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BEVEZETÉS 
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országok közötti tőkeáramlás ugrásszerű növekedése, melynek hátterében elsősorban a 

multinacionális vállalatok tevékenysége áll. Az olyan kevésbé fejlett, felzárkózó gazdaságok 

esetében, mint az Európai Unió új tagállamai (köztük Magyarország) a hangsúly eddig 

leginkább a tőkevonzási képességre és a beáramló működőtőke mennyiségére esett, hiszen az 

FDI a gazdasági fejlődés fontos forrása. Sokkal kevesebb figyelem irányult a kifelé áramló 

működőtőkére elsősorban azért, mert ennek összege a kilencvenes években elhanyagolható 

volt. Az új uniós tagországok vállalatainak működőtőke-befektetései a világ összes 

befektetését tekintve ugyan ma is nagyon szerény részarányt képviselnek, de az elmúlt 

évtizedben a kiáramló FDI mennyisége dinamikusan nőtt és ez a tendencia a jövőben is 

folytatódhat a globalizációs trendek erősödésének, a liberalizációs folyamatok 

előrehaladásának és az uniós tagságból fakadó előnyök kiaknázásának köszönhetően.  

A World Investment Report 2011.évi adatai szerint a kiáramló FDI (outward FDI, OFDI) 

állomány tekintetében Magyarország Lengyelország mögött, Csehországot, Szlovéniát és 

Észtországot megelőzve a második legjelentősebb külföldi befektető az Európai Unió új 

tagállamai közül. A pontosabb összehasonlítást lehetővé tevő egy főre jutó OFDI-állományt, 

valamint a GDP-hez viszonyított OFDI-állomány tekintve Magyarország vezető szerepe a 

régióban még hangsúlyosabb és hazánk mellett csak Észtország és Szlovénia rendelkezik a 

régióban kiemelkedően magas értékekkel. A magyar vállalatok külföldre irányuló 

tőkebefektetései 1997-től kezdődően indultak dinamikus növekedésnek. Ugyan a magyar 

devizahatóság már a kilencvenes évek első felében is sok külföldre irányuló befektetést 

regisztrált, ezek többsége azonban nagyon kevés tőkével valósult meg. (Oszlay 2000, p.75.) 

1997-től a kiáramló befektetések száma csökkenni, miközben a befektetett tőke összege 

emelkedni kezdett, ami azzal magyarázható, hogy ekkor már az egykori állami tulajdonú 

cégek tőzsdén privatizált utódvállalatai is be tudtak kapcsolódni a szomszédos országok 

privatizációs folyamataiba részben a piacgazdasági átmenet során szerzett tapasztalataiknak, 

részben szervezeti-technológiai előnyeiknek köszönhetően. Magyarország kiáramló 

működőtőke-befektetéseinek összege 2003-ban haladta meg először az 1 milliárd USD-t, 

2006-ban és 2007-ben pedig a 4 milliárd USD-t is elérte. A globális pénzügyi és gazdasági 

válság hatására a magyarországi kiáramló tőkebefektetések összege jelentősen csökkent, de a 

WIR adatai szerint a Magyarországról kiáramló OFDI-állomány 2011-ben elérte a 23,7 

milliárd USD-t.  
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A kiáramló működőtőke-befektetések összege rendkívül aránytalanul oszlik meg a vállalatok 

között, hiszen a 19 legnagyobb magyar befektető vállalat külföldi tőkebefektetéseinek 

négyötödét a MOL-csoport adja, becslések szerint azonban eddig mintegy 7000 magyar – 

köztük jelentős számú kis- és közepes méretű - vállalat hajtott végre külföldi tőkebefektetést. 

(Sass-Kovács 2011, p.10-11.) Ami a működőtőtőke befektetések összetételét illeti, eleinte a 

részvénybefektetések voltak meghatározók, 2003-tól azonban a külföldi leányvállalatok 

profittermelő képességének javulása miatt az újrabefektetett jövedelmek és egyéb tőkék (főleg 

az anyacég és a leányvállalat közötti hiteltranzakciók) válnak egyre fontosabbá. A magyar 

vállalatok domináns belépési módja a felvásárlás, különösen a szomszédos országokban zajló 

privatizációs folyamataiba történő bekapcsolódás esetén. (Antalóczy-Sass 2008, p.4.) Ágazati 

megoszlás szempontjából a magyar vállalatok kiáramló működőtőke-befektetéseit a 

szolgáltatások dominanciája jellemzi, a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi adatai szerint az 

OFDI-állomány 58,8%-a tercier szektorba irányult. A szolgáltatásokon belül a pénzügyi 

tevékenységekbe és az üzleti szolgáltatásokba irányuló befektetések a meghatározók. A 

feldolgozóipari tevékenységek részesedése rendkívül dinamikusan (2000 és 2010 között 26-

szorosára) növekedett, 2010-ben már a kiáramló működőtőke-befektetések 21%-át ez az 

ágazat biztosította. A feldolgozóiparban a kokszgyártás és kőolajfeldolgozás és a villamos gép 

és műszergyártás részaránya kiemelkedő. (Sass-Kovács 2011, p.10-11.; Magyar Nemzeti 

Bank) 

A magyar vállalatok működőtőke-befektetéseinek regionális megoszlása jelentős 

átstrukturálódáson ment keresztül a rendszerváltás óta. Míg 1996 és 1998 között - elsősorban 

értékesítési és adóelkerülési motivációból - az Európai Unió régi tagállamai voltak a 

kiáramlás legfontosabb célterületei, addig 2010-ben már csupán a befektetések 7,5%-a 

érkezett ebbe a térségbe. Az ezredforduló után a nemzetköziesedésre törekvő magyar cégek 

számára elsősorban a közép- és dél-kelet európai országok kínáltak vonzó befektetési 

lehetőségeket a kibontakozó privatizációs folyamatnak köszönhetően. 2010-ben a kiáramló 

működőtőke 22%-a a közép-kelet-európai új uniós tagállamokban (döntően Szlovákiában) 

került befektetésre, míg 23%-át dél-kelet európai országokba (elsősorban Horvátországba) 

helyezték ki a magyarországi vállalatok. A befektetési döntések során az országok tartósan 

magas gazdasági növekedése és a földrajzi közelség mellett a régió országaihoz fűződő 

történelmi-kulturális szálak is meghatározónak bizonyultak.  

Ukrajna a befektetések összegét tekintve sosem szerepelt a magyar vállalatok legfontosabb 

befektetési célpontjai között, bár 1998 és 2010 között 1,8%-ról 3%-ra nőtt keleti szomszédunk 

részesedése a Magyarországról kiáramló FDI-állományból. A befektető vállalatok száma 
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alapján azonban figyelmet érdemel a térségbe irányuló magyar befektetői aktivitás, különösen 

a Magyarországgal határos ukrán megye, Kárpátalja esetében, ahol az ITD Hungary 2009. évi 

adatai szerint 254 vállalat működött magyar tőkével, jellemzően vegyesvállalati formában. A 

vállalatok nagy száma a befektetők között a kis- és középvállalatok magas arányát 

valószínűsíti, akiknek tevékenysége ráadásul egy más térségekkel aligha összevethető 

környezetben valósul meg. A magyar-ukrán határ mentén elhelyezkedő terület periférikus 

jellege, a válságot megelőző évtized dinamikus gazdasági növekedése miatt, illetve az itt élő 

jelentős számú magyar kisebbségnek köszönhetően egyedi versenyelőnyöket nyújt az ukrán 

illetve kelet-európai piacot megcélzó magyar vállalatok számára, akik azonban ezzel 

egyidejűleg a befektetési környezet európai normáktól eltérő jellemvonásai miatt sajátos 

kihívásokkal, problémákkal is szembesülnek.  

 

 

Az értekezés célja, felépítése 

 

Disszertációmban kettős „szemüvegen” keresztül, a működőtőke-befektetésekre (különösen a 

közép-kelet-európai országok kiáramló FDI-befektetéseire) vonatkozó kutatások eredményei 

és a magyar-ukrán határtérségben zajló társadalmi-gazdasági folyamatok tükrében vizsgálom 

meg a Kárpátaljára irányuló magyar tőkebefektetések sajátosságait. A téma több szempontból 

történő megközelítése lehetőséget nyújt arra, hogy felfedezzük a hasonlóságokat a többi 

közép-kelet-európai ország vállalatainak kiáramló működőtőke-befektetéseivel, ugyanakkor 

azonosítsuk a kárpátaljai magyar működőtőke-befektetések térségspecifikus jellemvonásait is. 

A kutatás révén egyúttal lehetővé válik a hazai kis- és középvállalatok egy speciális 

csoportjának, az Ukrajnával gazdasági kapcsolatokat ápoló vállalati körnek a mélyebb 

megismerése, amelynek külföldi terjeszkedésével eddig a KKV-k magyar kiáramló FDI-

állományból való csekély részesedése és a vállalkozók nehéz elérhetősége miatt csak kevés 

kutatás foglalkozott. Az értekezés célja, hogy feltárja a Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar 

vállalatok jellemzőit, azonosítsa a külföldi befektetést lehetővé tevő versenyelőnyök forrását 

és a legfontosabb befektetési motivációkat. A kutatás kiterjed a befektető vállalatok méretbeli 

sajátosságaira és a piacra lépés formáira is, mivel igazolni (vagy cáfolni) kívánja a kis- és 

középvállalkozások domináns szerepére és a vegyesvállalatok magas részarányára vonatkozó 

korábban megfogalmazott feltevéseket. Amennyiben a Kárpátalján magyar tőkével létesített 

vállalatok esetében meghatározónak bizonyul a vegyesvállalati forma, annyiban újabb 

kutatási kérdésként merül fel, hogy a kárpátaljai partnervállalatok esetében igazolható-e a 
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magyar tulajdonosi háttér, tehát a térségbe irányuló hazai befektetéseket megkönnyíti-e a 

magyar kisebbség kárpátaljai jelenléte, vagyis az egy nemzethez tartozás, a rokoni, baráti, 

esetlegesen a korábbi időszakra visszanyúló üzleti kapcsolatok. A magyarországi 

anyavállalatok regionális eloszlásának vizsgálatával pedig arra a kérdésre szeretne a kutatás 

választ adni, hogy a Kárpátalján eszközölt magyar tőkebefektetések jellemzően határ menti 

jellegűek-e, vagyis a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdasági szereplők 

aktívabbak-e a határ menti ukrán terület gazdaságába történő tőkekihelyezések esetében a 

többi magyar megyében telephellyel rendelkező vállalkozásnál. 

A disszertáció elméleti része két fő részből áll: az FDI fogalmának meghatározása, típusainak 

bemutatása után a második fejezet a működőtőke-áramlásra vonatkozó teóriákat és a 

vállalatok nemzetköziesedési folyamatának szakirodalmát mutatja be azzal a céllal, hogy 

megalapozza a Kárpátalján befektető magyar vállalatok motivációit vizsgáló empirikus 

kutatást. A kérdőíves felméréshez elsősorban Dunning eklektikus paradigmája szolgált 

kiindulópontként (Dunning 1993, Dunning-Lundan 2008), amely azt magyarázza, hogy a 

vállalatok miért kezdenek befektetni külföldön (tulajdonspecifikus előnyök), hol fektetnek be 

(lokációspecifikus előnyök) és miért választják a külföldi befektetést a piacra lépési módok 

közül (internalizációs előnyök). Noha Dunning elmélete főként a nagy multinacionális 

vállalatok működőtőke-befektetéseit magyarázza, bizonyos megszorításokkal – mindenekelőtt 

a tulajdonspecifikus és a lokációspecifikus előnyök kapcsán – alkalmazható a kisebb méretű 

vállalatok tőkekihelyezéseire is. Mivel a kérdőíves kutatást megelőző interjúkészítés során 

valószínűvé vált, hogy a külföldön befektető magyar vállalatok Antalóczy és Sass által 

megkülönböztetett négy típusa közül (Antalóczy-Sass 2008, p.15.) Kárpátalján nagy számban 

a magyar tulajdonú kis- és közepes illetve közepes- és nagyvállalatok vannak jelen, a magyar 

vállalatok kárpátaljai befektetéseinek vizsgálatakor az OLI-paradigma mellett több, 

kifejezetten kisebb vállalatok nemzetköziesedésére vonatkozó elméletet (pl.: az Uppsala-

iskola fokozatos nemzetköziesedés modellje, hálózati megközelítés) is figyelembe vettünk, 

mert ezek az FDI-tevékenység további összefüggéseire világíthatnak rá. Tekintettel arra, hogy 

ezek a modellek a fejlett gazdaságok vállalatainak vizsgálata alapján születtek, a fejezet kitér 

egy a nem hagyományos származású (fejlődő illetve átmeneti gazdaságokban székhellyel 

rendelkező) vállalatok működőtőke-befektetéseit magyarázó elméletre (IDP-paradigma) és 

összegzi a közép-kelet-európai vállalatok nemzetköziesedésével foglalkozó kutatások 

eredményeit.  

A határtérségek az államhatárhoz való közelségük miatt különleges jellemzőkkel bírnak, 

gazdasági és társadalmi fejlődésüket ugyanis közvetlenül és jelentősen befolyásolja az 
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államhatár jelenléte. Ez a megállapítás a magyar befektetések disszertációban vizsgált 

célterületére, a magyar-ukrán határ mentén fekvő Kárpátaljára is igaz, ezért a doktori dolgozat 

harmadik fejezetében a határok létének, átjárhatóságának a határ menti térségek gazdasági 

fejlődésére gyakorolt hatásait mutatom be a telephelyelméletek és a polarizációs elméletek 

segítségével. A klasszikus elméletek szerzői a vámok és mennyiségi korlátozások miatt a 

határt a gazdasági fejlődést gátló elválasztó elemként definiálták, a határtérségeket pedig az 

országos átlaghoz képest alacsonyabb fejlettségű területekként tartották számon, hiszen a 

magas szintű gazdasági és politikai kockázatok távol tartották a befektetőket. Noha az ötvenes 

évek óta megjelenő újabb elméletekben a liberalizációs és integrációs folyamatok hatására 

elsősorban a határok összekötő funkcióira kerül a hangsúly és a határ menti térségek 

hátrányból előnnyé alakítható adottságaik révén potenciális fejlődési zónaként jelennek meg, 

a határok Kárpátalja gazdasági fejlődésére gyakorolt hatásait pontosabban írják le a korábbi 

szerzők elméletei. A mai magyar-ukrán határ menti területek esetében ugyanis az első 

világháború után kijelölt határok egy szervesen összetartozó periférikus helyzetű régiót 

szeltek ketté és a kilencvenes évekig fennmaradó elválasztó jellegüknél fogva 

ellehetetlenítették a határ két oldalán élők közötti lakossági, gazdasági és kulturális 

kapcsolatokat. A rendszerváltás után enyhült ugyan a határok elválasztó szerepe, de a 

szomszédos depressziós térségek nem tudtak egymás számára fejlesztési pólusként 

funkcionálni.  

Magyarország uniós csatlakozása, illetve a schengeni határőrizeti rendszer bevezetése óta 

Kárpátalja már nem csupán két ország, hanem két eltérő gazdasági rendszer határán 

helyezkedik el. Az új geopolitikai helyzet – az erőteljes szűrő funkciókkal jellemezhető határ 

okozta nehézségek ellenére - új lehetőségeket teremtett a térség számára a periférikus 

helyzetből való kitörésre, az endogén növekedési források felkutatására. Disszertációm 

negyedik fejezetében rövid gazdaságtörténeti bevezető után Kárpátalja ezredforduló óta tartó 

társadalmi és gazdasági fejlődését szeretném bemutatni. (A térség XX. századi történelméről 

az 1. sz. melléklet nyújt rövid áttekintést.) A kárpátaljai GDP és a megyébe érkező külföldi 

működőtőke-befektetések összegének elmúlt évtizedben megfigyelhető kitartó növekedése a 

magyar vállalatvezetők telephelyválasztási döntését is befolyásolta, különösen ha összevetjük 

a határ magyar oldalán ezzel egyidejűleg megfigyelhető stagnálással. Az Európai Unió külső 

határvidékén való elhelyezkedés – a dolgozat negyedik fejezetének tanúsága szerint – ugyanis 

elsősorban Kárpátalja gazdaságában, a schengeni határ külső oldalán indított el pozitív irányú 

folyamatokat (munkanélküliség csökkenése, GDP-növekedés), miközben a határ magyar 
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oldalán elhelyezkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országos átlagnál rosszabb 

mutatókat produkál. 

