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HÁRSKUTI JÁNOS 

A pénzügyi-gazdasági válság és a humán 

erőforrás  

A dolgozat a pénzügyi gazdasági válság Közép Európára gyakorolt ha-

tásait elemzi két kiemelten fontos és egymással kölcsönhatásban dolgo-

zó területen: a működő tőke befektetések és a humán erőforrás haté-

konyság vonatkozásában. A közép európai országokba irányuló műkö-

dő tőke befektetések elemzése után a vizsgált időszak alatt az országok 

közötti részesedések változásának dinamikája is bemutatásra kerül. Így 

egyértelmű, hogy Lengyelország nemcsak mérete, hanem teljesítménye 

alapján is javítani tudott pozícióján, míg a többi ország esetében k i-

sebb átrendeződésre került sor. 

Működő tőke befektetések a közép-európai országokban: 

A UNCTAD World Investment Report című kiadványa tartalmaz országonkénti  

adatsorokat (WIR fact sheets Poland Hungary, Czech Republik, Slovakia), melyek 

alapján megvizsgálhatjuk a négy közép európai ország teljesítményének alakulását, 

mind az elmúlt időszakban történt működő tőke vonzóképesség, mind a felhalmozott 

működő tőke állomány tekintetében. 

Az egyes országokba irányuló működő tőkebefektetések alakulása szempontjá-

ból látszik, hogy Magyarország esetében a válságot megelőző időszakhoz képest 

2008-ban enyhe növekedés volt, de a 2009-es év drasztikus visszaesést hozott. Az 

FDI összege több, mint kétharmaddal csökkent. A 2010-es év már enyhe növekedést 

mutatott az előző évi rendkívül alacsony értékhez képest (2274 md USD vs 2048 md  

USD), de igazán érezhető javulás csak 2011-ben történt (4698 md USD). A pozitív 

adatot erősen árnyalja az a tény, hogy a válságot megelőző évekhez képest ez még 

mindig egynegyeddel alacsonyabb szám (a 2005-2007-es évek átlagának 76%-a). 

Csehország a válságot megelőzően nemcsak az egy főre eső FDI tekintetében, de 

az abszolút számokat tekintve is jobban állt Magyarországnál (9186 md USD vs 

6159 md USD, kb. másfélszeres érték). A cseh visszaesés, már 2008 -ban bekövetke-

zett, 70%-ra, majd 2009-ben a magyarhoz hasonló zuhanás következett 45%-ra. A 

2010-es évben viszont többszörösen jobban teljesített a cseh gazdaság, mint a ma-

gyar (6141 md USD vs 2274 md USD), 2011-ben enyhén visszaesett a beáramló 

FDI, de ez még mindig kb. 20%-kal magasabb volt a magyar értéknél. A válság 

előtti időszakhoz képest viszont a magyar „visszapattanás” volt százalékosan az 

erősebb, 76% a cseh 59%-os értékkel szemben. Igaz a cseh adat a magyar másfélsze-

rese volt, már 2005-2007-ben is. 

Lengyelország méretei miatt a legnagyobb értékeket tudta felmutatni, kivéve az 

egy főre vetített mutatószámokat. A válság alatt a többi közép -kelet-európai ország-

hoz képest szinte minden területen jobban teljesített, és ez tükröződött az FDI sta-

tisztikákban is. A visszaesés 2008-ban és 2009-ben is enyhébb volt, de az egy évvel 

később bekövetkező mélypont sem mutatott arányosan akkora visszaesést, mint a 
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többi országban. A 2011-es adat, 15139 md USD pedig már a válság előtti átlag 

85%-a, ami a legmagasabb a régiós versenytársakéhoz képest (Magyarország 76%, 

Cseh Köztársaság 59%, Szlovákia 60%). Mindez jól jelzi a befektetői bizalom alaku-

lását és a jövőbeni üzleti lehetőségek tekintetében megmutatkozó optimizmust Len-

gyelország irányában. 

Szlovákia óriási visszaesést szenvedett el 2009-ben és 2010-ben, azzal együtt, 

hogy 2008-ban, egyedüliként tudott az előző évhez képest 30%-os nagyságrendű 

növekedést elérni. A 2011-es adat 2143 md USD, nagy fejlődés, de ez még mindig 

csak 60%-a a válság előtti időszak átlagának. 

