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AA transznaciontransznacionáális vlis váállalatok jellemzllalatok jellemzııii

�� DefinDefiníícicióó: AV + : AV + minmin. 1 . 1 mmáás orszs orszáágban lgban léévvıı LVLV

(teljes vagy r(teljes vagy réészleges tulajdonban szleges tulajdonban ––

-- rréészleges tulajdonlszleges tulajdonláás alss alsóó hathatáára min. 10%)ra min. 10%)

�� JellemzJellemzııikik: : 

�� termeltermeléés feletti ellens feletti ellenıırzrzéési jog egynsi jog egynéél tl tööbb bb orszorszáágbangban;;

�� orszorszáágokgok, , rréégigióók termelk termeléési tsi téényeznyezııi ki köözzöötti ktti küüllöönbsnbséégeket geket 

kihasznkihasznááljlj áákk;;

�� kkööltsltséég g minimalizminimalizáállááss, , profit profit maximalizmaximalizáállááss..
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A globA globáális villis viláággazdasggazdasáág meghatg meghatáározrozóó
folyamatai folyamatai éés ts téérsrséégi szintjeigi szintjei
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Az USA, az EU és Japán GDP értékeinek évi 
átlagos %-os növekedési rátái, 1991-tıl 2002-ig
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Az amerikai piacgazdasAz amerikai piacgazdasáági gi 
modellmodell

�� Fejlett Fejlett éés versenyks versenykéépes ppes péénzpiacnzpiac

�� ErErııs fogyaszts fogyasztáási orientsi orientáácicióó

�� Nagy mNagy méértrtéékkőő rugalmassrugalmassáágg

�� VersengVersengıı magmagáángazdasngazdasáágg

�� MinimMinim áális lis áállami beavatkozllami beavatkozááss

�� A vezetA vezetıı éérdekcsoportok politikai szereperdekcsoportok politikai szerepe
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Fortune – Global 500

A vilA vil áág 500 legnagyobb vg 500 legnagyobb váállalatallalata

5 alapmutat5 alapmutatóó

��RevenuesRevenues–– JJöövedelemvedelem

��ProfitsProfits

��AssetsAssets–– VagyonVagyon

��StockholdersStockholdersequityequity–– ttöörzstrzstııkeke

��EmployeesEmployees––foglalkoztatottak foglalkoztatottak 
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UN UN –– UNCTAD UNCTAD 
World World InvestmentInvestmentReportReport

�� A transznacionA transznacionáális vlis váállalatok llalatok 
hivatalos statisztikhivatalos statisztikáái (min. 10% i (min. 10% 
kküülflfööldi tulajdon!)ldi tulajdon!)

�� A vilA viláágon 78 ezer anyavgon 78 ezer anyaváállalat llalat éés 780 s 780 
leleáányvnyváállalatllalat

�� DDáánia nia –– 9 ezer anyav9 ezer anyaváállalatllalat
�� KKíína na –– 280 ezer le280 ezer leáányvnyváállalatllalat
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UN UN –– UNCTAD UNCTAD 
World World InvestmentInvestmentReportReport

TNI TNI –– TransnationalityTransnationality IndexIndex
(transznacion(transznacionáális index)lis index)
HHáárom mutatrom mutatóó áátlaga tlaga -- %%

1. k1. küülflfööldi vagyon/ ldi vagyon/ öösszes vagyonsszes vagyon
2. K2. Küülflfööldi eladldi eladáás/ s/ öösszes eladsszes eladááss
3. K3. Küülflfööldi foglalkoztatottak/ ldi foglalkoztatottak/ öösszes sszes 

foglalkoztatottak  foglalkoztatottak  
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UN UN –– UNCTAD UNCTAD 
World World InvestmentInvestmentReportReport

InternationalizationInternationalization index index ––

a ka küülflf ööldi leldi leáányvnyváállalatok / a vllalatok / a váállalat llalat öösszes sszes 
telephelyetelephelye

csak a tcsak a tööbbsbbséégi tulajdongi tulajdonúú kküülflf ööldi ldi 
leleáányvnyváállalatokllalatok
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A 20. A 20. éés a 21. szs a 21. száázad vzad váállalatllalatáának eltnak eltéérrééseisei