A térszerkezeti változások Kárpátaljára és a magyar-ukrán határtérségre gyakorolt hatásainak 

áttekintését követően a határ menti ukrán megye magyar befektetőinek körében végzett 

kérdőíves kutatás eredményeit foglaljuk össze. Az elemzés mindenekelőtt vállalatméret és a 

székhely földrajzi elhelyezkedése szempontjából kívánja jellemezni a Kárpátalján befektető 

magyar vállalati kört. A magyar tőkével működő vállalatok nagy száma és a kihelyezett tőke 

alacsony összege a kis- és középvállalatok befektetési aktivitását valószínűsíti, de továbbra is 

válaszra vár, hogy vajon a tőkekapcsolat döntően szabolcs-szatmár-bereg megyei és 

kárpátaljai cégek között valósul-e meg, tehát határ menti jellegű, vagy az ország bármely 

részében székhellyel rendelkező vállalatok vonzó befektetési célpontnak találják a határ menti 

ukrán megyét. A tőkét kihelyező vállalatok alapjellemzőinek bemutatását a befektetési 

motivációk feltárása követi. Dunning eklektikus elmélete alapján megvizsgáljuk, hogy a helyi 

cégekhez viszonyítva a magyar vállalatok milyen tulajdonspecifikus előnnyel rendelkeztek, 

ami lehetővé tette számukra a befektetést, illetve a hazai környezethez képest Kárpátalja 

milyen lokációspecifikus előnyöket nyújtott, amelyet a többi külföldi versenytárshoz képest 

jobban ki tudtak használni. (A disszertáció hipotéziseinek megfogalmazásakor, 2009-ben, a 

Kárpátalján befektetett magyar tőkeállomány elérte a 34,7 millió USD-t, ezzel Magyarország 

a negyedik helyet foglalta el a befektető országok sorában. A válság hatására 2011-re 31,7 

millió USD-re csökkent a tőkeállomány és Magyarország a hatodik helyre csúszott vissza a 

megyei FDI forrásországai között.) A kisebb vállalatok nemzetköziesedését leíró elméletek (a 

skandináv iskola fokozatos nemzetköziesedés modellje és a hálózatos megközelítés) kutatásba 

történő bevonása a tőkét kihelyező vállalatok tevékenységének további aspektusaira világít rá. 

Vizsgálhatóvá válik, hogy a vállalat külföldi piacon történő erőforrás-lekötése fokozatosan 

történt-e, vagyis a működőtőke-befektetést megelőzték-e a nemzetközi tevékenység egyéb 

formái (pl.: export), illetve hogy a vállalat külföldi befektetésének hátterében a profitszerzési 

motívumokon kívül meghúzódtak-e egyéb – a közgazdasági logika előtt rejtve maradó– 

tényezők (pl.: rokoni vagy korábbi üzlettársi kapcsolatok). Ezzel kapcsolatosan kitérünk a 

térségben élő magyar kisebbség anyaországi befektetések vonzásában játszott szerepére is. 

Végül a kárpátaljai magyar befektető vállalatok körében végzett kérdőíves kutatás vizsgálja a 

cégek befektetési tapasztalatait (pl.: vállalatalapítási nehézségek) és kormányzattal szembeni 

elvárásait is. A kérdőívben külön kérdés vonatkozik a schengeni határőrizeti rendszer vállalati 

működésre gyakorolt hatásaira, hogy az eredmények alapján igazolhatóvá, elvethetővé, vagy 

árnyalhatóvá váljon az a megállapítás, miszerint az erőteljes szűrő funkciókkal rendelkező 
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külső uniós határ negatívan befolyásolja a határ menti gazdasági kapcsolatok alakulását. Nem 

szabad elfeledkezni arról a tényről sem, hogy a határ menti ukrán megyébe történő 

tőkekihelyezés egy európai normáktól gyökeresen eltérő környezetben valósul meg, amelyben 

a befektetőnek vagy otthonosan kell mozognia, vagy a befektetés által elérhető haszonnak kell 

meghaladnia a vállalkozók idegenségéből fakadó plusszköltségeit. A disszertáció témájának 

fontosságát támasztja alá az a tény is, hogy a magyar-ukrán határ feltehetően hosszabb ideig 

az EU külső határa marad, ezért mindkét ország számára kulcskérdés a határ menti gazdasági 

együttműködés jelenlegi helyzetének pontos, illúzióktól mentes feltárása, amelyen a 

kooperációban rejlő lehetőségek jövőbeli közös kiaknázása alapulhat. 

 

 

A kutatás hipotézisei 

 

A disszertációban a magyar-ukrán határtérséggel kapcsolatban egy (1.a), a kárpátaljai magyar 

tőkebefektetésekre vonatkozóan hat (2., 3., 4., 6., 7., 8.) hipotézist fogalmaztam meg, 

amelyeket két általános érvényű feltételezés (1.b, 5.) is kiegészít. 

 

1.a) A magyar-ukrán határtérség hazánk uniós csatlakozásával új geopolitikai helyzetbe 

került, európai térszerkezetben betöltött szerepe megváltozott. A megváltozott 

geopolitikai helyzet a határ elmaradottabb ukrán oldalán, Kárpátalja gazdaságában 

indított el pozitív irányú folyamatokat, a térszerkezeti változásokból elsősorban ez a 

terület profitál, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlődése mindeközben 

stagnál. Különösen igaz ez az állítás, ha közvetlenül a határ két oldalát vizsgáljuk: a 

határ menti ukrán járások – köszönhetően az itt található városoknak - Kárpátalja 

legdinamikusabban fejlődő területei, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti 

kistérségei a megyén belül és országos viszonylatban is a legrosszabb gazdasági 

mutatókkal rendelkeznek. 

1.b) Ez a hipotézis általános érvényűen úgy fogalmazható meg, hogy a különböző 

gazdasági-társadalmi rendszerek között húzódó erőteljesen elválasztó jellegű, szűrő 

funkciójú határ mindig a fejlettebb gazdasági tömörüléssel szomszédos elmaradottabb 

külső térség számára jelenti a dinamikusabb gazdasági növekedés lehetőségét (ld.: 

finn-orosz, vagy amerikai-mexikói határrégió). 
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2.) A határ menti térség vállalkozásainak tőkeszegénysége miatt feltételezhető, hogy a 

Kárpátalján befektetett magyar tőke elsősorban és jellemzően nem határ menti tőke, 

tehát elsősorban nem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy az Észak-alföldi 

régióban székhellyel rendelkező vállalkozások fektetnek be a határ ukrán oldalán. A 

schengeni határ erőteljes szűrő funkciói miatt a valódi, legális szférát érintő határ 

menti tőkekapcsolatok kialakításának lehetősége a térségben korlátozott. 

 

3.) A Kárpátaljára érkező statisztikailag magyar nemzetiségűként nyilvántartott tőke 

esetben számolni kell a „round tripping capital”, azaz a körbeáramló tőke jelenségével. 

A körbeáramló tőke azt jelenti, hogy az alapvetően Kárpátalján keletkező tőke először 

elhagyja Ukrajnát, majd külföldi közvetlen befektetés formájában ismét visszatér oda. 

Az ilyen típusú befektetés nem tekinthető valódi külföldi működőtőke-befektetésnek, a 

disszertációban tárgyalt elméletek sem vonatkoztathatók rá, így azokat a Kárpátalján 

befektető magyar vállalatokat, amelyek Magyarországon konkrét üzleti tevékenységet 

nem végeznek a kérdőíves vizsgálatból is ki kellett zárni. A további hipotézisek a 

Magyarországon ténylegesen termelő illetve szolgáltató vállalatok kárpátaljai 

működőtőke-befektetéseire vonatkoznak. 

 

4.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok között a külföldön befektető magyar 

vállalatok Antalóczy és Sass által megkülönböztetett négy típusa közül (Antalóczy-

Sass 2008, p.15.) legnagyobb arányban magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások 

fordulnak elő, a határ menti ukrán terület elsősorban számukra kínál kiaknázható 

versenyelőnyöket. A nagyobb tőke befektetésére és nagyobb kockázatok elviselésére 

képes magyarországi nagyvállalatok nem a határ menti szomszédos területeken 

létesítenek leány- és vegyesvállalatokat, hanem az ország belső területein. 

 

5.) A vállalatok külföldi működőtőke-befektetéseinek motivációit magyarázó 

közgazdasági jellegű elméletek elsősorban a fejlett országok nagy multinacionális 

vállalatainak tevékenységét vették alapul, figyelmen kívül hagyva a kisebb méretű 

vállalatok tőkekihelyezéseit. A közgazdasági elméletek szintézisének tekinthető, 

Dunning nevéhez fűződő eklektikus elmélet azonban bizonyos megszorításokkal 

alkalmazható a Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar kis- és középvállalatok befektetési 

motivációinak magyarázatára. (ld. még: Hollenstein 2001; Nakos-Brouthers 2002; 

Svetličič–Jaklič–Burger 2007) A befektetési motivációk vizsgálata a kárpátaljai 
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magyar FDI kapcsán egyéb, elsősorban kisebb vállalatok nemzetköziesedését leíró 

elméletek (IDP paradigma, fokozatos nemzetköziesedés modell, hálózat elmélet) 

vizsgálatba történő bevonásával egészülhet ki. 

 

6.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok tulajdonspecifikus előnyei az általuk 

alkalmazott magasabb színvonalú technológiához és termelési eljárásokhoz kötődnek, 

amelyek elsősorban a piacgazdasági átmenetet később megkezdő, gazdasági 

szempontból hazánkhoz képest elmaradottabb országok piacain használhatók ki.  

 

7.) Kárpátalja a Magyarországhoz való földrajzi közelség, a közös történelmi múlt, a 

rendszerváltás előtti kereskedelmi kapcsolatok és mindenekelőtt a térségben élő 

magyar kisebbség révén speciális, csak a magyar befektetők által kiaknázható 

lokációspecifikus előnyöket nyújt a hazai vállalatok számára. A kárpátaljai magyar 

befektetések hátterében sok esetben felfedezhetők a rokoni-baráti, illetve korábbi 

üzleti kapcsolatok. 

 

8.) A magyar vállalatok kárpátaljai befektetései elsősorban piacszerző jellegűek. Az 

Ukrajnában előállított termékek nemcsak a 46 milliós ukrán piacon adhatók el 

könnyebben, de - a FÁK-térség belső vámkedvezményei alapján - szélesre nyílhat 

előttük az orosz piac is. 
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I. Az FDI1 fogalma és típusai 

 

A nemzetközi szakirodalomban a legelfogadottabb az UNCTAD, az IMF és az OECD 

definíciója, mely szerint a külföldi közvetlen tőkebefektetés (foreign direct investment, a 

továbbiakban: FDI) a nemzetközi tőkeáramlások egy fajtája, amelynek során egy adott 

országban székhellyel rendelkező vállalat (közvetlen befektető, direct investor) tartós 

érdekeltséget hoz létre egy másik országban székhellyel rendelkező vállalatban (közvetlen 

befektetési vállalat, direct investment enterprise). A tartós érdekeltség hosszú távú és a 

vállalatvezetést jelentős mértékben befolyásoló kapcsolatot jelent a közvetlen befektető és a 

közvetlen befektetési vállalat, más néven leányvállalat között. A közvetlen befektető lehet 

magánszemély, tőzsdén bejegyzett vagy tőzsdén nem bejegyzett állami tulajdonú vagy 

magánvállalat, egyének vagy vállalkozások csoportja, kormányzat, tröszt, vagy egyéb 

szervezet, amely meghatározó részesedést birtokol egy külföldi vállalatban. 

A külföldi közvetlen tőkebefektetés létrejöttének egyik legfőbb kritériuma, hogy a befektető 

vállalat a másik nemzetgazdaságban székhellyel rendelkező vállalat jegyzett tőkéjében 10%-

ot elérő, illetve azt meghaladó tulajdonosi hányadot szerezzen, mivel a szavazatok 10%-ának 

közvetlen vagy közvetett birtoklásával járó részvényhányad már lehetőséget kínál a 

menedzsment döntéseinek befolyásolására. Az OECD kiadványa ugyanakkor elismeri, hogy a 

10%-os részvényhányad nem minden esetben mértékadó az irányítói és ellenőrzési jogok 

birtoklása tekintetében: előfordulhat ugyanis, hogy a 10%-nál kevesebb tulajdonosi hányaddal 

rendelkező befektető is jelentős befolyásra tesz szert a menedzsmentben, másrészről pedig a 

szavazatok 10%-ának birtoklása sem mindig jelenti a menedzsment befolyásolásának 

lehetőségét. A nemzetközi szervezetek által javasolt módszertan azonban nem teszi lehetővé a 

10%-os küszöb semmiféle minősítését, hanem annak szigorú alkalmazását írja elő az egyes 

országok statisztikai adatainak következetessége érdekében.2 (IMF 1993, p.86.; UNCTAD 

1999, p.465.; OECD 2008, p.48-49.) Az FDI-ra vonatkozó fenti definíció a nemzetközi és a 

hazai szakirodalomban is elterjedt. (ld.: Szentes 1999, Katona 2007, Blahó 2008) 

                                                 
1 Míg az angolszász szakirodalom a foreign direct investment vagy a direct investment elnevezést használja, az 
FDI magyar nyelvű megnevezése nem egységes. A magyar nyelvű szakirodalomban a közvetlen külföldi 
befektetés, a külföldi működőtőke-beruházás, vagy egyszerűen a működőtőke-befektetés kifejezés is használatos. 
A disszertációban a külföldi működőtőke-befektetések fogalmának megfelelő tartalommal, szinonímaként 
használom az angolból származó rövidítésen és az előbb jelzett megnevezéseken túl a külföldi beruházások és a 
külföldi befektetések kifejezéseket egyaránt. (Schottner, p.8.) 
2 Korábban több ország magasabb tulajdonosi részesedés elérése esetén tekintette a beruházást működőtőke-
befektetésnek, ami azonban lehetetlenné tette az FDI-ra vonatkozó statisztikai adatok összehasonlítását. 
Napjainkban a fogalmi keretek kezdenek egységessé válni és a nemzetállamok jelentős része igyekszik 
megfelelni a nemzetközi standardnak. 
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Összefoglalva a három nemzetközi szervezet definícióinak3 közös elemeit, a külföldi 

közvetlen befektetés legfontosabb jellemzője, hogy tartós, hosszú távú érdekeltséget hoz létre 

a befektető vállalat és a másik nemzetgazdaságban székhellyel rendelkező vállalat között, 

melynek során a befektetőnek lehetősége nyílik a tőke működése feletti irányítás és ellenőrzés 

jogának gyakorlására. A tulajdonosi befolyás megléte a leglényegesebb megkülönböztető jegy 

a nemzetközi tőkeáramlások másik formájához, a rendszerint rövid távra szóló és tisztán 

pénzügyi befektetést jelentő külföldi portfólióbefektetésekhez (foreign portfolio investment) 

képest, amely vállalatok által kibocsátott értékpapírok (részvények, kötvények és egyéb 

pénzpiaci eszközök) vagy állampapírok vásárlásán kereszül valósul meg. Ebben az esetben a 

befektető külföldi vállalatban szerzett részesedése nem haladja meg a 10%-ot, tehát az 

értékpapír-vásárlás az ellenőrzés és irányítás jogát nem biztosítja. A befektető kizárólagos 

célja az elérhető nyereség (osztalék vagy árfolyamnyereség) maximálása illetve a kockázat 

diverzifikálása, a tőke működtetését azonban nem kívánja se befolyásolni, se ellenőrizni. 

Portfólióbefektetés esetében a tulajdonos általában azáltal éri el célját, hogy tőkéjét több, 

egymástól jelentősen eltérő területen helyezi el (esetleg földrajzi értelemben is) és olyan 

portfóliót alakít ki, amelyben a legkülönbözőbb értékpapírok kapnak helyet. Amint azonban 

az egyes értékpapírok jövedelmezőségi kilátásai megváltoznak, a befektetők kivonják 

tőkéjüket, ami a pénzügyi piacokon rövidtávú hatásokat eredményez.  

