
— — . ;_— 58-

Papanek Gábor - Benyó Balázs 
- Petz Raymund* 
HATÉKONYSÁG A NEMZETI 
TULAJDONÚ NAGY-, ILLETVE 
A KÜLFÖLDI TULAJDONÚ 
KISVÁLLALATAINKNÁL 

1. A vizsgálat tárgya, módszere 
Az elmúlt években több tanulmány vizsgálta a magyar gazdálkodóknak a vállalati méretnagyság szerinti 

szerkezeti sajátosságait.1 Az elemzések azonban elsősorban a nagy multinacionális cégek leányvállalatairól, 
illetve a hazai tulajdonú kisvállalkozásokról értekeztek. Alig rendelkezünk azonban információkkal a mint
egy 30 ezer, külföldi kézben levő kis- és közepes cégről, illetve a magyar tulajdonban maradt néhány nagy 
(elsősorban állami) vállalatról, ezért az utóbbi témakörökre vonatkozó vizsgálódás bemutatására vállalko
zunk. Az elemzés az APEH által gyűjtött 1999. évi vállalati adóbevallási adatok feldolgozására épül. 2 Az 
alapsokaságot a kettős könyvvitellel rendelkező csaknem 140 ezer cég alkotja. Az adott cégeknek a 
vállalati méretnagyság3, illetve a tulajdonos típusa szerinti megoszlásáról az 1. táblázat ad tájékoztatást. 

Az adatok tanúsága szerint a hazai kettős könyvvitellel rendelkező kis- közepes vállalatok döntő há
nyada belföldiek többségi magántulajdonában van. E körben is jelentős azonban a külföldi főtulajdono
sok kezében levő cégek aránya, s nem elhanyagolható az állami tulajdonú kis cégek száma sem. 4 A kicsik 
tulajdonosi struktúrája jelentősen különbözik tehát a nagyvállalatokétól (ahol az állami tulajdon na
gyobb súlyú és a külföldi tulajdon szerepe kiemelkedő) 5 

* A GKI Gazdaságkutató Rt. -ben Benyó Balázzsal és Petz Raymunddal közösen végzett kutatás ered
ményein alapuló előadást Papanek Gábor kandidátus, a BMGEprofesszora tartotta. 

' Friss összehasonlítások találhatók például [Hamar], [Pitti], [Román-Ambrus] írásaiban. 
2 Bár az EU elvárja, Magyarországon nem készül összesítés a vállalati mérlegadatokról. 
A Sajnos a vizsgálat során csak a vállalati létszám szerint csoportosíthattuk a cégeket - információhi
ány miatt nem követhettük a pontosabb definíciówal kapcsolatos ajánlásokat, azaz nem emelhettük 
ki a kicsik köréből sem a nagy árbevételű egységeket, sem a leányvállalatokat. 

' A „kicsik" e heterogenitására [Hamar] is felhívta már a figyelmet. 
5 Már itt fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy bár a vizsgált kis cégek többsége - az előző táblázat
ban vastagon szedett számok szerint - nyolc, a nagyoké pedig négy nagy csoportba sorolható, a 
„kivételes" cégeknek több további típusa is van. A továbbiakban azonban (részben azért, mert a kevés 
adatot tartalmazó) cégcsoportok sajátosságait az adatbázis titkossága miatt nem tárhattuk fel, rész
ben azért, hogy általános érvényű következtetésekre jussunk), a csupán néhány vállalatot magukban 
foglaló csoportokra nem térünk ki. 
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A vizsgálat során a cégek tőkeellátottságára, bérszínvonalára, teljesítményeire és közteherviselési gyakor
latára vonatkozó mérlegadatokat méretnagyság és tulajdonos szerinti cégcsoportokra bontottuk és e csopor
tok átlagadatait tekintettük át. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek az átlagok mennyiben térnek el az egyes 
csoportokban. 