ASPEKTUSASPEKTUS 20. SZ20. SZÁÁZAD               21. SZZAD               21. SZÁÁZADZAD
SzervezetSzervezet PiramisPiramis HHáállóózatzat
FFóókuszkusz BefelBefeléé KifelKifeléé
StStííluslus StrukturStrukturááltlt FlexibilisFlexibilis
FFıı ererıısssséégg StabilitStabilitáás  s  VVááltozltozááss
ForrForráásoksok Fizikai javakFizikai javak InformInformáácicióókk
FelFelééppííttééss VertikVertikáális integrlis integráácicióó VirtuVirtuáális integrlis integráácicióó
GyGyáártrtááss TTöömegtermelmegtermelééss TTöömeges testre szabmeges testre szabááss
HatHatóókköörr Hazai piacHazai piac GlobGlobáális piaclis piac
StratStratéégiagiaééppííttéés   s   FentrFentrııl lefell lefeléé LentrLentrııl felfell felfeléé
JavulJavuláásoksok AprApráánknkééntnt Forradalmi lForradalmi lééptptéékbenkben
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AA TNCTNC--k k ttéérbeli szervezrbeli szervezııddéésese

�� ‘‘7070--es es éévekvek: : egyszeregyszerőő termeltermeléésisi
integrintegráácicióó

�� NapjainkbanNapjainkban: : KomplexKomplex vváállalati llalati 
integrintegráácicióó

•• ÉÉrtrtééktermelktermeléés s rréészben mszben máár r megvalmegvalóóssííthatthatóó
az anyaorszaz anyaorszáágon kgon kíívvüüll

•• A A kküüllöönbnböözzıı tevtevéékenyskenyséégek gek (HQ, (HQ, termeltermelééss, , 
K+F, K+F, éértrtéékeskesííttééss) ) elteltéérrıı mméértrtéékkőő
(de)(de)koncentrkoncentráácicióójaja
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GlobalizGlobalizáácicióó -- lokalizlokalizáácicióó

�� LokLokáális szintlis szintőő vilviláágmgmééretretőő jelenljelenléétt
�� GlokalizGlokalizáácicióó
�� LokLokáális szlis szííntntőő mmőőkkööddéés, globs, globáális lis 

kitekintkitekintééss
�� A globA globáális lis áátalakultalakuláás kulcsa a loks kulcsa a lokáális lis 

piacok kpiacok küüllöönbsnbséégeinek feldergeinek felderííttéése se 
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A központi és regionális "headquarter"-ek, 
mint a globális világ stratégiai földrajzi helyei

- a legfontosabb telepítıtényezık -

1.  A stratégiai földrajzi helyzet
- gazdasági, politikai, történelmi múlt
- kedvezı közlekedésföldrajzi helyzet
- elérhetıség a virtuális térben

2. Milyen minıségő üzleti központ?
- a már meglévı szolgáltatási tevékenységek  
- megfelelı képzettségőmunkaerı
- „front-office” funkció
- "back-office" funkció globális szétszóródása

A valós tér adottságai és a virtuális tér lehetıségei közötti 
kölcsönös összefüggés és ellentmondás!!!
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A A HQkHQk ééss a a regionregion áálislis HQkHQk teleptelep ííttééssééneknek
legfontosabblegfontosabb kritkrit éériumairiumai

•• KivKiváállóó nemzetknemzetköözi elzi eléérhetrhetıısséég (a valg (a valóós s éés a s a 
virtuvirtuáális tlis téérben egyarrben egyaráánt)nt)

•• KKéépzett, tpzett, tööbb nyelven beszbb nyelven beszééllıı munkaermunkaerıı

•• Magas Magas ééletszletszíínvonal, ami vonznvonal, ami vonzóó a nemzetka nemzetköözi zi 
munkaermunkaerıı, ill. vezet, ill. vezetıısséég szg száámmáárara

•• Alacsony tAlacsony táársasrsasáágigi-- éés szems szeméélyi adlyi adóókulcskulcs

•• KivKiváállóó informinformáácicióóss-- éés kommuniks kommunikáácicióós s 
infrastruktinfrastruktúúrara

•• ÜÜzleti szolgzleti szolgááltatltatáások magas szsok magas szíínvonala nvonala 

•• Alacsony kockAlacsony kockáázat zat 

•• FogyasztFogyasztóók kk köözelszelséége (kge (küüllöönnöösen kisebb sen kisebb 
vváállalatok esetllalatok esetéében)ben)
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A vilA viláág 500 legnagyobb vg 500 legnagyobb váállalatllalatáának nak 
kköözpontjai azaz zpontjai azaz „„ headquarterheadquarter”” --eiei, 2000, 2000
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A vezetı nagyhatalmak vállalatainak a száma a "Global 500-b an", 
1997-2000
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A  "Global 500" vállalatainak összes profit értékei 
nemzetiségi megoszlás szerint, milliárd USD, 1997-2 000
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A vilA viláág legjobb g legjobb üüzleti kzleti köözpontjaizpontjai
(2000)(2000)