A közvetlen külföldi tőkebefektetés abban a tekintetben is különbözik a portfólió 

befektetésektől, hogy míg az utóbbi esetben csak a pénztőke áramlik, addig az FDI 

vagyontárgyak vagy közvetítő termékek (tehát a pénztőkén kívül szervezeti vagy 

menedzsment ismeretek, technológia, vállalkozókészség, kulturális értékek és normák, 

                                                 
3 Direct investment is the category of international investment that reflects the objective of a resident entity in 
one economy obtaining a lasting interest in an enterprise resident in another economy. (The resident entity is 
the direct investor and the enterprise is the direct investment enterprise.) The lasting interest implies the 
existence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and a significant degree of 
influence by the investor on the management of the enterprise. (IMF 1993, p.86.) 
Foreign direct investment (FDI) is defined as an investment involving a long-term relationship and reflecting a 
lasting interest and control of a resident entity in one economy (foreign direct investor or parent enterprise) in 
an enterprise resident in an economy other than that of the foreign direct investor (FDI enterprise or affiliate 
enterprise or foreign affiliate). FDI implies that the investor exerts a significant degree of influence on the 
management of the enterprise resident in the other economy. (UNCTAD 1999, p.465.) 
Foreign direct investment reflects the objective of establishing a lasting interest by a resident enterprise in one 
economy (direct investor) in an enterprise (direct investment enterprise ) that is resident in an economy other 
than that of the direct investor. The lasting interest implies the existence of a long-term relationship between 
the direct investor and the direct investment enterprise and a significant degree of influence on the management 
of the enterprise. The direct or indirect ownership of 10% or more of the voting power of an enterprise resident in 
one economy by an investor resident in another economy is evidence of such a relationship. (OECD 2008, p.48-49.) 
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ösztönzőrendszerek stb.) átruházását is magában foglalja. (Szanyi 1997, p.491.; Katona, 2007 

p.21.; IMF 1993, p.91.) 

 

A közvetlen tőkebefektetés volumenének tisztázásakor a statisztikai számbavétel két formáját 

különböztetjük meg, mivel az FDI-elemzésekhez stock (állomány) és flow (áramlás) típusú 

mutatók is felhasználhatók. Az FDI flow mutató egy adott év működőtőke-áramlási adataira 

vonatkozik, amelynek egy ország viszonylatában két típusa lehetséges: az FDI inflow (az 

országba beérkező külföldi működőtőke mennyisége), illetve az FDI outflow (az adott ország 

vállalatai által külföldre kihelyezett működőtőke mennyisége). Az állomány típusú (stock) 

adatok a korábbi évek áramlásai következtében felhalmozott tőke nettó értékét mutatják meg 

egy adott időpontban (pl.: az év végén). Az ország tőkeexportjára az outward stock (a 

kiáramló tőke állománya), tőkeimportjára az inward stock (a beáramló tőke állománya) 

mutatók vonatkoznak. A stock adatok a korábbi flow adatok kumulálásával jönnek létre 

(Katona 2007, p.22.; Ietto-Gillies, p.25.) 

A közvetlen befektetés nemcsak a kezdeti törzstőkét érintő tranzakciót foglalja magában, 

hanem kiterjed az összes későbbi pénzügyi tranzakcióra is a közvetlen befektető vállalat és 

leányvállalatai között, tehát vonatkozik az újrabefektetett jövedelmekre és a vállalatok közötti 

hitelekre is. Az FDI tehát a nemzetközi szervezetek meghatározása szerint három 

komponensből tevődik össze: 

- törzstőke (equity capital): a befektető vállalat részvényvásárlás útján 10%-os vagy azt 

meghaladó tőkerészesedést szerez egy másik országban székhellyel rendelkező vállalatban. 

Ettől kezdve a két vállalat közötti minden további tőketranzakció külföldi közvetlen 

befektetésnek számít. 

- újrabefektetett nyereség (reinvested earnings): a leányvállalat működéséből származó 

profitnak az a része, amely nem kerül osztalékként szétosztásra a részvényesek között illetve 

nem utalják vissza az anyacég (közvetlen befektető) számára, hanem a leányvállalatban újabb 

beruházásokat eszközölnek általa 

- vállalaton belüli hitelek (intra-company loans) az anyavállalat (közvetlen befektető) által a 

leányvállalata számára nyújtott rövid- és hosszúlejáratú hitelek, illetve azok törlesztése (IMF 

1993, p.86.; UNCTAD 1999, p.465.; OECD 2008, p.49.) 

Az UNCTAD FDI definíciója megjegyzi, hogy mivel az országok nem mindig gyűjtenek 

adatokat az FDI minden komponenséről (különösen az újrabefektetett nyereség és a vállalaton 

belüli hitelek mérése okoz nehézséget), a nemzetközi FDI-statisztikák nem teljes mértékben 

összehasonlíthatók. Ez a megállapítás fokozottan igaz a regionális szinten gyűjtött adatokra. 
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A külföldi közvetlen működőtőke-befektetés a piacra lépés formáját tekintve többféle módon 

valósulhat meg: 

- már létező külföldi vállalat ellenőrzést biztosító tulajdonrészének megszerzése egyesülés és 

felvásárlás (mergers and acquisitions, M&A) útján. Az egyesülés (másnéven fúzió) a vállalati 

koncentráció legnagyobb jelentőségű formája, amelynek során a vállalatok közül legalább egy 

megszűnik és más vállalattal vagy vállalatokkal szervezetileg egyesül. A társasági jog szerint 

az egyesülés végbemehet beolvadással és összeolvadással. Beolvadás esetén a beolvadó 

vállalat megszűnik, általános jogutódja a beolvasztó társaság, amelynek jogalanyiságában 

nem következik be változás. Az összeolvadás mindkét társaságot megszünteti, vagyonuk 

egésze pedig a jogutód új társaságra száll át. A felvásárlás (másnéven akvizíció) a vállalat 

vagyoni illetve szavazati jogainak általában legalább többségi mértékű megszerzése, amely 

történhet részvényvásárlás vagy eszközvásárlás formájában. (Balogh 2006, p.16.) 

- a zöldmezős beruházás (greenfield investment, másnéven: ex nihilo investment) esetén a 

befektető teljesen új vállalatot alapít a fogadó országban és azt 100%-ban tulajdonolja. Az 

elnevezés onnan származik, hogy az új beruházás általában korábban mezőgazdasági művelés 

alatt álló területen valósul meg. Egyes esetekben (különösen az átmeneti gazdaságokba 

irányuló működőtőke-befektetéseknél) a barnamezős beruházás (brownfield investment) 

fogalma is elterjedt, amikor a külföldi befektető leromlott állapotú, többségében használaton 

kívüli, környezeti károkkal terhelt vállalati telephelyet vásárol, de azt az új használati 

funkcióhoz szükséges infrastrukturális és funkcionális beruházások elvégzése során szinte 

teljes egészében átalakítja.  

- a fogadó ország vállalataival vagy kormányzati intézményeivel közösen alapított 

vegyesvállalatok (joint ventures) létrehozása útján, amelyben rendszerint a külföldi befektető 

rendelkezik a technológiai ismeretekkel és a tőkével, míg a helyi partner a piaci és jogi 

környezetre vonatkozó ismereteket biztosítja. (Moosa 2002, p.13., 16.; Katona 2007, p.22.) 

 

A belépési módok közötti választás nem véletlenszerű, hanem a befektető vállalat és a 

befogadó ország jellemzői által erőteljesen meghatározott döntés. Az egyesülés és felvásárlás 

két szempontból mindenképp előnyösebb a zöldmezős beruházásokhoz képest: egyrészt 

olcsóbb, különösen akkor, ha a veszteséges vállalat megvásárlásáról van szó, másrészt a 

befektető sokkal gyorsabban hozzáférhet a külföldi piachoz, a stratégiai javak (kutatás-

fejlesztési potenciál, technológiai szakértelem, szabadalmak, márkanevek, helyi engedélyek 

és licenszek, beszállítói vagy értékesítési hálózatok) megszerzése lényegesen kevesebb időt 
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vesz igénybe, mint a vállalat szerves fejlődése esetén. A World Investment Report 2000 

felmérése szerint az egyesülés és felvásárlás melletti döntést az alábbi ország- és 

vállalatspecifikus tényezők is valószínűsítik: 

 

- a befektető vállalat alacsony K+F-intenzitása 

- a befektető vállalat mérete (a felvásárlás és egyesülés elsősorban a nagy multinacionális 

vállalatokra jellemző) 

- a befektető vállalat tevékenységének diverzifikáltsága (minél diverzifikáltabb a vállalat, 

annál valószínűbb, hogy a piacra lépési módok közül a felvásárlást és egyesülést választja) 

- a célvállalat jelentős kínálata, piaci háttere 

- a befogadó ország tőkepiacának fejlettsége és pénzügyi stabilitása  

- az adott iparág vagy a befogadó ország alacsony gazdasági növekedése 

 

A befogadó országban leányvállalattal már rendelkező cég újabb befektetése esetén általában 

szintén a felvásárlást preferálja, azonban a befektető és a befogadó ország közötti kulturális és 

gazdasági különbségek csökkentik az egyesülések és felvásárlások valószínűségét. 

Zöldmezős beruházás mellett a speciális technológiai ismeretekkel rendelkező vállalatok 

döntenek. Az erős verseny és a költségmegtakarítás kényszere elsősorban abban az esetben 

serkenti zöldmezős beruházásra a befektetőt, ha alacsonyabb munkaerőköltségű, 

munkaintenzív ágazatba kíván tőkét befektetni, illetve ha a munkaigényes szakasz 

leválasztható a termelési folyamatról. A helyi kedvezmények illetve a kormányzati 

támogatások szintén a zöldmezős beruházások elterjedésének kedveznek. (UNCTAD 2000, 

p.140-144., Antalóczy-Sass 2000, p.; Moosa 2002, p.14., Katona 2007, p.23.) 

A vegyesvállalatok létesítését Buckley és Casson szerint három tényező motiválja: ha a 

célvállalat a termeléshez szükséges kiegészítő eszközparkkal, illetve tudással rendelkezik, ha 

nagy az összejátszás esélye a hazai cégek között, illetve ha a teljes ellenőrzés megszerzése elé 

a befogadó ország kormányzata akadályokat gördít. A szerzőpáros nemcsak a teljes vagy 

részbeni tulajdonlás közötti döntés körülményeit vizsgálta, hanem arra is választ keresett, 

hogy a sokféle vegyesvállalati forma kialakulását milyen tényezők befolyásolták. A 2000-ben 

kidolgozott modell kilenc egymással összefüggő tényező (piacméret, a technológia 

fejlődésének üteme, kamatláb, kulturális különbségek, a függetlenség védelme, a szellemi 

jogok hiánya, technológiai bizonytalanság, méretgazdaságosság) szerepét vizsgálja a 

befektető és befogadó országok viszonylatában. (Buckley és Casson 1988; Buckley és Casson 

2000) 
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II. A külföldi működőtőke-áramlást magyarázó elméletek 

 
A külföldi működőtőke-befektetések okait és a vállalatok nemzetköziesedési folyamatait 

magyarázó elméletek rendkívül szerteágazóak. Több elméleti áttekintő, összefoglaló munka is 

felhívja a figyelmet arra, hogy nem létezik egyetlen, a kérdéskört teljes mértékben és átfogóan 

magyarázó elmélet, így minden kutatás, amely magyarázni kívánja a tőkemozgás indítékait, 

több, egymással versenyző elméletet felhasználva, azok szintézisével juthat megfelelő 

eredményre. (Halmos 2011, p.42.)  

Az elméletek első, közgazdasági szemléletű csoportja az ötvenes évektől kezdődően jelent 

meg, elsősorban a multinacionális vállalatok befektető tevékenységére reagálva és mikro- 

vagy makrogazdasági (esetenként mindkettő) szempontból vizsgálta a nemzetközivé válást. A 

közgazdasági szempontú FDI-elméletek csoportosításának szempontrendszerét Jamuna P. 

Agarwal dolgozta ki 1980-ban írt cikkében, amelyet az elmúlt három évtizedben megjelent új 

elméletek integrálásával később többen is továbbfejlesztettek. Agarwal különbséget tett azon 

elméletek között, amelyek a tényező- és termékpiacokon tökéletes vagy majdnem tökéletes 

versenyt feltételeznek (pl. az eltérő megtérülési ráták elmélete, a portfólió-diverzifikációs 

elmélet, a kibocsátás és a piacméret elmélet), illetve azok között, amelyek a piacok 

tökéletlenségét veszik adottnak. Ez utóbbiak (pl.: Hymer vagy Vernon elmélete, az oligopol 

reakciók elmélete, az internalizációs elmélet) feltételezik, hogy a külföldön befektető vállalat 

egy vagy több aspektusban komparatív előnyökkel rendelkezik fogadó országbeli 

versenytársaival szemben. (Agarwal, 1980, p.740.) A közgazdasági megközelítések 

kiteljesedésének Dunning OLI-paradigmája tekinthető, amely a korábbi elméletek 

szintéziseként arra a megállapításra jutott, hogy a beruházó vállalatnak rendelkeznie kell 

tulajdonspecifikus és internalizációs előnyökkel, a fogadóországnak pedig telephelyi 

előnyökkel ahhoz, hogy a közvetlen külföldi tőkebefektetés megvalósuljon.  

A nyolcvanas években a kis- és középvállalatok külföldi befektetőként való intenzívebb 

megjelenésének hatására a vállalatok nemzetköziesedésével foglalkozó új elméletek jelentek 

meg a szakirodalomban, amelyek a közgazdasági szempontok mellett más, kimondottan a 

kisebb vállalatok számára fontos tényezőket (pl. a szociális és személyes kapcsolatok 

szerepét) is integráltak a kutatásokba. Mivel a jelen fejezet célja, hogy elméleti és módszertani 

hátteret nyújtson a Kárpátalján befektető magyar vállalatok sajátosságait vizsgáló kérdőíves 

kutatás számára – a határ menti ukrán megyében befektető hazai vállalatok túlnyomó része 

pedig kis- és közepes méretű vállalat - a disszertáció elméleti részében külön fejezetben 

foglaljuk össze a kisebb méretű vállalatok külpiaci tevékenységére vonatkozó kutatások 
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legfontosabb megállapításait. A multinacionális vállalatok működőtőke-befektetéseinek 

közgazdasági indítékaihoz hasonlóan a KKV-k külföldi piacokra történő kilépését többféle 

elméleti megközelítés igyekszik magyarázni. A szakaszos (stages) modellek szerint a 

vállalatok az elérhető piaci információk birtokában lépésről lépésre, fokozatosan 

integrálódnak a nemzetközi gazdaságba. A disszertációban a szakaszos elméletek közül az 

Uppsala-modellt mutatom be részletesen, amely a külföldi tapasztalatokra alapozó folyamatos 

tanulás fontosságát hangsúlyozza és a vállalat nemzetközi tevékenységeinek (ad hoc export, 

rendszeres export, kereskedelmi irodák létesítése, értékesítési, majd termelési vállalatok 

alapítása) szakaszos egymásraépülése mellett foglal állást. Léteznek hálózatos megközelítések 

is, amelyet egyes szerzők (pl.: Ruzzier és társai 2006; Antalóczy-Sass 2011) a szakaszos 

modellekkel együtt tárgyalnak, mivel azok az Uppsala-modell továbbgondolásának 

tekinthetők, csak más szempontokat (a vállalatok nemzetközi hálózatokban elfoglalt 

pozíciója) is bevonnak a nemzetköziesedési folyamat vizsgálatába. A disszertációban 

Johanson és Mattsson elméletét mutatom be.  

A kis- és középvállalatok nemzetköziesedésével foglalkozó tanulmányok általában a felsorolt 

elméletek egyikét részesítik előnyben (hol a szakaszos, hol a hálózatos, hol a közgazdasági 

logikán alapuló megközelítést) holott a három együttesen adhat viszonylag teljes képet a 

KKV-k nemzetköziesedési folyamatának mozgatórugóiról. A kimondottan kisebb méretű 

vállalatok nemzetköziesedésével foglalkozó szakaszos és hálózati modellek mellett ugyanis az 

alapvetően a nagy multinacionális vállalatok működőtőke-befektetéseit magyarázó 

közgazdasági elméletek - köztük mindenekelőtt az OLI-paradigma – is kiterjeszthető 

megfelelő megszorításokkal a kis- és közepes méretű vállalatok FDI-tevékenységére. A 

nemzetközi tevékenység megindításakor ugyanis a kisebb vállalatoknak is rendelkezniük kell 

valamilyen tulajdonosi előnnyel és a fogadóország által kínált telephelyi előnyök esetükben is 

fontosak. (Antalóczy-Sass 2011, p.27-28.) 

A KKV-k nemzetköziesedésére vonatkozó elméletek sorában fontos megemlíteni – noha jelen 

kutatás szempontjából kevésbé van jelentősége - hogy a kilencvenes években a globalizáció 

vállalatszervezetre gyakorolt hatásának eredményeképpen új, a szakaszos és hálózati 

megközelítések helyességét megkérdőjelező kutatási irány is megjelent a szakirodalomban. A 

„született globálisok” (born globals) vagy másnéven „új nemzetközi vállalatok” (international 

new ventures) elmélete arra hívja fel a figyelmet, hogy a globalizált világban a szakaszos és 

hálózati modellek feltételezései nem minden esetben helytállóak, léteznek ugyanis olyan, 

elsősorban tudásintenzív kis- és középvállalatok, amelyek a vállalati ciklus nagyon korai 

szakaszában nemzetköziesedve átugorják az eddig tárgyalt nemzetköziesedési szakaszokat és 
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gyakorlatilag rögtön a megalapításuk után megkezdik külpiaci tevékenységüket. (Coviello és 

McAuley 1999, p.223.; Laghzaoui 2006, p.2-3.)  

