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Összefoglaló

A vállalatok közötti kapcsolatok tanulmányozásában több lehetséges elemzési szint is rele-
váns lehet. A füzet két tanulmányában a nemzetgazdasági és a lokális termelési rendszerek
szintjén történõ vizsgálatra vállalkoztunk. A nemzetgazdasági szintű megközelítésben a ma-
gyar vállalatok közötti tulajdonosi és üzleti viszonyok elterjedtségét és ezek összefüggéseit
tekintettük át a gazdasági átalakulás kezdetétõl napjainkig. A regionális szintű elemzés az ún.
ipari övezeti vállalatok közötti kapcsolatok mintázataival, valamint ezeknek a vállalati telje-
sítményre gyakorolt hatásával foglalkozik.

In the study of interfirm relations, different levels of analysis may be relevant. One of the two
papers presented here provides a nation-state level analysis. In the other paper, we discuss
interfirm relations in the local production systems. The nation-state level analysis focuses on
the ownership and trading relationships of Hungarian enterprises from the beginning of the
economic transformation until recently. Also, we examine the question of how far ownership
and trading relationships are connected. The unit of analysis in the second paper is the
‘industrial district’. Here the emphasis is put on the patterns of interenterprise relations and
the influence these links have on economic performance.

A VÁLLALATOK TULAJDONOSI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATAI
MAGYARORSZÁGON

Bevezetés

A vállalatok közötti tulajdonosi és üzleti kapcsolatok vizsgálatához két kiindulópont is adó-
dik.1 A kérdést megközelíthetjük egyrészt a vállalatok közötti tulajdonosi kötelékek elemzése
felől. Ekkor először is választ kell adnunk arra, hogy mennyire elterjedtek az ilyen kapcsola-
tok az adott gazdaságban. A kérdés távolról sem új. David Stark úttörő tanulmányában
(1994) a vállalatok közötti kereszttulajdonlást az átalakuló magyar gazdaság sajátos vonása-
ként tüntette fel. Újabb kutatások szerint (Szanyi, 1997; Tóth, 1998; Kovách-Csite, 1999;
Vedres, 1999) a kereszttulajdonláson alapuló vállalatközi hálózatok nemhogy nem tekinthe-
tők a magyar gazdaság specifikumának, hanem mára már éppenséggel kivételesnek számíta-
nak.2

                                                          
1 Ezen dolgozat keretei között nem foglalkozunk az igazgatósági átfedések elemzésével.
2 Célszerű elválasztani azt a két kérdést egymástól, hogy a rekombináns tulajdon mennyiben volt domi-

náns a megfogalmazása időpontjában, vagyis a 90-es évek elején, a privatizáció felfutását megelőző-
en, és vajon mennyire támasztható alá ma, a posztszocialista időszak lezáródásával. (A posztszocia-
lizmus lezáródása mellett érvel Kovách és Csite (1999)).



Kopasz M.: Vállalatközi kapcsolatok: nemzetgazdasági és regionális szintű elemzések
8

A vállalatok közötti tulajdonosi kötelékekkel foglalkozó munkákban elkerülhetetlen kérdés,
hogy hogyan jönnek létre ezek a tulajdonosi kapcsolódások, vagy kissé átfogalmazva a kér-
dést; mi motiválja a vállalatvezetőket a más vállalkozásokban való tulajdonszerzésben? Ma-
gyarországon a vállalatok közötti tulajdonosi kapcsolatok jelentős része még a gazdasági át-
alakulás kezdetén, a 80-as évek végén és a 90-es évek elején keletkezett a nagyvállalatok tár-
saságokra bomlása következtében, részint a privatizációval összefüggésben, részint pedig at-
tól függetlenül. (Stark – Szanyi, 1997; Tóth, 1998; Voszka, 1997a). A más vállalatokba való
befektetések hátterében meghúzódó motivációk időközben átalakultak. Míg a 80-as és 90-es
évek fordulóján a vállalatok közötti tulajdonosi kötelékek a gazdasági válsággal összefüggés-
ben keletkeztek, addig a kilencvenes közepén a magántulajdonban lévő cégek elszaporodó
külső befektetései3 inkább tekinthetők a vállalati növekedés jelének (Voszka, 1997).

A fenti problémától nem teljesen független az a bennünket különösen érdeklő kérdés, hogy az
esetek mekkora részében járnak együtt a vállalkozások közötti tulajdonosi kötelékek üzleti
kapcsolatokkal. Avagy fogalmazhatunk úgy is, mennyire jellemző, hogy a más vállalatokban
történő tulajdonszerzés hátterében a korábbi beszállítói-vevői kapcsolatok megszilárdításá-
nak, illetve újak kiépítésének igénye, vagy éppen technológiai kapcsolat húzódik meg? A
kérdés megválaszolásában Tóth István János (1998) és Voszka Éva (1997) kutatási eredmé-
nyei lesznek segítségünkre.

A tulajdonosi kapcsolatok felől közelítve a vállalatközi kapcsolatok elemzését, számos ko-
rábbi kutatási eredményre támaszkodva, módunkban áll a fentebb vázolt kérdésekre többé-
kevésbé kielégítő választ adni. A megközelítés hiányossága, hogy vizsgálódásainkat a tulaj-
donosi kapcsolatokra összpontosítva szem elől tévesztjük azokat a vállalatközi kapcsolatokat,
amelyek nem járnak együtt tulajdonosi kötelékekkel.

Természetesen megkerülhetjük ezt a problémát, ha vizsgálódásaink kiindulópontjául nem a
tulajdonosi, hanem az üzleti kapcsolatokat választjuk, meglehetősen tágra vonva ezzel elem-
zésünk kereteit. Ekkor először is rendszereznünk kell a vállalatok között létrejövő kapcsola-
tok különböző megnyilvánulási formáit. Ehhez számos fogódzót találhatunk a hazai és nem-
zetközi irodalomban. Jelen tanulmány keretei között tovább szűkítjük a kutatás kereteit, s
csak a beszállítói-vevői kapcsolatok elemzésére szorítkozunk. Külön figyelmet szentelünk a
hazai kis- és középvállalatoknak a multinacionális cégekhez való kapcsolódási lehetőségei-
nek vizsgálatára. Amikor az utóbb felvázolt kutatási irányt választjuk, a következő kérdések-
re keresünk választ: Milyen gazdasági és nem gazdasági feltételei vannak az ilyen kapcsola-
tok létrejöttének? Milyen utak vezethetnek a kapcsolatok kiépüléséhez? Milyen egyéb lehető-
ségek áll(hat)nak nyitva a kis- és közepes méretű vállalkozások előtt? A kutatás jelenlegi,
kezdeti fázisában a témában eddig elkészült munkákat fogjuk áttekinteni.

                                                          
3 Voszka a külső befektetés megjelölést a korábbi vállalati kereteket túllépő, azon kívülre irányuló be-

fektetésekre tartja fenn. A nagy állami vállalatok társaságokra bomlása során létrejövő, a vállalati
központ tulajdonában lévő kft-ket és rt-ket belső befektetésnek tekinti (lásd Voszka, 1997).
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1. A magyar vállalatok közötti tulajdonosi kapcsolatok: a rekombináns tulaj-
don elmélete

David Stark nagy hatású és sokat vitatott tanulmányában (Stark, 1994) arra a megállapításra
jutott, hogy Magyarországon a tulajdonviszonyok átalakulása eredményeként nem jöttek létre
jól meghatározott magántulajdonosi jogosítványok, miközben az állami tulajdon régi formái-
nak fennmaradásáról sem beszélhetünk. Helyettük olyan új tulajdonosi formák alakultak ki,
amelyekben a magán- és állami tulajdon sajátosan kombinálódik. Ezeket jelölte a szerző a
rekombináns tulajdon fogalmával. Stark a 200 legnagyobb magyar vállalat és 25 legnagyobb
bank 1993-as tulajdonosi szerkezetét elemezve jutott arra a megállapításra, hogy a hazai
nagyvállalatok tipikus tulajdonosai más magyar nagyvállalatok, melyek mögött az esetek
többségében az állam áll mint végső tulajdonos. A vállalatok közötti ilyen tulajdonosi háló-
zatok keletkezése az államszocialista nagyvállalatok társaságokra bomlásra vezethető vissza,
amely részben a privatizációval összefüggésben, részben pedig attól függetlenül, már az
1980-as évek második felében elkezdődő decentralizációs gazdaságpolitika jegyében zajlott
(Stark, 1994; Voszka, 1997a; Tóth,1998; Szanyi, 1997). Stark két ilyen hálózati konfiguráci-
ót vázolt fel, melyek közül az elsőt a bolygóvállalat elnevezéssel illette. A kifejezés egy
olyan tulajdonosi hálót takar, amelynek középpontjában a volt állami nagyvállalat áll, s amely
körül azok a kisebb vállalatok keringenek, amelyeket az állami vállalat menedzserei alapítot-
tak a vállalat privatizációt megelőző átszervezése során. Az ilyen szervezeti struktúra jellem-
zője, hogy az alapító vállalat a fő tulajdonos. Az anyavállalatat és a szatellitvállalatok alkotta
csoport a hálózatelemzés terminusaiban egy csillag alakú alcsoportként írható le (Tóth, 1998;
Vedres, 1999). Ennél szövevényesebb hálózati konfigurációval van dolgunk a rekombinátok
esetében. Ezek olyan klikkszerű alcsoportok (Vedres, 1999), amelyekben „a tulajdon
rekombináns minősége nemcsak a legnagyobb cégek közötti közvetlen (horizontális) tulajdo-
nosi kapcsolatokból, valamint a bolygóvállalataikhoz fűződő közvetlen (vertikális) tulajdono-
si viszonyból adódik, hanem a közvetett és közvetlen kapcsolatok egész rendszeréből is”
(Stark, 1994). Egy későbbi tanulmányban Stark és Bruszt (1996) a magyar rekombinátot mint
a hierarchia és a piac mellett létező harmadik koordinációs mechanizmust tételezik. Az ilyen
hálózati formák a szerzők felfogásában a magyar gazdaság olyan sajátos képződményei,
amelyek nem hasonlíthatók sem a nyugat-európai, sem pedig a kelet-ázsiai kapitalizmusok-
ban megtalálható változatokhoz.

2. A magyar vállalatok közötti tulajdonosi kapcsolatok a posztszocializmus
után4

A rekombináns tulajdon elméletét számos ponton érte és éri kritika. Tóth (1998) hívta fel a
figyelmet arra, hogy mégha valamilyen mértékben jellemzőek is a magyar vállalatok közötti
tulajdonosi kötelékek, ez semmiképp sem tekinthető a magyar gazdaság specifikumának. A
tulajdonosi összefonódások létezésével nem állítunk mást, minthogy a magyarországi helyzet
a Nyugat-Európában is megtalálható modellhez hasonló.

                                                          
4 A posztszocialista időszak lezárulása mellett érvel Kovách és Csite 1999-ben megjelent írásukban.
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A rekombináns tulajdon tézisének központi – bár elemzésünk szempontjából nem a legfonto-
sabb – eleme az állami tulajdonnak a magántulajdonnal a cégek tulajdonosi hálózatain ke-
resztül történő újra kombinálódása. Stark nem állít mást, mint hogy a vállalatközi tulajdonosi
hálózatok mögött az állam közvetett tulajdonosi szerepvállalása húzódik meg. A hipotézist
empirikus ellenőrzését több kutató is elvégezte. (Lásd pl. Tóth, 1998; Kovách – Csite, 1999;
Vedres, 1999.) Ezen munkák részletes tárgyalása nem tartozik szorosan a dolgozat témájá-
hoz, így csak annyit jegyzünk meg, hogy az egybehangzó eredmények alapján el kell vetnünk
a rekombináns tulajdon tézisének azon fontos elemét, amely a vállalatközi tulajdonosi háló-
zatok mögött indirekt állami tulajdont feltételez.

Témánk szempontjából központi kérdés, hogy a cégek közötti tulajdonosi kötelékek valójá-
ban mennyire elterjedtek a magyar gazdaságban. Először a cégek tulajdonosi szerkezetét
vizsgáljuk meg, hogy megállapíthassuk, milyen gyakran fordulnak elő más vállalatok a rész-
vényesek között. Tóth István János (1998) a fenti kérdést illetően több különböző adatbázi-
son végzett elemzéseket. A TOP elnevezésű adatbázis a feldolgozóipar legnagyobb exportáló
cégeinek adatait tartalmazza, a CEG96 a közepes és nagy vállalkozások adatbázisa, a
MERLEG pedig a kettős könyvvitelt vezető cégeké. Ez utóbbi vállalati mintában a vállalko-
zások 15,5 százaléka esetében találunk más magyar céget a tulajdonosok között. Lényegesen
nagyobb ez az arány a közepes és nagy vállalkozások (CEG96) körében (32,2%) és a nagy
feldolgozóipari exportálók (TOP96) mintájában (24,1%). A legnagyobb exportálók körében
azóta megismételt felvételek szerint 1998-ban a cégek 33,3 százaléka, 2000-ben pedig 29,2
százaléka esetében fordul elő a tulajdonosok között más hazai vállalat (Tóth, 1999; 2000).

Vedres (1999) kutatásai alapján a legnagyobb magyar cégek körében ennél nagyobbnak tűnik
a vállalati tulajdonlás mértéke: a mintában szereplő vállalatok 45 százalékában van más hazai
vállalatoknak részesedése.5 Az esetek valamivel több mint felében (24% a 45%-ból) a hazai
vállalat többségi tulajdonosa a szóban forgó mintabeli vállalatnak. Rögtön fontos hozzáten-
nünk ugyanakkor, hogy a magyar vállalatok tulajdonosi részesedéseinek egyharmada 1 szá-
zalékosnál kisebb (ibid.). Márpedig ha az ilyen elenyésző részvényhányaddal leírható tulaj-
donosi kötelékeket is figyelembe vesszük, minden bizonnyal túlbecsüljük a tulajdonosi köte-
lékek elterjedtségét és szerepét6.

A tulajdonosi kapcsolatok két indikátora közül eddig azt vizsgáltuk, mennyire jellemző, hogy
a vállalatok tulajdonosai között más cégek találhatók. Azaz figyelmünket, a hálózatelemzés

                                                          
5 Megjegyezzük, hogy a két szerző által használt adatbázisok nem teljesen vethetők egybe. Míg a TOP

adatbázis az 1500 legnagyobb feldolgozóipari exportáló vállalat reprezentatív mintája, addig Vedres
(1999) az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég adatain végzett elemzéseket.

6 A hálózatelemzést alkalmazó munkákat gyakran éri bírálat, hogy a kapcsolati hálók morfológiájába
belefeledkezve, elmulasztják a hálózatok közgazdasági és szociológiai értelmezését megkísérelni.
Tóth jogosan hívja fel a figyelmet arra, hogy a pusztán a kapcsolatok meglétére szorítkozó elemzések
túlbecsülik a vállalatok szempontjából releváns tulajdonosi kötelékek elterjedtségét. Egyáltalán nem
mindegy ugyanis, hogy a birtokolt részvényhányad lehetőséget nyújt-e a vállalat irányításának érdemi
befolyásolására. A vállalatközi tulajdonosi hálózatok elemzésében akkor látunk tisztábban, ha csak a
többségi tulajdonosi kapcsolatokat vesszük figyelembe (Tóth, 1998). A tulajdonosi kötelékek szerepé-
re vonatkozóan ezzel viszont valószínűleg alsó becslést adunk, hiszen például – az így figyelmen kí-
vül hagyott – töredék tulajdonhányad is jelenthet irányító pozíciót, amennyiben a tulajdonosi szerke-
zet elaprózott.
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nyelvére lefordítva a mintá(k)ban szereplő vállalatokba befutó kapcsolatok elemzésére for-
dítottuk. Most azt vesszük szemügyre, hogy vajon a hazai vállalatok milyen gyakran fektet-
nek be más hazai vállalatokba, vagyis mi jellemzi a minta vállalataiból kiinduló kapcsolato-
kat.

A fentebb már ismertetett adatbázisokon elvégzett elemzések eredményeit összevetve,
egyúttal képet kaphatunk arról is, hogyan változik a más vállalatokba való befektetési hajlan-
dóság a vállalati méret növekedésével. A kisebb vállalatok adatait is tartalmazó MERLEG95
adatbázison kapott eredmények szerint körülbelül minden tizedik magyar cégnek volt része-
sedése más magyar cégben 1995-ben (Tóth, 1998). A felvételt négy egymást követő évben
megismételték, így lehetőség nyílt a befektetések időbeni alakulásának vizsgálatára is. Ennek
eredményei szerint 1992 és 1995 között ellentétes tendencia figyelhető meg a kis- és közepes,
valamint a nagyvállalatok befektetéseinek alakulásában: míg a nagyok körében 30 százalékos
csökkenés tapasztalható a vizsgált időszakban, addig a kis és közepes cégek körében közel
kétszeresére nőtt a más vállalatokba való befektetések száma (Tóth, 1998).

A közepes és nagyvállalatokra kiterjedő CEG96 adatállományban a cégek 34,7 százalékának,
a TOP96 mintában pedig 40,1 százalékának volt tulajdonában más hazai vállalkozás. Az
utóbbi vállalati körben 1996 óta végzett felmérések eredményei azt mutatják, hogy folyama-
tosan csökken ez az arány: 1998-ban a minta 27 százalékának, 2000 első félévében pedig már
csak a 24,4 százalékának volt más hazai cégekben befektetése (Tóth, 2000).

Az előző pontban láttuk, hogy a vállalatközi tulajdon számottevő Magyarországon, mégha
nem is tekinthető a magyar gazdaság specifikumának. Most azt fogjuk megnézni, hogy mi-
lyen jellemzőkkel bír a magyar vállalatok halmazán értelmezett hálózat. Ha egyszerre vizs-
gáljuk a más vállalatba való befektetés és más vállalat előfordulását a tulajdonosok között,
közelebb kerülünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy vajon a Stark által felvázolt
két alakzat – bolygóvállalat és rekombinát – közül melyikbe rendeződnek inkább a magyar
vállalatok.

Tóth (1998) azt találta, hogy az általa vizsgált két mintában (CEG96 és TOP96) a befektete-
téssel rendelkező cégek 37–42 százalékának mindössze egy cégben van tulajdonrésze. Ettől
némileg eltérő eredményt kapott Vedres (1999) az 500 legnagyobb hazai céget tartalmazó
1997-es mintán. Eszerint a tulajdonosi pozícióban lévő társaságok (beleértve itt a bankokat
is) 64,1 százalékának van mindössze egyetlen tulajdonrésze. Az sem mellékes szempontunk-
ból, hogy egy cégnek hány tulajdonosa van. A más hazai vállalat(ok) által tulajdonolt cégek
69 százalékáról mondhatjuk el, hogy egyetlen tulajdonos kezében van (ibid.). Ezek a számok
egyértelműen arra utalnak, hogy a hálózat alacsony sűrűségű lehet, azaz a megvalósult tulaj-
donosi kapcsolatok száma az elvileg lehetségeshez viszonyítva csekély (Tóth, 1998).