HelyezHelyezéés   Eurs   Euróópapa ÉÉszakszak--AmAm.     .     LatinLatin--AmAm.. ÁÁzsiazsia
1.1. LondonLondon DallasDallas MonterreyMonterrey SzingapSzingapúúrr
2.2. AmszterdamAmszterdam San San JoseJose** MexikMexikóó CityCity SydneySydney
3.3. Budapest         Budapest         AustinAustin Buenos AiresBuenos Aires MelbourneMelbourne
4.4. MMüünchennchen New YorkNew York SantiagoSantiago HongkongHongkong
5.5. StockholmStockholm AtlantaAtlanta San San JoseJose**** TajpejTajpej

* USA, Kalifornia* USA, Kalifornia
** Costa Rica** Costa Rica

FortuneFortune, 2000, 2000
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A transznacionA transznacion áális vlis v áállalatok llalatok 
legfontosabb legfontosabb teleptelep ííttııttéényeznyezııii

1. A piac b1. A piac bııvvüülléésséének nek 
perspektperspektíívváájaja

2. A piac nagys2. A piac nagysáágaga
3. Profitkil3. Profitkilááttáásoksok
4. Politikai 4. Politikai éés ts táársadalmi biztonsrsadalmi biztonsáágg
5. Jogi 5. Jogi éés szabs szabáályozlyozáási ksi köörnyezetrnyezet
6. A munkaer6. A munkaerıı minminıısséégege
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A termelA termel éés ts t éérbeli szervezrbeli szervez ııddéése se 

1.) 1.) GlobGlobáálisan koncentrlisan koncentráált termellt termelééss

2.) 2.) FogadFogadóó orszorszáág piacg piacáára irra iráányulnyulóó termeltermelééss

3.) 3.) GlobGlobáálislis, , illill. . regionregionáális piacra irlis piacra iráányulnyulóó

termterméékpecializkpecializáácicióó

4.) 4.) TransznacionTransznacionáális vlis váállalati integrllalati integráácicióó
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A kA küülflf ööldi tulajdonldi tulajdonúú vváállalatok szllalatok szááma a ma a 
vilviláágg orszorszáágaiban, 1995gaiban, 1995--20002000
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A legnagyobb japA legnagyobb japáán vn váállalat,llalat,
a Toyota Motor ta Toyota Motor téérbeli szervezrbeli szervezııddéésese
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A legnagyobb japA legnagyobb japáán vn váállalat,llalat,
a Toyota Motor ta Toyota Motor téérbeli szervezrbeli szervezııddéésese
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A legnagyobb japA legnagyobb japáán vn váállalat,llalat,
a Toyota Motor ta Toyota Motor téérbeli szervezrbeli szervezııddéésese
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A legnagyobb japA legnagyobb japáán vn váállalat,llalat,
a Toyota Motor ta Toyota Motor téérbeli szervezrbeli szervezııddéésese
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A lokA lokáális tlis táársadalmi rsadalmi éértrtéékek kek 
megmegıırzrzéése??se??

„„GlobGlobáális lis éértrtéékrend, krend, 
ttáársadalmi hatrsadalmi hatáások sok 
áátvtvéétele??tele??

A helyi gazdasA helyi gazdasáág g 
áátalakultalakuláása??sa??
GazdasGazdasáágigi--ttáársadalmi rsadalmi 
dualizmus??dualizmus??

BekapcsolBekapcsolóóddáás a globs a globáális lis 
vilviláággazdasggazdasáágbagba

A lokA lokáális tlis téényeznyezıık k 
egyegyüüttese, mint ttese, mint „„ttáársadalmi rsadalmi 
szszőőrrıı””

A kA küülflfööldi ldi mmőőkkööddııttııkeke--
befektetbefektetééseksek gazdasgazdasáági gi 
hathatáásasa

LokLokáális tlis táársadalmi, rsadalmi, 
gazdasgazdasáági, politikai gi, politikai 
adottsadottsáágokgok

GlobGlobáális gazdaslis gazdasáági gi 
szerepvszerepváállalllalááss
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Az Az áállamokllamok éés s a TNCa TNC--k k kapcsolatakapcsolata