 

 

1. A multinacionális vállalatok létezését magyarázó közgazdasági megközelítések 

 

 

1.1 A tökéletes piacok feltételezésén alapuló elméletek 

 

Ebben a csoportban négy, a nemzeti tényező- és tőkepiacokon tökéletes versenyt feltételező, a 

piac lehetséges torzulásait figyelmen kívül hagyó elmélet kerül bemutatásra: az eltérő 

megtérülési ráták elmélete, a portfólió diverzifikációs elmélet, valamint a kibocsátás és a piaci 

méret elmélete. 

 

 

1.1.1 Az eltérő megtérülési ráták elmélete 

 

Az eltérő megtérülési ráták elmélete jelentette az első kísérletet az FDI-áramlás okainak 

elméleti magyarázatára. Az elmélet feltételezi, hogy a vállalatok profitmaximalizáló stratégiát 

követnek és beruházási döntéseik kizárólagos alapja, hogy a pótlólagosan befektetett tőke hol 

eredményez magasabb megtérülést. Ha a megtérülési várakozások külföldön magasabbak, 

mint hazai gazdasági környezetben, akkor a vállalat külföldi befektetésben érdekelt. A tőke az 

alacsony megtérülési rátával rendelkező, tőkével jobban ellátott gazdaságokból áramlik a 

magasabb megtérülési rátával rendelkező tőkeszegény országok felé. A tényezőárak 

kiegyenlítődésének elmélete alapján a mobil tényezők, köztük a tőke, addig mozognak, amíg 

megtérülésük nem lesz azonos az egyes országokban. A tőkeexport megnöveli a tőke relatív 

megtérülési rátáját, ami így az egyik ország megtérülési rátáját a másik országokhoz közelíti. 

(Halmos 2011, p.43.)  

Az elmélet különösen az ötvenes években örvendett nagy népszerűségnek, amikor a Nyugat-

Európába irányuló amerikai működőtőke-befektetések volumene gyorsan nőtt és ezt 

elsősorban azzal magyarázták, hogy az európai feldolgozóipar megtérülési rátái magasabbak 

az Egyesült Államokban tapasztalható megtérülési rátáknál. Az elmélet empirikus igazolása 

azonban a hatvanas években már nehézségekbe ütközött, ugyanis az Egyesült Államokban 

elérhető megtérülési ráták jóval meghaladták az európai megtérülési rátákat, a Nyugat-
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Európába irányuló amerikai tőkebeáramlás azonban nem vesztett intenzitásából. 

Egyértelművé vált tehát, hogy a magas megtérülési ráták és az FDI-beáramlás mértéke csak 

kismértékben vagy egyáltalán nem függnek össze. (Agarwal 1980, p.741-742.) 

Az eltérő megtérülési ráták elmélete kevés empirikus megerősítést kapott a profitvárakozások 

mérésének statisztikai problémája miatt is. A jövőbeni profitvárakozások ugyanis 

statisztikailag nehezen becsülhetők. A koncepció további hiányosságairól tanúskodik, hogy az 

érvelés, amely szerint a működőtőke az alacsonyabb megtérülési rátával rendelkező országból 

a magasabb rátával bíró felé áramlik, képtelen a kétirányú tőkemozgás magyarázatára, mint 

ahogy nem tudja megvilágítani az iparágak vagy ágazatok közötti egyenetlen tőkemegoszlást 

sem. Az empirikus megfontolásokon kívül az eltérő megtérülési ráták szerepe elméleti 

okokból is megkérdőjelezhető. (Jansik 2000, p.49.) Mindenekelőtt gondot jelent, hogy az 

elmélet nem tesz különbséget a részvény- és értékpapírvásárlás formájában jelentkező 

portfólióbefektetések illetve a külföldi leányvállalat létrehozásával járó közvetlen 

tőkebefektetések között, tehát nem magyarázza kielégítő módon, hogy a befektetők miért 

részesítik előnyben az FDI-t a sokkal kevésbé kockázatos portfólió-befektetésekkel szemben. 

Ezen kívül a működőtőke-befektetések hátterében nem pusztán a vállalatok 

profitmaximalizálásra irányuló törekvése húzódhat meg, hanem számos egyéb ok 

(piacszerzés, kereskedelmi akadályok megkerülése stb.) is, amelyek az idő múlásával 

változhatnak is. Mivel az elmélet kizárólag a megtérülési ráták különbségeire összpontosít, 

nem veszi figyelembe a kockázat szerepét sem a vállalatok befektetési döntéseiben. Erre a 

tényezőre a portfólió diverzifikációs elmélet hívja fel a figyelmet, amelyet a következő 

fejezetben mutatok be. (Moosa 2002, p.24-25.; Zühlke 2009, p.42-43.) 

 

 

1.1.2 Portfólió diverzifikációs elmélet 

 

A portfólió diverzifikációs elméletben a hangsúly a megtérülésről a kockázatra helyeződött át. 

Az elmélet szerint a vállalatok befektetési döntéseiket nemcsak a maximális megtérülés, 

hanem a minimális kockázat tényezőinek figyelembe vételével hozzák meg. A kockázat 

csökkentése érdekében a befektetéseket több ország között osztják el (diverzifikálják), azaz 

vállalati szinten egy nemzetközi portfóliót képeznek. Noha ez a feltételezés már a nemzetközi 

tőkeáramlások törvényszerűségeivel foglalkozó korai szerzők (pl.: Carl Iversen) munkáiban is 
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megjelent,4 az elmélet kidolgozása James Tobin (1958) és Harry Markowitz (1959) nevéhez 

fűződik. 

Az eltérő megtérülési ráták elméletéhez hasonlóan az empirikus alátámasztás a portfólió 

diverzifikációs elmélet esetében is gyenge lábakon áll, mivel a kockázat mérése és beáramló 

működőtőke-befektetésekkel való kapcsolatának bizonyítása még nehezebb feladat, mint a 

profitráta-várakozásoké. A fentiek ellenére ez az elmélet mégis használhatóbb magyarázatot 

nyújt a működőtőke-áramlás okaira, mint az eltérő megtérülési ráták elmélete, ami abból 

fakad, hogy egyrészt általánosítható, másrészt képes magyarázatot adni a két ország közötti 

kétirányú FDI áramlásra is, illetve felhívja a figyelmet a kockázatra, amely az FDI-áramlás 

fontos tényezője. Hátránya azonban, hogy továbbra sem világítja meg a befektetések iparági 

vagy szakágazati preferenciáit, illetve az eltérő megtérülési ráták elméletéhez hasonlóan a 

portfólió diverzifikációs elmélet sem tudja magyarázni, hogy a vállalatok miért részesítik 

előnyben a működőtőke-befektetést a portfólió-beruházásokkal szemben. (Agarwal 1980, 

p.744-745.; Jansik 2000, p.44.; Moosa 2002, p.26-27.; Katona 2007, p.35.; Halmos 2011, 

p.43-44.) 

 

 

1.1.3 A kibocsátás és a piacméret elmélet 

 

A kibocsátás és a piacméret elmélet egy fejezetben történő bemutatása az érvelésmód 

hasonlósága miatt indokolt Agarwal számára. A kibocsátás elmélet mikroszinten 

alkalmazható és kapcsolatot tételez fel a vállalat működőtőke-befektetései és a fogadó ország 

piacán bonyolított eladásai (árbevétele) között. A piacméret elmélet makroszinten fogalmazza 

meg ugyanezt az összefüggést és azt állítja, hogy a multinacionális vállalat külföldi 

tőkebefektetéseinek mértékét befolyásolja a fogadó ország GDP-jének a nagysága. (Agarwal 

1980, p.746.) Vagyis amint egy ország elég nagy piaccal (GDP-ben vagy vállalati 

eladásokban mért fizetőképes kereslettel) rendelkezik ahhoz, hogy méretgazdaságossági 

előnyök kiaknázására nyújtson lehetőséget a multinacionális cégek számára, akkor potenciális 

FDI-befogadóvá válik. A két elmélet közül a kibocsátás elmélet következetes elméleti 

kidolgozottsága miatt értékes, míg a piacméret elmélet az utóbbi évtizedek egyik 

legnépszerűbb megközelítésének bizonyult. (Moosa 2002, p.27.; Katona 2007, p.34.) 

                                                 
4 Iversen, C. (1935) Aspects of International Capital Movements, Levin and Munksgaard: London, Copenhagen 
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Az eladási volumen növekedésének befektetési tevékenységre gyakorolt hatása Jorgenson 

neoklasszikus hazai befektetési modelljén alapul.5 A GDP potenciális piacnagyság mérésére 

történő felhasználása ugyan nélkülözi a stabil elméleti alapokat, ennek ellenére gyakran 

használják empirikus FDI-kutatások során. Ezek a kutatások igazolták a pozitív kapcsolatot a 

fogadó ország GDP-je és a beáramló FDI mennyisége között, ugyanakkor Agarwal kiemeli, 

hogy az eredmények értelmezésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni a következőket:  

- Noha a GDP és az FDI közötti pozitív korrelációt számos empirikus kutatás alátámasztotta, 

az oksági kapcsolat iránya nem egyértelmű. Elképzelhető ugyanis, hogy a GDP éppen a 

tőkebeáramlás hatására kezd növekedni, nem pedig fordítva, a növekvő teljesítmény 

eredményez nagyobb beruházási aktivitást. 

- A fogadó ország piacának nagysága valóban hatással van a beáramló FDI mennyiségére a 

belső fogyasztásra termelő beruházásoknál, de az exportra termelő vállalkozások esetében ez 

megkérdőjelezhető. Az elmélet tehát importhelyettesítő FDI esetében különösen helytálló, 

amikor a tőke beáramlása a korábbi árubeáramlást helyettesíti. A statisztikák azonban nem 

tesznek különbséget az FDI különböző típusai között. 

- További statisztikai jellegű probléma, hogy a nemzeti számlákhoz kapcsolódó adatok – 

főként a fejlődő országokban – gyakran pontatlanok. 

Mindezek ellenére a tökéletes piacot feltételező hipotézisek közül a kibocsátás és a piacméret 

elmélete az egyetlen, amely kiállta az idő próbáját, hiszen a külföldi működőtőke-befektetések 

esetében a piac nagyságát a mai napig az egyik legfontosabb motiváló tényezőként tartja 

számon a szakirodalom. (Agarwal 1980, p.748.; Moosa 2002, p.28.; Katona 2007, p.34.; 

Halmos 2011, p.44.) 

 

 

1.2 A tökéletlen piacok feltételezésén alapuló elméletek 

 

A hatvanas években azonban a piaci szerkezetek rohamos átalakulásának tapasztalata 

paradigmaváltást eredményezett a külföldi közvetlen befektetések indokainak tudományos 

megközelítésében és a közgazdasági elméletek egyre inkább számoltak a termelési tényező- 

és termékpiacok tökéletlenségével. A külföldi tőkebefektetések szempontjából a piac kétféle 

torzulása bír döntő fontossággal: a tökéletlen piaci szerkezet és a tökéletlen tranzakciós 

költségek. Ezek a torzulások a multinacionális cégek befolyását erősítik. A piaci szerkezet 

                                                 
5 Jorgenson D.W. (1963): Capital Theory and Investment Behavior, American Economic Studies, vol.56., 
pp.569-582. 
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tökéletlenségeinek hátterében a méretgazdaságosságból, know-how-ból, elosztási hálózatból 

és termékdifferenciálásból származó előnyök húzódnak. A tranzakciós költségek a 

multinacionális cégeket a külső tranzakciók vállalaton belülivé tételére, internalizálására 

ösztönzik. A következőkben a tökéletlen tőkepiacokon alapuló elméleteket tekintem át. 

(Jansik 2000, p.45.; Halmos 2011, p.44.) 

 

 

1.2.1 Hymer szervezeti elmélete 

 

Stephen Hymer (1934-1974) 1960-ban írt doktori disszertációjában6 az elsők között hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a neoklasszikus alapokon nyugvó megközelítések csak nagyon 

korlátozottan tudják a külföldi működőtőke-áramlás okait magyarázni. Tökéletesen versengő 

piacok feltételezése esetén ugyanis a hazai és külföldi vállalatok ugyanazon erőforrásokhoz és 

technológiákhoz férnek hozzá, termelési költségeik azonosak, így a vállalat végső soron nem 

érdekelt a termelés külföldi megszervezésében és a helyi vállalatokkal való versengésben 

mivel az új piacra történő belépés pótlólagos költségei felemésztenék a profitját. Ezért Hymer 

elméletében olyan piaci szerkezetet feltételez, ahol tökéletlen verseny érvényesül. Véleménye 

szerint a nemzetközi működőtőke-áramlás tanulmányozása során a piaci tökéletlenségek 

játsszák a kulcsszerepet, mivel megváltoztatják a vállalatok viselkedését, különösen a külföldi 

piacok kiszolgálására vonatkozó stratégiáját. A multinacionális vállalatok tehát a piaci 

tökéletlenségek következtében, ezeket kihasználva jönnek létre. Hymer munkái később a 

nemzetközi termelés elméletének iparszervezeti megközelítéseként váltak ismertté. (Szanyi 

1997, p.493., Buckley 2006, p.141.) 

Hymer elsőként hangsúlyozta a portfólió befektetések és a közvetlen külföldi befektetések 

közötti jelentős különbségeket. Véleménye szerint a kettő közti leglényegesebb különbség az 

ellenőrzéshez kapcsolódik: míg a közvetlen külföldi befektetések lehetőséget adnak a 

tevékenység közvetlen ellenőrzésére, addig a portfólió befektetések egy bizonyos tulajdonrész 

megszerzését jelentik, amely azonban nem biztosít ellenőrzési jogokat. További különbség, 

hogy a külföldi közvetlen befektetések keretében nemcsak pénztőke áramlik, ahogy a 

                                                 
6 Hymer, S. 1976: The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, in: 
The Theory of Transnational Corporations Vol 1, edited by John H. Dunning, The United Nations Library on 
Transnational Corporations, United Nations 1993 p.23-43. 
Hymer 39 éves korában egy autóbalesetben halt meg. Disszertációja széles körben csak 1976-ban, halála után 
vált ismertté, főbb gondolatai azonban már 1969-ben napvilágot láttak konzulense, Charles Kindleberger 
tanulmányában. Hymer elmélete tehát Kindleberger közvetítésével jutott el szélesebb olvasóközönséghez, ezért 
is nevezik többen Hymer-Kindleberger elméletnek. 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 32 

portfólió-befektetések esetében, mivel az FDI magában foglalja számos erőforrás (pl.: 

technológia, menedzsment képességek stb.) átadását is. A kétféle tranzakció szervezeti 

körülményei is eltérőek: míg az FDI esetében az átadott erőforrások tulajdonképpen a 

befektető vállalaton belül áramlanak, hiszen az ellenőrzés jogának fennmaradásával nem 

következik be változás a tulajdonviszonyokban, addig a piaci mechanizmusokon keresztül 

végrehajtott portfólió befektetés szükségessé tesz ilyen változást. Az FDI és a portfólió 

befektetések közti különbségek felismerése azért volt jelentős, mert a későbbiek folyamán ez 

képezte az alapját egy önálló FDI elmélet kidolgozásának. (Buckley 2006, p.142.) 

Hymer érvelésének kiindulópontja az a tény, hogy a külföldi befektető a fogadó ország piacán 

a helyi vállalatokhoz viszonyítva számos versenyhátránnyal (pl.: intézményi, jogi, nyelvi és 

kulturális különbségek, távolság, a helyi piacok ismeretének hiánya, eltérő műszaki 

szabványok stb.) szembesül, amelyek pótlólagos költségeket jelentenek a számára. 