Vizsgáljuk most ezután egyszerre a más vállalatba való befektetés és a cég tulajdonosai kö-
zött más vállalat előfordulását. Tóth (1998) az 1995-ben működő hazai cégek mintáján
(MERLEG95) azt kapta eredményül, hogy a cégek több mint háromnegyede nem tulajdonos
más vállalatokban, s a tulajdonosai között sincs más cég. Nem meglepő módon a nagyobb
cégek között kisebb az olyan vállalatok aránya, amelyeket nem fűznek tulajdonosi kötelékek
más cégekhez. A közepes és nagy vállalkozások között (CEG96), valamint a legnagyobb ex-
portálók körében (TOP96) 46,7 százalék, illetve 49,3 százalék az olyan cégek aránya, ame-
lyek sem nem tulajdonosok, sem nem tulajdonoltak. Ezeket a cégeket a tulajdonosi kapcso-
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latok hálózatában izolált pontoknak tekinthetjük (Tóth, 1998). Az ilyen más cégekhez tulaj-
doni szálakkal nem kötődő cégek aránya évről évre enyhe növekedést mutat. A legnagyobb
exportálók mintáján 2000-ben (TOP00) már a cégek 56,7 százaléka sem nem tulajdonosa
más hazai vállalatnak, s a tulajdonosai között sincs más magyar cég. Ezen adatokból azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a vállalatok közötti tulajdonosi kötelékek elterjedtségében
az 1990-es évek második felében lassú, de biztos csökkenés mutatkozik a legnagyobb feldol-
gozóipari cégek körében. A teljesség kedvéért megjegyezzük ugyanakkor, hogy ha figyelem-
be vesszük a tulajdonosi viszonyok között a külföldre irányuló kapcsolatokat is, számottevő-
en nagyobb a tulajdonosi kapcsolatokkal rendelkező cégek aránya. A legnagyobb exportálók
75,3 százalékát fűzik tulajdonosi kötelékek belföldi és külföldi cégekhez együttvéve (Tóth,
2000).

Különösen érdekes számunkra azt megnézni, hogy miként alakul azoknak a cégeknek az ará-
nya, amelyek egyszerre tulajdonosai más cégeknek, s amelyek tulajdonosai között más cégek
is szerepelnek. A működő vállalkozások adatbázisában a cégek mindössze 3,1 százaléka tar-
tozik ebbe a körbe, míg a két másik 1996-os mintán egybehangzóan 13,7 százalék. Az azóta
eltelt időben a legnagyobb exportálók körében (TOP00/1) ez az érték 10,3 százalékra esett
vissza. Ebből látható, hogy meglehetősen kicsi lehet ma Magyarországon az a vállalati kör,
amelyben potenciális kereszttulajdonosi kapcsolatok után volna érdemes kutatni.

Az ide vonatkozó eredmények ismertetése előtt azonban tegyünk egy kis terminológiai kité-
rőt. Stark és kritikusai szóhasználatában a kereszttulajdonlás terminus a szó tágabb értelmé-
ben szerepel. A vállalati kereszttulajdonlást szinonim értelemben használják a vállalatok kö-
zötti tulajdonosi kapcsolatokkal. Mi, Vedres (1999) értelmezését követve a terminust azon
tulajdonosi kapcsolatokra tartjuk fenn, amelyekben két cég közvetlenül vagy indirekt módon
tulajdonosa egymásnak.

A fentebb már idézett tanulmányában Vedres (1999) az 500 legnagyobb hazai vállalat min-
táján azt találta, hogy mindössze egyetlen esetben áll fenn közvetlen kereszttulajdonlás, még-
pedig két gabonaipari cég között. A mintában szereplő tulajdonosi kötelékekkel rendelkező
vállalatok túlnyomó részének (93%) egyértelmű szerepe van: vagy csak tulajdonos, vagy csak
tulajdonolt (Vedres, 1999). Ez is megerősíti azt a megállapított, hogy a cégek közötti ke-
reszttulajdonlás igen kivételes jelenség lehet Magyarországon.
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1. táblázat
A vállalatközi tulajdonosi kapcsolatok alakulása a legnagyobb exportáló vállalatok között

1996–2000 (%)

Van-e a cég tulajdonosai között hazai
cég?

Az adatfelvétel időpont-
ja

Van-e a cég tulajdonában
más hazai cég?

Nincs Van Összesen
Nincs 49,3 10,4 59,7

1996 (TOP96) Van 26,5 13,7 40,3
Összesen 75,9 24,1 100,0

(N=289)
Nincs 53,0 20,0 73,0

1998 (TOP98/1) Van 13,7 13,3 27,0
Összesen 66,7 24,1 100,0

(N=300)
Nincs 56,7 18,9 75,6

2000 (TOP00/1) Van 14,1 10,3 24,4
Összesen 70,8 29,2 100,0

(N=312)
Forrás: Tóth (2000).

Arra vonatkozóan is vannak kutatási eredmények, hogy jellemzően milyen hálózati alakza-
tokba rendeződnek a hazai cégek. Az 500 legnagyobb vállalatot és bankot tartalmazó mintán
Vedres (1999) hat csoportszerű struktúrát azonosított. Eredményei szerint az ezen csoporto-
sulásokat alkotó vállalatok teszik ki a tulajdonosi kötelékkel rendelkező cégek felét, a teljes
mintának pedig 15,3 százalékát, míg a többiek semmilyen csoporthoz nem tartoznak. A cso-
portszerű alakzatokat közelebbről szemügyre véve megállapíthatjuk, hogy a Stark által leírt
rekombinátok mára olyannyira kivételesnek mondhatók a magyar gazdaságban, hogy min-
dössze egy akad belőlük mutatóba, méghozzá a gabonaiparban. A bolygóvállalat klasszikus
esete a Dunaferr-csoport, s ehhez hasonló struktúrát képez a MOL Rt. körül szerveződő cso-
port, valamint a Magyar Fejlesztési Bank és az ÁPV Rt. körül kialakult csoportosulás is
(Vedres, 1999). Az iménti eredmények azt a feltételezést látszanak megerősíteni, amely sze-
rint Magyarországon is inkább a Nyugat-Európában megfigyelhető holding típusú szervezeti
struktúra elterjedésére van esély, amelyben a hálózat egy központi vállalat köré szerveződik
(Tóth, 1998).

Milyen típusú cégek szereznek tulajdoni hányadot más vállalatokban? Tóth (1998) többvál-
tozós statisztikai elemzéssel ellenőrizte a vállalatok szektorális hovatartozásának, létszámá-
nak, exportképességének, és a többségi tulajdonos típusának a külső befektetésekre gyakorolt
hatását.

A logisztikus regresszió eredményei alátámasztják azt a feltételezést, hogy a többségi külföldi
tulajdonos csökkenti a más vállalatokba való befektetés esélyét, szemben az állami és önkor-
mányzati többségi tulajdonnal, amely növeli azt. A vállalati méretnek más vállalatokban való
tulajdonszerzésre gyakorolt pozitív hatását is megerősítik az adatok. Ezek szerint a más vál-
lalatokba való befektetés esélye a magasabb létszámkategóriák felé egyre nagyobb. A sorból



Kopasz M.: Vállalatközi kapcsolatok: nemzetgazdasági és regionális szintű elemzések
14

csak a legnagyobb (több mint 250 főt foglalkoztató) cégek lógnak ki; körükben számottevően
visszaesik a külső befektetések esélye. A cégek export-orientációjának a befektetésekre gya-
korolt hatását viszont nem erősíthetjük meg az adatok alapján (ibid.).

Ebben a tanulmányban kulcsfontosságú annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a tulajdonosi
szálak milyen gyakran járnak együtt üzleti kapcsolatokkal, s jellemzően milyen típusú kap-
csolatokkal. Erre a kérdésre Voszka (1997) és Tóth (2000) munkáira támaszkodva próbálunk
meg választ adni.

Voszka külső befektetésekről szóló tanulmányában (1997) vállalati esettanulmányokat dolgoz
fel. A kis minta nem teszi lehetővé a hazai vállalati szektor egészére érvényes következteté-
sek levonását, mégis érdemesnek találjuk néhány megállapítását idézni. Az iménti dilemmára
egyszerűen és röviden azt válaszolhatnánk, hogy Magyarországon az 1990-es évek első felé-
ben – már csak a tőkehiány következtében is – szórványosan fordulhattak elő tisztán pénz-
ügyi befektetések. Az elemzett esetekben a külső befektetések hátterében ettől eltérő indíté-
kok álltak, még ha ezek változtak is az idő során. A külső befektetések alakulásában az elem-
zett esetek alapján Voszka három periódust különít el.

•  Az 1980-as évek második felében, a nagy állami vállalatok társaságokra bomlásával
párhuzamosan megjelentek a külső befektetések is. Az ismert esetek többsége szí-
vességi vagy kényszerű tulajdonszerzés (az adósságok átvállalása) volt, és kisebbsé-
gi részek megvásárlásával járt. A tulajdonszerzés nem ritkán adósság-részvénycsere
formáját öltötte. Erre az időszakra esett az állami vállalatok kötelező részvényjegy-
zése is az újonnan megalakított kereskedelmi bankokban. Az esettanulmányok to-
vábbá arról tanúskodnak, hogy már ebben az időben megindult a vállalatok vertiká-
lis irányú terjeszkedése, főleg az értékesítés, de kisebb mértékben a beszerzés irá-
nyába is. Az előzőre példa lehet a Dunaferr, míg az utóbbira a Globus, amelynek
külső befektetései a biztonságos alapanyagellátást szolgálták.

•  Az 1990-es évek első felét a külső befektetések csökkenése vagy stagnálása jellemzi.
A vállalatok korábbi érdekeltségei közül sok a felszámolás sorsára jutott, vagy
egyéb módon megszűnt. Ebben az időszakban a vállalatok az alaptevékenységre
koncentrálás jegyében adtak is el kisebb-nagyobb tulajdonrészeket. Az okok között
lehetett az is, hogy az import liberalizációja után többé már korántsem volt létfon-
tosságú érdek a vállalatok számára a beszállítói kapcsolatok tulajdonosi kötelékek-
kel való megerősítése.

•  A vállalati minta egy részénél a külső befektetések újbóli emelkedése volt megfi-
gyelhető az 1990-es évtized második felében.7 A tulajdonszerzés mozgatórugója
többnyire ekkor is inkább stratégiai, mintsem pénzügyi érdek. Az ilyen esetekben a
vállalatok szinte kivétel nélkül többségi részvénypakett megszerzésére törekednek.
Ebben az időszakban a külső befektetések már nem a válság jelei, hanem az esetek

                                                          
7 Nem feltétlenül áll ez a megállapítás ellentmondásban azzal a korábban közölt következtetéssel, hogy

a legnagyobb feldolgozóipari exportálók körében az 1990-es évek második felében lassú csökkenést
mutat a más hazai cégekben befektetéssel rendelkező cégek aránya (Tóth, 2000). Tóth következtetése
ugyanis a tulajdonosi kapcsolatok egyes években meglévő állományára vonatkozik, míg Voszka fenti
megállapítása a tulajdonosi viszonyok keletkezésének dinamikájára (beleértve itt az országhatárokon
átnyúló tulajdonszerzéseket is).
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egy jelentős részében a növekedési stratégia elemeként jelennek meg. Jó példa erre a
Béres Rt esete. A vertikális irányú befektetéseket már kevésbé motiválja a korábbi
beszállítói- és vevői kapcsolatok megmentése; egyre inkább a piaci részesedés nö-
velése, a versenypozíció javítása, új piacokra való bejutás a cél. Ezt példázza a Rá-
ba, amely likinoi autóbuszgyárban szerzett 20%-os irányító pakettet, azzal a céllal,
hogy az ott gyártott buszokba Rába-részegységeket építsenek be. A vertikális irányú
terjeszkedés felfutása mellett kevésbé gyakorinak tűnnek a horizontális irányú be-
fektetések, amelynek során a vállalatok hasonló profilú cégekben lesznek résztulaj-
donosok. Kivételt talán az élelmiszeripari cégek terjeszkedése, valamint a fellendü-
lőben lévő külföldi tulajdonszerzések jelentenek. Az ilyen befektetések alapvetően
vagy a méretgazdaságosságot célozzák, vagy lehetnek versenykorlátozó felvásárlá-
sok, de szolgálhatják a fogadó ország piacvédelemének megkerülését is. Ez utóbbit
illusztrálja a Globus esete, amely egy beregszászi konzervgyárban vásárolt 60 szá-
zalékos pakettet az orosz, illetve ukrán piacokra való bejutáshoz.

Ugyan a fenti megállapítások – tekintettel a minta nagyságára – csak óvatosan kezelhetők,
annyi azért nagy biztonsággal kiolvasható belőlük, hogy a vállalatok 1980-as évek második
felétől meginduló külső befektetései jellemzően nem pénzügyi jellegű befektetések. Az ese-
tek többségében valamilyen, az alaptevékenységhez fűződő érdek (stratégiai szempont) moti-
válja a vállalati menedzsereket a tulajdonrészek megvásárlásában (ibid.). Az ilyen nem tisz-
tán pénzügyi befektetések esetében a tulajdonjogok megszerzése a kooperáció valamilyen
formájának fenntartására ösztönöz. A szervezeti közgazdaságtan szerint az ilyen tulajdonon
alapuló ösztönzők különösen fontosak, amikor nagyfokú a bizonytalanság és számolni kell az
opportunista magatartás lehetőségével (Grandori-Soda, 1995).

Voszka (1997) következtetéseivel egybecsengnek azok az eredmények, amelyeket Tóth
2000-es tanulmányában közöl. Eszerint 1998-ban a cégcsoporthoz tartozó cégek 69 százaléka
valamilyen üzleti kapcsolattal is kötődött a cégcsoport valamely tagjához. Ez az arány 2000-
re 78,4 százalékra nőtt. Ha a cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok alakulását a többségi tu-
lajdonos típusa szerinti bontásban elemezzük, a következő kép rajzolódik ki. 2000 első félév-
ében – csakúgy, mint 1998-ban – a külföldi tulajdonú vállalatok esetében a legmagasabb a
cégcsoporton belül lebonyolított vásárlások és eladások aránya (82,9%). Valamivel az átlag
alatt marad a más magyar cégek tulajdonában lévő vállalatok esetében a cégcsoporton belüli
tranzakcióknak az összes vásárlásokon és eladásokon belüli hányada (71,4%). Ami a magyar
magánszemélyek többségi tulajdonát képező vállalkozásokat illeti, körükben csupán minden
második rendelkezik cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatokkal (Tóth, 2000).
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2. táblázat
A cégcsoporton belüli üzleti kapcsolatok alakulása a legnagyobb

feldolgozóipari cégek között 1998–2000 (%)

A cégcsoporton belüli tranzakciók átlagos aránya a cég vásár-
lásaiban és eladásaiban

Többségi tulajdonos
típusa

Év Nincs üzleti
kapcsolat

1–20% 21–80% 80% felett N

Külföldi 1998 25,7 24,8 37,6 11,9 101
2000 17,1 20,7 47,9 14,3 140

Magyar cég 1998 39,0 32,2 28,8 0,0 59
2000 28,6 50,0 19,6 (1,8) 56

Magyar magánsze-
mély 1998 32,4 48,6 (18,9) 0,0 37

2000 50,0 36,7 (13,9) 0,0 30
Döntően az EU-ba

exportál 2000 24,0 21,9 41,1 13,6 146
Döntően nem az

EU-ba exportál 2000 24,7 45,5 27,3 2,6 77
Megjegyzés: a zárójelbe tett értékek esetében a cella esetszáma kevesebb, mint 10.
Forrás: Tóth (2000).

Az eddig elmondottakat a következőképpen összegezhetjük. Kereszttulajdonosi kapcsolatok-
ról – a szó szűkebb értelemében véve – ugyan nem beszélhetünk a magyar gazdaság vonatko-
zásában, de az adatok szerint nem elhanyagolható a vállalatközi tulajdonlás mértéke. A na-
gyobb cégek körében csökkenést mutat azoknak az aránya, akik más belföldi céggel állnak
tulajdonosi kapcsolatban. Számottevő ugyanakkor azon cégek köre, amelyeket külföldi telep-
helyű vállalatokhoz fűznek tulajdonosi szálak. A kisebb vállalkozások körében – a 90-es évek
első felében – nőtt a más hazai cégekkel tulajdonosi kapcsolatban állók aránya.

A cégek közötti tulajdonosi kapcsolatok leginkább holdingszerű elrendeződések. A tulajdo-
nosi kötelékek az esetek háromnegyedében üzleti kapcsolatokkal is együtt járnak. A más cé-
gekbe való befektetést tehát többnyire valamilyen, az alaptevékenységhez kötődő üzleti érdek
motiválja. Az esettanulmányok alapján azt feltételezzük, hogy a külső befektetések egyre in-
kább offenzív (terjeszkedő) vállalati stratégia részei, s egyre kevésbé irányulnak az input- és
az értékesítési piacokkal kapcsolatos bizonytalanság mérséklésére.

3. Vállalatok közötti üzleti kapcsolatok: elméletek és nemzetközi gyakorlat

A vállalatok tulajdonosi és üzleti kapcsolatainak elemzését most az üzleti kapcsolatok felől
közelítjük meg. A vállalatok közötti (beszerzési, termelési, marketing, K+F stb.) együttmű-
ködést tárgyaló irodalomban a kapcsolatok klasszifikációjának több változata is fellelhető. A
stratégiai menedzsment irodalom a stratégiai szövetségek terminust vezette be az olyan vál-
lalatközi együttműködések megjelölésére, amelyek önkéntes megállapodások termékek, tech-
nológiák, vagy szolgáltatások cseréjére, megosztására, vagy közös kifejlesztésére (Gulati,
1998). A stratégiai szövetségek meghatározását illetően azonban koránt sincs egyetértés a
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kutatók között. Ebben a dolgozatban nem célunk sem az eltérő álláspontok ütköztetése, sem
pedig a vitában való állásfoglalás. Röviden kitérünk viszont a stratégiai szövetségek létrejöt-
tének lehetséges motivációira. Tari (1998) a vállalatvezetők által követett célok négy fő típu-
sát különbözteti meg: a méretgazdaságosságban rejlő előnyök kiaknázása, műszaki technoló-
giai ismeretek szerzése, új piacok meghódítása, illetve globális versenyelőnyök szerzése, va-
lamint különböző politikai és jogi akadályok leküzdése.

A stratégiai szövetségek rengeteg ismérv alapján csoportosíthatók, amelyek közül talán a
legtöbbet alkalmazott a szövetség iránya szerinti osztályozás. Eszerint alapvetően horizontá-
lis, vagyis versenytársak közötti, és vertikális, vagyis szállítók és vevők közötti szövetségeket
különítenek el. Figyelmünket itt a vertikális irányú beszállítói-vevői viszonyokra összponto-
sítjuk.

Mielőtt rátérnénk a hazai vállalatok közötti kapcsolatok vizsgálatára, teszünk egy kis kitérőt
és áttekintjük, hogy milyen tendenciák jellemzik a vállalatok üzleti kapcsolatainak alakulását
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban.

A témával foglalkozó publikációk sorra a nyugat-európai, illetve az amerikai cégek beszállí-
tói kapcsolatainak gyökeres átalakulásáról számolnak be. Szokás a beszállítói viszonyokban
bekövetkező változást egy olyan általánosabb tendencia részeként tekinteni, amelynek során a
nyugati iparszervezés lépéseket tesz a japán módszerek átültetésére. A korábbi beszállítói-
vevői kapcsolatokat nagyszámú beszállító árversenye, rövid távú szerződések, a beszállító
egyoldalú függősége, a bizalom hiánya jellemezte. A vállalatközi kapcsolatok formálódó új
modelljében ezzel szemben kevesebb a beszállító, a szerződések hosszabb távra szólnak, az
egyoldalú függést kölcsönös függés váltja fel, továbbá kiemelt szerep jut a bizalomnak a kap-
csolat irányításában. Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy ez idáig kevés tanulmány áll rendel-
kezésre, amely empirikusan tesztelné az új típusú beszállítói kapcsolatok térnyeréséről szóló
hipotéziseket; s a meglévő eredmények sem ellentmondásmentesek. A brit iparról készült
felmérések például azt mutatják, hogy valóban végbement a beszállítói viszonyok átszervezé-
se, ám az egy-két iparágra koncentrálódik, nevezetesen az autógyártásra és az elektronikára, s
ezeken belül is csak az iparág élenjáró vállalataira (Morris-Imrie, 1992). A beszállítói kap-
csolatok szorosabbá válása megfigyelhető az Egyesült Államokban is, de a tendencia koránt-
sem egyértelmű. Egy 1993-as felmérés szerint az autóipari beszállításokat az öt évvel azelőt-
tihez képest egyre hosszabb távú szerződések jellemzik, a beszállítók egyre több információt
szolgáltatnak a termelési folyamatokról a vevők számára. A beszállítók tapasztalatai szerint
ugyanakkor a vevő vállalatok nem tűnnek szavahihetőbbnek, mint öt évvel azelőtt, nem
nyújtanak több segítséget a költségek csökkentésében és az új technológiák átvételében sem
(Helper-Sako, 1995). Ennél is kedvezőtlenebb színben tünteti fel a német autóipari beszállítói
kapcsolatokat az a tény, hogy a beszállítók (köztük 800 baden-württembergi céggel) pár év-
vel ezelőtt szövetséget hoztak létre annak érdekében, hogy véget vessenek a nagy megrende-
lők árleszorító taktikáinak. Az autógyártók a beszállítók szerint csak hangoztatják a partner-
ség elveit, miközben fenntartják maguknak a jogot, hogy rövid úton töröljenek szerződéseket
(Handelsblatt-ot idézi Staber, 1996).