A négy közép-európai országba érkező összes működő tőkeberuházás alakulása 

és azon belül az egyes országok részesedésének változása is érdekes képet mutat.  

A teljes beérkező FDI alakulását követve, látszik, hogy az a válság előtti évek 

átlagához képest 2008-ban 88%-ra, majd a válság mélypontján 50% (17901 md USD 

vs 36731 md USD) alá csökkent, és 2011-ben 75%-os (27385 md USD vs 36731 md 

USD) értéken állt (lásd 1. ábra). 

 
1.ábra A régióba irányuló működő tőkebefektetések, forrás: OECD Economic 

Surveys Reports (2007-2011) (szerző saját számítása) 

A részesedések és a befektetői preferenciákban bekövetkezett módosulásokat a 

vizsgált periódusban mutatják a 2-6. ábrák. 
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2.ábra  3. ábra 

     

4.ábra 5. ábra 

 
6. ábra: Egyes közép-európai országok részesedésének dinamikája a teljes régióba 

irányuló működő tőkebefektetésekben, forrás: OECD Economic Surveys Reports 

(2007-2011) (szerző saját számítása) 

Ezekből látható, hogy pl: Magyarország a 2005-2007-es évek átlagához képest 

(16,77%), enyhe növekedést mutatott 2008-ban (19,58%), majd visszaesés követke-
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zett be 2009-ben 11,44%-ra, illetve 2010-ben 12,78%-ra, és 2011-re a kiinduló átlag 

közelében végzett 17,16%. 

A cseh adatok változó képet mutatnak. 25,01%-os részesedés a teljes FDI-ból, 

amely 2009-es mélypontján 16,35%-ra csökkent. Ezt követően részaránya folyama-

tosan növekedett 2010-re 34,5%-ra, majd 2011-re ismét visszaesés következett 

19,74%. 

Lengyelország teljesített itt is a legjobban. Az induló 48,51%-os részesedése, 

40% alá nem ment a válság alatt, és 2011-re részesedését növelni tudta a teljes FDI 

összegen belül 55,28%-ra. Ez annál inkább figyelemre méltó, mert a 2009-2010-es 

évek sokkal alacsonyabb értékeket képviselnek, mint 2011. Tehát alacsony értékek 

melletti enyhe csökkenés után a magasabb FDI összértéken belül komoly előrelépést 

tudott felmutatni. 

Szlovákia nyújtotta a leggyengébb teljesítményt a válság alatt, de 2011 -re az in-

duló 9,74%-os részesedéséhez képest visszatornázta magát 7,73%-ra. 

A pénzügyi gazdasági válság hatása a humán tőkére és a humán hatékonyság 

mérésre nemzetközi összehasonlításban 

Humán tőke hatékonyság mérése nemzetközi szinten 

A magyarországi adatok részletesebb elemzése előtt érdemes megvizsgálni, hogy a 

válság milyen hatást gyakorolt a humán erőforrás menedzsmentre és a humán tőke 

hatékonyságának mérésére nemzetközi szinten. E tekintetben fontos az egyes világ-

gazdasági régiók összehasonlítása, és a kelet közép európai régió speciális helyzeté-

nek bemutatása. 

Árbevétel / teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma és 
személyi jellegű kiadások / árbevétel mutatószámok 

A teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetített árbevétel alakulása  – Revenue per 

FTE- több szektorban visszaesett Nyugat Európában, így a technológiai szektor, a 

gépgyártás, vegyipar területén. Néhány ágazat azonban jobban teljesített, mint pé l-

dául a gyógyszeripar, kiskereskedelem, biztosítás. 

Hatékonyság vonatkozásában egyértelmű a nyugat-európai országok lemaradása. 

Az adatok alapján (lásd 7. ábra) több fontos következtetés levonható. 

 
1. ábra Személyi jellegű kiadások és árbevétel aránya, PWC (2012) 13. old. 