Amennyiben a külföldi cég mindezen hátrányok ellenére mégis befektetésre szánja el magát, 

akkor olyan speciális előnyöknek van a birtokában, amelyek révén a helyi vállalatokkal 

folytatott versenyből származó hátrányokat ellensúlyozhatja. Mivel ezek az előnyök 

kizárólagosan az őket birtokló vállalatokat jellemzik, Hymer vállalatspecifikus előnyöknek 

(firm-specific advantages, FSAs) nevezte el őket. A vállalatspecifikus előnyök 

megtestesülhetnek a cég jobb tőkeellátottságában, humán erőforrásaiban, védjegyekben, 

márkanevekben, szabadalmi védettséget élvező technológiákban, specifikus műszaki 

ismeretekben. Gyakori, hogy a versenyelőny a termékek új piacokra történő adaptációjának 

képességében, korszerű és hatékony termelési és szolgáltatási tevékenységben vagy az 

értékesítésben található, illetve a vállalati menedzsment speciális szervezési, vállalatvezetési, 

marketing stb. ismereteiből táplálkozik. Ezek az előnyök vállalati kereteken belül könnyen 

transzferálhatók, akár nagy távolságra is. A vállalatspecifikus előnyök szükséges, de nem 

elégséges feltételei a vállalatok külföldi tőkebefektetéseinek: magyarázatot adnak ugyan arra, 

hogy mi teszi a vállalatokat versenyképessé a vállalatokat a külföldi piacokon, nem képesek 

azonban megindokolni a cégek választását az export, a licensz-megállapodások, illetve a 

tőkebefektetések között. Az alternatívák közti választás okainak felderítésére később az 

internalizációs elmélet tett kísérletet. (Agarwal 1980, p.749; Jansik 2000, p.45-46.; Moosa 

2002, p.30.; Halmos 2011, p.45-46.) 
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1.2.2 Vernon termék életciklus elmélete 

 

Raymond Vernon (1913-1999) amerikai közgazdász 1966-ban publikált tanulmányában7 

fekteti le a termék életciklus elmélet alapjait, amely szerint a külföldi közvetlen befektetések 

hátterében a vállalat által előállított termékek életciklusának különböző szakaszai, illetve e 

szakaszok sajátosságai állnak. A modell eredetileg az amerikai multinacionális vállalatok 

második világháború utáni külföldi (elsősorban nyugat-európai) tevékenységét, tehát egy 

makroökonómiai jelenséget kívánt magyarázni egy mikroökonómiai fogalom, a termék 

életciklus segítségével. Az elmélet szerint minden termék életciklusa három részre osztható: 

az első az innovációs szakasz, amit az érettség, végül a sztenderdizálás fázisa követ. A 

termelés kezdeti szakaszában a terméket a hazai piacra fejlesztik és a hazai piacon is 

értékesítik. Az új termékkel az innovátor vállalat monopolelőnyökre tesz szert 

versenytársaihoz képest, ebből fakadóan határköltségeit meghaladó árakat érvényesíthet. 

(Halmos 2011, p.44.) A hazai piacon elérhető árak mellett a vállalat szempontjából számos 

további tényező teszi előnyössé az anyaországban történő termelést: a termék egyelőre 

kevésbé sztenderdizált, tehát nagyobb az igény a kutatás-fejlesztési és a termelési egység 

közötti koordinációra illetve folyamatos kommunikációra van szükség a gyártó vállalat és a 

vásárlók között is, hiszen a termékfejlesztéshez a fogyasztói visszajelzések szolgálhatnak 

kiindulópontként. A termék életciklusának második, érett szakaszában amellett hogy 

szélesebbé válik a termékskála, növekszik a termékdifferenciáció, elfogadottá válnak 

bizonyos sztenderdek és csökken a rugalmasság iránti igény, az egyes magas jövedelmű 

külföldi országokban (Vernon modelljében elsősorban Nyugat-Európában) megnövekszik a 

kereslet az új termék iránt. Az anyaország, ahol az innovatív termék először megjelent a 

termék nettó exportőrévé válik, miközben a fejlett külföldi országok nettó importőrök lesznek. 

A vállalat ekkor szembesül először az export vagy a külföldre település dilemmájával. A 

termék elterjedése és a versenytársak felzárkózása ugyanis arra késztetheti az innovátor 

vállalatot, hogy a termelést az addig export útján ellátott fejlett országba helyezze át és így 

disztribúciós költségeket takarítson meg. A termék életciklusának utolsó szakaszában a 

szabványosítás olyan magas fokot elérhet, hogy már a kevésbé fejlett országok is 

versenyelőnyöket mutathatnak fel a tőkeintenzív helyett egyre inkább munkaerőintenzív 

jellegű termék gyártási helyszíneként. A vállalat a termelés fejlődő országokba történő 

                                                 
7 Vernon, R. (1966): International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of 
Economics, May, Vol. 80 (2), p.190-207. 
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áthelyezésével további munkaerő és egyéb költségeket takarít meg, az anyaország pedig a 

termék nettó importőre lesz, miközben azok az országok, ahol a leányvállalatok létesültek 

nettó exportőrökké válnak. Vernon szerint a vállalat az új telephelyek létesítésénél elsősorban 

a munkaerőköltségben jelentkező megtakarításokat veszi figyelembe. (Székely-Doby 2006, 

p.816., Moosa 2002, p.39.) 

Vernon elmélete szerint a vállalat elsősorban költséghatékonysági szempontból bocsátkozik 

külföldi tőkebefektetésbe abban az időszakban, amikor terméke már elérte az érettséget és 

gyártása sztenderdizálttá vált. A működőtőke-beruházás ebből a szempontból tehát a vállalat 

versenyhelyzetének fenntartására tett védekező lépésként értékelhető. Agarwal számos 

tanulmányt említ, amelyek alátámasztják és kiterjesztik Vernon elméletét, amely így nemcsak 

a munkaerő-, hanem más tényezőköltségeket is figyelembe vesz és minden fejlett ország 

vállalatának működőtőke-beruházására alkalmazható, nemcsak az amerikai transznacionális 

vállalatok tevékenységére. Vernon elmélete a hatvanas években amerikai vállalatok 

tapasztalatait figyelembe véve alakult ki, egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok 

pozíciója megkérdőjelezhetetlen volt a kutatás-fejlesztés és a termékinnováció területén. 

Napjainkra azonban a termelés nemzetközi rendszere túl bonyolulttá vált ahhoz, hogy a 

vállalatok működőtőke-befektetései a termék életciklus elmélettel magyarázhatók legyenek: 

az Egyesült Államok és a többi fejlett ország közötti jövedelmi és technológiai szakadék 

csökkent, a termékinnováció nem kizárólag az amerikai vállalatok tevékenységéhez köthető 

és az új termékeket egyidejűleg vezetik be számos fejlett piacon. A termék életciklus elmélet 

egyes szerzők szerint elvesztette magyarázó erejét a külföldi működőtőke-beruházások 

kapcsán, alkalmazhatósága csak az erősen innovatív iparágakra korlátozódik. (Agarwal 1980, 

p.752., Moosa 2002, p.40-41.) 

 

 
1.2.3 Internalizációs elmélet 

 

Az internalizációs elméletet Peter J. Buckley (1949-) és Mark Casson (1945-) brit 

közgazdászok dolgozták ki 1976-ban. Kiindulópontjuk a Ronald Coase által 1937-ben 

megalkotott tranzakciós költségek elmélete8 volt, amelyet kiterjesztettek és alkalmaztak a 

                                                 
8 Ronald Coase (1910-) brit közgazdász a The Nature of the firm (1937) című cikkében vezette be a tranzakciós 
költségek fogalmát, amely azokat a specifikus költségeket jelöli (pl.: az információhoz jutás vagy a 
szerződéskötés jogi költségei stb.), amelyek a piac tökéletlen működése miatt az üzleti tranzakciók során egy 
vállalat számára felmerülhetnek. Véleménye szerint a vállalatok növekedését a tranzakciós költségek 
megtakarítása motiválja, tehát a terjeszkedést mindaddig megkísérlik, amíg a tranzakció piacon keresztül történő 
lebonyolításának költségei meghaladják ugyanezen tranzakció vállalaton belüli megszervezésének költségeit. 
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multinacionális vállalatok nemzetközi működésére. Az internalizációs elmélet a vállalatok 

külföldi közvetlen befektetéseit azzal magyarázza, hogy a piac bizonyos esetekben képtelen 

hatékonyan közvetíteni a különböző országokban elhelyezkedő vállalatok között. A 

nemzetközi piacok tökéletlen működése következtében magas tranzakciós költségek 

léphetnek fel, ami arra ösztönözheti a vállalatokat, hogy bizonyos tevékenységeket külföldi 

közvetlen tőkebefektetés útján internalizáljanak (azaz vállalaton belülre telepítsenek, saját 

szervezeti keretek közé vonjanak). Ez történik például abban az esetben, amikor egy olajipari 

vállalat az olajtermékek vásárlása során felmerülő sorozatos problémák miatt külföldi 

olajfinomító vásárlása mellett dönt. Buckley és Casson feltételezései szerint elsősorban a 

félkész termékek (például humán tőke, termelési és marketingismeretek, menedzsment 

képességek) piacának tökéletlenségei jelentenek magas kockázatot a vállalatok számára és 

okoznak jelentős tranzakciós költségeket. A vállalatok ezeket igyekszenek belső piacok 

létrehozásával elkerülni, tehát az eddig piaci mechanizmusok útján összekapcsolt 

tevékenységeket közös tulajdonlás és ellenőrzés alá vonva multinacionális vállalatokat 

létrehozni. Az internalizáció révén nemcsak a tranzakciós költségek küszöbölhetők ki, de 

elkerülhetők az időbeli késések, megszűnik a vevői bizonytalanság (hiszen az eladó és a 

vásárló ugyanannak a vállalati szervezetnek lesz a része) és a transzferárak alkalmazása révén 

minimalizálhatók a kormányzati beavatkozásból származó kellemetlen hatások (pl.: adó-, és 

vámemelések esetében). Az internalizációnak azonban nemcsak hasznai, hanem 

adminisztratív és kommunikációs költségei is vannak és a kettő egymáshoz viszonyított 

mértéke dönti el, hogy a vállalat belekezd-e a külföldi működőtőke-beruházásba. Buckley és 

Casson szerint az internalizáció azokban az iparágakban jár különösen nagy haszonnal, 

amelyeket nagy nyersanyagigény jellemez, illetve azokban, ahol a műszaki és marketing 

ismeretek fontosak. A II. világháború előtt elsősorban a nyersanyagigény vezetett 

multinacionális vállalatok kialakulásához, azóta pedig a vállalat kutatás-fejlesztési 

tevékenységei során létrejövő tudásalapú termékek (technológiák, szabadalmak, védjegyek) 

piacának internalizációja biztosít speciális előnyöket.  

Az internalizációs elmélet legnagyobb érdeme a vállalati szervezet és a nemzetköziesedési 

folyamat közti kapcsolat feltárása. Mindazonáltal a megközelítés számos hiányossággal is 

rendelkezik. Az internalizációs elmélet általánosságban véve nem egy nemzetköziesedési 

elmélet, sokkal inkább egy vállalatelmélet, amely azt próbálja leírni, hogy a vállalat 

növekedése során miért válik multinacionálissá. Az elmélet nem alkalmazható egy vagy két 

országban működő kisebb vállalatok működőtőke-befektetései esetén, ezenkívül empirikus 

igazolását jelentősen nehezíti a tranzakciós költségek mérésének problémája. Tényként 
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elfogadható, hogy a vállalat a külföldi működőtőke-befektetés révén megkerüli a közvetítő 

termékek piacát, az azonban nem bizonyított, hogy ennek az oka a piac nem hatékony 

működésében (viszonylag magas tranzakciós költségek, hosszabb időbeli késések) keresendő 

vagy igazolható Dunning véleménye, aki szerint a vállalat célja, hogy megőrizze a kutatás-

fejlesztési erőfeszítések által létrehozott innováció használatának kizárólagos jogát. A 

legkomolyabb kritika azonban, amit az internalizációs elmélettel szemben fel lehet hozni az 

elmúlt évtizedek tapasztalati valóságából származik. Az elmélet az internalizációs törekvés 

fennmaradását jósolja a vállalatok részéről mindaddig, amíg a piaci tranzakciók költségei 

felülmúlják a tevékenységek vállalaton belül történő megszervezésének költségeit. Az 

internalizációs törekvések az ötvenes és hetvenes évek közötti időszakban valóban 

meghatározóak voltak, a 80-90-es évek folyamán azonban az externalizációs tendenciák 

(outsourcing, downsizing) kerekedtek felül mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban. Az 

internalizációs elmélet ezt a jelenséget nem tudja magyarázni, mivel a tranzakciós költségek 

szintje időközben nem változott. (Agarwal 1980, p.754.; Moosa 2002, p.33. Ietto-Gillies 

2005, p.106.; Halmos 2011, p.46.) 

 

 

1.2.4 Dunning eklektikus elmélete 
 

Az eklektikus paradigma több mint három évtizede meghatározó elméleti keretet nyújt a 

külföldi közvetlen tőkebefektetések tényezőivel és a vállalatok külföldi tevékenységével 

foglalkozó közgazdasági elméletek számára. A John H. Dunning (1927-2009) brit közgazdász 

nevéhez fűződő elmélet egyrészt a működőtőke-befektetésekre vonatkozó korábbi elméletek 

szintézisének, másrészt az 1980-as évektől születő teóriák egyik fontos alapjának, 

mozgatórugójának tekinthető. (Erdey 2004, p.477.) Az elmélet a Kárpátalján befektető 

magyar vállalatokról szóló kérdőíves kutatáshoz is kiindulási alapként szolgált, ezért 

részletesebb bemutatást igényel.  

Az eklektikus elmélet előfeltevése, hogy az FDI jelenségét nem lehet csupán egyetlen 

tényezővel magyarázni, mivel a vállalat külföldi közvetlen tőkebefektetésre irányuló döntését 

számos tényező befolyásolja. Ezért Dunning arra tesz kísérletet, hogy a működőtőke-áramlást 

magyarázó korábbi elméletek leghasznosabb részeit (Hymer elméletét, a tranzakciós 

költségek elméletén alapuló internalizációs megközelítést, a stratégiai menedzsment és a 
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kereskedelemelmélet szempontjait) egybeolvassza. Dunning 1977-ben publikált elmélete9 

három csoportba gyűjtötte azokat a tényezőket, amelyek egy vállalatot külföldi működőtőke-

befektetésre ösztönöznek, tehát magyarázatot adnak a termelés nemzetköziesedésével 

kapcsolatban a miért, a hol, illetve a hogyan kérdésekre: (Oszlay 1999, p.7.; Ietto-Gillies 

2005, p.112.; Szanyi 1997 p.495.) 

 

- a befektető vállalathoz kötődő tulajdonspecifikus előnyök (Ownership advantages), amelyek 

versenyelőnyt biztosítanak a cég számára a külföldi piacon tevékenykedő versenytársakkal 

szemben 

- a befektetés célországát jellemző elhelyezkedési előnyök (Locational advantages): olyan 

adottságok, amelyek vonzóvá teszik a célországban létrehozandó telephelyet a külföldi 

befektetők számára 

- internalizációs előnyök (Internalization advantages): a termelés vállalaton belüli 

megszervezéséből származó előnyök, amelyek lehetővé teszik a piaci mechanizmusok és a 

tranzakciós költségek kiküszöbölését. (Ietto-Gillies 2005, p.113.) 

 

A multinacionális vállalatok külföldi termelésének mértékét, földrajzát és iparági összetételét 

e három, egymással kölcsönösen összefüggő változócsoport együttes interakciója határozza 

meg. A felsorolt tényezők mindegyike abból fakad, hogy a vállalat a terjeszkedést részben 

megelőzően (O), részben követően (L, I) előnyöket birtokol azon gazdaság vállalataival 

szemben, ahová behatolni készül, továbbá azon vállalatokkal szemben, akik azt a piacot 

továbbra is csak export útján (azaz kívülről) látják el. Ha ezek az előnyök nem léteznének, 

akkor nem lenne érdemes felvállalni a külföldi termeléssel járó magasabb költségeket: a 

termelő infrastruktúra létrehozásának egyszeri nagyobb fix költségét, a magasabb szállítási és 

kapcsolattartási költségeket, a szakemberek külföldi állomásoztatását, a beszélt nyelv és a 

kultúra eltéréséből fakadó költségeket és más kiadásokat. (Oszlay 1999, p.7.) Egy vállalat 

tehát az exporttal szemben akkor részesíti előnyben a működőtőke-beruházást, ha egyedi 

tulajdonspecifikus előnyökkel (O) rendelkezik, tranzakciós költségelőnyökre (I) tehet szert a 

többi vállalattal szemben, valamint a helyi termelési feltételek (L) is kedvezőbbek a hazainál. 

A három kezdőbetű összeolvasása alapján Dunning eklektikus elméletét OLI-paradigmának is 
                                                 
9 Az eklektikus paradigma eredete 1958-ra nyúlik vissza, amikor a szerző egy tanulmányában először tett 
különbséget a vállalatok tulajdonspecifikus (O) előnyei és az országok elhelyezkedési (L) előnyei között. Az 
internalizációs (I) komponens 1977-ig nem szerepelt explicit módon, bár a szerző és más kutatók már a hetvenes 
évek elején a bizonyították, hogy a vállalatok egyes esetekben előnyben részesítik az FDI-t a határon átnyúló 
licensz- és egyéb megállapodásokkal szemben. (Dunning 2000, p.168.) 
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nevezik (Ownership, Location, Internalization: tulajdon–telephelyválasztás–internalizáció). A 

tulajdonspecifikus, internalizációs és elhelyezkedési előnyök nem statikusak, idővel 

változhatnak. Tekintettel arra, hogy a Kárpátalján befektető magyar vállalatok motivációit 

feltáró kutatás részben Dunning elméletére támaszkodik, az eklektikus paradigma egyes 

összetevőit az alábbiakban az eddig ismertetett elméleteknél részletesebben mutatom be. 