2. A vállalati teljesítmények különbségei 
Amint ez az 1. ábrából kiolvasható, a vizsgált csoportok átlagadatai igen különbözőek az egy főre jutó 

árbevétel terén is, s ennél is jobban eltérnek a fajlagos export körében. Az ábra elsősorban a külföldi cégek 
minden cégméretben magas - az átlagot messze meghaladó - „termelékenységére" (egy főre jutó árbevéte
lére), s az ennél is kiemelkedőbb exportteljesítményére figyelmeztet. Ezen adatok fényében különösen 
nyugtalanító a nagyszámú kis hazai magáncég szerény (exportban nullához közeli) átlagteljesítményed 
Nem hagyható szó nélkül a nagy állami cégeknél a méretgazdaságosság jelentkezésének a hiánya sem. 

A vállalatok eredményességének a 2. ábrán látható jellemzői ugyancsak kifejezetten nyugtalanítóak: a 
nemzetközi szinten viszonylag magas hazai infláció fényében különösen alacsonyak a részben/egészében 
külföldi kézben levő cégek tőkearányos nyereség- és osztalékadatai is. A magántulajdonban levő kis hazai 
vállalkozások (és méretnagyságtól függetlenül az állami vállalatok) körében pedig ábránk alapján „átlagban" 
is zérus közeli felhalmozást, esetenként a vagyonvesztést valószínűsíthetjük. 

6 A hazai kisvállalatok alacsony átlagteljesítményét (Pitti) az EU-csatlakozásra felkészülés gyenge
ségeként (Papanek) a társadalmi fejlődés fékjeként értékelte. A külföldi kicsik teljesítménye nélküli 
adataink a következtetés még élesebb megfogalmazására adnak alapot. 



3. A vizsgált vállalatok tőkeellátottsága és bérszínvonala 
Általános - olykor vállalati felmérések által is alátámasztott - vélemény, hogy a magyar gazdaságban a 

külföldi tulajdonú cégek forrásellátottságai sokkal jobb, mint a hazaiaké, s a nagyok „átlagos" helyzete 
kedvezőbb, mint a kicsiké. Vizsgálatunk eredményei azonban e téren is a jelzettnél lényegesen differen
ciáltabb képet mutattak. 

2. táblázat 

A cégek 1999. évi erőforrás-ellátottsága (1000 Ft) 

Fő tulajdonos EGY FŐRE JUTÓ 1000 Ft árbevételre 
befektetett gép- személyi jutó eszköz 

eszköz berendezés ráfordítás 

a) A legfeljebb 50 főt foglalkoztató cégeknél - aa) ahol nincs külföldi tőke 
Magyar állam (50% 
feletti részesedéssel 10.727 884 1.478 1.777 
Belföldi magánszemély 
-50% feletti részesedéssel 4.001 978 855 326 
-50% alatti részesedéssel 3.476 424 1.458 823 
Egyéb* belföldi (50% 
alatti részesedéssel) 8.428 745 1.405 920 
Domináns tulajdonos nélk. 2.150 n.a.** n.a.** 90 

ab) Részben/egészében külföldi tulajdonúaknál 
Belföldi magánszemély 
(50% alatti részesedéssel) 12.863 2.180 1.407 451 
Egyéb* belföldi 
(50% alatti részesedéssel) 4.913 1.394 1.220 236 
Külföldi 
-50% feletti részesedéssel 17.011 2.949 1.630 709 
-50% alatti részesedéssel 62.349 3.180 2.185 1.516 

b) A több mint 250 főt foglalkoztató cégeknél - ba) ahol nincs külföldi tőke 
Magyar állam (50% feletti 
részesedéssel) 7.300 1.820 1.443 1.283 
Belföldi magánszemély 
(50% feletti részesedéssel) 3.221 1.117 1.367 430 

bb) A részben/egészében külföldi tulajdonúaknál 
Belföldi magánszemély 
(50% alatti részesedéssel) 9.877 2.374 1.926 799 
Külföldi 
-50% feletti részesedéssel 15.688 4.216 2.260 776 
-50% alatti részesedéssel 7.202 2.666 1.884 280 

* Nem állami, illetve magántulajdonú cégek. 
** Az adatbázis hibás. 