Nyugat Európában a humán erőforrások területén végrehajtott egyre nagyobb 

költséggel járó befektetés csökkenő hozamok mellett valósult meg. Ennek egyik oka 

lehetett, hogy a válság miatt a fiatal, jól képzett, és alacsonyabb bérköltséggel is 
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munkát vállaló új munkavállalók felvételéről mondtak le először. Ugyanakkor a 

leépítések során is inkább a tapasztalt, szenior munkatársak megtartására szavaztak, 

és a fiatalabb munkatársaktól váltak meg. Az értékesítés visszaesése  mellett mindez 

csökkenő humán tőke beruházás megtérülést eredményezett, hiszen csökkenő bevé-

teli eredményeket értek el magasabb, vagy legjobb esetben nem csökkenő humán 

erőforrás költségek mellett. 

Részben hasonló következtetésekre jutott egy európai felmérés is, amely az 

egyetemet végzettek foglalkoztatási esélyeit elemezte Eurobarometer (2010). Az 

általános európai adatok is azt támasztották alá, hogy a válság negatív hatásait első-

sorban a fiatal, pályakezdő munkavállalók szenvedték meg.  

Humán tőkebefektetés megtérülési mutató – HCROI 

A nemzetközi szakirodalom által használt, PWC humán tőkebefektetés megtérülési  

mutató, angol elnevezéssel Human Capital Return on Investment -HC ROI- elemzése 

alapján egyértelműen látszik a délkelet ázsiai és a latin amerikai régiók kimagaslóan 

jó teljesítménye a fejlett gazdaságokhoz képest. 

A PWC által bevezetett HC ROI mutató pontos közgazdasági tartalma a köve t-

kező: 
 

Árbevétel-nem személyi jellegű költségek 

Átlagos teljes munkaidős létszám * átlagos juttatás  
 

Általános tendencia volt a pénzügyi-gazdasági válságot megelőzően, hogy a fej-

lődő és feltörekvő piacok magas gazdasági és profit növekedést ígér tek még elfo-

gadható szintű és versenyképes humántőke költségek mellett, míg Kelet Közép Eu-

rópa már az egyre magasabb humánköltségekkel dolgozó fejlett országokhoz közelí-

tett, de magasabb növekedési lehetőségek mellett. 

Fontos fejlemény és változás, hogy még a válságot megelőzően a közép-kelet 

európai országok esetében a HC ROI szinte folyamatosan emelkedett, addig a vá lság 

alatt ez megfordult, és csökkenés következett be. 

Ennek eredményeképpen a versenyképesség és a befektetések megszerzéshez 

szükséges „regionális vonzerő” is emelkedett. 

Pályakezdők és tapasztalt munkatársak aránya a válság alatt  

A kelet-közép-európai országok nem követték teljes mértékben a trendet, hogy a 

válság alatt a tapasztaltabb és a vállalatoknál már hosszabb időt eltöltő munkatársak-

ra támaszkodtak elsősorban, és a fiatal, pályakezdőnek számító munkatársakat el-

küldték, vagy felvételüket elhalasztották. 

A pályakezdők részarányát a munkatársak között angol elnevezéssel Rooki Ra-

tio-nak is hívják. Általános nyugat európai irányvonal volt, hogy a Rookie Ratio 

21.9% -ra esett vissza, míg a három évnél már hosszabb időt a vállalatoknál eltöltött 

munkatársak aránya 72,6%-ra emelkedett. 

Kelet- Közép-Európában a vállalatoknál munkaviszonyban átlagosan eltöltött 

hónapok száma a feltörekvő piaci trendeket követte, megerősíti , hogy vállalati szin-

ten a versenyképesség és költséghatékonyság területén javulást tud tak felmutatnia 

válság alatt (lásd 8. ábra). 
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2. ábra A vállalatnál töltött átlagos munkaviszony időtartama hónapokban, PWC 

(2012), 18. old. 

A pénzügyi-gazdasági válság hatása Magyarországra 

A válság hatásainak elemzésekor a magyar gazdasági teljesítmény a legfőbb HR-

hatékonyságot is mérő mutatószámok tekintetében összehasonlításra kerül a közép 

európai régió többi gazdaságával. A régión kívüli és régebbi EU tagállamok közül 

Portugália adatait is bemutatjuk. Portugália bár évtizedekkel korábban csatlakozott 

az Európai Unióhoz, és ezért gazdaságtörténeti pályája sok tekintetben eltért a ma-

gyar úttól, de számos tekintetben sok hasonlóságot mutat(ott) Magyarországgal.  