 

 

1.2.4.1 Tulajdonspecifikus előnyök 

 

Dunning több nemzetközi termelés magyarázatával foglalkozó gazdasági és üzleti elmélet 

alapján hangsúlyozza, hogy a vállalat működőtőke befektetései összefüggésben vannak 

egyedi és fenntartható kompetitív előnyeivel. Ezeket tulajdonspecifikus előnyöknek nevezi, 

mivel a befektető vállalatok tulajdonlásához kötődnek. A tulajdonspecifikus előnyök olyan 

anyagi és nem anyagi javak birtoklásából adódnak, amelyekkel más cégek nem rendelkeznek, 

és amelyek képesek a jövőben bevételeket generálni. (Dunning 1993, p.79.) Az anyagi javak 

közé tartozhatnak a humán erőforráson és a tőkén kívül azok a fizikai termékek, amelyek 

szabadalmi védettséget élveznek, míg a nem anyagiak közé egy sajátos technológia, know-

how, menedzseri, marketing vagy műszaki tudás és tapasztalat, márkák és védjegyek, üzleti 

imázs és reputáció, amelyek a tulajdonos vállalatot tartósan megkülönböztetik 

versenytársaitól. Minél nagyobb a befektető vállalat fogadóország vállalataihoz viszonyított 

kompetitív előnye, annál valószínűbb, hogy ezt kihasználja, azaz külföldi termelésbe kezd. A 

tulajdonosi előny tehát már akkor egy vállalat birtokában van, amikor még nem döntött a 

külföldön történő közvetlen befektetésről. (Dunning 1979, p.275.) 

Dunning 1993-ban megjelent könyvében (és annak 2008-ban Sarianna M. Lundannel közösen 

megjelentett második kiadásában) a tulajdonspecifikus előnyök három csoportját különbözteti 

meg. Az első csoportba a tulajdonjogok és nem anyagi javak birtoklásából fakadó előnyök 

tartoznak. Ilyen előnyöket nyújthatnak a vállalat erőforrásai, magas színvonalú technológiai, 

szervezeti és marketing ismeretei és felhalmozódott tapasztalatai. A tulajdonspecifikus 

előnyök második csoporját a földrajzilag szétszórt tevékenységek közös irányításából 

származó ún. tranzakciós költségeket minimalizáló előnyök alkotják. Ebben a kategóriában 

Dunning különbséget tesz az egyes leányvállalatok újonnan létrejövő vállalatokkal szemben 

birtokolt előnyei illetve az anyavállalat multinacionális jellegéből fakadó előnyei között. Az 

előbbiek olyan megtakarításokhoz kötődnek, amelyek a hosszabb idő óta működő nagyobb 

szervezethez tartozás tényéből származnak. Ilyen előnyt jelenthetnek a közös beszerzésből 
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származó megtakarítások (nemcsak a termelés, hanem az értékesítés, a marketing és a 

pénzügyek területén is), de az is, hogy a leányvállalat ingyenesen vagy kedvező áron fér 

hozzá az anyavállalat termelési, adminisztratív, vezetői, kutatás-fejlesztési, technológiai, 

marketing és egyéb kapacitásaihoz, a piacról és a helyi termelési körülményekről 

felhalmozódott ismereteihez. A multinacionális jellegből származó előnyök elsősorban ahhoz 

köthetők, hogy a vállalat ki tudja használni a tényezőellátottság és a piacok nemzetközi 

különbségeit, jobb piaci ismeretekkel rendelkezik és több lehetősége nyílik a 

kockázatdiverzifikálásra. A tulajdonspecifikus előnyök harmadik csoportját az intézményi 

vagyonhoz köthető előnyök alkotják. Az intézményi vagyon azokat a formális és informális 

intézményeket jelenti, amelyek a termelési, értékesítési stb. folyamatokat irányítják a 

vállalaton belül illetve a vállalat külső kapcsolatai során. (Dunning 1979, p.276; Dunning 

1993, p.80.; Dunning-Lundan 2008, p.100.; Ietto-Gillies 2005, p.113.) 

Dunning fontos megállapítása, hogy az elmúlt évek során a piaci liberalizáció és a termelő 

tevékenységek tudásintenzívebbé válása következtében az egyes tulajdonspecifikus előnyök 

egymáshoz viszonyított fontossága megváltozott. Míg a hetvenes években a vállalatok egyedi 

kompetitív előnyei elsősorban a termelés vállalaton belüli megszervezéséből és piaci 

szükségletekhez igazításából származtak, addig az ezredfordulóra a hangsúly áttevődött a 

tudásintenzív javak birtoklására és ennek más kompetitív előnyökkel történő integrálására. 

(Dunning, 2000 p.169.) 

 

 

1.2.4.2 Elhelyezkedési előnyök 

 

A befektetést fogadó ország által nyújtott elhelyezkedési előnyök azt eredményezik, hogy a 

multinacionális vállalatnak érdemesebb a termelést külföldön megszervezni, mint az 

anyaországban termelni és innen exportálni. Ezek az előnyök olyan egyes országokra 

jellemző sajátosságok, amelyek – a tulajdonspecifikus előnyökkel ellentétben - csak akkor 

állnak a vállalat rendelkezésére, ha a külföldi közvetlen tőkebefektetést már végrehajtotta. 

Elhelyezkedési előnyöket biztosít nemcsak az olcsó termelési tényezőkhöz való hozzáférés 

(pl. a fogadó ország alacsony bérköltségei és nyersanyagokkal, energiahordozókkal való 

ellátottsága), hanem az a kedvező kulturális, jogi, politikai és intézményi környezet is, 

amelyben mindezek az előnyök kibontakozhatnak. Előfordulhat, hogy a fogadó országba csak 

magas szállítási költséggel lehet exportálni, vagy a fogadó ország hatóságai a belső piac 

védelmében importkvótákat és/vagy magas importvámokat tartanak fenn, akkor előnyös lehet 
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a helyszínen folytatni termelést az export útján történő ellátáshoz képest. A piachoz, annak 

fogyasztóihoz való közvetlen hozzáférés is ide sorolható: a szolgáltatást nyújtó vállalatok 

külföldi működőtőke-befektetésről szóló döntései esetében ez döntő szempont lehet, hiszen a 

szolgáltatások nagyrészét csak azok előállításának helyszínén lehet értékesíteni. 

Összességében megállapítható, hogy minél kedvezőbbek a fogadó ország által biztosított 

elhelyezkedési előnyök a hazaihoz képest, annál több vállalat fogja választani 

tulajdonspecifikus előnyeinek külföldi közvetlen működőtőke befektetés útján történő 

kihasználását vagy növelését. 

 

 

1.2.4.3 Internalizációs előnyök 

 

Amennyiben a vállalat rendelkezik tulajdonspecifikus előnyökkel és a fogadóország is számos 

elhelyezkedési előnyt biztosít, a cég külföldi leányvállalat létrehozása helyett választhatja azt 

a megoldást is, hogy jelentős fix költségeket megspórolva szerződéses kapcsolatot alakít ki 

független külföldi partnerrel és az adott piacon belföldinek számító vállalaton keresztül látja 

el termékének fogyasztóit. Ahhoz, hogy a piaci alapú megoldások (például licencátadás) 

helyett ténylegesen működőtőke-beruházás valósuljon meg, szükség van arra, hogy az FDI-

tevékenység más típusú előnyöket is biztosítson a vállalatnak. Ilyenek lehetnek a termelés 

belső megszervezéséből, az egymással összefüggő, földrajzilag szétszórt tevékenységek 

együttes irányításából származó ún. internalizációs előnyök, amelyek lehetővé teszik a piacok 

és a hozzájuk kapcsolódó tranzakciós költségek megkerülését. Szükség lehet az 

internalizációra, ha a tulajdonspecifikus előny birtokában lévő vállalat tart a licenc 

átvevőjének önérdeket követő, megtévesztő (opportunista) magatartásától és egy újonnan 

kifejlesztett terméket vagy termelési eljárást nem szívesen enged át a másik cég kezébe, vagy 

ha a két fél közötti kapcsolat nem foglalható egy egyszerű és könnyen kikényszeríthető 

szerződésbe. További internalizációs motívumot jelenthet az alapanyag-ellátás ellenőrzésének 

igénye, a köztes vagy végtermékek megfelelő minőségének biztosítása vagy például a 

vállalaton belüli transzferárak alkalmazásából adódó stratégiai előnyök. Az 1. táblázat a 

legfontosabb tulajdonspecifikus, internalizációs és elhelyezkedési előnyöket foglalja össze. 
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1. táblázat: A nemzetközi termelés eklektikus paradigmája 
 

Tulajdonspecifikus előnyök 
A.) Tulajdonjogok és nem anyagi javak birtoklásából származó előnyök 

- a vállalat erőforrásszerkezete 
- termékinnovációk, termelémenedzsment, szervezeti és marketing rendszerek, innovációs 
kapacitás, rejtett tudás 
- felhalmozódott tapasztalatok (marketing, pénzügy stb.)  

- a vállalaton kívüli és belüli tranzakciók költségeinek csökkentésére való képesség 
B.) A tranzakciós költségeket minimalizáló előnyök (transaction cost minimizing advantages, 
Ot): a közös irányításból származó előnyök 
 
B.1.) Azok az előnyök, amelyeket egy vállalat leányvállalatai birtokolnak az újonnan 
létrejövő vállalatokkal szemben 

- a méretből, termékdiverzitásból és a vállalat tanulási tapasztalataiból származó 
előnyök (pl.: választékgazdaságosság,10 specializáció) 

- kizárólagos vagy kedvező áron történő hozzáférés az inputokhoz (munkaerő, 
természeti erőforrások, tőke, információ), pl.: a vállalatméret következtében 

- az anyavállalat révén termelési és együttműködési megállapodások megkötésének 
képessége más vállalatokkal 

- kizárólagos vagy kedvező hozzáférés a termékpiacokhoz 
- az anyavállalat erőforrásaihoz való hozzáférés alacsony költségen 
- a termelés, illetve a pénzügyi, marketing és egyéb megállapodások során keletkező 

megtakarítások 
 
B.2.) Azok az előnyök, amelyek kimondottan a vállalat multinacionális jellegéből származnak 

- a multinacionális jelleg rugalmasabb vállalati működést biztosít, mivel szélesebb 
lehetőségeket kínál a külföldi piacokkal történő üzletkötés, a termelésáthelyezés és az 
inputok globális beszerzése során 
- kedvező hozzáférés az információhoz, inputokhoz, piacokhoz és/vagy ezek jobb 
ismerete 
- a tényezőellátottságban megmutatkozó, a piacok, a kormányzati szabályozás közti 
különbségek kihasználásának képessége  
- kockázatdiverzifikálási és kockázatcsökkentési képesség 
- a társadalmi különbségek megtanulására való képesség a szervezeti és marketing 
folyamatokban, rendszerekben 
 

C.) Az intézményi vagyon birtoklásából származó előnyök (institutional assets, Oi) 
- az intézményi vagyont azok a formális és informális intézmények alkotják, amelyek 
irányítják a termelési és egyéb folyamatokat a vállalaton belül és a vállalaton kívüli 
kapcsolatok során 
- viselkedési normák, vállalati kultúra 
- ösztönzőrendszerek és értékelés 
- vezetői képesség és a különbözőség menedzselése 
 

                                                 
10 Választékgazdaságosság (economies of scope): több termék/szolgáltatás előállítása/nyújtása esetén 
alacsonyabb költséget eredményez, ha azokat ugyanazon berendezések, eszközök segítségével, együttesen 
állítják elő, mint ha külön-külön állítanák elő. A választékgazdaságosság akkor érvényesül, ha két vagy több 
termék adott mennyiségét egy szolgáltató alacsonyabb teljes költséggel képes előállítani, mint ha az egyes 
termékeket különböző szolgáltatók külön állítanák elő. 
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Elhelyezkedési (lokációspecifikus) előnyök 
- a természetes és teremtett erőforrások valamint a piacok térbeli megoszlása 
- az inputok ára, minősége és termelékenysége (pl.: munka, energia, nyersanyagok, 
összetevők, félkész termékek) 
- nemzetközi közlekedési és kommunikációs költségek 
- a kormányok beruházásösztönző vagy beruházásellenes intézkedései 
- az áru- és szolgáltatáskereskedelem mesterséges akadályai (pl.: importszabályozás, vámok) 
- infrastrukturális ellátottság (oktatási, közlekedési, kommunikációs) 
- az országok közötti ideológiai, nyelvi, kulturális, üzleti, politikai különbségek 
- agglomerációs hozadék, spillover hatások 
- gazdasági rendszer, kormányzati stratégiák, az erőforrás-allokáció intézményes keretei 
- jogi és szabályozási rendszer (pl.: tulajdonosi jogok védelme, hitelt érdemlő végrehajtás) 
 
Internalizációs előnyök 
- a tranzakciókkal és szerződéskötéssel járó költségek elkerülése 
- az erkölcsi kockázatok és kedvezőtlen választások költségeinek elkerülése, a vállalat 
hírnevének védelme 
- a felbontott szerződéseket követő peres ügyek költségeinek elkerülése 
- az inputok természetével, értékével kapcsolatos vevői bizonytalanság (pl.: az értékesített 
technológia esetén) 
- az egymással kölcsönösen összefüggő tevékenységekből származó megtakarítások 
megszerzése  
- a piacok jövőbeli hiányának ellensúlyozása 
- a kormányzati beavatkozás elkerülése vagy kihasználása (pl.: kvóták, vámok, árszabályozás, 
adózási különbségek stb.) 
- a készletek és az inputok (pl. technológia) értékesítési körülményeinek ellenőrzése 
- a márkaboltok ellenőrzése (beleértve azokat is, amelyeket a versenytársak használhatnak) 
- az olyan üzleti gyakorlat alkalmazásának lehetősége, mint a ragadozó árképzés, transzfer 
árképzés stb. 
Forrás: Dunning, 1979 p.276., Dunning 1993, p.81., Dunning-Lundan 2008, p.101. 

 

 

1.2.4.4 A külföldi befektetések fő típusai 

 

Dunning Jack Behrman 1972-ből származó csoportosítását átvéve és továbbfejlesztve a 

külföldi befektetések négy típusát különböztette meg: a helyi erőforrásokat kiaknázó 

(ressource seeker), a piacorientált (market seeker), a hatékonyságnövelő (efficiency seeker) és 

a stratégiai előnyszerző (strategic asset or capability seeker) beruházásokat (2. táblázat). A 

befektetéstípusok fenti sorrendje nagyjából időbeli sorrendet is jelent. Kezdetben a legtöbb 

vállalat azért fektet be a saját országán kívül, hogy természeti erőforrásokat vagy piacokat 

szerezzen, illetve tartson meg. Az első, bemutatkozó beruházások tehát általában erőforrás-és 

piacorientált befektetések. A hatékonyságnövelő és stratégiai előnyökre törekvő befektetések 

ehhez képest pótlólagos jellegűek (ld. a profit visszaforgatása) és olyan vállalatokhoz 
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kötődnek, amelyek kiterjedt nemzetközi tevékenységüket eszközként használják globális piaci 

pozícióik javításához, vagy további kompetitív előnyök megszerzéséhez. A nemzetközi 

működőtőke-áramlás egészét tekintve az elmúlt évtizedekben a fejlett piacgazdaságokba 

irányuló befektetések túlsúlya miatt döntően a két utóbbi beruházástípus gyors terjedése volt 

jellemző. A hatékonyságnövelő befektetéseket az amerikai eredetű transznacionálisok már a 

hatvanas évektől végezték, stratégiai beruházásokra valamennyi fontosabb piacon egyaránt a 

nyolcvanas évektől kezdve került sor, döntően azért, mert a versenytársakkal minden piacon 

egyidejűleg indult meg a konkurenciaharc. Az átalakuló országok piacaira ugyanakkor 

jelentős mennyiségben érkezett erőforrás- és piacorientált befektetés és az újonnan iparosodó 

országok kezdő beruházásait is az első két típusba lehetett sorolni (bár mindkét esetben 

rendkívül gyorsan megindult a hatékonyságjavító és a stratégiai beruházások végrehajtása is). 