A beszállítói kapcsolatok átszervezését vizsgáló különböző szerzők eltérő elméleti alapokról
közelítik meg a kérdést. Tari a stratégiai szövetségekről szóló könyvében azt az álláspontot
fogadja el, amely a beszállítók és vevők viszonyának új modelljét konszenzuson alapuló ver-
tikális partnerségnek nevezi (Tari, 1998). A klasszikus alvállalkozói-beszállítói rendszerektől
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hosszú út vezet a vertikális stratégiai szövetségek kialakulásához, amelyek a kontinuum két
végpontjának tekinthetők. A szerző a hagyományos alvállalkozói kapcsolatok létét a fordista
tömegtermeléssel hozza összefüggésbe. Ezek a kapcsolatok az 50-es 60-as években épültek
ki, a vertikálisan szerveződött autóipari nagyvállalatok dezintegrációjának megindulásával. A
klasszikus alvállalkozói-beszállítói rendszerek a következőképpen jellemezhetők:

•  nagyszámú alvállalkozó versenyeztetése (árverseny);

•  rövid távú szerződéses kapcsolatok;

•  a gyártmány- és gyártásfejlesztés a megrendelő kompetenciája; az alvállalkozó a
megrendelések passzív végrehajtója;

•  a bizalom hiánya; ellenőrzési mechanizmusok működtetése az opportunizmus kor-
látozására.

A 80-as évektől a „karcsúsított termelésnek” nevezett Toyota-módszer8 szélesebb körű elter-
jedése adta meg a lökést beszállítói-vevői stratégiai szövetségek fokozatos kialakulásának. A
vertikális partnerség az alábbi fő vonásokkal jellemezhető:

•  hosszú távra kiválasztott kevés beszállító;

•  a teljes értékláncot átfogó, bizalmon alapuló együttműködés;

•  a feladatok és felelősségek megosztása; folyamatos információcsere;

•  a megrendelő függősége a tartós kooperációval érintett területeken.

Sako (1992) a japán és a brit vállalatközi kapcsolatokról írott könyvében egy szélesebb pers-
pektívából közelíti meg a problémát. Azt a kérdést teszi fel, hogy miért van az, hogy a válla-
latok a koordináció más és más módjait választják? Kissé pontosabban megfogalmazva a
kérdést: milyen vállalat-specifikus, iparági szintű és társadalmi tényezők befolyásolják a ko-
ordináció módjának megválasztását?

Kiindulópontként Sako a beszállítói-vevői kapcsolatok koordinációjának két ideáltípusát ál-
lítja fel, amelyek leginkább egy kontinuum végpontjaiként foghatók fel. A skála egyik vég-
pontján azok a szerződéses kapcsolatok találhatók, melyekben a felek megtartják egymás kö-
zött a három lépés távolságot. Ezt a kapcsolati típust Sako „távolságtartó szerződéses vi-
szonynak” nevezi (arm’s-length contractual relation). A szerződéses kapcsolat egy meghatá-
rozott, diszkrét gazdasági tranzakciót takar. A szerződésben a felek kötelezettségeit még az
ügylet megkezdése előtt, minden eshetőség figyelembe vételével rögzítik (Sako, 1992).

A másik kapcsolati típust (obligational contractual relation) leginkább „elköteleződésen ala-
puló szerződéses viszonynak” fordíthatjuk le. Ez a fajta szerződéses kapcsolat szintén a javak
és szolgáltatások előállítását és cseréjét tartalmazó szerződés. A szerződés itt az üzleti partne-
rek kölcsönös bizalmon alapuló viszonyrendszerébe beágyazott. Ennek alapján a tranzakcióra
anélkül kerül sor, hogy a felek az összes feltételben előzetesen megállapodnának.

                                                          
8 A Toyota által elsőként alkalmazott termelési rendszer alapvető sajátossága a beszállítók piramissze-

rű, hierarchikusan felépített hálózata (vertikális keiretsu).
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A két ideáltípus legfontosabb különbségei a következők. Az elköteleződésen alapuló kap-
csolatok, szemben a távolságtartó viszonyokkal, a felek nagyobb tranzakciós függésével,
hosszabb időtávval, valamint a felek arra vonatkozó nagyobb hajlandóságával jellemezhetők,
hogy még az árak rögzítése előtt rendeléseket kezdeményezzenek, illetve fogadjanak el, az
írásos szerződéseknek a kapcsolatban betöltött kisebb szerepével, végül pedig az információ,
a know-how és a kockázatok partnerek közötti megosztásával jellemezhetők (ibid.).

A vállalatok közötti kapcsolatok két ideáltípusának ismeretében visszatérhetünk arra a kér-
désre, hogy milyen tényezők magyarázzák a vállalatközi kapcsolatok egymástól eltérő mintá-
zatait. Sako a szerződéses kapcsolatokban megfigyelhető különbségek magyarázatára egy
szocio-ökonómiai modellt állít fel. A szerző explicit módon támaszkodik a gazdaságszocio-
lógiából jól ismert beágyazottság koncepciójára (Granovetter, 1985), mely szerint a gazdasá-
gi cselekvés nem légüres (társadalmi) térben, hanem társadalmi struktúrákba beágyazottan
megy végbe. Ennek megfelelően azok a tényezők, amelyeket a közgazdasági elemzések szo-
kásosan exogén változókként tételeznek (az egyéni preferenciák, technológia), itt a modell
szempontjából endogén változók. Olyan tényezők befolyásolják őket, mint a múltban és a je-
lenben létező ideológiák, kulturális és vallási tradíciók, valamint társadalmi és morális nor-
mák (ibid.).

A szerződéses kapcsolatok empirikusan megfigyelhető mintázatainak eltéréseit alapvetően a
tényezők három csoportja okozza. Először és mindenekelőtt a nemzetgazdaságok közötti kü-
lönbségek, melyek az ország-specifikus intézményeknek és kulturális diszpozícióknak kö-
szönhetők. Ezek között kiemelt szerepe van a jogszabályi környezetnek, a pénzügyi rend-
szernek, valamint a foglalkoztatási rendszernek. A bankközpontú pénzügyi rendszer, például
a hosszú távú vállalatközi kapcsolatokat támogatja, míg a tőkepiac központú pénzügyi rend-
szer a rövid távú szemléletet erősíti. Sako feltételezi továbbá, hogy az egyes országokban
erős a hasonlóság a beszállítói-vevői kapcsolatok és a foglalkoztatási viszonyok mintái kö-
zött. A szektorok közötti különbségek technológiai és piaci tényezőkre vezethetők vissza. Az
azonos iparágak vállalatai közötti eltérések pedig végső soron a menedzserek céljainak és at-
titűdjeinek különbségeiből származnak (ibid.).

Sako könyvében a japán és a brit vállalatok közötti szerződéses kapcsolatok empirikus vizs-
gálatára tett kísérletet. Azt találta, hogy bár akadnak kivételek, a beszállítói-vevői kapcsola-
tok Nagy-Britanniában jellemzően „távolságtartó szerződéses kapcsolatok”, Japánban pedig
„elköteleződésen alapuló szerződéses kapcsolatok” (ibid.).

Deakin és szerzőtársai (2000) számára is a beszállítói kapcsolatok társadalmi és intézményi
beágyazottsága jelenti az elemzés kiindulópontját. Az utóbbi tanulmány két tradicionális
iparág – bányászati gépgyártás és konyhabútor-gyártás – beszállítói kapcsolatainak kompara-
tív elemzésére vállalkozik Németországban, Nagy-Britanniában és Olaszországban.

Érvelésük lényege, hogy a beszállítói kapcsolatok – és ezek révén a vállalati teljesítmény –
három tényezőcsoport függvényében változik. Zárójelbe téve itt a vállalati stratégia szerepét,
a vállalatoknak a hazai és külpiaci verseny erősödésére adott válaszai iparág-specifikus és
mindenekelőtt nemzetgazdaság-specifikus tényezőktől függenek. Az iparág-specifikus ténye-
zők között fontos, hogy az érintett iparágban tömegtermelés vagy testre szabott termelés fo-
lyik, a termék komplexitásának foka, az alkalmazott technológia bonyolultsági szintje, az
iparág érettsége stb. A nemzetgazdaság-specifikus tényezők az olyan társadalmi intézmények
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összességét ölelik fel, amelyek hatással vannak a vállalatközi kapcsolatok mintázataira. Ezek
közé tartozik például a jogrendszer, a kollektív intézmények, a finanszírozási rendszer, a
foglalkoztatás és a szakképzés rendszere. A szerzők kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a
formalizált intézmények szerepének, mint amilyen például a jog- és szabályozási rendszer, a
kormányzati testületek, a kollektív szervezetek és szövetségek. Ezek különösen fontos szere-
pet töltenek be a normák, gyakorlatok, és konvenciók kiérlelésében, amelyek aztán befolyá-
solják a felek teljesítményt illető elvárásait (performance standards). Ez utóbbi alatt a válla-
lati menedzserek által a teljesítmény különböző dimenzióinak – az árnak, a minőségnek, a
megbízható szállításnak és a technológiai fejlődésnek – tulajdonított relatív fontosságot értik.
Az empirikus vizsgálat eredményei azt tükrözik, hogy a német és az olasz vállalatvezetők ki-
sebb hangsúlyt fektetnek az árra, mint brit társaik. Ehelyett mindkét országban nagyobb je-
lentőséget tulajdonítanak a minőségnek és a technológiai megújulásnak, illetve Olaszország-
ban a designnak. Könnyen belátható, hogy a teljesítést illető elvárások igen fontos elemei a
beszállítói-vevői kapcsolatoknak.

A kölcsönös elvárások kialakítása és a teljesítés kikényszerítése más és más intézményrend-
szerekre támaszkodik az egyes nemzetgazdaságokban. Németországban e tekintetben kiemelt
szerepe van a kereskedelmi jognak és az erősen formalizált üzleti szövetségeknek. Olaszor-
szágban ezzel szemben a jogrendszer merev és igénybevétele költséges; a vállalatközi háló-
zatok támogatásának a helyi és regionális kormányzat és az üzleti szövetségek a fő pillérei.
Talán még ennél is fontosabb, hogy formális szabályok szerepét a tisztességtelen üzleti ma-
gatartást tiltó társadalmi normák töltik be (Burchell-Wilkinson, 1997; idézi Deakin et al.
2000). Nagy-Britanniában a kereskedelmi jog nem tölt be a németországihoz hasonló funkci-
ót, és az állam, csakúgy mint az üzleti szövetségek is minimális szerepet vállalnak az üzleti
kapcsolatok szervezésében és szabályozásában.

A következő fejezetekben a Magyarországon működő vállalatok közötti kapcsolatokat vizs-
gáljuk. Először a gazdasági átalakulásnak a beszállítói-vevői relációkban hozott változásait
tekintjük át.

4. Üzleti kapcsolatok Magyarországon a gazdasági átalakulás idején

A gazdasági átalakulás első éveiben a nagyobb vállalatok a termelési és kapcsolódó funkciók
döntő többségét házon belül látták el (Rába, 1992; idézi Tóth, 1998). A piaci kapcsolatok le-
épülésének legfontosabb oka a piacok elvesztése és a termelés visszaesése volt (Tóth, 1998).
A piaci sokk mellett szerepe volt még a privatizáció körüli bizonytalanságnak, és a kormány-
zat regulációs lépéseinek is; az 1992-ben elfogadott számviteli-, pénzintézeti- és csődtörvé-
nyek egy újabb csapást mértek a vállalatközi kapcsolatokra. Az 1990-92-es vállalati körbe-
tartozások következtében az üzleti partnerek kiválasztásában döntő kritériummá a fizetőké-
pesség lépett elő. Sok korábbi beszállítói kapcsolat omlott össze a csőd- és felszámolási eljá-
rások következtében (Szanyi, 1997). 1991 és 1992 között csökkent a nagyvállalatok súlya a
középvállalatok üzleti partnerei között is; a közepes méretű vállalkozások inkább egymás kö-
zött létesítettek üzleti kapcsolatokat (Tóth, 1998).

A beszállítói kapcsolatrendszer újbóli megszilárdulásának kezdetei az évtized közepére te-
hetők („Versenyben a világgal”, 2000). A vállalatok egy része ekkorra felelevenítette korábbi
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kapcsolatait, pontosabban szólva piaci alapokon szervezte újjá őket. Az állami nagyvállalatok
társaságokra bomlásával pedig a házon belüli termékáramlások alakultak át beszállítói kap-
csolatokká (Szanyi, 1997).

A fentiektől eltérő eredményt hozott az a Whitley és szerzőtársai (1996) által végzett felmé-
rés, amely 10 hazai nagy iparvállalat kapcsolatrendszerét (beszállítói, vevői és versenytársak
közötti) vizsgálta a 90-es évek elején. Munkájuk abba az elméleti vonulatba illeszkedik,
amelybe Sako (1992), illetve Deakin és szerzőtársai (2000) kutatásai is. E szerint a vállalatok
közötti kapcsolatokban léteznek ugyan iparáganként eltérő mintázatok, a döntő különbség
mégis abban van, hogy a nemzetgazdasági szintű intézmények mennyiben támogatják vagy
éppen gátolják a hosszú távú kapcsolatok kialakulását. A szerzők rámutattak, hogy az
államszocialista rendszer öröksége nem éppen kedvező a vállalatközi kapcsolatok szempont-
jából. A gazdasági aktorok közötti viszonyokat szabályozó formális intézményekkel és eljá-
rásokkal szembeni általános bizalmatlanság, illetve az állam és az egyének között közvetítő
(intermediary) intézmények hiánya olyan tényezők, amelyek nem valószínűsítik az
interszektorális vállalatközi kooperáció kifejlődéséti, kivéve az olyan eseteket, ahol a topme-
nedzserek közötti korábbi személyes kapcsolatok máig fennmaradtak (Whitley et al., 1996).

A kutatócsoport meglepő módon mégis azt találta, hogy a megkeresett vállalatok beszállítói
és vevői kapcsolatai a Sako által bevezetett – és az előző fejezetben már ismertetett – termi-
nológiában az „elköteleződésen alapuló szerződéses kapcsolatokhoz”, vagyis a „japán” gya-
korlathoz állnak közelebb, semmint az „angolszász” vállalatokat jellemző „távolságtartó
szerződéses kapcsolatokhoz”. A vizsgált hazai vállalatok vevői kapcsolatai az „elköteleződé-
sen alapuló szerződéses viszonyok” ideáltípusához képest a kölcsönös függés alacsonyabb
foka, a formális szerződésekre való támaszkodás nagyobb mértéke és a kockázatok megosz-
tásának hiánya tekintetében mutattak eltérést. A beszállítói kapcsolatok – amelyek szintén in-
kább az „elköteleződésen alapuló viszonyokra” emlékeztetnek – a kölcsönös függés és a
hosszú távú elköteleződés terén különböztek a „japán” gyakorlattól. A beszállítói-vevői kap-
csolatoknak az „elköteleződésen alapuló viszonyokhoz” való hasonlósága azt engedi sejtetni,
hogy a vállalatok korábbi hosszú távú kapcsolatai közül sok fennmaradt a gazdasági átalaku-
lás ellenére (ibid.).

5. A hazai vállalatok üzleti kapcsolataiban megfigyelhető újabb tendenciák

Az üzleti kapcsolatok utóbbi években bekövetkező változásainak bemutatásában Tóth
(1998a, 1999, 2000) munkáira támaszkodunk. A legnagyobb feldolgozóipari exportálók kö-
rében végzett kérdőíves felmérés eredményei szerint a magyarországi cégek beszállítási ará-
nya 2000. első félévében 46–52%-ra tehető (Tóth, 2000). Ez nagyjából megfelel a megelőző
két év adatainak, így nem támaszthatók alá a hazai beszállítók szerepének fokozatos növeke-
désére utaló várakozások. Sőt, a legnagyobb exportáló cégek menedzserei között is egyre ke-
vesebben számítanak a hazai beszállítások arányának növekedésére (Tóth, 1999; 2000).

A hazai beszállítók aránya a külföldi tulajdonú cégek körében a legkisebb (39%), míg a más
magyar cégek tulajdonát képező és egyéb tulajdonban lévőknél a legmagasabb (58% és
61%) (Tóth, 2000).
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Jól megragadhatók a feldolgozóipari cégek hazai beszállítókkal kiépített kapcsolatainak te-
rületi egyenetlenségei. A kelet- és észak-magyarországi régióban a legmeghatározóbb a ma-
gyar beszállítók szerepe (55%); ennél kisebb Budapesten és Pest megyében (47%), a Du-
nántúlon pedig mindössze 42 százalék. Ezek szerint éppen azokban a térségekben, ahol a
legnagyobb a multinacionális cégek sűrűsége, ott jutnak legkevésbé megrendeléshez a hazai
vállalatok (ibid.).

Ennél messzemenőbb következtetések levonására adott lehetőséget az 1997-es CIPE98A fel-
vétel, amely 290 hazai feldolgozóipari vállalkozás piaci helyzetére vonatkozó adatait tartal-
mazza (Tóth, 1998a). A kutatás egyik legfontosabb megállapítása a magyar iparvállalati
szektor szegmentálódásáról számol be. Szegmentáltságról beszélhetünk három metszetben is.
Először is, a magyar feldolgozóipari vállalatok üzleti hatóköre, másodszor a tulajdonos típu-
sa, harmadszor pedig a multinacionális cégekkel való szoros üzleti kapcsolat megléte vagy
hiánya alapján (kiemelés itt).

A mintába került vállalatoktól megkérdezték, hogy értékesítéseik döntő része (az értékesítési
árbevétel több mint 50%-a) milyen piacokra irányul. Piaci hatókörük alapján a vállalatok há-
rom fő kategóriába sorolhatók be. Lokális piacra9 termel a mintába került vállalatok 30 szá-
zaléka. A cégek 24 százaléka szállít döntően egy meghatározott régióba vagy az ország egész
területén. A túlnyomó részben külpiacokon értékesítő vállalati körbe a társaságok egyötöde
tartozik.10

A felmérés arra is kiterjedt, hogy milyen arányban szállítanak a vállalatok multinacionális cé-
geknek, külföldi cégeknek, hazai, de náluk kisebb, illetve náluk nagyobb vállalkozásoknak és
végül a lakosságnak. A megkérdezett cégek értékesítési árbevételének átlagosan 8,5 százalé-
kát teszik ki a multinacionális vállalatoknak történő szállítások. Figyelemre méltó, hogy a cé-
gek 64,4 százaléka egyáltalán nem ad el multinacionális vállalatoknak. A külföldi telephelyű
vállalatok számára történő értékesítések a cégek árbevételében átlagosan 19,5 százalékot
tesznek ki, míg a cégek 44,5 százaléka egyáltalán nem szállít e vállalatoknak. Az eredmények
azt mutatják, hogy a multinacionális cégeknek az átlag fölötti arányban értékesítenek a köze-
pes és nagy cégek, míg jóval az átlag alatt marad a kisvállalkozások ilyen irányú értékesíté-
seinek az összes eladásaikon belüli aránya. Az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozá-
sok 73 százaléka egyáltalán nem áll üzleti kapcsolatban multinacionális társaságokkal. Az
egyéb külföldi cégeknek történő beszállítások esetében is hasonló a helyzet. Nekik leginkább
a 100 főnél nagyobb vállalkozások értékesítenek az átlagot meghaladó mértékben.