I. I. ÁÁllamok irllamok iráánynyííttóó szerepe szerepe ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

II. TNCII. TNC --k k befolybefolyáása sa ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

III. III. KKöölcslcsöönnöös egyms egymáásra utaltssra utaltsáágg

-- fogadfogadóóorszorszáágg

-- anyaorszanyaorszáágg
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UralkodUralkodóó gazdasgazdasáággpolitikapolitikaii modellekmodellek

�� Amerikai vagy neoAmerikai vagy neo--liberliberáális modelllis modell: : piaci piaci 

mechanizmusokmechanizmusok,,ruru galmasgalmas, , rröövidtvidtáávvúú, , éérdekcsoportokrdekcsoportok

politikaformpolitikaformáállóó szerepeszerepe

�� NyugatNyugat--EurEuróópai modellpai modell: : szociszociáálislis piacgazdaspiacgazdasáágg: : 

ttáársadalmi partnerek rsadalmi partnerek éés s aa kormkormáány kny köözzöötti egytti együüttmttmőőkkööddééss, , 

korrigkorrigáállááss

�� JapJapáán modelln modell: : áállam llam éés s a va váállalatok llalatok egyegyüüttmttmőőkkööddéésese, , 

hosszhosszúúttáávvúú szemlszemlééletlet, , kköözzöösssséégi gi éérdekrdek



3333

I.I. ÁÁllam llam szabszabáálylyoozzóó / / ““ keretadkeretadóó””
szerepeszerepe

A.)A.) KereskedelempolitikaKereskedelempolitika
•• exportexportöösztsztöönznzééss
•• importkorlimportkorláátoztozáás (vs (váám, kvm, kvóóta)ta)

B.) FDIB.) FDI--politikapolitika
•• piacralpiacralééppééstst, , tevtevéékenyskenyséégetget, , tulajdonltulajdonláástst, , profitprofit--kivitelt kivitelt 

szabszabáályoznilyozni
•• beruhberuháázzáássöösztsztöönznzééss

C.)C.) IparpolitikaIparpolitika
•• beruhberuháázzáássöösztsztöönznzééss ((adadóókk))
•• áállami megrendelllami megrendelééseksek
•• K+FK+F
•• KKVKKV --k k ttáámogatmogatáásasa
•• munkavmunkaváállalllalóói oldal i oldal ((oktatoktatááss, , szakszervezetekszakszervezetek))
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II. A TNCII. A TNC--k k iriráánynyííttóó szerepeszerepe

„„A A politikai vezetpolitikai vezetııkk mmáár nagyon sok tr nagyon sok tééren ren nem nem 
rendelkeznekrendelkeznek a da dööntntéésekhez szsekhez szüüksksééges ges 
ttéényleges szuverenitnyleges szuverenitáássalssal. . ÁÁm azt km azt kéépzelik, pzelik, 
hogy mhogy méég mindig maguk intg mindig maguk intéézik a fontos zik a fontos 
kkéérdrdééseket. Ez nem mseket. Ez nem máás, mint ills, mint illúúzizióó, , 
bekbekéépzelpzeléés, csak azt hiszik, hogy s, csak azt hiszik, hogy íígy van.gy van.””
(Bhutros Ghali, az ENSZ egykori f(Bhutros Ghali, az ENSZ egykori fııtitktitkáára)ra)

�� ellenellenıırizhetetlen vrizhetetlen váállalatbirodalmakllalatbirodalmak
�� adadóózzáás s –– transfer pricestransfer prices
�� monetmonetááris kris köözgazdaszgazdasáág a meghatg a meghatáározrozóó



A A mmőőkkööddııttııkeke--áállomllomáány szerepe ny szerepe az az egyesegyesorszorszáágok gok 

gagazdaszdasáággáábanban -- FDI FDI inwardinward stockstock/GDP %/GDP %

1980 2002 1980 2002
Világ 6,7 22,3
Fejlett országok 4,9 18,7 Fejlõdõ országok 12,6 36
Írország 155,6 129,1 Angola 1,8 98,3
Belgium és Luxemburg* 5,8 81,8 Csád 14,6 78,4
Hollandia 10,8 74,9 Bermuda 836 3015
Svédország 2,2 46 Kajmán-szigetek 242 2718
UK 11,8 40,8 Argentína 6,9 74,7
Portugália 12,3 36 Chile 3,2 69,7
Dánia 6,1 41,7 Brazília 7,4 52
Spanyolország 2,3 33,2 Mexikó 3,6 24
Németország 3,9 22,7 Kína 3,1 36,2
USA 3 12,9 Hong Kong 623 265
Japán 0,3 1,5 Szingapúr 52,9 137,5

Indonézia 13,2 32,2
Csehország** 3,9 54,8 Malajzia 20,7 59,4
Magyarország 0,2 38,2 India 0,6 5,1

* 2001-es adat
**1990-es adat
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III.III. ÁÁllamllam -- TNC TNC kapcsolatakapcsolata, , mint mint 
alkufolyamatalkufolyamat

�� Komplex szituKomplex szituáácicióó

�� PozPozíícicióó ffüügggg: : 

•• ÁÁllamllam: TNC : TNC mennyire mennyire ““ harcolharcol”” éérterte? ? 