A kétezres évek elején a nagyobb vállalatok külföldi működőtőke-befektetései nem tisztán 

egyik vagy másik célt követték, hanem egyesítették a fenti típusok közül kettő vagy több típus 

jellemzőit. (Dunning 1993, p.56., Dunning-Lundan 2008, p.67., Szanyi 1997, p.496-497., 

Antalóczy-Sass 2000, p.477.) 

A helyi erőforrásokat kiaknázó külföldi befektetések célja az, hogy a termelési tényezők 

költségeit jellemző nemzetközi eltéréseket kihasználva a vállalat alacsonyabb áron jusson 

hozzá az inputokhoz, mint a hazai piacon. A befektető szándéka a tevékenység 

nyereségességének, versenyképességének növelése, illetve az erőforrás-ellátottság biztosítása. 

A létrehozott leányvállalatok termelésük nagyrészét exportálják, többnyire fejlett ipari 

országokba. Az erőforrásszerző befektetéseknek három fő típusa van: az első esetben a 

vállalatok természeti erőforrásokhoz (ásványi anyagok, nyersanyagok, mezőgazdasági 

termékek) szeretnének hozzáférni. Az erőforrásszerző vállalatok másik csoportja bőséggel 

rendelkezésre álló olcsó, szakképzett vagy szakképzetlen munkaerőt keres. Az ilyen jellegű 

működőtőke-befektetés általában a magas reál munkaerőköltséggel rendelkező országok ipari 

és szolgáltató vállalataira jellemző, amelyek az alacsonyabb reál munkaerőköltségű 

országokban hoznak létre vagy vásárolnak meg leányvállalatokat, így a termeléshez szükséges 

munkaerőintenzív közvetítő vagy végtermékeket olcsóbban exportálják. Az erőforrásszerző 

FDI harmadik típusát a vállalatok azon szükséglete ösztönzi, hogy technológiai 

képességekhez, vállalatvezetési vagy marketing szaktudáshoz és szervezeti tapasztalatokhoz 

jussanak hozzá. A helyi erőforrások kiaknázásának ezt a típusát azok az együttműködési 

szövetségek illusztrálják, amelyek fejlett országok vállalatai között köttetnek a 

csúcstechnológiai ágazatokban. (Dunning 1993, p.57-58.; Dunning-Lundan 2008, p.68-69.; 

Szanyi 1997, p.496., Antalóczy-Sass 2000, p.477.) 
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A piacorientált befektetők célja a befogadó ország és közvetlen környezetének ellátása 

termékekkel. Ezeket a piacokat korábban részben vagy teljes egészében export útján látta el a 

befektető vállalat. A piacméret és a piaci növekedés perspektívái mellett Dunning öt okot 

különböztet meg, amely arra ösztönözheti a vállalatot, hogy az exportot piacszerző külföldi 

termeléssel váltsa fel. Az első indok a vállalat főbb szállítóinak és/vagy vevőinek követése. A 

beruházó azokban az országokban létesít kapacitásokat, ahol legfontosabb szállítói vagy vevői 

vannak, mert ezzel biztosítja, erősíti a folyamatos üzletmenetet, esetleg piaci részesedését is 

növelheti. A piacorientált befektetések másik indoka lehet a termékek helyi igényekhez, 

ízléshez, illetve a fogadó ország erőforrásaihoz és lehetőségeihez való adaptálása. A helyi 

üzleti kultúra, a nyelv, a jogszabályok és marketing eljárások ismerete nélkül ugyanis a 

külföldi termelő hátrányba kerülhet a helyi vállalatokhoz képest egyes fogyasztási javak 

értékesítése során. Dunning harmadik okként említi, hogy a helyi piacok ellátása lényegesen 

olcsóbb lehet helyben történő termeléssel, a termelési és tranzakciós költségek alacsonyabb 

szintje miatt. Ez azonban nagymértékben ágazat- és országfüggő: azoknál a termékeknél, 

amelyeknek a szállítása meglehetősen költséges és kis mennyiségben is gazdaságosan 

előállíthatók valószínűbb, hogy a fogyasztási centrumokhoz közel lesz a telephely, mint 

azoknál a termékeknél, ahol a szállítási költség alacsony és jelentős méretgazdaságossági 

előny származik a nagy mennyiségű gyártás során. Hasonlóképpen azon országok vállalatai, 

amelyek földrajzilag távol helyezkednek el jelentős piacaiktól, nagyobb valószínűséggel 

hajtanak végre piacszerző működőtőke-befektetéseket, mint azok, amelyek piacaikkal 

szomszédosak. A negyedik ok az lehet, ha a vállalatot versenytársai kényszerítik a globális 

versenyben arra, hogy bizonyos fontosnak tekintett piacokon megjelenjen. A piaci jelenlét és 

részesedés ugyanis a globális stratégia fontos eleme. Az ilyen stratégiai piacszerző 

befektetések agresszív vagy defenzív jellegűek egyaránt lehetnek. Végül a piacszerző 

befektetések Dunning által megnevezett ötödik okaként a befogadó országok lépései (adók, 

vámok, importkorlátozó intézkedések bevezetése) késztethetik a vállalatot a termelés 

kihelyezésére. A kormányok természetesen befektetésösztönző intézkedéseik révén is 

vonzhatják a beáramló befektetéseket (adókedvezmények, kedvező importkvóták stb).  

A piacszerző céllal létesített leányvállalatok általában sokkal függetlenebbek 

anyavállalataiktól, mint más típusú befektetések esetében, amelyeknél a leányvállalatok a 

határon átnyúló tevékenységek hálózatának integráns részét alkotják. Rendszerint az 

anyavállalatokhoz hasonló termékeket állítanak elő, csak kisebb mennyiségben és ezeket a 

helyi piacon értékesítik (bár néha előfordul, hogy a vállalat egy harmadik országba fektet be 

és onnan látja el exporttal az eredetileg megcélzott piacot). Az integrált piacok esetében, mint 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 45 

az EU vagy a NAFTA az egyik országba kihelyezett termelés a régió összes országát 

elláthatja. (Dunning 1993, p.58-59.; Dunning-Lundan 2008, p.70-71.; Szanyi 1997, p.496., 

Antalóczy-Sass 2000, p.477.) 

A hatékonyságnövelő befektetések fő motívuma a már létező, erőforrás- vagy piacorientált 

beruházások racionalizálása olymódon, hogy a befektető vállalat előnyre tegyen szert a 

földrajzilag eltérő helyeken működő leányvállalatok összehangolt irányítása révén. Ezek az 

előnyök a méretgazdaságosság, a kockázatmegosztás és a választékgazdaságosság (economies 

of scope) révén jelentkeznek. A hatékonyságnövelő befektetések egyik típusa az országok 

különböző tényező-ellátottságára és a termelési tényezők eltérő költségeire alapoz, például az 

olyan multinacionális vállalatok esetében, amelyek a tőke- és technológiaintenzív magas 

hozzáadott értékű tevékenységeiket a fejlett, munka és erőforrásintenzív termelésüket pedig a 

fejlődő országokba helyezik ki. A másik típus a hasonló gazdasági struktúrával és jövedelmi 

szinttel rendelkező országok ellátásának méretgazdaságossági előnyeiből vagy a fogyasztói 

igények különbözőségeiből húz hasznot. Ez utóbbi esetben a tényező-ellátottság eltérései 

helyett a támogató iparágak elérhetősége és minősége, a helyi verseny jellemzői, a fogyasztói 

igények természete és a kormányzat makro-és mikropolitikája játszanak fontos szerepet. A 

hatékonyságnövelő befektetések általában tapasztalt, sztenderdizált termékeket előállító 

globális társaságokhoz köthetők, amelyek a több országban megvalósított termeléssel képesek 

jobban kiaknázni az erőforrásaikat. Előfeltételük a határon átnyúló piacok nyitottsága, ezért a 

működőtőke-befektetéseknek ez a típusa elsősorban a regionálisan integrált piacokra 

jellemző. (Dunning 1993, p.59-60.; Dunning-Lundan 2008, p.72.; Szanyi 1997, p.496., 

Antalóczy-Sass 2000, p.477.) 

A stratégiai előny megszerzésére irányuló befektetések esetén a befektető vállalat külföldi 

társaságokat vásárol fel hosszú távú stratégiai céljainak elérése, nemzetközi 

versenyképességének fenntartása vagy javítása érdekében. A felvásárlás révén új piacok 

nyílhatnak meg a társaság számára, növekedhet piaci befolyása, csökkenhetnek az 

adminisztratív és tranzakciós költségek, jobban diverzifikálható a kockázat és kutatás-

fejlesztési együttműködés jöhet létre, ami további megtakarításokat eredményezhet. A 

felvásárlási hullám az elmúlt évtizedben vált jellemzővé, elsősorban a multinacionális 

vállalatok gyakorlatában és bizonyos iparágakban (például telekommunikáció, 

gyógyszergyártás). Stratégiai megfontolások lehetnek az FDI domináns motívumai a 

következő esetekben:  

- amikor egy vállalat azért vásárol fel egy külföldi vállalatot, hogy megakadályozza ebben 

vetélytársát;  
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- amikor a külföldi versenytárssal való összeolvadás célja a befolyás növelése egy erősebb 

versenytárssal szemben;  

- amikor a vállalat azért vásárolja fel beszállítói vagy értékesítési hálózatának egy részét, hogy 

bizonyos nyersanyagokhoz vagy értékesítési pontokhoz kizárólagos hozzáférést szerezzen; 

- amikor saját tevékenységéhez viszonyítva kiegészítő javakat vagy szolgáltatásokat nyújtó 

vállalatokat vásárol fel, ezáltal fogyasztóinak diverzifikáltabb termékskálát ajánlhat.  

A felsorolt példák közös jellemzője, hogy a megvalósuló külföldi befektetés mindegyik 

esetben védi vagy javítja a befektető vállalat hosszú távú versenypozícióját. Ilyen 

beruházásokat az integrált globális stratégiát követő nagyvállalatok hajthatnak végre, de olyan 

kisebb cégek is, amelyek nemzetközi porondra lépésükkor az ismeretlen piac kockázatait 

akarják csökkenteni, tehát a felvásárolt helyi céggel együtt piacismeretet is vesznek.  

Nincsenek statisztikai adatok a multinacionális vállalatok hatákonyságnövelő és stratégiai 

előnyszerző FDI befektetéseinek jelentőségéről, mivel ezeket nem könnyű elválasztani a 

külföldi működőtőke-befektetések egyéb típusaitól. Azonban úgy tűnik, hogy az ilyen típusú 

befektetések teszik ki a multinacionális vállalatok globális tevékenységének egyre növekvő 

részét és hogy ezek a befektetések a technológia-és tőkeintenzív feldolgozóiparban illetve az 

információintenzív szolgáltatási ágazatban koncentrálódnak. (Dunning 1993, p.60-61.; 

Dunning-Lundan 2008, p.72-74.; Szanyi 1997, p.496., Antalóczy-Sass 2000, p.477.)  

 

2. táblázat: A befektetők típusai és motivációi Dunning szerint 
 

A befektető típusa A befektető főbb motivációi 
erőforrásszerző természeti erőforrásokhoz való hozzáférés 

olcsó munkaerő 
technológiai képességekhez, vállalatvezetési vagy marketing 
szaktudáshoz és szervezeti tapasztalatokhoz való hozzáférés 

piacorientált a piacméret és a piaci növekedés perspektívái 
a főbb szállítók és/vagy vevők követése 
a helyi piacok ellátása költséghatékonyabb helyben történő 
termeléssel 
a piaci jelenlétet a versenytársak kényszerítik ki 
a befogadó országok befektetésösztönző intézkedései (adók, vámok, 
importkorlátozó intézkedések bevezetése, illetve adókedvezmények, 
kedvező importkvóták stb nyújtása) 

hatékonyságnövelő különböző tényező-ellátottság, a termelési tényezők eltérő költségei 
méretgazdaságossági előnyök 

stratégiai előnyszerző hosszú távú stratégiai célok elérése 
a nemzetközi versenyképesség fenntartása vagy javítása 

Forrás: Dunning 1993, p.57-61., Dunning-Lundan 2008, p.68-74. alapján saját szerkesztés 
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Dunning megközelítésének egyik legfőbb erőssége, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a 

külföldi működőtőke-befektetések magyarázata során a vállalat versenyelőnyeit érintő 

kérdéseket együtt kell látni a helyi feltételekkel és a piacok és ipari szervezetek kérdéseivel. 

Széles körű elfogadottsága ellenére azonban az eklektikus elméletet több kritikával is illették. 

Az alkalmazása ellen hangoztatott egyik leggyakrabban említett érv, hogy a megközelítés 

hasznos leíró és oszályozó eszközként, de túl szerteágazó ahhoz, hogy magyarázó erejű 

elméletnek lehessen tekinteni és a gyakorlatban használható legyen. (Mint láttuk, az 1. 

táblázat számos tulajdonspecifikus és lokációs előnyt, illetve internalizációra ösztönző 

tényezőt sorolt fel, de a lista mindegyik esetben tovább bővíthető, végtelenül kiegészíthető 

lenne.) Dunning maga is tudatában van ennek a problémának, ezért későbbi írásaiban nem is 

az elmélet, hanem inkább a paradigma kifejezést használja, amivel arra utal, hogy a 

megközelítés átfogó keretet kínál, amelynek segítségével más elméletek tesztelhetők és 

igazolhatók. A közelmúlt elméleti irányzatai kiindulópontként is használják az OLI-teória 

legfontosabb szempontjait a multinacionális vállalatok jellemvonásainak modellezése során, 

ami számomra igazolja, hogy az eklektikus elmélet megfelelő keretrendszert nyújt a közvetlen 

külföldi befektetések mögött meghúzódó legfontosabb gazdasági mechanizmusok 

vizsgálatához. (Erdey 2004, p.478.; Ietto-Gillies 2005, p.117.) 

 

 

1.3 A horizontális és vertikális működőtőke-áramlást magyarázó modellek 

 

A nemzetközi gazdasági változások (oligopolisztikus világpiac) és a külföldi működőtőke 

jellegének megváltozása (az FDI áramlás zöme fejlett országok között zajlik, főként vállalati 

felvásárlások és összeolvadások révén) azt eredményezte, hogy az 1980-as évek második 

felétől az OLI paradigma kiegészítésére, tőkeáramlás új elemeinek magyarázatára alternatív 

keretrendszereket próbálnak kialakítani. Az új próbálkozások az eredeti OLI paradigma 

elemeit integrálva, de az ipari szervezeti elméletek, a mikroökonómiai alapvetések és a 

stratégiai menedzsment-elméletek eszköztárát bevetve igyekeznek magyarázatot adni a 

működőtőke áramlások természetére. (Halmos 2011, p.48.) 
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1.3.1 Tényezőellátottsági modell 

 

Az első próbálkozás a multinacionális vállalatok beemelésére az új kereskedelemelméletek 

rendszerébe a vertikális működőtőkével kapcsolatban született meg. A tényezőellátottsági 

modellt Elhanan Helpman (1946-) és Paul R. Krugman (1953-) közgazdászok dolgozták ki 

1985-ben. Az elmélet arra a kérdésre kereste a választ, hogy a vertikálisan integrált11 

multinacionális vállalatok miért létesítenek leányvállalatokat külföldön. A szerzők az 

általános egyensúlyi modellből kiindulva a multinacionális vállalatot egyensúlyi jelenségnek 

tekintik, amely akkor hoz létre külföldi leányvállalatot, ha a tényezőellátottsági eltérések 

jelentősek két térség között és a tényezőárakban is különbségek állnak fenn. A modell két 

részre osztja a vállalat tevékenységét: a vállalat központi szolgáltatásaira (headquarter 

services) és a termelésre. A központi szolgáltatások (pl.: tervek, szabadalmak, menedzsment 

szaktudás, K+F) előállítása a fejlett országokban lévő anyavállalatoknál marad, míg a 

termelés több, eltérő tényezőellátottságú országban létesített leányvállalatnál zajlik. A 

központi szolgáltatások testesítik meg az OLI-paradigma tulajdonosi előnyeit, amelyek 

számos termelő leányvállalat számára nyújthatók anélkül, hogy a csökkenő hozadék elve 

érvényesülne. A telephelyválasztási előnyök az eltérő tényezőintenzitású országokba telepített 

leányvállalatokon keresztül jelentkeznek. A multinacionális vállalat így a lokációs és 

tulajdonosi előnyöket egyaránt ki tudja használni. A tényezőellátottságban mutatkozó 

különbségek esetén a működőtőke-beruházás és a kereskedelmi áramlások inkább kiegészítik, 

mintsem helyettesítik egymást. A tőkével ellátott országban elhelyezkedő anyavállalat 

ugyanis szolgáltatásokat exportál a munkaerővel rendelkező országba, amely viszont cserébe 

végtermékekkel látja el a tőkével ellátott ország piacát. Az elért eredmények ellenére 

nyilvánvaló, hogy a tényezőkülönbségeken alapuló FDI-modell a működőtőke-

befektetéseknek csak a töredékére (elsősorban az észak-dél irányú áramlásokra) képes választ 

adni. (Erdey 2004, p.481.; Katona 2007, p.41., Halmos 2011, p.47-48.) 