A tulajdonos típusa szerint a külföldi tulajdonban lévő cégek körében átlagon felüli a külföldi
telephelyű vevőnek történő eladások aránya. A megkérdezett cégek közül náluk nagyobb cé-
geknek főként magyar magántulajdonban lévő cégek szállítanak. Nem meglepő módon, a kül-
földi tulajdonban lévő cégek nem adnak el náluk nagyobb hazai cégeknek. Ennek hátterében
az áll, hogy külföldi tulajdonban jellemzően nagyobb cégek vannak, mint magyar magánsze-
mélyek tulajdonában. A megkérdezett vállalatok közül náluk kisebb cégnek csak a legkisebb
(50 fő alatti) vállalkozások szállítanak az átlagosnál nagyobb arányban. Ez arra utal, hogy a

                                                          
9 Lokális piacra termelőnek a felmérésben azokat a cégeket tekintették, amelyek értékesítéseinek több

mint fele ugyanazon a településen vagy megyében működő vevő felé irányul.
10 A fennmaradó cégek vagy nem lokális, de nem is országos hatókörűek, vagy pedig az árbevételükön

belül egyik szegmens sincs többségben (Tóth, 1998).
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kis cégek gyakran üzleti partnerei egymásnak. Lakossági értékesítés is csak körükben jellem-
ző az átlag feletti mértékben.

A fentebb ismertetett eredményekből felrajzolhatók a gazdasági aktorok beszállításainak jel-
lemző irányai. Eszerint a kisebb vállalkozások vagy közvetlenül a lakosság felé értékesítenek,
vagy egymás üzleti partnerei, vagy náluk nagyobb magyarországi cégek beszállítói. Ebben a
vállalati körben jóformán szóba sem jön a külföldi telephelyű vállalatoknak való beszállítás
lehetősége. A következő vállalati réteget képező közepes és nagy belföldi cégek vagy egy-
mással állnak üzleti kapcsolatban, vagy külföldi vállalatoknak értékesítenek az átlagot meg-
haladó mértékben. A közepes és nagy cégek körén belül a külföldi tulajdonban lévőkre jel-
lemző a külföldi partnereknek való beszállítás (Tóth, 1998a).

3. táblázat
A vállalatok megoszlása a különböző vevőknek való szállítás arányai szerint 1997-ben (%)

Az értékesítés megoszlása Az adott vevő-
nek

N

Vevő típusa 0% 1–20% 21–50% 51%
felett

való értékesítés
átlagos aránya

(%)
Multinacionális cég 64,4 23,2 12,4* – 8,5 272
Külföldi székhelyű (nem

multinacionális) cég 44,5 29,5 10,0 16,0 19,5 272
Magyar kisebb cég 22,0 44,7 23,8 9,4 19,9 272
Magyar nagyobb cég 20,1 31,1 27,2 21,6 29,4 272
Lakosság 49,3 33,8 6,0 10,9 14,1 272

*20% felett
Forrás: Tóth (1998a).

A magyar iparvállalati szektor rétegződésének egy további metszete lehet az, hogy a beszál-
lító vállalat megrendelője milyen piacokon értékesít (Tóth, 2000). Ha a legnagyobb exportáló
vállalatok mintáján (TOP00/1) a megrendelő vállalatokat két csoportba osztjuk az alapján,
hogy döntően az EU országaiba, vagy éppen azon kívülre értékesítenek, az alábbi következ-
tetések adódnak. A döntően nem az EU-ba exportáló vállalatok körében 54,9 százalék a hazai
beszállítók aránya; míg a többségében az EU-ba exportáló cégek körében mindössze 44,3
százalék ez az arány. Még inkább tetten érhető a szegmentált piaci struktúra, ha a FÁK-ba és
a visegrádi országokon kívüli volt szocialista országokba irányuló kivitel súlya szerint vá-
lasztjuk ketté a feldolgozóipar legnagyobb exportőreit. A hazai beszállítók aránya a döntően
a FÁK-ba és a visegrádi országokon kívüli volt szocialista országokba szállító vállalatok kö-
rében 72,5 százalék, míg ott ahol ezen országok exporton belüli súlya 50 százaléknál alacso-
nyabb, mindössze 46,8 százalék (Tóth, 2000). Ennek alapján az a kép rajzolódik ki, hogy
vannak egyfelől az EU piacokra szállító, főként külföldi tulajdonú (és kisebb mértékben hazai
magántulajdonban lévő közép- és nagyvállalatok) vállalatok, amelyeknek többségében nem
hazai vállalatok a beszállítói. Egy ettől eltérő piaci hálózatot alkotnak a döntően Kelet-
Európába exportáló cégek, amelyek között felülreprezentáltak a magyar tulajdonban lévő
vállalatok, s amelyek döntően hazai kis- és közepes méretű beszállítókkal működnek együtt
(kiemelés itt). Ez pedig, hívja fel a figyelmet Tóth (2000) azt jelenti, hogy a kelet-európai pi-
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acokon bekövetkező konjunktúra ingadozások ezeken az exportőrökön keresztül éreztetik
hatásukat a magyar tulajdonú kis- és közepes vállalatokra nézve is.

6. A Magyarországon működő multinacionális cégek beszerzési kapcsolatai

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy milyen esélyei vannak a hazai kis és közepes válla-
latoknak arra, hogy multinacionális cégek beszállítóivá váljanak, illetve, hogy mik az eddig
létrejött kapcsolatok főbb jellemzői.

Magyarországon a termelő tevékenységet folytató multinacionális vállalatok mindenekelőtt a
gépiparban, a vegyiparban és az élelmiszer-feldolgozás ágazataiban vannak jelen (Bogóné –
Berényi, 1998). Általános tendencia, hogy a multinacionális cégek ragaszkodnak hagyomá-
nyos beszállítóikhoz. Ezek egy része követi a betelepülő multinacionális vállalatokat. Ezek a
vállalatok maguk is multinacionális beszállító vállalatok leányvállalatai vagy a közreműködé-
sükkel létrehozott vegyes vállalatok. Egy a gépjárműiparban és a számítástechnikai ágazatban
végzett hazai kutatás eredményei szerint a szó szoros értelmében vett beszállítói tevékenysé-
get (azaz a termelési folyamatban közvetlenül felhasználásra kerülő, a végtermékbe beépíten-
dő alkatrész, vagy részegység folyamatos szállítását) Magyarországon többnyire csak ezek a
vállalatok teljesítenek a multinacionális megrendelők számára (Bogóné – Berényi, 1998). A
szerzők arra mutatnak rá, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak ez idáig általában
nem a multinacionális vállalatok termelő tevékenységébe, hanem különféle szolgáltatások
nyújtásába sikerült bekapcsolódniuk (ibid.). Ha azonban mégis beszállítói pozícióba kerül-
nek, akkor is többnyire olyan alkatrészek gyártására kapnak megrendelést, amelyek nem igé-
nyelnek intenzív kutatás-fejlesztést, s ezért a nyereségtartalmuk is alacsony (ibid.).

Másfelől, a multinacionális cégek meghatározó mértékben támaszkodnak nyugat-európai be-
szállítóikra. A székesfehérvári régióban például a külföldi tulajdonú vállalatok (beleértve itt a
multinacionális cégeket is) 68,9 százalékban vesznek igénybe Magyarországon kívüli beszál-
lítókat, amelyek döntő része az EU-ban működő vállalat (Makó-Ellingstad, 1999). Nyilván-
való ugyanakkor, hogy a multinacionális társaságok megtakarítást érhetnének el hazai be-
szállítók alkalmazásával a szállítási költségek terén és az olcsóbb árak révén is. A hazai be-
szállítások alacsony aránya azonban arra utalhat, hogy a vállalatvezetők úgy ítélik meg, a
termelési és kapcsolódó költségek csökkenését meghaladó mértékben növekednének a tran-
zakciós költségek, ha már bevált EU-s beszállítóikat belföldi cégekre cserélnék le.11 Költsé-
ges ugyanis a megfelelő hazai beszállítók felkutatása, kiválasztása, s nem utolsósorban na-
gyobb a (szerződések teljesítése körüli) bizonytalanság, mint a már kipróbált kapcsolatok
esetében. Kérdéses az is, hogy a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások mennyire ké-
pesek teljesíteni a velük szemben támasztott követelményrendszert. Felmérések szerint a ma-
gyar cégek főként a szállítási fegyelem és a megbízhatóság terén maradnak el EU-s társaiktól
(Árva, 1997). Ez különösen súlyos probléma, ha tekintetbe vesszük, hogy a multinacionális
vállalatok jelentős része just-in-time készletgazdálkodást folytat. A székesfehérvári régióban
végzett felmérés szerint a külföldi tulajdonú cégek (beleértve itt a multinacionális cégeket is)
41,7 százaléka ilyen.

                                                          
11 Hasonlóképpen érvel Kuczi Tibor is (Kuczi,1998).
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A globális termelési stratégiát folytató, újabb és újabb piacokat meghódító multinacionális
cégek érthető módon abban érdekeltek, hogy beszállítóik maguk is globális szereplővé válja-
nak. Ehhez kevés hazai tulajdonban lévő vállalkozásnak van meg a megfelelő tőkeereje. A
vállalatokat ebből a helyzetből kisegíthetné, ha kooperálni tudnának. Penn (1992) alárendelt
kooperációnak (subordinate cooperation) nevezi a vállalatok közötti együttműködésnek azt a
formáját, amelyben független kisvállalatok szövetkeznek, hogy erőforrásaik egyesítésével
eleget tudjanak tenni olyan megrendeléseknek, amelyeket külön-külön nem volnának képesek
teljesíteni. Az ilyen együttműködések kiterjedhetnek például a képzett munkaerő kölcsön-
adására, specializált gépek időszakos átengedésére, piaci vagy technológiai információk cse-
réjére.12 A kapcsolat alárendelt jellege abból adódik, hogy végső soron a nagyvállalat dönté-
sétől függ, hogy mely kisebb partner lehet tagja egy ilyen vállalati szövetségnek.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar kis- és középvállalkozások nemigen
esélyesek arra, hogy a multinacionális cégek közvetlen beszállítóivá váljanak. A kiépülő
többszintű beszállítói rendszerekben az elsődleges (preferred) beszállítói pozíciók többnyire
már foglaltak. A magyar cégek jobbára csak ezen beszállítók megrendeléseire aspirálhatnak.
De itt is többnyire csak a közepes és nagy cégek jöhetnek szóba. A kormányzati beszállítói
programok tehát akkor lehetnének a leghatékonyabbak, ha azokra a közepes cégekre alapo-
zódnának, amelyek már beszállítanak valamilyen külföldi tulajdonban lévő vagy külföldi
székhelyű cégnek, vagy legalábbis a piaci struktúrában elfoglalt helyük lehetővé teszi beszál-
lítói kapcsolatok kiépítését (Tóth, 1998).

Korábban áttekintettük, hogy milyen változásokon mennek keresztül a fejlett országokban a
beszállítói kapcsolatok. A Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Németországban
végzett felmérések eredményei rámutattak, hogy nagy a szakadék az elmélet és a gyakorlat
között. Pontosabban szólva, láttuk, hogy az elméleti munkákból kiolvasható tendenciák csak
bizonyos iparágakban figyelhetők meg, s ott is többnyire csak a vezető vállalatokra korláto-
zottan.

Hasznos volna, ha a magyar cégek üzleti kapcsolatainak nemcsak az elterjedtségéről lenné-
nek ismereteink, hanem a tartalmi vonatkozásairól is. Vajon a fejlettebb országokban a be-
szállítókkal vertikális partnerségben, vagy „elköteleződésen alapuló szerződéses” viszonyban
együttműködő vevők magyar partnereikkel is hasonló kapcsolatok kialakítására törekednek-
e? Felfedezhetők-e az eddig létrejött beszállítói-vevői kapcsolatokban az együttműködés
kezdeti jelei? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket ez idáig kevés tanulmány tett fel Magyaror-
szágon.

                                                          
12 Ilyen típusú kooperáció előfordulására példát találhatunk a délnyugat-németországi Baden-

Württemberg vállalatai között (lásd, pl. Cooke – Morgan, 1998).
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AZ IPARI ÖVEZETEKBEN MŰKÖDŐ VÁLLALATKÖZI HÁLÓZA-
TOK MINTÁZATAI ÉS GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYE

Bevezetés

Az ún. ipari övezetekben (industrial districts) működő vállalatok iránti érdeklődés Piore és
Sabel (1984) könyve nyomán indult el, amelyben a szerzők a termelés társadalmi szervezeté-
ben bekövetkezett alapvető változásról számoltak be. A tömegtermelés válsága az 1970-es
évektől kezdődően véleményük szerint olyan helyzetet teremtett, amelyben a lokális hálózatot
alkotó rugalmas és specializált vállalatok virágzásnak indulhattak. Ezek az egy (néhány) ter-
mékre, vagy a termelési folyamat egy szakaszára specializálódott vállalatok az érvelés szerint
a piac változékonysága, a gyors technológiai változás és a gyakori termék- (design) váltások
közepette a vertikálisan integrált vállalatoknál jobban képesek az alkalmazkodásra.1

Ebben a dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy az ipari övezetekben működő vállalatok jobb gaz-
dasági teljesítménye empirikusan is alátámasztott-e, s milyen tényezőkre vezethető vissza. Az
ipari övezet fogalmának tisztázását követően, a dolgozat második fejezetében azt fogjuk átte-
kinteni, hogy az ipari övezetekben működő vállalatok között a kooperáció milyen jellegzetes
mintázatai alakulnak ki. Két ipari övezetet fogunk közelebbről is szemügyre venni: az iroda-
lomban a Harmadik Olaszország (Terza Italia) néven ismertté vált északkelet- és közép-
olaszországi régiót és a délnyugat-németországi Baden-Württemberget. Ezen választásunkat
az indokolja, hogy az olasz ipari övezetek mellett talán Baden-Württemberg kapott a legna-
gyobb figyelmet az utóbbi évtizedek ilyen tárgyú publikációiban. Egy sor más ipari övezetről
is jelentek meg írások2, nem is kis számban, melyek teljes körű bemutatása jóval meghaladná
egy ilyen dolgozat kereteit. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy még a legaprólékosabban do-
kumentált olasz és német régiók esetében rendelkezésre álló információk is sok esetben héza-
gosak és nem mentesek az ellentmondásoktól sem.

Az ipari övezetek gazdasági sikereinek elemzése az utóbbi két évtizedben népszerű kutatási
téma; a legkülönfélébb tudományterületek (gazdaságszociológia, gazdaságföldrajz, gazda-
ságtörténet, politikatudomány, közgazdaságtan stb.) kutatói publikálnak ebben a témában. A
dolgozat harmadik fejezetében azt nézzük meg, hogy empirikusan megfelelően alátámasztot-
tak-e az övezeti vállalatok versenyelőnyére vonatkozó állítások, s hogy milyen tényező(k)
magyarázzá(k) az ipari övezetek gazdasági sikereit. A kérdés tisztázására ez idáig viszonylag
kevés empirikus munka vállalkozott. A jelen kutatás keretein belül nem áll módunkban ilyen
empirikus vizsgálatok elvégzése. Mindössze arra vállalkozhatunk, hogy áttekintsük az eddigi
eredményeket és fogódzókat kínáljunk a tájékozódáshoz.

                                                          
1 A lokális hálózatot alkotó rugalmasan specializált vállalatok versenyelőnyére vonatkozó feltételezések

empirikus ellenőrzésével ezidáig kevesen próbálkoztak meg. Egy ilyen munka (Costa-Campi –
Viladecans-Marsal, 1999) ismertetésére a 3. fejezetben kerítünk sort.

2 Lásd pl. Pyke, F. és Sengenberger, W. 1992-ben megjelent Industrial District and Local Economic
Regeneration c. gyűjteményes kötetét.
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Az ipari övezetek versenyképességét a kutatók gyakran magyarázzák az övezeti vállalatok
közötti kiterjedt kooperációval. Míg a vállalatközi kooperációnak a gazdasági teljesítményre
való hatását illetően különböző elméletek3 talajáról kiindulva fogalmazhatók meg hipotézi-
sek, az összefüggés empirikus alátámasztása jobbára még várat magára.4

Nem kevésbé problematikus az a kérdés, hogy milyen tényezők teszik lehetővé az övezeti
vállalatok körében megfigyelhető együttműködést. Látni fogjuk, hogy a kooperáció létrejöttét
a különböző tudományterületek képviselő más és más tényezőkkel magyarázzák. Ebben a ta-
nulmányban részletesebben a kollektív intézmények (üzleti szövetségek, kamarák stb.) válla-
lati együttműködést elősegítő szerepét elemezzük. Kísérletet teszünk arra is, hogy összeves-
sük a Harmadik Olaszországbeli és a baden-württembergi ipari övezetek kooperációt támo-
gató intézményrendszereit.

A dolgozat utolsó fejezetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy Magyarország vonatko-
zásában beszélhetünk-e egyáltalán ipari övezetekről, illetve, hogy vannak-e esélyei ipari öve-
zetek kifejlődésének.

1. Az ipari övezet fogalmáról

Nem határoztuk még meg, mit is értünk az ipari övezet fogalma alatt. Előrebocsátjuk, hogy a
fogalomnak nincs egy mindenki vagy legalábbis a kutatók többsége által elfogadott meghatá-
rozása. Sőt, megfigyelhető, hogy az ipari övezet fogalom jelentése a 80-as és 90-es évek em-
pirikus kutatásai során jelentős „felhíguláson” ment keresztül, ahogy a kutatók újabbnál újabb
ipari övezeteket véltek „felfedezni” a világ különböző pontjain.

Célszerűnek tűnik az ipari övezetet mint ideáltípust felfogni, amely nem (vagy legalábbis nem
feltétlenül) létezik tiszta formában. Az egyes ipari övezetek számos sajátos jegyet mutatnak
fel, de van a jellemzőknek egy közös csoportja. Ezeket fogjuk most áttekinteni.

Az ipari övezetekkel foglalkozó elméleti jellegű munkák gyakran indulnak ki Marshall
(1925) „külső gazdaságosság” koncepciójából. Külső gazdaságosságok (vagy pozitív extern
hatások) alatt Marshall mindazokat a jótékony hatásokat értette, amelyek az egy iparágban
tevékenykedő vállalatok területi koncentrációjuknál fogva realizálhatnak. Pozitív extern hatá-
sok származhatnak abból, hogy a vállalatok térbeli koncentrációja lehetővé teszi helyi szak-
képzett munkaerőpiac kialakulását, amelynek előnyeit aztán minden helyi vállalat élvezheti.
Hasonlóan előnyös fejlődésnek indulhat a többi tényezőinput és a szolgáltatások lokális piaca
is. Végül, de nem utolsósorban, a vállalatok térbeli egymásmellettisége elősegíti az innováci-
ók gyors terjedését is.

                                                          
3 Lásd, pl. tranzakciós költségek elmélete.
4 Az általunk ismert egyetlen kivétel Pietrobelli (2000) munkája. A szerző az olasz ipari övezetek ki-

emelkedő gazdasági teljesítményeit kutatva arra vállalkozott, hogy kimutassa, milyen szocio-
ökonómiai tényezők magyarázzák az ipari övezetek sikereit. A szerző a modell magyarázó változói
között szerepeltetett egy, a vállalatközi kapcsolatok mérésére szolgáló változót is.
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A vállalatok térbeli egymásmellettisége tehát az egyik ilyen ideáltipikus jegy. Az ipari öve-
zetet Bianchi (idézi Pietrobelli, 2000) nyomán a földrajzi közelségben lévő vállalatok és a
helyi intézmények rendszereként határozhatjuk meg, melyben az ágensek közötti kapcsolato-
kat – többnyire informális – normák vezérlik. Az ipari övezet független, profit maximáló
vállalatai a termelési ciklus egy (vagy egy-két) fázisára szakosodnak. A specializáció ilyen
módja a független vállalatok közötti kiterjedt kapcsolatrendszerrel jár együtt. A vállalatközi
kapcsolatokat helyi szintű intézmények támogatják.5

Az ipari övezet paradigmatikus esetei a Harmadik Olaszország vállalati hálózatai. A leggyak-
rabban vizsgált ipari övezetek közé tartozik még a délnyugat-németországi Baden-
Württemberg. A következő fejezetben e két régió vállalatai között megfigyelhető kapcsolatok
mintázatait hasonlítjuk össze.