Az adatok világosan igazolják, hogy mind a tulajdonos személye, mind a cég nagysága valóban 
jelentős hatást gyakorol az átlagos tőkeellátottságra. A külföldi tulajdonban (is) levő cégeknél az egy 
főre jutó befektetett eszközök átlagos értéke szinte minden cégcsoportban érdemben magasabb, mint a 
hazai tulajdonúaknál. Különösen feltűnő a részben/egészében külföldi tulajdonú kisvállalatok kiugró 
eszközellátottsága. Hasonló jellegzetesség azonban az állami tulajdonú cégcsoportoknak a magántulaj-
donúaknál csaknem mindenhol magasabb egy főre jutó eszközértéke.Mutatóink tehát visszaigazolják a 
kis hazai magáncégek átlagosnál is szélesebb körének tőkehiányos jellegét.7 

Az egy főre jutó személyi ráfordítások csoportátlagainál a fentieknél jóval kisebb eltéréseket talál
tunk. Az adatok ennek ellenére jól mutatják a külföldi kézben levő cégcsoportok átlagosnál magasabb 
béreit (s hogy az adott cégcsoportban e témakör esetében sincs nagy különbség a kicsik és nagyok 
szintjei között). Ugyancsak jellegzetesek a kis hazai magáncégek szerény - olykor valóban drámaian 
alacsony, olykor inkább csak adótakarékos - bérráfordításai. 

4. A közteherviselési gyakorlat eltérései 
A 3 ábra is megerősíti azt, hogy a magyar gazdaságban egyik (nagy) vállalatcsoport sem fizet sok 

nyereségadót. Igazolja továbbá, hogy a kicsik a nagyoknál érdemben többet, a külföldiek viszont a 
belföldieknél kevesebbet adóznak. 

Igencsak meghökkentőek viszont az ábrának az adókedvezményekre vonatkozó információi: arra 
utalnak ugyanis, hogy gazdaságunkban érdemi méretű nyereségadó-kedvezményeket csak a nagyvállalat
ok köre kap, s e körben is kiemelkednek a külföldi tulajdonúaknak nyújtott kedvezmények. 

5. Záró megjegyzések 
Vizsgálatunk eredményeiből csak nagy óvatossággal vonhatunk le következtetéseket. Úgy véljük azon

ban e számítások is sürgetőnek mutatták, hogy az EU-csatlakozásra felkészülés keretében kiemelt 
tennivalónak minősítsük a hazai tulajdonú kisvállalati szektor versenyképességének a javítását. A 
feladat megvalósításához elemzésünk a következőket mutatta szükségeseknek: 

• a szféra nyomasztó tőkehiányának enyhítése a profitabilitás és tőkefelhalmozó képesség erősítésével, 
• az ígéretes fejlesztési törekvések támogatása, 
• az adókedvezmény-politika módosítása, a különböző vállalatcsoportok eltérő mértékű 

kedvezményeinek egységesítése. 

A fentiek mellett célszerűnek látjuk a bemutatottakhoz hasonló célú, de részletezettebb vizsgálatok 
lehetőségeinek a megteremtését, az elvben nyilvános vállalati mérlegadatok kutatására reális módot adó 
nyilvános adatbázis kiépítését is. 

7 Az elmondottak értékelésénélfigyelembe kell persze venni a tőke/termelés hányadosok szintén 
igen jelentős szóródását is. A nagy külföldi cégek viszonylag alacsony értékeit valószínűleg 
elsősorban a kedvező hatékonysággal, a hazai magántulajdon alacsony számait azonban olykor 
a kis tőkeigényű profilokkal is magyarázhatjuk. Az állami tulajdonú cégek magas értékeit viszont 
feltehetően éppen a magas tőkeigényű profiloknak és a hatékonysági lemaradásnak tulajdoníthat
juk. 
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