Az elemzés adatainak forrása: KSH és Eurostat jelentései. 

Aktív létszám 

Magyarország szempontjából sokatmondó tényeket közöl az 1. táblázat.  

ország 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Csehország 5196,6 5196,2 5230,3 5283,3 5265,5 5254,5 

Lengyelország 16 937,9 16 859,2 17 010,6 17 279,0 17 659,8 17 852,7 

Magyarország 4203,7 4247,0 4 238,2 4208,7 4256,0 4279,9 

Szlovákia 2655,0 2651,2 2687,5 2687,3 2704,0 2716,9 

Portugália 5631,2 5661,2 5667,3 5635,8 5635,9 5543,3 

1. táblázat: Aktív létszám millió fő, forrás: Eurostat 

Egyértelműen látszik, hogy az aktív népesség aránya rendkívül alacsony. A la-

kosság mérete alapján Magyarországgal egy szinten lévő Portugáliához és Cseho r-

szághoz képest több, mint egy millióval kevesebb munkavállaló dolgozik itthon. A 

portugál adat a cseh aktív létszámmal összevetve is magasabb, nagyságrendileg 

négyszázezer fővel. Ez jól mutatja lemaradásunkat  az aktív foglalkoztatottak rész-

arányában régiós versenytársunkhoz-Csehországhoz, és az EU-n belül méretben és 

gazdasági potenciálban velünk összevethető Portugáliához képest is. 

A foglalkoztatás növelése az Európai Unión belül is kiemelt figyelmet kap, h i-

szen az EU 2020-ra vonatkozó terveiben a foglalkoztatás 75%-ra történő felemelését 

tűzte ki célul. (EC 2010). 
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Munkanélküliség 

A pénzügyi gazdasági válság GDP-re gyakorolt negatív hatásának ismeretében ért-

hetően kedvezőtlen a munkanélküliség alakulása is. E tekintetben sajnos Portugália 

sem kivétel, százalékosan és arányaiban is követi a közép európai országokat. Az 

adatokat az 9. ábra foglalja össze. 

Lengyelország kivételével a munkanélküliség tartósan „beragadt” a 10% feletti 

sávban, és komoly társadalmi szociális konfliktusokkal eredményezett ezekben az 

országokban. 

 

3. ábra: Munkanélküliségi mutató alakulása, forrás: Eurostat 

A legnagyobb, többségében transznacionális cégek létszámarányos hatékonysági 

mutatóinak alakulása Magyarországon 

A külföldi tulajdonban működő cégek szerepe a magyar gazdaságban meghatározó. 

Ők adják a magyar Top 200 céges rangsor legnagyobb hányadát. A Napi Gazdaság 

c. gazdasági szaklap 2012. júliusi elemzésében joggal állapította meg a KSH legfris-

sebb adataira hivatkozva: 

„A Magyarországon működő nem pénzügyi szolgáltató cégek mindössze 3,3%-a 

van külföldi kézben, a teljes munkaidőben a versenyszférában dolgozók negyedét 

foglalkoztatják és az összes árbevétel és beruházás felét mondhatják maguké-

nak.”(Napi Gazdaság 2012.07.31) 

A legutolsó, 2011-es KSH adatok szerint a munkavállalók további közel 6%-a 

dolgozik olyan cégben, ahol a külföldi tulajdon aránya eléri az 50%-ot. 

A külföldi dominancia egyértelmű az elektronikai szektorban 97,3%, a jármű-

gyártásban 94,2%, a távközlésben 89,9% és a dohányiparban 86%., valamint az 

energiaellátó szektorban 78,2%, míg a feldolgozóipari átlag 66%-os. 

A válság alatt az egyes szektorokban nyújtott vállalati teljesítmények elemzésé-

hez a Book of Lists című kiadványok (BoL 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) 

nyújtanak segítséget. Az elemzés elsősorban a meghatározó külföldi tulajdonban 

lévő szektorok pénzügyi és létszám-HR- hatékonysági mutatóira koncentrál. 
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Humán tőkehatékonyság mérőszámok 

Egy főre jutó árbevétel 

Egy főre jutó árbevétel a HR-hatékonyság vagy a nemzetközi szakirodalomban 

használt HR-analitika (HR analytics) mutatószámok kiválasztásánál a rendelkezésre 

álló adatok alapján az egy főre jutó árbevétel, saját tőke és adózás előtti eredmény 

alakulása kerül elemzésre. 