2. Az ipari övezetekben működő vállalatközi hálózatok mintázatai

2.1. Emilia-Romagna

A Harmadik Olaszországban a kisvállalati fejlődés főként ipari övezetek formájában ment
végbe. Az 1990-es évek elején körülbelül 50 ilyen övezetet tartottak számon. Ezek többnyire
egy-egy tradicionális iparágra szakosodtak; így például Prato a textil-, Sassuolo a kerámia-,
Poggibonsi a bútoriparra. A tradicionális iparágak mellett a kisvállalatok megjelentek a
csúcstechnológiai iparágakban is. Az ipari övezetek rendszerint kisebb városi területekkel es-
nek egybe, és népességszámuk nem haladja meg a 100.000 főt (Trigilia, 1992).

Az ipari övezetekkel foglalkozó irodalomban a Harmadik Olaszországon belül is kitüntetett
helyet kapott Emilia-Romagna. A régió maga is ipari övezetek sokaságaként fogható fel.
Emilia-Romagna az utóbbi évtizedekben Olaszország leggyorsabban növekedő régiója, a
legmagasabb egy főre jutó jövedelemmel.

Miben tér el Emilia-Romagna az ország többi régiójától? Brusco 1982-es tanulmánya szerint
a foglalkoztatottak szektoronkénti és iparágankénti megoszlása a régióban Olaszország egé-
széhez viszonyítva alig mutat eltérést. Számottevő különbség a vállalatok méret szerinti el-
oszlásában van. Emilia-Romagnaban a vállalkozások többsége (75%) egészen kicsi, kevesebb
mint 10 főt foglalkoztató (Amin, 1989). (Ez a megállapítás nemcsak Emilia-Romagnara, ha-
nem a Harmadik Olaszország többi régiójára is áll.)

Emilia-Romagnaban – a Harmadik Olaszország több régiójához hasonlóan – a kisvállalatok
döntően nem nagy cégek alvállalkozói. Bár meg kell jegyezni, hogy sok ma prosperáló füg-
getlen vállalat kezdte alvállalkozóként működését (Amin, 1989). A kisvállalatok megkülön-
böztető jegye a vertikális integráció alacsony foka, és a vállalatok közötti kooperáción ala-
puló termelési folyamat. Ennek keretében csak a cégek egy része állít elő késztermékeket; a
                                                          
5 Az ipari övezet Bianchi és Pietrobelli alapján felsorolt ideáltipikus jegyei között nem szerepel a vál-

lalati méretre vonatkozó kitétel. Az ipari övezet modell teoretikusai ugyanakkor gyakran utalnak a
kisvállalatok dominanciájára mint az ipari övezetek egyik fontos megkülönböztető jegyére (lásd, pl.
Schmitz, 1992).
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többiek ezek alvállalkozóiként kapcsolódnak be a termelési folyamatba (Brusco, 1982). Az
ipari övezetek decentralizált termelési egységeit tehát egy együttműködésen alapuló komplex
alvállalkozói rendszer köti össze egymással.

Ez a modell természetesen nem általánosan elterjedt Olaszország-szerte. Más régiókban –
ilyen például Piemonte és Lombardia – a kisvállalati fejlődés ettől eltérő irányt vett; a kis cé-
gek – gyakorta a régión kívüli – nagyvállalatok alvállalkozóivá váltak azok költség- és koc-
kázatcsökkentő és nagyobb rugalmasságot célzó stratégiája jegyében (Amin, 1989). Ebben a
konstellációban a vezető vállalat végzi a terméktervezést, és tartja ellenőrzése alatt a termelé-
si lánc olyan kritikus fázisait, mint amilyen az összeszerelés, az elosztás és a kiskereskedelem
(Best, 1990). Ez utóbbira lehet példa Veneto, ahol az alvállalkozók széles körét alkalmazó
Benetton tartja kézben a teljes termelési folyamatot. Az ilyen elrendeződés (vertikális filiere),
amelyben nincs jelen a közös döntéshozatal a termelési lánc mentén, nem tekinthető hálózat-
nak (Hage – Alter, 1997).

Az ipari övezet modell kritikusai arra hívják fel a figyelmet, hogy az ipari övezetek koopera-
tív kisvállalati hálózatai könnyen válhatnak áldozatul a régión belüli vagy kívüli nagy cégek
felvásárlásainak. Harrison (idézi Staber, 1997; Cooke – Morgan, 1998) a SASIB példájára
hivatkozik, amely kisvállalatokat szerzett meg Bologna gépipari övezetében és szervezett hie-
rarchiába, házon belül tartva a magas hozzáadott-értékű tervezési feladatokat és alvállalko-
zóknak kiadva az alacsony hozzáadott-értékűeket. Az ipari övezet modell teoretikusai szerint
azonban az ilyen példák elszigetelt esetek (Cooke – Morgan, 1998).

2.2. Baden-Württemberg

Az 1993–94-es recesszióig könnyű dolga volt annak a kutatónak, aki regionális szintű sta-
tisztikákkal kívánta illusztrálni a délnyugat-németországi régió utóbbi évtizedekben produkált
gazdasági sikereit. Baden-Württemberg egy főre jutó bruttó hazai terméke 1980 és 1990 kö-
zött határozott növekedést mutatott, és 1990-ben a második legnagyobb volt a német tarto-
mányok között (Braczyk et al., 1995; Staber, 1996). A foglalkoztatottak száma 24,1 száza-
lékkal növekedett 1970 és 1991 között, messze meghaladva az országos átlagot (8,3%)
(Braczyk et al., 1995). A régió gazdasági sikereinek titkát a szerzők rendre az ipari övezet
modell keretein belül magyarázták. Az 1993–94-es válság azonban súlyosabban érintette
Baden-Württemberget, mint a korábbi Nyugat-Németországot (Braczyk et al., 1995). A tör-
téntek után felvetődik a kérdés, hogy vajon lehetséges-e ugyanazokkal a tényezőkkel magya-
rázni a régió (más régióknál súlyosabb) válságát, amelyekkel a prosperitást szokás?

Tekintsünk el azonban most az 90-es évtized derekán jelentkező krízistől, és nézzük meg kis-
sé alaposabban a régió sikertörténetét. Az ipari övezetekről szóló irodalomban Baden-
Württemberget homogén régióként szokás kezelni. A gazdasági teljesítményre vonatkozó –
az 1970-es évektől rendelkezésre álló – statisztikák azonban jelentős eltéréseket mutatnak a
tartományon belüli 20 statisztikai tervezési régióban. A különbségek még a földrajzilag
szomszédos tervezési régiók esetében is szembetűnőek (Staber, 1996). A fentieket figyelem-
be véve joggal vetődik fel a kérdés, hogy indokolt-e Baden-Württemberget választani az
elemzés egységéül? Kérdéses, hogy felfogható-e Baden-Württemberg egyetlen ipari övezet-
ként.



Kopasz M.: Vállalatközi kapcsolatok: nemzetgazdasági és regionális szintű elemzések
32

Az ipari övezet klasszikus marshalli meghatározásában a terminus olyan földrajzi közelség-
ben lévő vállalatokra vonatkozik, amelyek egy iparágba tartoznak. Ennek a kritériumnak leg-
feljebb egy Baden-Württembergen belüli kisebb – a tartományban foglalkoztatottak harma-
dának munkát adó –, Stuttgart környéki régió felel meg (Schmitz, 1992). Stuttgart térségében
a vállalatok tőkejavak előállítására specializálódtak. A régió gazdaságának fő pillérei a gép-
járműipar, az elektrotechnika és elektronika, valamint a szerszámgépipar.

Baden-Württembergben a vállalati szektor gerincét a középvállalati szektorként fordítható
„Mittelstand” adja. Fontos itt hozzátennünk, hogy Németországban még az 1000 főt (vagy
annál többet) foglalkoztató vállalatokat is ebbe a kategóriába sorolják (Braczyk et al., 1995).
Valamivel többet mond az az adat, hogy a feldolgozóiparban a cégek 96,5 százaléka 100 fő-
nél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (Semlinger, 1995). Nem állíthatjuk ezzel azonban
azt, hogy a kis- és középvállalatok magas részesedése régióspecifikus jellemző volna; ez az
arány épp megegyezik a nyugat-németországi átlaggal.

Baden-Württembergre gyakran hivatkoznak mint olyan regionális gazdaságra, amelyben pél-
daértékű a vállalatok közötti kooperáció. A következőkben a rendelkezésünkre álló tanulmá-
nyok alapján azt tekintjük át, mennyiben tartható a fenti állítás. Schmitz (1992) szerint e te-
kintetben érdemes külön vizsgálni a szerszámgépipart a gépjármű- és az elektronikai ipartól.6

Herrigel (1993) ennél is tovább megy, és arra hívja fel a figyelmet, hogy Baden-
Württembergben két „ipari rend” (industrial order) létezik egymás mellett: a kis- és közepes
méretű vállalatok decentralizált ipari rendje és egy nagyvállalati ipari rend. A nagyvállalati
ipari renden belül működnek az autógyártók és a nagyobb részegység-, illetve rendszerbe-
szállítók, míg a decentralizált ipari rend a szerszámgépipar kis- és közepes vállalatait öleli
fel. Herrigel 1985–86 során folytatott kutatásai alapján azt a következtetést vonta le, hogy a
decentralizált ipari renden belüli kis- és közepes szerszámgépgyártó vállalatok sikerének tit-
ka a közöttük meglévő kooperáció (Herrigelt idézi Braczyk et al., 1995). „Koordinált
specializációnak” nevezte el azt a decentralizált ipari rend vállalatai között működő gyakor-
latot, amelynek során a cégek a verseny elkerülése érdekében egyeztetnek arról, hogy ki me-
lyik piaci résre termel (horizontális együttműködés). A piac ily módon történő felosztását tá-
mogatja a szerszámgépgyártók ottani szövetsége, a VDMA (Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbauer). A specializáció aztán kénytelen-kelletlen innovációra ösztönöz, miután
megszűnteti a vállalatok számára a diverzifikáció lehetőségét. A termék- és technológia-
fejlesztés költségeinek és kockázatainak megosztása érdekében a vállalatok kooperálnak a
beszállítóikkal (vertikális együttműködés). Az együttműködés kiterjed a know-how átadására
és az alkatrészek és részegységek közös kifejlesztésére.

A nagyvállalati ipari renden belül Herrigel (1993) szerint a globális verseny és a technológia
gyors változása által teremtett kihívásra kétféle stratégiával válaszolnak a vállalatok. Egy ré-
szük – a decentralizált vállalati rend mintájára, és azzal összefonódva – alvállalkozói és ter-
mékfejlesztési együttműködésekkel kísérletezik. A régió legnagyobb cégei közül – Daimler-
Benz (ma Daimler&Chrysler), Bosch, SEL, IBM – a Bosch tűnik leginkább e stratégia kö-
vetőjének. Mások – mit sem változtatva korábbi stratégiájukon – az alvállalkozók egyszeri
vagy rövid távú alkalmazásától remélnek nagyobb rugalmasságot és árelőnyt.

                                                          
6 Tekintettel kell lenni ugyanakkor arra, hogy az elektrotechnikai ipar mint klasszikus beszállító nagy-

ban függ a gépjárműipar és a szerszámgépipar megrendeléseitől (Braczyk et al., 1995).
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Herrigel fenti kutatási eredményeit többen vitatják az ipari övezetek kutatói közül. Cooke és
Morgan (idézi Schmitz, 1992) kétségbe vonják, hogy létezne olyan horizontális együttműkö-
dés, mint amit Herrigel a szerszámgépgyártók között találni vélt. A szerzőpáros a Mittelstand
vállalatai körében nemrégiben készített interjúk alapján a cégek közötti kooperáció gazdag
formaválasztékát írták le (Cooke-Morgan, 1998). Kutatásaik alapján ugyanakkor nem sokat
mondhatunk arról, hogy az együttműködés különböző formái menyire elterjedtek.

Cooke és Morgan (1998) szerint a baden-württembergi cégek egy része az egyedül verseny-
zést választja a kooperációval szemben. Az ilyen vállalatok nem ritkán piacvezetők bizonyos
piaci résekben. Néhányan jellegzetes példái a rugalmasan specializált vállalatoknak; magas
árfekvésű, komplex termékeket gyártanak. A relatíve kis méretük (500 főnél kevesebb
foglalkoztatotti létszám) ellenére nagyfokú vertikális integráció jellemzi őket. Habár az utób-
bi időben a technológia egyre komplexebbé válásával és a technológiai fejlődés gyorsuló
üteme mellett egyre inkább kénytelenek a házon belüli gyártás egy részét beszállításokkal
helyettesíteni.

A vállalatok egy másik csoportja vertikális irányú együttműködést folytat. Ezek a cégek álta-
lában növekedés-orientáltabbak, mint az egyedül versenyzést választó társaik. Szoros beszál-
lítói kapcsolatok kiépítésére a vállalati növekedés érdekében törekszenek. A cégek egy része
egy vagy több nagy megrendelő (pl. Bosch, Philips, Hitachi) elsődleges (preferred) beszállí-
tója.

A cégek egy harmadik csoportja közötti kapcsolatok minőségileg különböznek az eddigiek-
től. Ezen a vállalati körön belül is több együttműködési forma figyelhető meg.

•  Az első – irányát tekintve még mindig inkább vertikális irányú – együttműködés
azokat a vállalatokat jellemzi, akik a japán termelési módszereket követik. A szerzők
maguk is hozzáteszik, hogy feltehetőleg kisszámú ilyen cég működik a régióban.
Ezek a vállalatok vertikális partnerségben7 működnek együtt beszállítóikkal.

•  Különösen érdekes a vállalatok közötti kooperáció most soron következő – irányát
tekintve horizontális – formája. Ebben versenytársak lépnek szövetségre annak ér-
dekében, hogy egy fontos vevő igényeinek megfelelhessenek. A Cooke és Morgan
által leírt példában a beszállító azért kezdeményezett más cégekkel együttműködést,
mert a vevő kiszolgálásához nélkülözhetetlen innováció meghaladta saját erejét. Az
ilyen jellegű együttműködések kialakulását – túl a kooperáció játékelméletből jól
ismert akadályain – gyakran gátolja a know-how versenytársaktól való féltése is. A
fentebb ismertetett példában a kooperáció kifejlődését személyes tényezők is segí-
tették. Nagy szerepe volt annak, hogy az együttműködést kezdeményező beszállító
ügyvezetője abban az időben a Steinbeis Alapítvány8 igazgató tanácsában ült a
Mittelstand képviselőjeként. A beszámolóból sajnálatos módon nem derül ki, hogy
az ilyen típusú kooperatív magatartás mennyire egyedi eset a régióban.9

                                                          
7 A fogalom meghatározásához lásd, pl. Tari (1998).
8 A Steinbeis Alapítvány egy a régióban működő vállalkozásokat támogató intézmény, amelynek fela-

data a technológia transzfer.
9 A szerzők beszámolnak egy hasonló vállalatközi együttműködés meghiúsulásáról is. A Daimler-Benz
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•  A kooperáció harmadik megnyilvánulása az, amikor a vállalatok többé-kevésbé for-
mális klub-típusú szövetségekbe rendeződnek. Az ilyen horizontális vállalatközi
együttműködések legtöbbször idézett példája az AKZ (The Committee of Suppliers
Baden-Württemberg). Az AKZ-t Mittelstand vállalatok egy csoportja – a hannoveri
vásáron való találkozást követően – hozta létre az 1970-es években abban a remény-
ben, hogy a nagy ipari szövetségeken kívül gyümölcsözőbbé tehető a vállalatok kö-
zötti kooperáció. Az AKZ jelenleg húsz tagot számlál, akik havonkénti rendszeres-
séggel tartanak szakmai tapasztalatcserét.

A baden-württembergi vállalatok egy további jelentős része – a kutatók nem voltak képesek
számszerűen megállapítani pontosan mekkora – olyan csoporthoz tartozik, amely egy közve-
títőtől függ (Industrievertretung), akinek az a funkciója, hogy érintkezésbe lépjen a vevő
vállalatokkal, felmérje és közvetítse azok igényeit a beszállítók felé, rájuk bízva aztán a dön-
tést, hogy a rendelés teljesítése együtt vagy külön gazdaságos-e. A közvetítőtől függő válla-
latok főként alacsony hozzáadott értékű termékeket és részegységeket gyártanak, így pozíci-
ójukat komolyan veszélyeztetik az alacsonyabb bérköltségű országokban működő versenytár-
sak.

Cooke és Morgan a fenti együttműködési formák mindegyikére számos példát talált. Ugya-
nakkor arra vonatkozóan nem végeztek felmérést, hogy a vállalatközi kooperáció egyes min-
tázatai menyire elterjedtek a régióban. Annyi mindenesetre látszik, hogy – amennyiben
egyáltalán jellemző a gazdasági aktorok közötti együttműködés – a beszállítók és vevők kö-
zötti kooperáció dominál. Kevésbé jellemző a versenytársak közötti együttműködés, amit
Herrigel (1993) állít sokat vitatott tanulmányában.

Egyetlen olyan nagyobb felmérésről van tudomásunk, amely szisztematikus információkkal
szolgál a baden-württembergi régió vállalatai közötti kapcsolatokról. Nem tudjuk azonban,
hogy a vállalati minta reprezentatív-e az alapsokaság fontosabb ismérvei szerint. A felmérés
során a kutatók 111 vállalatot kerestek fel Baden-Württemberg két tervezési régiójában
(Bodensee és Bodensee-Oberschwaben).10 A mintába három iparág (szerszámgépipar, gép-
járműipar és elektronika) vállalatai, valamint üzleti szolgáltatók kerültek. A felmérés ered-
ményei szerint a megkérdezett vállalatok 33, illetve 22 százalékának volt a beszállítókkal
termelési együttműködése. A kooperációt azonban csak a vállalkozások 8, illetve 4 százaléka
vélte fontosnak. A termékfejlesztés területén a cégek 20, illetve 25 százaléka számolt be más
vállalatokkal való együttműködésről. A vállalatok 35, illetve 45 százaléka folytatott kutatást
más vállalatok számára (Hahn-Gaisert idézi Staber, 1996).

Bár a fenti eredmények interpretálása körültekintést igényel, mégis úgy tűnik, hogy az adatok
nem támasztják alá az ipari övezet modellt támogató kutatók példaértékű kooperációról szóló állításait.

                                                                                                                                                     
(az eset még a Chrysler-rel való fúzió előtti) egy beszállítója, azt követően, hogy a Daimler-Benz glo-
bális termelési stratégia megvalósításába kezdett, maga is érezte az elvárást, hogy a vevő céget a ten-
geren túl is kiszolgálja. A beszállító azonban nem volt elég tőkeerős ehhez. Az őt megkörnyékező ko-
operációt ajánló cégeket – amelyekkel szövetkezve megoldható lett volna a finanszírozás – viszont
visszautasította attól való félelmében, hogy elveszíti a know-how-t. A kooperáció gátjának bizonyult
az is, hogy a  vállalatvezetés azon az állásponton van, hogy az együttműködési megállapodások be-
tartását csak a vállalatok fúziója képes garantálni (Cooke – Morgan, 1998).

10 A kérdőívek 14, illetve 20%-a érkezett vissza a két tervezési régióban.
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Összehasonlító adatok hiányában azonban nem áll módunkban messzemenő következtetése-
ket levonni.