VanVan--e e hazai alternathazai alternatíívava??

•• TNC:  TNC:  Mennyire fontosMennyire fontos? ? 

VonzVonzóó--e, e, amit kamit kíínnááll? ? 

RelatRelatíív keresletv kereslet, , kkéényszer nyszer éés hajlands hajlandóóssáágg
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A.) A TNCA.) A TNC--k k megjelenmegjelenéésséének hatnek hatáásasaaa
fogadfogadóó orszorszáág gazdasg gazdasáággáárara

�� TTııkeke-- éés finanszs finanszíírozrozááss

ttııkeke + + ↔↔↔↔↔↔↔↔ ttııkekivonkekivonááss

�� TechnolTechnolóógia gia 

ElterjedElterjed --e? e? KK éépespes--e e adaptadaptáálnilni ? ? 

�� KereskedelemKereskedelem

exportexport--import hatimport hat ááss, , ffüügg az integrgg az integráácicióó mméértrt éékkééttııll

�� FoglaFoglallkoztatkoztatááss

TeremtTeremt--e e úúj munkahelyetj munkahelyet? ? MilyetMilyet ??
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A.) A TNCA.) A TNC--k k megjelenmegjelenéésséének hatnek hatáásasa
aa fogadfogadóó orszorszáág gazdasg gazdasáággáárara

�� FejlFejlııddıı orszorszáágokbangokban: : duduáális gazdaslis gazdasáágot ergot erııssíítiti

�� NegatNegatíív hatv hatááss: : hazai vhazai váállalatokat kiszorllalatokat kiszoríítt((hathat)ja)ja

�� PozitPozitíívv hathatááss: : 

-- ÚÚj lehetj lehetıısséégekgeka a hazai hazai / / helyi helyi üüzlet szzlet száámmáára ra beszbeszáállll ííttóói i 

hháállóózatzat, , kereslet nkereslet nöövelveléése se 

-- TapasztalatotTapasztalatot, , know howknow how--t adt ad

VanVan--e e vváálasztlasztááss, , vanvan--e e alternatalternatíívava? ? 



•Technológiai

fejlettség

•Menedzsment

módszerek

•Exportálási

lehetıségek

teremtése

•Foglalkoztatási

lehetıségek

•Világgazdasági
konkurencia

•A gazdasági

tevékenységek

koncentrációja

•Fogyasztópiac

növelése

•Hazai piac

•A természeti

erıforrások

tulajdona

•Infrastruktúra

•Politikai

„környezet“

•Gazdaságpolitikai

irányvonal

•A világgazdasághoz

történı integrálódás

•Országok közötti

verseny a külföldi

befektetıkért

•Eladósodás és

költségvetési

problémák

•A nemzetgazdaság

függése a külföldi

befektetıktıl

•Politikai instabilitás

FogadóországA transznacionális vállalat

„Kényszerít ı
tényezık“

„Hatalmi
tényezık“

„Kényszerít ı
tényezık“

„Hatalmi
tényezık“
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B.) A TNCB.) A TNC--k k terjeszkedterjeszkedéésséének hatnek hatáása az sa az 
anyaorszanyaorszáág gazdasg gazdasáággáárara

NNööveli veli a a hazai gazdashazai gazdasáági gi 

teljesteljesíítmtméénytnyt, , az exportot az exportot ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

TTııkkéét von t von el ael a hazai beruhhazai beruháázzáásoktsoktóóll, , 

cscsöökkenti az exportotkkenti az exportot
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A TNCA TNC--k k terjeszkedterjeszkedéésséének hatnek hatáása az sa az 
anyaorszanyaorszáág gazdasg gazdasáággáárara

? ? Otthon megvalOtthon megvalóóssííthatthatóó lennelenne--e a e a 

beruhberuháázzááss? ? 

? ? Export rExport réévvéén eln eléérhetrhetıı lennelenne--e a e a piacpiac? ? 

? ? FoglalkoztatFoglalkoztatááss::

? B? Beruheruháázzááss--vesztvesztééss
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�� KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