Az egy főre jutó árbevétel alakulásánál komoly emelkedést tapasztalunk 2010-

ben a 2007-es évhez képest. A 2008-as évben a már jelzett késleltetett hatások kö-

vetkeztében az árbevétel alakulása jelentős erősödést mutatott, így az egy főre jutó 

árbevétel mutató 47%-os kiugróan jó növekedést eredményezett. Az ezt követő 

2009-es esztendő csökkenést hozott, 8,8%-os mértékben de a 2010-es év már nagyon 

komoly javulást. Az okok között említhetjük a gazdasági környezet, ezen belül a 

nyugat-európai és más exportpiacok javulását, és nem utolsó sorban a meghozott 

hatékonyságnövelő intézkedések hatásait is. 

 

 
2. táblázat Egy főre jutó nettó árbevétel alakulása 2007-2010, forrás: BoL és a szer-

ző saját számítása 

Egy főre jutó saját tőke 

Az egy főre jutó saját tőke alakulásánál az összkép a válságot megelőző  időszakhoz 

képest 2010-es esztendőben már pozitív összképet mutat. 80%-os növekedés történt, 

ami még akkor is stabilitást jelezhet, ha figyelembe vesszük, hogy néhány ágazat 

egyszeri, jelentős beruházásai torzító hatást jelentettek a korrekt összehasonlításnál.  

Ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes szektorok és ágazatok között.  

Kisebb részben a veszteségek miatt szükségessé vált tőkeemelések, míg több 

esetben a végrehajtott létszámcsökkentések a rosszul teljesítő ágazatokban magya-

rázzák az átlag kialakulását (lásd 3. táblázat) 

szektor 2 007 2 008 2 009 2 010 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2010/2007

agráripar 217,733 221,075 176,412 188,216 2% -20% 7% -14%

autóalkatrész 99,985 180,464 156,714 180,896 80% -13% 15% 81%

autógyártás 63,933 69,326 49,546 60,813 8% -29% 23% -5%

autókereskedelem 97,887 172,491 113,638 663,786 76% -34% 484% 578%

dohányipar 225,034 233,528 226,563 261,540 4% -3% 15% 16%

elektronika 58,578 90,928 99,352 151,591 55% 9% 53% 159%

élelmiszegyártás 61,478 63,489 62,377 66,946 3% -2% 7% 9%

energiakereskedelem 149,589 187,710 170,082 501,728 25% -9% 195% 235%

energiatermelés 206,142 254,709 170,805 335,570 24% -33% 96% 63%

építóipar 60,421 57,011 70,112 103,856 -6% 23% 48% 72%

fémfeldolgozás 51,308 49,212 33,893 60,608 -4% -31% 79% 18%

gépgyártás 40,152 40,141 41,078 41,709 0% 2% 2% 4%

gyógyszeripar 63,811 55,931 70,647 139,897 -12% 26% 98% 119%

kiskereskedelem 31,375 9,640 31,567 26,916 -69% 227% -15% -14%

közlekedés 10,520 16,652 15,935 22,530 58% -4% 41% 114%

nagykereskedelem 80,012 53,166 77,500 67,393 -34% 46% -13% -16%

szolgáltatás 11,255 16,544 16,934 20,819 47% 2% 23% 85%

szorakoztatóipar 106,949 118,434 113,526 121,684 11% -4% 7% 14%

távközlés 69,328 76,012 69,303 67,140 10% -9% -3% -3%

üzemanyagkereskedelem750,268 305,268 304,738 652,603 -59% 0% 114% -13%

vegyipar 134,747 115,287 124,727 123,125 -14% 8% -1% -9%

total 2 590,504 2 387,017 2 195,452 3 859,365 -8% -8% 76% 49%

Egy főre jutó nettó árbevétel (M Ft)/ 

létszám (fő)

változás (%) 
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3. táblázat Egy főre jutó saját tőke alakulása 2007-2010, forrás: BoL és a szerző 

saját számítása 

Egy főre jutó adózás előtti eredmény 

A HR-hatékonyság egyik legfontosabb mutatószáma – adózás előtti eredmény / 

átlagos létszám – elemzésénél látszik egyértelműen a válság negatív hatása. Az éves 

csökkenés már 2008-ban is jelentős (23%) és az azt követő évben is visszaeséssel 

kellett számolni. 2010-re így a 2007-es esztendővel összehasonlítva már 27%-os egy 

főre vetített eredményesség csökkenés következett be. 