2.3. A vállalatközi kapcsolatok mintázatainak összehasonlítása

A két régióban megfigyelhető vállalatközi kapcsolatok mintázatainak összehasonlításában
Penn (1992) tipológiájára támaszkodunk. A szerző a nagy- és kisvállalatok között lehetséges
kapcsolati formákat négy típusba sorolja. Az első típus a klasszikus szatellit kapcsolat a
nagyvállalat és egy sor kisebb cég között, amelyek számos funkciót teljesíthetnek a nagyvál-
lalat számára az alkatrészgyártástól kezdve a teljes modulok beszállításáig. Az ilyen kapcso-
latok tisztán piaci koordináción alapulnak.

A klasszikus szatellit kapcsolatok mellett, Penn szerint, az utóbbi időben megjelent a kis- és
nagyvállalatok egymáshoz kapcsolódásának két új formája. Az egyik ezek közül a vállalatok
közötti sokkal szorosabb interakcióra épül, amelynek során a nagyobbik cég aktívan bekap-
csolódik a kisebb partnervállalat belső működésébe, például annak érdekében, hogy biztosít-
sa a megfelelő minőségellenőrzést, vagy hogy közvetlen módon támogassa a technológiai in-
novációt. A szerző ezt a – japán modellt másoló – kapcsolati formát aktív összekapcsolódás-
nak (active engagement) nevezi. Természetesen ez a mintázat nemcsak a kis- és nagyvállalat-
ok közötti viszonyban fordulhat elő, hanem nagy cégek között is. Láttuk, hogy ez a forma –
ha szórványosan is, de – megtalálható a baden-württembergi vállalatok körében.

A másik új kapcsolati forma az ún. alárendelt kooperáció (subordinate cooperation). Ennek
során független kisvállalatok szövetkeznek, hogy erőforrásaik egyesítésével eleget tudjanak
tenni olyan megrendeléseknek, amelyeket külön-külön nem volnának képesek teljesíteni. Az
ilyen együttműködések kiterjedhetnek például a képzett munkaerő kölcsönadására, speciali-
zált gépek időszakos átengedésére, piaci vagy technológiai információk cseréjére. Alárendelt
jellegük abból adódik, hogy végső soron a nagyvállalat döntésétől függ, melyik kisebb cég
lehet tagja egy ilyen vállalati szövetségnek. Penn példaként olyan ruházati iparban tevékeny-
kedő vállalatokat említ, amelyek egymással kooperációra lépve váltak képessé nagy kereske-
dő cégek megrendeléseit teljesíteni. Ehhez hasonló esetet láthattunk Baden-Württembergben
is. Ott a beszállító azért kezdeményezett más cégekkel együttműködést, mert a vevő kiszol-
gálásához nélkülözhetetlen innováció meghaladta saját erejét. Nincs ugyanakkor ismeretünk
arról, hogy az ilyen jellegű együttműködések mennyire jellemzőek a régió vállalataira.

Penn tipológiájában a negyedik kapcsolati formát képviselő típus a független kooperáció
(independent cooperation). Ha jobban belegondolunk, ez tulajdonképpen már nem is a kis-
vállalatok nagyokhoz való kapcsolódásának egyik lehetséges módja, hanem épp ellenkezőleg,
annak alternatívája. Arról van itt szó, amit a Harmadik Olaszország vállalkozásai körében fi-
gyelhetünk meg: a kisvállalatok azért hangolják össze cselekvésüket, hogy a nagyoktól való
függetlenségüket megőrizhessék. Az ilyen értelemben vett független kooperáció nem jellem-
ző ugyanakkor az általunk vizsgált német tartomány vállalataira.
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3. Vállalati teljesítmény az ipari övezetekben: módszertani problémák és
empirikus eredmények

Az utóbbi két évtizedben intenzív tudományos érdeklődés kísérte az ipari övezetek működé-
sét. Az ebben a témában íródott tanulmányok túlnyomórészt kvalitatív jellegűek. Nagyon ke-
vés kísérlet irányult az ipari övezeteken belül működő vállalatok teljesítményének mérésére.
A tanulmányok legtöbbször megelégszenek azzal, hogy adatokat közölnek az ipari övezet ex-
portképességére, a foglalkoztatására és a termelékenységére vonatkozóan (Paniccia, 1999). A
közölt adatok rendszerint aggregált – ipari övezeti, regionális vagy szektorális szintű – ada-
tok. Ezek egyfelől érdekes általános trendekre hívhatják fel a figyelmet, másfelől azonban el-
fedhetnek jelentős vállalati szintű ingadozásokat és különbségeket (Staber, 1997).

További módszertani problémát vet fel az az ipari övezetekkel foglalkozó kutatókra általában
jellemző munkamódszer, hogy prosperáló övezeteket választanak ki a kutatás tárgyául, majd
az ipari övezet modell keretein belül próbálnak meg magyarázatot adni a régió versenyképes-
ségére. Az ilyen kutatói szándék gyümölcsöző lehet a siker okaira vonatkozó hipotézisek
megfogalmazásában. A hipotézisek empirikus teszteléséhez azonban más, kevésbé verseny-
képes régiók kontroll csoportként való bevonására volna szükség (Staber, 1996).

A kutatók számtalan hipotézist állítottak fel – különböző elméletek talajáról kiindulva – az
ipari övezetekben működő specializált kisvállalatok gazdasági sikereit illetően. Kevés olyan
kutatásról van tudomásunk, amely arra vállalkozott volna, hogy a hipotéziseket empirikusan
tesztelje. A következőkben ezek eredményeit fogjuk áttekinteni. Vizsgálódásainkat kiter-
jesztjük az itt részletes tárgyalásra kiválasztott két ipari övezeten kívülre is, tekintve a rendel-
kezésre álló munkák csekély számát.

Döntő különbséget abban találtunk az empirikus munkák között, hogy az ipari övezetek spe-
cializált vállalatainak versenyelőnyét a vertikálisan integrált vállalatokkal szemben vagy az
izoláltan (nem hálózat tagjaként) működő vállalatokkal szemben értelmezik. Az előbbire pél-
da Staber tanulmánya (1997), amelyben a szerző egy német textilipari övezetből származó
mintán azt a gyakran megfogalmazott hipotézist ellenőrizte, miszerint a specializált vállalatok
versenyképesebbek vertikálisan integrált társaiknál. Staber számára Piore és Sabel (1984) ru-
galmas specializációról szóló tézise jelentette a vizsgálódás kiinduló pontját. Az övezeti vál-
latoknak az izolált vállalatokkal szembeni versenyelőnyét tesztelő kutatásokra többek között
Signorini 1994-es munkája lehet példa,11 amelyben a szerző az olaszországi Prato ipari öve-
zetében működő textilipari cégek mintáján kísérelte meg kimutatni az „övezeti hatást”, amit
Prato vállalatai élveznek a nem ipari övezetbe tömörült cégekkel szemben. Az eredmények
alátámasztják az övezeti vállalatok magasabb termelékenységét és profit rátáját. Ide sorol-
hatjuk még egy spanyol szerzőpáros, Costa-Campi és Viladecans-Marsal (1999) – a későbbi-
ekben még bemutatásra kerülő – kutatását, amelynek célja, hogy a vállalatok területi koncent-
rációjának a versenyképességre gyakorolt hatását ellenőrizze. A szerzőpáros iménti munkájá-
ban és Signorini fentebb idézett tanulmányában közös, hogy a külső gazdaságosságról szóló marshalli
elemzésből kiindulva vizsgálják az ipari övezetekben működő vállalkozások versenyelőnyét.
                                                          
11 A kutatásról több tanulmány is beszámol. Lásd: Costa-Campi és Viladecans-Marsal (1999), Panicca

(1999), Staber (1997).
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Látható tehát, hogy az ipari övezetekben működő vállalatok gazdasági teljesítményének
konfirmatív vizsgálata két egymástól eltérő elméleti kiindulópontból is lehetséges.

Staber (1997) a reutlingeni12 (Baden-Württemberg) textil- és ruházati ipari övezet vállalatai-
nak megszűnési rátáit vizsgálta az 1946 és 1993 között eltelt időszakban. A reutlingeni öve-
zet vállalatai kicsik, közel egyharmaduk alkalmaz 10-nél kevesebb munkavállalót, és min-
dössze 12 százalékuk foglalkoztatotti létszáma haladja meg a 100 főt. A kutatás célja az volt,
hogy tesztelje azt az ipari övezetekről szóló irodalomban újra és újra felbukkanó állítást, mi-
szerint a specializált kisvállalatok túlélési esélyei jobbak, mint nagy, integrált társaiké.

Staber azt találta – ellentétben az ipari övezetekkel foglalkozó szerzők korábbi megállapítá-
saival –, hogy az 1960-as évektől kezdődően folyamatos hanyatlás jellemzi a régió textilipa-
rát, mind a vállalatok számát, mind pedig a foglalkoztatás szintjét tekintve. Az ipari övezet-
ben elkészített interjúk arról tanúskodnak, hogy a vállalatok között kíméletlen verseny zajlik,
amelynek elszenvedői leginkább a kisméretű, specializált vállalatok, és azok a cégek, ame-
lyek a legkevésbé képesek az alacsony költségű országokban működő cégekkel beszállítói
szövetséget kialakítani. A régióban újonnan alapított vállalatok közül sokat kifejezetten bér-
munkára hoztak létre. Lehet, hogy ezek a cégek képesek a velük kapcsolatban álló nagyvál-
lalatok rugalmasságát elősegíteni, de a saját rugalmasságuk sokszor nem máson, mint ala-
csony bérköltségeken és az ideiglenesen foglalkoztatott munkaerő magas arányán alapul. Ez a
vállalati típus pedig kétségkívül nem azonos azzal, amelyet az ipari övezetek teoretikusai ma-
gasztalnak.

Az interjúk során szerzett tapasztalatok konzisztensek a statisztikai elemzés eredményeivel. A
szerző logisztikus regressziós módszerrel tesztelte a kis, specializált vállalatoknak a nagy,
vertikálisan és horizontálisan integrált vállalatokkal szembeni nagyobb túlélési képességét
(függő változó). A vállalati specializáció mértékét két dimenzió mentén mérte. Horizontálisan
annál inkább specializált egy cég, minél kevesebb fajta terméket állít elő. A vertikális
specializáció mértékének megállapításához az szolgál alapul, hogy a szóban forgó cég a ter-
melési lánc hány fázisában vesz részt. A vizsgált vállalati populáció 20 százaléka állított elő
egyetlen terméket, míg 20 százalékuk termelt legalább négy félét. A vertikális specializációt
illetően, a sokaság 80 százalékáról mondható el, hogy egyetlen termelési fázisra szakosodott.
A specializációnak az üzleti bukás esélyére gyakorolt hatása teszteléséhez ki kellett szűrni
azokat az üzletmenetet és a külső környezet változását reprezentáló változók hatását, amelyek
szintén befolyásolhatják a vállalati teljesítmény alakulását. Így a regressziós egyenlet a kö-
vetkező független változókat tartalmazta: horizontális specializáció foka, vertikális
specializáció foka, foglalkoztatottak száma, a vállalat fennállásának ideje, piaci hatóköre, te-
vékenység jellege (bérmunka vagy önálló), az adott évben működő vállalatok száma az ipari
övezetben, a GNP növekedési üteme, az iparági export növekedési üteme.

A logisztikus regresszió eredményei ellentmondani látszanak az ipari övezet modell
predikciójának. Vagyis, mind a horizontális, mind pedig a vertikális specializáció csökkenti
a vállalatok túlélési esélyeit. Ezek szerint például 50 százalékkal kisebb volt a bukás esélye
                                                          
12 A reutlingeni ipari övezet Stuttgarttól délre helyezkedik el. Reutlingenben az ipari övezetekre jellem-

zőnek tartott intézmények (kollektív szolgáltatások, családi hálózatok, kisipari mentalitás) története
egészen a XIX. század elejéig nyúlik vissza. A terület Németország vezető textilipari centruma a múlt
század közepétől.
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azoknál a vállalatoknál, amelyek az értéklánc egy termelési fázisa helyett kettőre szakosod-
tak. A vertikális integráció további mélyítése is pozitív irányban befolyásolja a vállalatok túl-
élési esélyeit, bár az ebből eredő pótlólagos haszon egyre kisebb, ahogyan nő az integráció
foka. Kevésbé látványos a vállalati termékprofil bővítésének (horizontális integráció) a túl-
élési esélyre gyakorolt pozitív hatása: az x féle terméket gyártó vállalatok megszűnésének
esélye mindössze 4 százalékkal kisebb, mint az x–1 félét előállító társaiké.

Látható, hogy az eredmények a reutlingeni textil- és ruházati ipari övezetre vonatkozóan cá-
folják az ipari övezet modellnek a specializált vállalatok túlélési esélyeire vonatkozó hipoté-
zisét. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az eredményekből nem következik, hogy a hipoté-
zis más iparágak esetében sem lehet helytálló. Az sem egyértelmű, hogy a specializált válla-
latok gyenge szereplését maga a specialiázáció vagy pedig a vállalatközi kooperáció hiánya
okozta-e. Ahogyan már a korábbiakban utaltunk rá, meglehetősen ellentmondásosak a baden-
württembergi régió vállalatai közötti együttműködés mértékére vonatkozó kutatói megállapí-
tások. A tisztán látás érdekében tehát szisztematikus, longitudinális, és komparatív kutatásra
volna szükség, hogy feltárjuk a specializált vállalatok közötti kooperáció természetét és mér-
tékét, nem utolsósorban pedig az üzleti teljesítményre gyakorolt hatását (Staber, 1997).

Costa-Campi és Viladecans-Marsal fentebb már hivatkozott tanulmányában arra vállalkozott,
hogy különböző szektorok területi koncentrációjának a versenyképességre gyakorolt hatását
ellenőrizze Spanyolországban. Munkájuk érdekessége és egyben erénye is, hogy nem egy
(vagy több) az ipari övezetek (állítólagos) jegyeit felmutató helyi gazdaság vállalatainak tel-
jesítményét vetik össze az ilyen területeken kívüli vállalatokéval. Ezzel megkerülik azt, hogy
elemzésükbe kutatói önkényt vigyenek, hiszen így nincs szükség annak a priori eldöntésére,
hogy egy terület megfelel-e az ipari övezet meghatározásának vagy sem. Az elemzés területi
egységéül a szerzők a 15000-nél nagyobb lélekszámú településeket (municipalities) választ-
ják. Az adatbázis 332 ilyen település 1991-es adatait tartalmazza. Választásukat azzal indo-
kolják, hogy a tapasztalatok szerint a külső gazdaságosság rendszerint kis földrajzi területe-
ken érvényesül.

Ennek megfelelően a szerzők azt a hipotézist tesztelik, hogy minél inkább szektorálisan spe-
cializálódott egy adott település gazdasága, annál versenyképesebbek a szóban forgó szektor
vállalatai. A szektorok versenyképességét (függő változó) az exportképességükkel mérik. Az-
zal a feltételezéssel élnek, hogy minél nagyobb az export volumene az ágazat teljes értékesí-
tésein belül, annál versenyképesebb az ágazat.

A tanulmány fókuszában a külső gazdaságosság vizsgálata áll. A külső gazdaságosság két tí-
pusát különítik el a szerzők: az ágazati külső gazdaságosságot és az urbanizációs külső gaz-
daságosságot. Az ágazati külső gazdaságosság az, amit az ágazat vállalatai realizálnak a
szektorális specializáció jóvoltából (pl. a munkaerő képzése, a vállalatok egy termelési fázis-
ra való szakosodása, a helyi ipari atmoszféra kialakulása). Az ágazati külső gazdaságosságot
a kutatók egy olyan indexszel mérik, amely azt fejezi ki, hogy az adott településen működő
valamely iparág a munkaerő hány százalékát foglalkoztatja (ún. parciális specializációs in-
dex). A változó nagyobb értéke az ágazati specializáció magasabb fokára utal.

Az urbanizációs külső gazdaságosságok az ipari övezet összes vállalata élvezi, függetlenül a
szektorális hovatartozástól. Ennek mérésére három változót vezetnek be a szerzők: a telepü-
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lés lélekszáma, a helyi gazdaság általános specializációs indexe és a helyi gazdaság általános
versenyképessége.

A tanulmány azt feltételezi, hogy a település népességszáma összefüggésben van a helyi gaz-
daság fejlettségével. A nagyobb lélekszámú, városiasabb területek az erőforrások nagy
mennyiségben és választékban való rendelkezésre állását (pl. magas munkaerő-piaci kínálat),
a szolgáltatások magasabb fejlettségi szintjét jelentik. Ezek pedig kedvező hatással lehetnek
az ott működő vállalkozások versenyképességére.

Az általános specializációs index azt mutatja, hogy a szóban forgó szektoron kívüli gazdaság
mennyire specializált. A nagyobb érték erősebb specializációt jelent, vagyis a gazdaság di-
verzifikáltságának alacsony fokát. A szerzők azzal a feltételezéssel élnek, hogy a szóban for-
gó szektor számára az jár nagyobb előnnyel, ha az azt körülvevő gazdaság minél diverzifi-
káltabb.

A településen működő többi szektor versenyképessége (helyi gazdaság általános versenyké-
pessége) is húzó erőt jelent az érintett szektor teljesítményére a tanulmány feltételezése sze-
rint. Az ezek által felhalmozott nemzetközi tapasztalatokat és információkat a területi közel-
ség folytán más ágazatok vállalatai is kamatoztathatják (information spillover).

A modell specifikálásakor figyelemmel kell lenni az egyéb olyan tényezőkre is, amelyek ha-
tással lehetnek a szektorok exportképességére. A külső gazdaságosságokon kívül a szerzők
két ilyen tényezőcsoportot különböztetnek meg: a belső gazdaságosságot (méretgazdaságos-
ság) és a nemzetközi piacok földrajzi elérhetőségét.  Ezek mérésére két-két változó került be
a modellbe.

A regressziós modell független változói tehát három csoportba oszthatók: külső gazdaságos-
ság, belső gazdaságosság és a nemzetközi piacok elérhetősége. A regressziót a szerzők 21
különböző szektorra futtatták le. A kapott eredmények megerősíteni látszanak a külső gazda-
ságosság és az ágazatok exportképessége között feltételezett pozitív irányú kapcsolatot. Az
ágazati külső gazdaságosságot mérő együttható a vizsgált szektorok közül 11 esetében szigni-
fikáns, és a koefficiens előjele a várakozásoknak megfelelően pozitív. Az urbanizációs külső
gazdaságosságot mérő változók közül a település népességszáma 7, az általános specializá-
ciós index 6, az általános versenyképesség változó pedig 6 szektor esetében mutat szignifi-
káns hatást az ágazat exportképességére.

A vizsgált 21 szektort a szerzők csoportosították aszerint, hogy versenyképességük összefüg-
gésben van-e az ágazati, illetőleg urbanizációs külső gazdaságosságokkal. 10 olyan iparágat
azonosítottak, amelyben mind az ágazati, mind pedig az urbanizációs külső gazdaságosság
mérhető hatással vannak a teljesítményre. Ezek a következők: az üvegáruk, a fazekas- és ke-
rámiaáruk, az elektrotechnikai és elektronikai anyagok, az ital és dohányáruk, a vegyipari
termékek, az egyéb szállítóeszközök, a fa- és bútoripar, az egyéb ipari termékek, a mezőgaz-
dasági és ipari gépek, és a textilipari termékek. Olyan nagy múltú szektorokban mutatható ki
az ágazati és urbanizációs külső gazdaságosságok exportképességre kifejtett hatása, amelyek
területileg is jól lokalizálhatók, például a valenciai fazekas- és kerámiaáru gyártás, valamint a
tarragonai és huelvai vegyi áru gyártás.
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Érdemes még áttekinteni azon iparágakat, amelyekben semmilyen külső gazdaságosság nem
érvényesül. Ilyenek a vas- és acéláruk, az ásványok és színesfémek, a cement, mész és gipsz,
a precíziós műszerek és irodai termékek, a jármű- és motor, az élelmiszer, valamint a parafa
és parafaszármazékok. A szerzők szerint ezen szektorok mindegyikének vannak olyan egyedi
sajátosságai, amelyek kihatnak az exportképességre, de nem szerepelnek a modell magyarázó
változói között. A vas és acél, a cement, mész és gipsz, illetve az ásványok és színesfémek
esetében a természeti erőforrások kulcsszerepet töltenek be a termelési folyamatban, így ezek
beszerzési kondíciói nagyban befolyásolják a szektor teljesítményét. Ami a gépjármű és mo-
tor, valamint a parafa- és parafaszármazékok gyártását illeti, ezek területi eloszlása a multina-
cionális cégek stratégiája befolyásolja, amelyeket követnek a beszállítóik, anélkül, hogy bár-
mi húzó erőt fejtenének ki a térség gazdaságára. Ugyanígy, a helyi gazdaság sem befolyásolja
a multinacionális vállalatok kereskedelmi és exportstratégiáit. Ezen szektorok esetében a mé-
retgazdaságosságból származó előnyök hangsúlyosabban jelentkeznek. Más szóval, ezen
vállalatok az iparági és helyi környezet kedvező hatásai nélkül is elboldogulnak a külpiac-
okon.

