, az alföldi szkítának nevezett kultúra 
csak nyomaiban emlékeztet a „klasszikus” 
szkíta Fekete-tenger partvidéki sztyeppei né-
pességre, akár az életmódot, akár az anyagi 
kultúrát vizsgáljuk. A kulturális tömb másik 
perifériáját, a szibériait tekintve pedig megint-
csak számos eltérést tapasztalunk. Az utóbbi 
évtizedek kutatásában egyre inkább a különb-
ségekre és ezek elemzésére helyeződött a 
hang súly. Az újabb idők interdiszciplináris 
irányvonalában a hagyományos antropológia 

mellett mindinkább súlyt kap a paleogenetika: 
a DNS-minták vizsgálata. Jó példa a komplex 
tanulmányokra az ún. paziriki kultúra etnikai 
összetevőiről beszámoló Vjacseszlav Ivanovics 
Mologyin akadémikus előadása, a konferen-
cia talán legátfogóbb prezentációja. 

A paziriki kultúra a hegyvidéki Altáj szkí-
ta kori, Kr. e. VI–II. századi népességét fog-
lalja magába. Kutatása már a XIX. században 
megindult (Vaszilij Vasziljevics Radlov), az 
első híres kurgánokat az 1920-as években 
tárták fel (Szergej Ivanovics Rudenko, Miha-
il Petrovics Grjaznov). A jégbe fagyott sírkam-
rákban hihetetlen épségben őrződtek meg a 
temetkezésekbe került szerves anyagok is, 
ennek köszönhetően eredeti pompájukban 
láthatók a szentpétervári Ermitázsban a kur-
gánokban lelt nemezszőnyegek, fa- és bőr 
applikációk, fából faragott és a jellegzetes 
szkíta állatstílussal díszített lószerszám-alkat-
részek, egy teljesen rekonstruált halottas kocsi 
és még hosszan sorolhatnánk. Az újabb szen-
zációkra az 1990-es évekig kellett várni, ami-
kor az Ukok-fennsíkon, a Dél-Altájnak ezen 
a nehezen megközelíthető és szélsőséges klí-
májú vidékén, több lelőhelyen (Ak-Alaha, 
Verh-Kaldzsin) találtak jégbe fagyott és ezáltal 
tökéletesen megőrződött szkíta kori múmiá-
kat. A selyemingben, gyapjúszoknyában, 
ne mezharisnyában eltemetett „ukoki herceg-
nő” romantikus elnevezése ellenére nem tar-
tozott a „felső tízezerhez”, alighanem sámán 
lehetett. Natalja Viktorovna Poloszmak, az 
egyik feltáró arról beszélt, hogy az újabban 
elő került leletek alapján a tetoválás nemcsak 
a társadalmi piramis csúcsán lévőknek járt ki, 
hanem a közösséghez tartozást jelezte. A teto-
válás egyébként az itt eltemetett és mumifikált 
emberi testek vállán, lábán, sőt még ujjper-
cein is megfigyelhető volt. (Csak közbevető-
leg: a „hercegnő” megtalálása után a helyi 

ha tóságok – az Orosz Föderáció jogalanya-
ként műkődő Altáj Köztársaság parlamentje, 
a Kurultáj döntése nyomán – megtiltották a 
további kutatásokat, amelyek csak nemrég 
indulhattak újra).

Sokan úgy gondolnák, hogy egy olyan 
távoli vidéken, mint Nyugat-Szibéria keleti 
végei, a kínai–mongol–kazah–orosz határ, 
aligha lehet a tudományt magas színvonalon 
űzni. Nos, ez korántsincs így. Novoszibirszk 
multidiszciplináris kutatóközpontként kitű-
nő hátteret biztosít a komplex kutatásokhoz. 
Ennek jegyében a fent említett paziriki kultú-
rához sorolható új leletek sokoldalú – régésze-
ti, antropológiai, paleogenetikai, nyelvészeti 

– elemzése alapján újabban feltételezik, hogy 
ez a szkíta kulturális csoport kétgyökerű. 
Alapja az autochton szamojéd lakosság, amely 
egy nyugatról érkezett iráni népességgel elve-
gyülve alakította ki a paziriki csoportot. E 
meg állapítást elsősorban a paleogenetikai 
vizs gálatok eredményeként szűrték le, s nem 
véletlen, hogy a konferencia résztvevői erősen 
hangsúlyozták hipotetikus voltát, kiemelve: 
a kérdés megválaszolásában a „hagyomá nyos” 
régészeti kutatás mondhatja ki a végső szót.

Visszatérve az interdiszciplinaritásra, a 
vizs gálatok zömét – a kiterjedt nemzetközi 
kap csolatok mellett is – Novoszibirszk labo-
ratóriumaiban végzik. Oroszország harmadik 
legnagyobb városa hatalmas – huszonnyolc 
magyarországnyi – terület kulturális kutató-
központja. Tudományos kapcsolatai, szellemi 
hatóköre persze ennél jóval kiterjedtebb. 
Észak- és Belső-Ázsia tanulmányozása vissza-
visszatérően szerepel céljaik között. Ásatáso-
kat, kutatásokat végeznek Közép-Ázsiában, 
Mongóliában, Kínában. Mongol kollégáik-
kal együtt folytatják az ásatásokat a híres 
hsziungnu/ázsiai hun lelőhelyen, Noin-Ulá-
ban. A Kr. u. I. századra keltezhető, lépcső-