Ez az adat is azt mutatja, hogy Magyarország sajnos veszített versenyképességé-

ből a válság évei alatt, hiszen a TOP200-ba tartozó cégek a legnagyobb és legerő-

sebb vállalatait képviselik a magyar gazdaságnak (lásd 4. táblázat).  
 

szektor 2007 2008 2009 2010 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2010/2007

agráripar 15,40 14,09 14,07 15,34 -8,5% -0,2% 9,0% -0,4%

autóalkatrész 5,55 108,81 145,08 162,54 1861,6% 33,3% 12,0% 2830,3%

autógyártás 13,56 15,12 16,08 18,04 11,5% 6,4% 12,2% 33,1%

autókereskedelem 14,94 11,28 11,92 41,82 -24,5% 5,7% 250,7% 179,9%

dohányipar 4,22 3,21 -0,15 6,32 -24,1% -104,8% -4180,5% 49,6%

elektronika 15,44 12,85 17,34 25,23 -16,8% 34,9% 45,5% 63,4%

élelmiszegyártás 17,49 16,93 16,52 9,92 -3,2% -2,4% -40,0% -43,3%

energiakereskedelem 61,23 58,44 62,67 161,76 -4,6% 7,2% 158,1% 164,2%

energiatermelés 63,81 75,38 73,52 199,91 18,1% -2,5% 171,9% 213,3%

építóipar 14,22 15,54 17,83 8,86 9,3% 14,7% -50,3% -37,7%

fémfeldolgozás 25,41 23,23 23,69 22,36 -8,6% 2,0% -5,6% -12,0%

gépgyártás 9,81 9,03 10,86 17,36 -8,0% 20,3% 59,8% 76,9%

gyógyszeripar 48,77 48,62 54,20 87,11 -0,3% 11,5% 60,7% 78,6%

kiskereskedelem 9,59 2,14 7,29 6,94 -77,6% 240,3% -4,8% -27,6%

közlekedés 7,02 9,21 8,00 6,37 31,1% -13,2% -20,4% -9,3%

nagykereskedelem 51,94 49,69 53,49 49,31 -4,3% 7,6% -7,8% -5,1%

szolgáltatás 10,12 13,65 14,16 12,68 34,9% 3,8% -10,4% 25,4%

szórakoztatóipar 16,33 19,52 18,50 11,26 19,6% -5,2% -39,1% -31,0%

távközlés 51,02 55,03 51,29 52,13 7,9% -6,8% 1,6% 2,2%

üzemanyagkereskedelem 45,54 37,92 18,99 39,02 -16,7% -49,9% 105,5% -14,3%

vegyipar 45,67 48,78 42,91 30,30 6,8% -12,0% -29,4% -33,6%

Total 547,07 648,45 678,24 984,58 18,5% 4,6% 45,2% 80,0%

Saját tőke (M Ft)/ átlagos statisztikai létszám (fő) változás (%) 
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4. táblázat: Adózás előtti eredmény / átlagos létszám változása 2007-2010, 

forrás: BoL és a szerző saját számítása 

Felhasznált irodalom 

World Bank WDI http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
OECD Economic Surveys CZECH REPUBLIC, Volume 2004/17, Januar 2005 