4. A formális intézmények szerepe a vállalatközi kooperáció megteremtésében

Távolról sincs egyetértés abban a kérdésben, hogy mi alapozza meg az övezeti vállalatok kö-
rében megfigyelhető kooperációt. A kérdést úgy is feltehetjük, hogy min alapul a helyi válla-
latok közötti bizalom? Ekkor azonban már a bizalom és a kooperáció viszonyát feszegetjük:
létrejöhet-e a gazdasági aktorok között kooperáció bizalom nélkül? Vagy éppen fordítva: le-
hetséges-e, hogy a bizalom kifejlődése a szereplők közötti kooperatív magatartás eredménye?
A kérdés elmélyült vizsgálata messze túllép ezen dolgozat keretein. Legyen elég itt a játékel-
méletből ismert eredményeket felidézni. Bizonyos feltételek megléte esetén bizalom nélkül –
szélsőséges esetben még ellenségek között – is kialakulhat kooperáció (Axelrod, 1984).
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy még ha a felek mindegyikének előnye származna a kooperá-
cióból, akkor is számos akadályba ütközhet annak létrejötte. A kooperáció megvalósulásához
arra is szükség van, hogy a felek ismerjék egymás motivációit, és bízzanak is egymásban
(lásd, pl. Gambetta, 1988).

Ehelyütt az egyszerűség kedvéért nem teszünk különbséget a „Min alapul a szereplők közötti
bizalom?” és a „Mivel magyarázható a vállalatok közötti kooperatív magatartás kialakulása?”
kérdések között.

Az elméleti jellegű munkák különböző tényezőknek tulajdonítják a helyi gazdaság szereplői
közötti kooperáció kiépülését. A legtöbben azonban egyetértenek abban, hogy a válasz az
aktorok cselekvéseinek lokális társadalmi és/vagy intézményi struktúrákba való beágyazott-
ságában kell keresni. Az „ipari övezetek modell” különböző képviselőinek álláspontjában ott
látunk alapvető eltérést, hogy elemzéseikben a hangsúlyt inkább a helyi kapcsolatok törté-
nelmileg kialakult rendszerére, vagy pedig a vállalatközi kapcsolatokat támogató intézmé-
nyek szerepére helyezik-e. Az előbbire példa az a nézet, mely szerint az olasz ipari övezetek-
ben létrejött vállalatközi hálózatok a részesművelés múlt század végén kialakult rendszerére
vezethetők vissza (lásd, pl. Fukuyama, 1997). Nem teljesen függetlenek ettől az olyan típusú
magyarázatok, melyek szerint a vállalatok közötti kooperáció alapjában véve az olasz nagy-
család intézményén nyugszik (lásd, pl. Lazerson, 1993; Fukuyama, 1997). Mások az Emilia-Romagnaban
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hosszú ideje kormányon lévő kommunista párt közösségszervező tevékenységének hálózat-
formáló szerepére hívják fel a figyelmet (lásd, pl. Best, 1990.) Ezzel szemben az
institucionalista elemzésekben a vállalatközi kooperációt támogató formális intézmények
(jogrendszer, regionális és helyi önkormányzatok, vállalkozói szövetségek stb.) kerülnek a
középpontba (lásd, pl. Lane – Bachmann, 1997). Ezek olyan szabályok, normák és standar-
dok készletét közvetítik a gazdaság szereplői felé, amelyek aztán összhangot teremtenek az
aktorok teljesítménnyel kapcsolatos elvárásai között, nagyban hozzájárulva ezáltal a bizalmi
viszonyaik kialakulásához.

Valószínűsíthetjük, hogy az előbbi kérdésre nem adható univerzális, minden ipari övezetre
érvényes válasz, s hogy a választ nem egyetlen, hanem több tényező együttes jelenlétében
kell keresnünk. Az, hogy ebben a fejezetben a kooperációt támogató helyi intézményi rend-
szer szerepével foglalkozunk, nem tükrözi az övezeti vállalatok együttműködésének titkát
kutató kérdésben való állásfoglalásunkat.

Kevesen vitatják, hogy mind Emilia-Romagnaban, mind pedig Baden-Württembergben ma-
gasan fejlett a kooperációt támogató intézményi rendszer. A német tartománnyal kapcsolato-
san azonban sok a kétely akörül, hogy az ilyen intézmények jelenléte és fejlettsége valóban
régióspecifikus-e vagy (Nyugat-) Németország egészére jellemző. Baden-Württemberg kol-
lektív intézményei más (nyugat-) német tartományokban is fellelhetők, melyek kapcsán a ku-
tatók nem számolnak be prosperáló ipari övezetek megjelenéséről.  Másfelől pedig azt is
hangsúlyozni kell, hogy a vállalatok közötti bizalom kiépülésében nemcsak a regionális és
helyi intézmények töltenek be fontos funkciót, hanem a nemzeti szintűek is, mint például
Németországban a kereskedelmi jog (lásd, pl. Deakin et al., 2000; Lane – Bachmann, 1997).
Figyelmünket ehelyütt a regionális és helyi szintű intézményi környezet elemzésére fordítjuk.

A Harmadik Olaszországbeli Emilia-Rogmagna kapcsán aligha vetődik fel a fenti kérdés.
Olaszország esetében egyértelmű, hogy az elemzés helyesen megválasztott szintje a régió.13

Deakin és szerzőtársai (2000) elemzéséből tudjuk, hogy Németországban a formális intézmé-
nyek szerepe – mindenekelőtt ideértve a német jogrendszert és a kollektív intézményeket
(kamarák, szakmai szövetségek) – kiemelkedő fontosságú a vállalatok közötti kooperáció ki-
alakulásában. Ettől eltérően, Olaszországban a vállalatok együttműködése mindenekelőtt in-
formális normákon alapul, annak ellenére, hogy ott is fejlett a vállalkozásokat támogató kol-
lektív intézmények rendszere.14

A következő részben az olasz és a német régió kollektív intézményeinek rendszerét vetjük
össze. Nyilvánvaló, hogy a kollektív intézmények szerepe nem merül ki a gazdaság szereplői
közötti együttműködés ösztönzésében. Ez olyannyira így van, hogy csak bizonyos nemzet-
gazdaságokban, illetve régiókban töltenek be ilyesfajta szerepet (vö. angolszász kapitalizmu-
sok). A kollektív intézmények közvetlen és közvetett módon is hozzájárulhatnak az ipari
övezetek prosperálásához. Egyfelől pénzbeli és szakmai szolgáltatásokkal támogathatják a

                                                          
13 Lásd erről Locke (1995).
14 Hozzá kell tennünk azonban, hogy megítélésünk szerint a társadalmi normáknak ez a tisztességtelen

üzleti magatartást visszatartó ereje csak a viszonylag zárt helyi gazdaságokon (ipari övezeteken) belül
érvényesül.
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helyi vállalatokat. Közvetett módon – a gazdasági aktorok elvárásainak harmonizálásával –
pedig előmozdíthatják a kooperációt.

4.1. A kooperáció intézményi struktúrái Emilia-Romagnaban

Az olasz kis- és középvállalkozásokat támogató intézményrendszer főbb szereplői a regioná-
lis és helyi önkormányzatok, az egyéb helyi szintű kollektív intézmények (pl. kamarák), a
kutatással és képzéssel foglalkozó szervek (pl. egyetemek), s végül a vállalkozók szervezetei,
magán és kollektív vállalkozások és bankok (Dallago, 1998).

Regionális és helyi önkormányzat

Az iparpolitika és a kis- és középvállalkozások támogatása Olaszországban elsődlegesen a
regionális szintű kormányzatok és szervezetek hatóköre, nem pedig a központi kormányzati
szerveké. Ez nem mindig volt így: a regionális politika sokáig a központi kormányzat regio-
nális egyenlőtlenségeket csökkentő, újraelosztó politikája volt. Áttörés az 1970-es években
következett be. Erre az időszakra tehető a legtöbb regionális kormányzat tulajdonképpeni
megalakulása, köztük Emilia-Romagna regionális kormányzatáé is. Különös fontosságú az
1977-es reform, amely lényegesen kiszélesítette a régiók számára a gazdaságba való beavat-
kozás lehetőségeit.15 A kis- és közepes vállalatok támogatásában ez idő tájt kezdtek megje-
lenni a nem pénzbeli szolgáltatásokat (real services) nyújtó lokális szervezetek. Legismertebb
és egyben legsikeresebb ezek között az emiliai CITER (Centro Informazzione Tessile dell”
Emilia-Romagna), amely Carpi és környéke textil- és konfekcióipari vállalatai számára kínál
különféle nem pénzbeli szolgáltatásokat. A szervezetet korlátolt felelősségű konzorciumként
alapította 1980-ban a regionális fejlesztési ügynökség szerepét betöltő ERVET (Ente per la
Valorizzazione del Territorio), három kisiparos szövetség és két további iparszövetség. A
CITER három területen kínál szolgáltatásokat a vállalatok számára: piaci információ, marke-
ting és technológia. Hasonló kollektív szolgáltatásokat nyújtó szervezetek működnek a föld-
munkagép-, a fémmegmunkálás, a mezőgazdasági gépgyártás, a cipő-, a ruhaipari alvállalko-
zások, az építőipar és a kerámiaipar területén.

A regionális szintű támogatásokat Dallago (1998) alapján négy fő csoportba oszthatjuk:

•  Az információ és a tudás terjedését elősegítő intézkedések, amelyek a kis- és közép-
vállalkozások számára a technológiai fejlődést, az innováció terjedését szolgálják.

•  A szakmai szolgáltatások felölelnek olyan intézkedéseket, amelyek az egy termelési
fázisban működő vállalkozások közötti hálózatok kiépítését célozzák. E téren a leg-
fontosabbak a szektorális szolgáltató szervezetek. Ezek főként Emilia-Romagnaban
terjedtek el, de megtalálhatók más észak- és közép-olaszországi régiókban is. (Délen
teljesen hiányoznak.) Ezek rendszerint korlátolt felelősségű konzorciumok formájá-
ban működnek.

                                                          
15 A régiók az iparpolitika előkészítésének és megvalósításának törvényes lehetőségét csak 1991-ben

kapták meg. Korábban sem az alkotmány, sem pedig az 1977-es törvény nem mondta ki erre vonatko-
zó jogosultságukat (Dallago, 1998).
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•  A támogatások egy másik területe a vállalkozások belső funkcióihoz kapcsolódik.
Ide olyan multiszektorális szolgáltatások sorolhatók, mint a minőségbiztosítási rend-
szer kiépítése, a munkavállalók szakmai képzése stb.

•  Végül, de nem utolsósorban léteznek olyan támogatások, amelyek új termelési tevé-
kenységek számára kívánnak az externális hatások tervezésével kedvező környezetet
teremteni. Ez két módon is történhet: részint olyan szolgáltatások nyújtásával, ame-
lyek stratégiai fontosságúak a termelési rendszer kiépítésében, részint pedig a vállal-
kozások és a kutatás területi koncentrációjával. Az előbbire példa az üzleti innová-
ciós központok (Business Innovation Centers, Enterprise and Innovation Centers),
az utóbbira pedig a technológiai parkok létrehozása.

A regionális kormányzatok szerepe kettős: egyfelől olyan szolgáltatásokat nyújtanak, ame-
lyeket a piac nem állít elő, másfelől pedig ösztönzési és koordinációs feladatot is ellátnak.

Vállalkozói szervezetek

Olaszországban a kisipari (artisan) vállalkozások elkülönült jogi kategóriát képviselnek. A
kisipari vállalkozások és az iparvállalatok közötti különbségtétel elég bonyolult, nem pusztán
az alkalmazotti létszám függvénye. A gyakorlatban azonban elmondhatjuk, hogy a kisipari
vállalkozások általában kisebbek, és rendszerint a kommunista vagy szocialista pártokhoz
kötődnek (Best, 1990). Az ilyen vállalkozások alapja a család. A vállalkozó családtagjai al-
kalmazottak a vállalkozásban, és a vállalkozás induló tőkéjét is többnyire családtagok bo-
csátják rendelkezésre (Goodman-Bamford, 1989). Emilia-Romagnaban a vállalkozások kö-
rülbelül 44 százaléka esik ebbe a kategóriába. Ezek több mint fele tagja valamilyen szövet-
ségnek (Cooke – Morgan, 1998).

A CNA (Confederazione Nazionale dell’ Artigianato) a kisipari vállalkozások legnagyobb
üzleti szövetsége. A szervezet 1946-os alapítása az olasz kommunista és szocialista pártok-
hoz fűződik, és – legalábbis Emilia-Romagnaban – ma is a politikai baloldalhoz áll közel. A
szervezet a gazdaság 27 ágazatát képviseli.

A CNA működési köre – hasonlóan a német üzleti szövetségekhez – túlmegy a kisipari vál-
lalatok érdekében történő lobbizáson. A szervezet a kisipari vállalkozások számára számos
üzleti szolgáltatást biztosít, elsősorban olyanokat, amelyek terén jelentős méretgazdaságosság
érhető el. Ilyenek például az adózási és könyvvezetési szolgáltatások, az alapanyag beszerzés,
a kutatás, a termékfejlesztés és az exportmarketing területén nyújtott segítség (Best, 1990;
Cooke – Morgan, 1998).

A CNA aktívan együttműködik más ügynökségekkel is, legyenek azok kormányzati vagy ma-
gán szervezetek. Ezeknek a szervezeteknek a társulása különböző struktúrákat hozhat létre:

•  A regionális fejlesztési ügynökség (ERVET), a helyi kormányzat és a CNA koope-
rációjának eredményeképpen jöttek létre a fentebb már említett nem pénzbeli szol-
gáltatást nyújtó központok, amilyen például a CITER.
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•  A CNA – szövetségben a regionális és helyi kormányzattal – részt vállalt az ipari
parkok létrehozásában is. Arra törekedtek, hogy a hasonló vagy komplementer tevé-
kenységet folytató termelési egységek telepedjenek egy ipari parkba.

A CNA bábáskodik a vállalati szövetkezetek megszerveződése fölött is. Ezek olyan non-
profit szervezetek, amelyeket több kis- vagy közepes vállalkozás alakít valamilyen funkcio-
nális terület (pl. külpiaci értékesítés, marketing, pénzügy) támogatására. A szövetségek finan-
szírozása csak részben támaszkodik a tagok belépéskor történő, éves és a szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódó befizetéseire. Ezt külső források is kiegészítik: a Külkereske-
delmi Minisztérium támogatása, a kamarák, iparszövetségek, bankok, valamint a regionális és
helyi adminisztráció hozzájárulásai is. A CNA-nak tehát fontos szerepe van abban, hogy a kis
gazdasági egységek megőrizhessék függetlenségüket.

Fontos még megemlíteni a regionális kereskedelmi és iparkamarák szerepét, amelyek a vál-
lalatok érdekeinek a kormányzat felé való képviselete mellett szolgáltatásokat is nyújtanak
azok számára, gondoskodnak a pénzbeli támogatások allokációjáról, és speciális szervezetek
létrehozásában vesznek részt. Számos üzleti szövetség létezik, amely – karöltve a kamarákkal
– a közepes és nagyvállalatok támogatására szerveződött.

4.2. A kooperáció intézményi struktúrái Baden-Württembergben

Baden-Württembergben Herrigel (1993) szerint a kis- és közepes méretű vállalatokat támo-
gató intézmények négy típusa különíthető el: a tartományi és helyi önkormányzatok, az üzleti
szövetségek (pl. kamarák és szektorális szövetségek), az oktatással és képzéssel foglalkozó
szervezetek, végül pedig a tartományi bankok és helyi takarékpénztárak. Ebben a dolgozat-
ban nem törekszünk ezek tevékenységének teljes körű áttekintésére. Figyelmünket elsősorban
a regionális és helyi kormányzat, valamint az üzleti szövetségek szerepének tárgyalására for-
dítjuk.

Tartományi és helyi önkormányzatok

Baden-Württembergben az egyéni vállalatoknak nyújtott pénzügyi segítség csekély jelentősé-
gű a vállalati szektor egészét érintő, már a XIX. század közepétől létező szakmai jellegű
(képzési támogatás, technológia transzfer stb.) támogatásokhoz képest (Semlinger, 1995).

A pénzbeli támogatásokat leszámítva a pénzügyi segítségnyújtás legfontosabb formái a tar-
tományi bankokon keresztül folyósított, támogatott hitelek (Landeskreditbank), illetve hitel-
garancia (Bürgschaftsbank). A kis- és közepes vállalkozások (Nyugat-) Németországban ha-
gyományosan helyi bankokhoz fordulnak. Ezeknek a tartományok a fő tulajdonosaik. A ban-
kok igazgatóságában pedig nem ritkán a helyi vállalatok vezetői ülnek (Herrigel, 1993).

A nem pénzbeli szolgáltatások terén a Landesgewerbeamt (Regionális Ipari Központ) a fő-
szereplő. A hivatal elsősorban a kis- és közepes méretű vállalatok számára kínál különféle
szolgáltatásokat a tanácsadástól kezdve, az adatbanki szolgáltatásokon keresztül a továbbkép-
zésig. Ennél is fontosabb témánk szempontjából, hogy a Mittelstand vállalatai közötti koope-
rációt hivatott elősegíteni. A vállalatközi együttműködések támogatása Baden-Württembergben
már az 1970-es évek elejétől fogva közpolitikai célkitűzés. Semlinger (1995) adatai szerint a
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Landesgewerbeamt mintegy 200 vállalatközi hálózat kiépítésében működött közre. Ezek nem
mindegyike maradt fenn, de vannak köztük máig prosperáló együttműködések is. A szerző
ide sorolja a korábban már említett AKZ beszállítói szövetséget.

A regionális szintű iparpolitikában központi helyet kap a technológiai fejlesztés és az innová-
ció. Baden-Württemberg – ahogyan más németországi régiók – Technológiai Központokat
hozott létre az egyetemek közelében, hogy (támogatott) helyet és szolgáltatásokat biztosítson
az induló csúcstechnológiai vállalkozásoknak. A technológia-politika a tartományban 1983
óta – a Landesgewerbeamt helyett – egy magánalapítvány, a Steinbeis-Stiftung für
Wirtschaftsförderüng16 kezében van. Az intézet a kormányzatnak dolgozik, és működését is
részben az finanszírozza, jogállását tekintve azonban nem kormányzati szervezet. Működésé-
ről egy, a helyi üzleti élet, a tudományos közösség, a politikai pártok, a tartományi adminiszt-
ráció és a Landeskreditbank képviselőiből álló kuratóriumnak tartozik beszámolni. Az alapít-
vány Technológia Transzfer Központok egész hálózatát építette ki a régió műszaki felsőok-
tatási intézményeiben, amelyek vezetői az ottani professzorok közül kerülnek ki. 1996-ban
mintegy 220 ilyen központ működött a tartományban (Braczyk, 1995; Cooke – Morgan,
1998; Schmitz, 1992; Semlinger, 1995).

A tartományi szintű kormányzatnak sokkal fontosabb szerepe van Baden-Württemberg gaz-
dasági sikereiben, mint a helyi önkormányzatoknak. Egyes szerzők (pl. Braczyk, 1995) úgy
tartják, a régió aligha prosperálhatott volna a regionális iparpolitika nélkül.

Herrigel (1993) ugyanakkor arra mutat rá, hogy a tartományi kormányzat tulajdonképpen a
más szervezetek (pl. kamarák és szektorális szövetségek) által nyújtott szolgáltatásokat dup-
likálja. Hozzáteszi ugyan, hogy a köz- és magánintézmények hálózatának átfedő és láthatólag
redundáns jellege paradox módon a leghatékonyabb megoldása a kis- és középvállalati szol-
gáltatások nyújtásának (ibid.).

Üzleti szövetségek

Herrigel szerint a régió vállalatainak sikere egy olyan rendszeren alapul, amely szétteríti a
kockázatokat a köz- és magánintézmények széles körén (idézi Schmitz, 1992). Ezen intézmé-
nyek közé tartoznak a szektorális üzleti szövetségek, valamint az ipari és kereskedelmi kama-
rák. Itt részletesebben az előbbiek tevékenységét ismertetjük.

Az ipari szövetségek németországi rendszere erősen hierarchikus felépítést mutat. A legtöbb
iparágat egy (vagy kevés) magasabb szintű szervezet képviseli, amelyek képviselője egy
csúcsszerv, a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie). Az üzleti szövetségek területi
szervekkel rendelkeznek, amelyek a regionális és helyi ipar érdekeit jelenítik meg (Lane-
Bachmann, 1997). Baden-Württembergben a legjelentősebb ilyen szervezetek: a gépipari
(VDMA), a szerszámgépipari (VDW), az autóipari (VDA) és az elektronikai (ZVEI) szövet-
ségek. A német vállalatok szervezettsége egy 1993-as tanulmány adatai szerint igen magas
szintű, az ipari termelés mintegy 80 százalékát fedi le (Abromei-et idézi Lane – Bachmann,
1997). A magas taglétszámot az 1990-es évek során is sikerült megőrizniük (ibid.). A válla-

                                                          
16 Az ügynökséget az első ilyen szolgáltató mintájára hozták létre, amelyet Ferdinand von Steinbeis

alapított 1851-ben.
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latok árbevételükkel arányos tagdíjat fizetnek, ami magas taglétszám mellett igen komoly for-
rásokat biztosít a szövetségek számára.

Az iparszövetségek, a kormányzat és az ipar szereplői közötti közvetítői funkciójuk mellett
információkat szolgáltatnak, és tanácsadást biztosítanak a vállalatok számára. Ami azonban
megkülönbözteti őket más – például az angolszász kapitalizmusokban működő – üzleti szö-
vetségektől, az mindenekelőtt az a szerep, amelyet a vállalatok közötti kapcsolatok koordi-
nálásában játszanak (Herrigel, 1993; Lane – Bachmann, 1997). Érdemes kissé alaposabban
szemügyre venni, miként járulnak hozzá az üzleti szövetségek a vállalatok közötti bizalom
alapjainak megteremtéséhez. A szövetségek többé-kevésbé kötelező ajánlásokat és de facto
kötelező szabályokat fogalmaznak meg az üzleti magatartásra vonatkozóan. A gazdasági sze-
replők számára közös szabálykészlet aztán összhangba hozza azok elvárásait. A szabályok
között kiemelt jelentőséggel bír az ún. Általános Üzleti Szabályzat (Allgemeine
Geschaftsbedingungen), a versenyszabályok és ajánlások, valamint a technikai normák és
standardok rendszere.

Az Általános Üzleti Szabályzat – amely a múlt század óta létezik – rögzíti a beszerzés és ér-
tékesítés, a szállítás és fizetés, illetőleg az üzleti felelősség feltételeit. A szerzők által az ipar-
szövetségek körében 1993-ban lefolytatott interjúk szerint például a fizetési feltételeket ille-
tően egyes iparágakban a 30 napos fizetési határidő ajánlott. Az időben történő teljesítést
rendszerint 2–3 százalékos engedmény illeti meg, míg a késedelmes fizetést 2 százalékos ka-
mat terheli. A fizetési határidő elmulasztása egyúttal a vállalat hírnevére is kedvezőtlen hatás-
sal van.

A versenyszabályok is hozzájárulnak a vállalatok közötti bizalom kifejlődéséhez. Ezek rögzí-
tik a tisztességes piaci magatartás szabályait, és stigmatizálják az ettől eltérő megnyilvánulá-
sokat. Fellépnek például az önköltségi ár alatt történő értékesítés vagy az indokolatlan en-
gedmények ellen. Ezek nem jelentik a verseny teljes felfüggesztését, csupán arra irányulnak,
hogy gátat vessenek az aktorok opportunista viselkedésének, és megfékezzék a destruktív ár-
versenyt.

Az üzleti szövetségek a gazdasági szereplők elvárásainak harmonizálása érdekében technikai
normák és szabályok összefüggő rendszerét hozzák létre. A technikai normák megjelenítenek
többek között minőségi, teljesítési, munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket. A
vállalatok által elfogadott közös normák rendszere koordinálja az egymással szemben tá-
masztott elvárásaikat, és csökkenti a vállalatközi viszonyokban meglévő kétértelműségeket.17

Az ipari és kereskedelmi kamarák (Industrie und Handelskammern) – amelyekben minden
iparvállalatnak kötelező a tagság – tevékenységét illetően két területet érdemes külön kiemel-
ni: a képzést és a technológia transzfert (Schmitz, 1992).

A fenti rövid áttekintésből kitűnik, hogy Baden-Württembergben a vállalatközi kooperáció
formális normák és szabályok komplex rendszerén nyugszik, amelyek közvetítésében és a ki-
kényszerítésében jelentős szerepet töltenek be az üzleti szövetségek.

                                                          
17 Luhmann szerint éppen abban rejlik a bizalom jelentősége, hogy csökkenti az interakciós rendszer

belső komplexitását, képessé téve ezáltal az aktorokat, hogy kölcsönös elvárásokat fogalmazzanak
meg egymás jövőbeni viselkedését illetően (Lane – Bachmann, 1996).
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Fontos még megemlíteni, hogy a fentebb említett kormányzati és nem kormányzati szerveze-
tek különféle módokon társulva hoznak létre speciális (self-help) szervezeteket. Ehhez ha-
sonló gyakorlatot találhattunk a Harmadik Olaszországban is.

Az ilyen társulásokra példa a kis- és közepes vállalatok exporttevékenységének támogatását
szolgáló Külkereskedelmi Alapítvány (Stiftung Aussenwirtschaft). Az intézményt az ipari és
kereskedelmi kamara, az üzleti szövetségek és a regionális kormányzat együtt hozta létre.

A kis- és középvállalatok finanszírozása terén is találni példákat. A fentebb már említett
Bürgschaftsbank olyan bank, amelyet az ipari és kereskedelmi kamara, valamint más kollek-
tív szervezetek alapítottak hitelgarancia nyújtására, hogy ily módon is támogassák a technikai
innovációt végrehajtó kis- és közepes méretű vállalatokat (Schmitz, 1992).

Nemcsak a tartományi és helyi bankok példája illusztrálja, hanem a kollektív intézmények
egész rendszere, hogy egy település vagy kisebb régió vállalatainak vezetői gyakran a kollek-
tív intézményekben betöltött tisztségeik révén is kapcsolatban állnak egymással. A gazdaság
szereplői – a hálózatelemzés nyelvén megfogalmazva – egy olyan hálózatot alkotnak, amely-
ben az aktorok közötti viszonyok sokszor többrétegűek (multiplexitás). Ez, ahogyan a szer-
számgépipari beszállítók korábban bemutatott szövetsége (AKZ) mutatja, szintén elősegítheti
a helyi gazdaság szereplői közötti kooperatív magatartást.

4.3. Hasonlóságok és különbségek

Mindkét általunk vizsgált régió esetében elmondható, hogy az iparpolitika, valamint a kis- és
közepes vállalatok támogatása elsősorban regionális (és helyi) szinten történik.18

Közös vonásnak tekinthetjük, hogy a regionális és helyi kormányzatok (és kormányzati szer-
vek) nemcsak szolgáltatások nyújtói, hanem egyfajta koordinációs feladatot is betöltenek.
Mindkét régióban számos olyan intézmény található, amelyek alapításában és fenntartásában
a regionális és helyi adminisztráció mellett üzleti szövetségek, kamarák, bankok is részt
vesznek. Az intézmények amellett, hogy együttműködnek, versenyeznek is egymással, tekint-
ve, hogy a különböző kormányzati és nem kormányzati szervezetek gyakran nyújtanak egy-
mást átfedő szolgáltatásokat.

Az üzleti szövetségek közös vonása, hogy olyan funkciókat is betöltenek, amelyeket például
az angolszász kapitalizmusokban működő társaik nem. Ezek közül kiemelendő a vállalatok
közötti kooperáció támogatása. Különbség Baden-Württemberg és Emilia-Romagna között,
hogy a német tartományban a vállalatközi együttműködések formális normákon és szabályo-
kon nyugszanak. Ettől eltérően, az olasz régióban inkább az informális normák szerepe dön-
tő, melyek megsértését a szereplők szigorúan szankcionálják. Ezt Deakin és szerzőtársai
(2000) összehasonlító empirikus vizsgálatainak19 eredményei is alátámasztják. A felmérésben

                                                          
18 A régiók autonómiáját gyakran tekintik a kutatók az ipari övezetek létrejöttének szükséges feltételeként.
19 Megjegyezzük, hogy az idézett tanulmányban az elemzés nemzetgazdasági, nem pedig regionális

szintű volt. A szerzők két tradicionális iparág – bányászati gépgyártás és konyhabútor-gyártás – be-
szállítói kapcsolatainak komparatív elemzésére vállalkoztak Németországban, Nagy-Britanniában és
Olaszországban.
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megkérdezett olasz vállalatvezetők üzleti partnerük legelső szerződésszegése esetén azonnal
a kapcsolat megszakításával reagálnának. Az opportunista magatartásnak azonban közvetett
költségei is vannak. Kiváltképp akkor, ha a gazdasági aktorok térben egymáshoz közel he-
lyezkednek el, és ha magas az aktorok halmazán értelmezett kapcsolati háló sűrűsége. Ekkor
gyorsan híre megy a vállalat tisztességtelen üzleti magatartásának. Úgy is fogalmazhatunk,
hogy az ipari övezetek kedvező feltételeket teremtenek a reputációs hatások jobb kommuni-
kálásához. Az erős reputációs hatás mérsékli az opportunista viselkedésre való ösztönzést, hi-
szen az ilyen magatartással elérhető azonnali nyereségekkel szemben jelentős jövőbeni költ-
ségek állhatnak (Williamson, 1991). A reputációs mechanizmus tehát segítheti a szereplőket
a kölcsönös kooperáción alapuló egyensúlyi helyzet(ek) elérésében.

5. A vállalatközi kooperáció esélyei a hazai ipari parkokban

Ipari parkok Magyarországon a 90-es évek elejétől kezdődően létesülnek. Az ipari parkok,
kiváltképp az évtized első felében, többnyire alulról építkezve jöttek létre az ország fejlettebb
régióiban. A mostanáig kiépült ipari parkok kezdeményezői között egyaránt találni nagyvál-
lalatokat20 és helyi önkormányzatokat is (Bogóné – Berényi, 1998).

Megítélésünk szerint fontos az ipari park és az ipari övezet fogalmak megkülönböztetése. Az
ipari övezetet a földrajzi közelségben lévő vállalatok és helyi intézmények rendszereként ha-
tároztuk meg, amelyben a szereplők közötti viszonyokat közös normák készlete irányítja. A
közösen osztott normák lehetnek a gazdasági aktorok történetileg kialakult – szomszédsági,
rokoni, szakmai stb. – viszonyainak termékei, de az egymás cselekvésével kapcsolatos elvá-
rások összhangjának megteremtését előmozdíthatják a formális intézmények is.  Ezzel szem-
ben az ipari parkok mesterségesen létrehozott terek, amelyekben csak a vállalatok térbeli
egymásmelletiségéből származhat együttműködés (Maillat-t idézi Kuczi, 1998).

Gyakran meg is fogalmazódnak olyan – empirikusan nemigen ellenőrzött – várakozások,
hogy a vállalatok térbeli egymásmellettisége automatikusan a vállalatok közötti kooperáció-
hoz vezet (Kuczi, 1998). A vállalatok földrajzi közelsége azonban nem elégséges – és nem is
szükséges – feltétele az együttműködésnek.

Nem várhatjuk – vagy legalábbis nem rövid távon –, hogy az ipari parkokon belüli cégek kö-
zött nagyobb legyen a kooperáció valószínűsége, mint ami az adott régióra, vagy az ország
egészére jellemző. Kuczi Tibor (1989) Győrben és Nyíregyházán végzett kutatásai alapján
arról számol be, hogy ez idáig nincsenek arra mutató jelek, hogy az ipari parkon belül műkö-
dő cégek között bármilyen együttműködés (beszállító viszony, K+F kapcsolat stb.) kialakult
volna. Kivételt véleményünk szerint azok az ipari parkok jelenthetnek, amelyek egy korábban
társaságokra bomlott, volt államszocialista nagyvállalat infrastruktúrájára építkezve jöttek lét-
re. Ilyen a Videoton Ipari Park. Ebbe az ipari parkba olyan, többnyire külföldi vállalatok te-
lepedtek le, amelyek valamilyen formában kapcsolatban állnak a Videoton termelő tevékeny-
ségével is (Barta, 1998).

                                                          
20 Az előbbire példa a székesfehérvári Sóstói Ipari Park, amit az amerikai Loranger kezdeményezett,

vagy a szintén amerikai – a Hewlett Parckard beszállítójaként betelepedett – Flextronics kezdeménye-
zésére létrehozott Zalaegerszegi Ipari Park (Bogóné – Berényi, 1998).
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Ez nem jelenti azt ugyanakkor, hogy más – spontán – előnyök nem származhatnak az ipari
parkba tömörülésből. Elég itt Marshall „külső gazdaságosságok” koncepciójára gondolnunk.
A pozitív extern hatások megjelenésére azonban akkor van nagyobb esély, ha a kis területen
koncentrálódó cégek egy iparág szereplői. Fontos rámutatni, hogy az olasz kisvállalkozókat
tömörítő ipari parkok létrehozásában a helyi önkormányzat a hasonló vagy kiegészítő tevé-
kenységet végző kisvállalkozások egy helyre történő betelepítését célozta (Best, 1990). Ma-
gyarországon ugyanakkor Kuczi (1998) kutatásai szerint az önkormányzati akarat érvényesí-
tési lehetősége nagyon csekély. Az ipari parkok betelepülése spontán, a folyamatot a piaci
mechanizmusok alakítják, amelyben az önkormányzat nem képes a maga iparpolitikai szem-
pontjait érvényre juttatni.

5.1. Beszállítói kapcsolatok a székesfehérvári régióban

A következőkben áttekintjük, mi jellemzi a vevői-beszállítói kapcsolatokat Magyarország egy
olyan régiójában, amely ipari parkok „melegágyának” is nevezhető. A REGIS kutatás kere-
tein belül a kutatók 75 a székesfehérvári régióban működő vállalatot kerestek fel. A vállalati
mintáról sajnos nem derül ki, hogy a legfontosabb ismérvek (tulajdonos típusa, vállalati mé-
ret, iparág stb.) szerint jól reprezentálja-e az alapsokaságot.21 A kutatás eredményei azt mu-
tatják, hogy a külföldi tulajdonban lévő cégek22 számottevően kisebb mértékben vesznek
igénybe hazai beszállítókat (31,1%), mint a magyar állami vagy magánkézben lévő vállalatok
(74,2%) (Makó – Ellingstad, 1999). A külföldi tulajdonban lévő cégeknél a hazai beszállítá-
sok ilyen alacsony aránya elsősorban a zöldmezős beruházások számlájára írható. (A mintába
bekerült 24 külföldi tulajdonban lévő vállalat közül 20 volt zöldmezős beruházás). Az ered-
ményekből az is kiolvasható, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok amennyiben mégis hazai
beszállítót vesznek igénybe, az esetek túlnyomó többségében akkor is a régión kívülit. Ez a
tendencia a magyar tulajdonú vállalatok körében is megfigyelhető, akik nagyobb arányban
szállíttatnak a székesfehérvári régión kívüli cégekkel, mint a régión belüliekkel.

Megállapítható, hogy az értékesítés szerkezetében is jelentős a szakadék a hazai és a külföldi
tulajdonú vállalatok között. A magyar tulajdonos kezében lévő cégek értékesítésében mind-
össze 15,6 százalék az export aránya (ezen belül 9,8% irányul az EU-ba), szemben a külföldi
tulajdonú cégek 54,5 százalékával (amin belül 43,7% az EU részesedése). A magyar tulajdo-
nú cégek belföldi piacra történő eladásain belül nagyobb arányt képvisel a regionális
(45,8%), mint az országos hatókörű (38,7) értékesítés.23 Ezek az adatok két különböző inter-
pretációt is lehetővé tesznek. Egyfelől utalhatnak arra, hogy míg a régió külföldi többségi tu-
lajdonban levő vállalatai aktív exportőrök, a magyar tulajdonú cégek piaci hatóköre az esetek
45,8 százalékában csak lokális vagy legfeljebb regionális, és további 38,7 százalékban orszá-
gos. Másfelől pedig lehetséges egy olyan értelmezés, amely a régióban működő vállalatok
között formálódó vállalati kapcsolatokat domborítja ki. Ahhoz azonban, hogy erről meggyő-
ződhessünk, az adatokat más régiók hasonló adataival kellene összevetnünk. Nincs informá-
                                                          
21 Ezen túlmenően, az eredmények értelmezésénél körültekintően kell eljárnunk egyes kategóriák ala-

csony esetszámai miatt is.
22 Az elemzésben a szerzők nem különítették el a multinacionális cégeket a külföldi tulajdonban lévőktől.

Ehelyett a zöldmezős és a privatizáció során megszerzett (barnamezős) megkülönböztetést alkalmazták.
23 Sajnos nincs arra vonatkozó adat, hogy a belföldi eladásokon belül mennyi a lakossági értékesítés

aránya és mennyi a más vállalatoknak való beszállítás.
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ciónk arról sem, hogy a beszállítói és értékesítési kapcsolatokban milyen típusú és mértékű
vállalati együttműködés valósul meg.
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Referenciák:
•  kormányzati intézmények
•  nemzetközi szervezetek
•  szakmai társaságok
•  önkormányzatok
•  pénzintézetek
•  nagyvállalatok

Szolgáltatások:
•  több mint 400 adatállományt tartalmazó non-profit, közszolgálati adatbank
•  magasan képzett adatfelvételi apparátussal végzett empirikus adatfelvételek
•  elismert kutatói teljesítmények, széleskörű oktatási tapasztalat
•  tényfeltáró elemzések, előzetes hatásvizsgálatok
•  eseti, féléves, éves jelentések, Társadalmi riport, TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok

TÁRKI elérhetősége:
cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
postacím: 1518 Budapest, Pf. 71.
telefon: 309-7676
fax: 309-7666
e-mail: tarki@tarki.hu
internet: http://www.tarki.hu

Hasznos címek:
kutatások: Tóth István György vezérigazgató, toth@tarki.hu
adatfelvétel: Tarjányi József adatfelvételi igazgató, tarjanyi@tarki.hu
adatbank: Fábián Zoltán adatbank igazgató, fabian@tarki.hu
titkárság: Werner Katalin irodavezető, wernerka@tarki.hu

•  értékelkötelezett szakszerűség
•  megbízható adatok
•  körültekintő elemzések