OECD Economic Surveys CZECH REPUBLIC, Volume 2006/6, June 2006 

OECD Economic Surveys CZECH REPUBLIC, Volume 2008/8, April 2008 

OECD Economic Surveys CZECH REPUBLIC, Volume 2010/7, April 2010 

OECD Economic Surveys CZECH REPUBLIC, November 2011 

OECD Economic Surveys Hungary, 2005 

OECD Economic Surveys Hungary, Volume 2007/10, May 2007 

OECD Economic Surveys Hungary, Volume 2010/2, February 2010 

OECD Economic Surveys Hungary, March 2012 

OECD Economic Surveys Poland, Volume 2004/8, June 2004 

OECD Economic Surveys Poland, Volume 2006/11, June 2006 

OECD Economic Surveys Poland, Volume 2008/10, June 2008 

OECD Economic Surveys Poland, Volume 2010/8, April 2010 

OECD Economic Surveys Poland, March 2012 

OECD Economic Surveys Sloval Republic, Volume 2005/16, September 2005 

OECD Economic Surveys Sloval Republic, Volume 2007/7, April 2007 

OECD Economic Surveys Sloval Republic, Volume 2009/2, February 2009 

OECD Economic Surveys Sloval Republic, Volume 2010/17, November 2010 

UNCTAD World Investment reports (2007) 

UNCTAD World Investment reports (2008) 

UNCTAD World Investment reports (2009) 

UNCTAD World Investment reports (2010) 

UNCTAD World Investment reports (2011) 

UNCTAD World Investment reports (2012) 

PWC (2012): Key trends in human capital 2012 – A global perspective, 

http://www.pwc.com/hctrends2012?WT.mc_id=hr-keytrends_gx+Animated+Logo 

Napi Gazdaság (2012.07.31), Multinacionális cégnél dolgozik minden negyedik magyar  

szektor 2 007 2 008 2 009 2 010 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2010/2007

agráripar 3,141 2,535 1,129 -0,087 -19% -55% -108% -103%

autóalkatrész 7,587 12,478 8,723 17,142 64% -30% 97% 126%

autógyártás 2,759 0,474 0,774 2,965 -83% 63% 283% 7%

autókereskedelem 1,443 -0,398 0,222 9,990 -128% -156% 4396% 592%

dohányipar -1,210 0,129 0,240 -1,704 -111% 86% -811% 41%

elektronika 2,775 3,437 6,923 6,558 24% 101% -5% 136%

élelmiszegyártás 1,795 1,103 3,148 4,914 -39% 185% 56% 174%

energiakereskedelem 11,502 8,018 9,030 16,465 -30% 13% 82% 43%

energiatermelés 22,973 10,118 21,358 13,799 -56% 111% -35% -40%

építóipar 3,237 4,166 2,691 -3,990 29% -35% -248% -223%

fémfeldolgozás 3,755 3,211 0,414 1,990 -14% -87% 381% -47%

gépgyártás 1,458 0,419 1,471 3,577 -71% 251% 143% 145%

gyógyszeripar 5,714 8,277 11,464 12,191 45% 39% 6% 113%

kiskereskedelem 0,656 0,090 -0,209 -0,490 -86% -332% 134% -175%

közlekedés -0,016 0,864 -1,031 -2,500 -5378% -219% 142% 15175%

nagykereskedelem 1,280 2,549 0,116 0,141 99% -95% 22% -89%

szolgáltatás 0,647 0,836 0,749 0,750 29% -10% 0% 16%

szórakoztatóipar 4,336 7,506 5,846 5,125 73% -22% -12% 18%

távközlés 9,931 11,972 6,465 7,233 21% -46% 12% -27%

üzemanyagkereskedelem 6,469 -2,595 -3,294 -15,983 -140% 27% 385% -347%

vegyipar 10,896 2,698 -4,878 -3,817 -75% -281% -22% -135%

total 101,126 77,888 71,350 74,269 -23% -8% 4% -27%

Adózás előtti eredmény eredmény / 

létszám M.Ft

változás (%) 
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KSH. adatbázisa (2005-2011) 

Van Reenen, John (2011): Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports 

on Innovation, IT and Productivity. NBER Working Paper Series Working Paper 16717, 

National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2011 január. Letölthető:  

http://www.nber.org/papers/w16717 

European Innovation Scoreboard. www.cordis.lu/scorebord. 1992-től néhány évente megjele-

nő kiadvány. EC (2010): Europe 2020. Brussels. 

Eurobarometer (2010): Employers’perception of graduate employability. Flash EB Series 

#304. 

Sjöholm, F. – Lundin, N (2010): Will Science and Technology Solve China’s Unemployment 

Problem? Asian Economic Papers Summer, Vol. 9, No. 2, Pp. 1-28 

Zagamé, P. (2010): The cost of a non-innovative Europe. 2010. 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html 
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