 

                                                 
11 Ez az elmélet a vertikálisan integrált vállalatok működőtőke-befektetéseit magyarázza. Vertikális vállalati 
integráció esetén a termék termelésének, az értékláncnak egyes fázisait végzik külföldi leányvállalatok, vagyis a 
vállalat a termelési vertikumot ellenőrzi, azért ruház be külföldön, hogy például a nyersanyag- és alapanyag-
termelést, - értékesítést is ellenőrzése alá vonja. Az anyavállalat a különböző termelési fázist végző 
leányvállalatait eltérő országokba kihelyezve tud hasznot húzni az elhelyezkedési előnyök (pl.: tényezőárak, 
beszállítói hálózat elérhetősége) különbözőségéből. (Mészáros 2006, in: Világgazdaság, p.153-154.) 
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1.3.2 Közelség-koncentráció hipotézis 

 

A horizontális vállalatok12 működőtőke-befektetéseit magyarázó elméletek egyik első 

változatát James R. Markusen (1948-) amerikai közgazdász dolgozta ki. Általános egyensúlyi 

elméletében két ország létezik, mindkettőben egy-egy vállalat működik. A két ország azonos 

tényezőellátottsággal, technológiával és preferenciákkal rendelkezik. Markusen szerint a 

vállalatot nem az eltérő tényezőköltségek, hanem az összvállalati szinten elérhető 

méretgazdaságosság (multi-plant economies of scale) ösztönzi arra, hogy mindkét országban 

felállítson termelő egységeket, amelyek ugyanazt a terméket gyártják. A cégközpont által 

ellátott funkciók (K+F, marketing stb.) az összes leányvállalat hatékonyságnövekedéséhez 

hozzájárulnak, így a tulajdonosi előnyök minden leányvállalat szintjén kiaknázhatók.  

A horizontális multinacionális vállalatok elméletébe jól illeszkedik Ignatius J. Horstmann 

(1954-) és James R. Markusen részleges egyensúlyi modellje is, amely oligopolisztikus piaci 

szerkezetre épül és a korábbi Markusen-modell technológiai feltételeit veszi alapul. A szerzők 

a multinacionális vállalatok tevékenységében megkülönböztetnek vállalat- és üzemspecifikus 

fix költségeket (amelyek vállalat- és üzemspecifikus méretgazdaságossághoz vezetnek), 

vámokat illetve szállítási költségeket. Multinacionális vállalatok abban az esetben jönnek 

létre, amikor magasak a vállalati szintű fix költségek (pl.: K+F költségek) és jelentős 

megtakarítást lehet elérni vállalati szintű méretgazdaságossággal. Vannak azonban olyan 

helyzetek – jelentős üzemi szintű méretgazdaságosság és alacsony szállítási költségek 

kombinációja – amikor a járható út a termelés hazai koncentrációja és a külpiac exporttal 

történő kiszolgálása. 

A fenti elméletekre építve Lael Brainard (1962-) alakítja ki a közelség-koncentráció 

hipotézist,13 amelyet 1993-ban és 1997-ben megjelent cikkeiben empirikusan is tesztelt. 

Brainard megállapítja, hogy a vállalati szintű méretgazdaságosság a multinacionális 

működést, az üzemi (termelőegység) szintű növekvő volumenhozadék az egy telephelyen 

történő termeléskoncentrációt ösztönzi. A vállalatok nemzetközi tőkekihelyezése annál 

valószínűbb, minél magasabbak a szállítási költségek és a kereskedelem protekcionista 

akadályai, minél liberalizáltabb a beruházási környezet, illetve minél kisebb az üzemi szintű 

méretgazdaságosság előnye a vállalatihoz képest. Markusen és Venables 1998-ban írt 

                                                 
12 Horizontális integráció esetén a vállalat különféle, egymáshoz nem feltélenül kapcsolódó termék termelését 
végzi leányvállalatai révén külföldön. (Világgazdaság 2006, p.154.) 
 
13 A közelség a külföldi piacok helyi termeléssel történő kiszolgálására, a koncentráció a hazai termelésre és 
exportra utal. 
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cikkében kiegészíti az elméletet azzal, hogy az országok közötti méretbeli, jövedelmi, 

technológiai és relatív tényezőellátottsági hasonlóságok elősegítik a külföldi leányvállalatok 

létesítésének folyamatát. Konvergenciahipotézisük szerint a kereskedelem volumene először 

nő, ahogy az országok egyre hasonlóbbakká válnak egymáshoz, majd pedig csökken, ahogy 

az exportot a multinacionális leányvállalatok létesítése váltja fel. 

A horizontális modellek erősebb empirikus támogatottságukkal együtt a tényezőellátottsági 

elméletekhez hasonló hiányosságokkal küzdenek, nem képesek megfelelően magyarázni a 

globális működőtőke-áramlásnak egy jelentős részét, jelen esetben a vertikális mozgásokat. 

(Horstmann-Markusen 1987, p.118.; Erdey 2004, p. 481-483.; Katona 2007, p.40-41.; Halmos 

2011, p.48.) 

 

 

1.3.3 Tudástőke modell 

 

Az egymástól viszonylagos függetlenségben működő horizontális és vertikális modellek 

egyesítésében szintén James R. Markusen és szerzőtársai értek el áttörést a kilencvenes évek 

közepén. Elméletük képes együtt kezelni a tökéletlen versenyen és növekvő 

volumenhozadékon alapuló három fontos modellt: a.) az új kereskedelmi elméletek egy 

üzemből álló hazai vállalatát, b.) a horizontális multinacionális vállalatot, amely a külpiac 

kiszolgálása során az export és a külföldi leányvállalat létrehozása között választ és c.) a 

vertikális multinacionális vállalatot. A modell három feltételezésen alapszik: a.) a tudásalapú 

tényező térben elválasztható a termeléstől és kis költséggel szállítható (tehát az általa 

biztosított szolgáltatásokat külföldi üzemek is nyújthatják) b.) a tudásalapú eszközök 

intenzíven használják a jól képzett munkaerőt a termeléshez képest c.) az újabb 

termelőüzemek létesítése a tudásalapú eszközzel nyújtott szolgáltatások közös (azaz több 

termelőegység számára rendelkezésre álló) inputja miatt alacsonyabb költséggel 

megvalósítható. Az első két tulajdonság a vertikális multinacionális vállalatokat motiválja, 

hogy vállalati központjukat és a termelőüzemet különböző országokban működtessék a 

tényezőárak és a piacok nagyságának függvényében, míg a harmadik tulajdonság segíti a 

horizontális vállalati szerkezet kialakulását, amelyek különböző országokban elhelyezkedő 

termelőüzemeikben állítják elő ugyanazt a végterméket. A tudástőke elmélet egyik 

legnagyobb érdeme, hogy a külföldi működőtőke-beruházásokat befolyásoló tényezők 

kölcsönhatását hangsúlyozza. Az eredmények vázlatosan a következőképpen foglalhatók 

össze: 
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- Horizontális multinacionális vállalatok kialakulása főként hasonló méretű és hasonló 

tényezőellátottságú országok között jellemző, azokban az esetekben, amikor a kereskedelem 

költségei a mérsékelttől a magas szintig terjednek.  

- Amennyiben az országok relatív tényezőellátottsága szignifikánsan különböző, valamint a 

képzett munkaerőben gazdag ország kicsi, jellemzően vertikális multinacionális vállalatok 

alakulnak ki. A tényezőár-különbségek a fragmentációt ösztönzik; a vállalati központ a 

kisebb, képzett munkaerőben relatíve gazdag, a termelőüzem pedig a nagyobb másik országba 

települ. A kereskedelem költségei negatív hatással lehetnek erre a típusra. (Erdey 2004, 

p.483-484.; Katona 2007, p.41-42.; Halmos 2011, p. 

Carr-Markusen-Maskus (2001) amerikai cégek külföldi illetve külföldi multinacionális 

vállalatok amerikai leányvállalatainak értékesítési adatait vizsgálva tesztelték empirikusan a 

tudástőke modellt. A vizsgálatban figyelembe vették a piacméretet a relatív 

tényezőellátottságot és a szállítási költségeket. A két ország között a működőtőke-áramlás 

nagysága pozitív kapcsolatot mutatott az országok nagyság szerinti hasonlóságával, az 

anyaország képzett munkaerőben való relatív bőségével, illetve a méret és a relatív 

tényezőellátottságok különbségének interakciójával. (Carr-Markusen-Maskus 2001, p.997-

998., Erdey 2004, p.484.; Halmos 2011, p.49.) Az eredmények tehát a legtöbb változó 

esetében magas szignifikancia szinten igazolták a tudástőke modellt. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy az elemzés nem különítette el a leányvállalatok helyi értékesítését az 

anyaországba irányuló exporttól. Ezt a hiányosságot Markusen és Maskus 1999-es cikkükben 

küszöbölték ki. Eredményeik újfent támogatják a tudástőke modellt. A célország piacának 

mérete fontosabb az ottani leányvállalatok helyi termelése, mint az exportra történő termelés 

szempontjából. A beruházási és kereskedelmi akadályok negatív hatása nagyobb az exportra, 

mint a külföldi piacon történő leányvállalati termelésre. Adataikból továbbá arra a 

következtetésre jutnak, hogy az Egyesült Államokból kiáramló működőtőke célpontjai nem a 

képzetlen munkaerőben gazdag országok, így azok a félelmek, miszerint az FDI áramlás a fő 

oka a növekvő munkanélküliségnek az alacsonyan képzett amerikai munkanélküliek körében 

nem megalapozottak. (Markusen-Maskus 1999, p.92.; Erdey 2004, 484.; Halmos 2011, p.49.) 

A horizontális FDI modellt, a vertikális FDI modellt és a tudástőke modellt együttesen 

Markusen és Maskus szerzőpáros 2002-es cikkében tesztelte. Eredményeik szerint a 

horizontális és a tudástőke modell magyarázó ereje volt egymással szinte azonos szinten 

elfogadható, ugyanakkor a vertikális FDI modell a világ teljes FDI áramlásának 

magyarázatára alkalmatlannak bizonyult. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

működőtőke-áramlás a hasonló nagyságú és relatív tényezőellátottságú országok között a 
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legszámottevőbb. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a vertikális modellek bizonyos 

iparágakban és néhány fogadó ország esetében sokkal jelentősebb magyarázó erővel bírnak. 

Markusen-Maskus 2002, p.705-706.; Erdey 2004, p.485.; Halmos 2011, p.49.) 

 

 

1.3.4 A tudástőke modell hiányosságai, kiterjesztései: a komplex integrációs stratégiák 

 

Annak ellenére, hogy a tudástőke modell alkalmazásával igen jelentős eredmények érhetők el 

a külföldi működőtőke-befektetéseket kiváltó tényezők vizsgálatában, az elmélet több ponton 

hagy maga után némi bizonytalanságot. Egyrészt az empirikus vizsgálatok, attól függően, 

hogy milyen modellspecifikációt illetve adatsorokat használnak, eltérő következtetésekre 

jutnak: némelyikük a tudástőke elméletet támasztja alá, míg más vizsgálatok a horizontális 

FDI modellt találják megfelelőbbnek, azonban egyik elemzés sem jut olyan eredményre, 

amely a vertikális modellt helyezné előtérbe a horizontálissal szemben. Másrészt a 

vizsgálatok leginkább csak az Egyesült Államokban honos vállalatokra vonatkoznak, ami a 

vizsgált relatív országnagyságokra és tényezőellátottsági viszonyokra egyoldalúan korlátozó 

hatással van. Harmadrészt a telephelyválasztáson alapuló elméletcsalád figyelmen kívül 

hagyja az internalizáció teljes problémakörét, az internalizációs előnyöket adottnak tekinti. 

(Erdey 2004, p.485-486.; Halmos 2011, p.49.) 

Hanson és szerzőtársai 2001-es cikkükben az exportugródeszka, kereskedelemorientált és 

globális outsourcing típusú beruházásokat vizsgálva még erős bizonyítékot találtak a 

vertikális működőtőke mellett, főként azokban az iparágakban, melyekben könnyen 

megvalósítható a képzett és képzetlen mukaerőt igénylő folyamatok elválasztása (pl.: 

elektronikai eszközök, járművek és szállítóeszközök gyártása). Kimutatják, hogy a vertikális 

működőtőke-áramlás a 80-as években az adósságválság és a makroökonómiai 

bizonytalanságok miatt stagnált, de a 90-es években – többek között Latin-Amerikában a 

liberalizáció és dereguláció következtében, Kelet-Európában pedig a rendszerváltásnak 

köszönhetően – dinamikus növekedést mutatott. (Hanson-Mataloni-Slaughter 2001, p.31.; 

Erdey 2004, p.487.; Halmos 2011, p.49.) 

Négy évvel későbbi tanulmányuk szintén megerősíti a vertikális működőtőke növekvő 

szerepét a multinacionális vállalatok tevékenységében. Vállalati szintű vizsgálataik szerint 

ennek legfontosabb okai a fogadó ország politikájában és jellemzőiben keresendők. A 

legfontosabb ösztönzők az alacsony kereskedelmi akadályok és társasági nyereségadó, illetve 

az olcsó képzetlen munkaerő és az anyaországhoz való közelség. Újdonság az is, hogy 
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rámutatnak: a multinacionális vállalatok működésüket a külpiaci körülményekhez szabják. 

Úgy tűnik, hogy azokban az országokban, ahol a bérek és a kereskedelem költségei magasak 

és a piac kisebb, leányvállalataik importált imputok feldolgozására összpontosítják 

tevékenységüket, míg ott, ahol a bérek és a kereskedelem költségei magasak és a piac nagy, 

ott a helyi fogyasztók számára történő termelés áll a leányvállalati tevékenységek 

középpontjában. (Hanson-Mataloni-Slaughter 2005, p.675.) A fenti megfogalmazás 

nézőpontja eltér a korábbi felfogásoktól és jelzi azt, hogy a szerzők nem kezelik a horizontális 

és vertikális működőtőkét egymást kizáró lehetőségekként. A multinacionális vállalatok 

globális optimalizálási folyamatában egyre gyakrabban jönnek létre olyan vállalatok, melyek 

komplex integrációs stratégiát folytatnak, tehát egyszerre valósítanak meg horizontális és 

vertikális tőkeberuházásokat is, amellett, hogy bizonyos országokat exporttal, vagy 

nagykereskedelmi jellegű leányvállalaton keresztül látnak el a termékeikkel. (Erdey 2004, 

p.487.; Halmos 2011, p.49.)  

 

 

2. A kisebb méretű vállalatok nemzetköziesedésére vonatkozó elméletek 

 

A nemzetköziesedés fogalmának nincs egyetlen, mindenki által elfogadott meghatározása a 

szakirodalomban. Gyakorlati szempontból talán Welch és Luostarinen meghatározása a 

leghasználhatóbb, akik szerint a nemzetköziesedés a vállalat nemzetközi műveletekben való 

növekvő részvételének folyamata (Welch és Luostarinen 1988, in: Buckley-Ghauri 1993, 

p.84.) Ennek értelmében ide sorolható minden olyan tevékenység, amelynek során a vállalat 

helyi/hazai gazdaságon kívüli gazdasági szereplőkkel kerül kapcsolatba, tehát például a 

külföldi részvételű vállalatnak történő beszállítást a fogadó gazdaságban, az ad hoc importot, 

az ad hoc exportot; a tartós exportot, a külföldi terjeszkedés különféle formáit (képviseleti 

iroda nyitása, külföldi leányvállalat létrehozása), illetve a külföldi, nem feltétlenül vállalati 

partnerrel történő együttműködést valamilyen területen. (Sass 2010, p.8.; Antalóczy-Sass 

2011, p.23.) A disszertáció témájából adódóan a KKV-k nemzetköziesedésére vonatkozó 

elméletek bemutatásakor elsősorban arra koncentrálunk, amit az egyes szerzők a kis- és 

középvállalatok által végrehajtott külföldi működőtőke-befektetések motivációival, 

jellemzőivel kapcsolatosan megfogalmaztak. 

A KKV-k nemzetköziesedése számottevő mértékben a nyolcvanas évektől indult el a 

világgazdaságban és napjainkban egyre jelentősebb méreteket ölt. Az OECD 2007-es 

felmérése szerint a fejlett országokban a vállalatok döntő többsége (több mint 95%-a) kis- és 
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középvállalat, amelyek a meglévő munkahelyek 60-70%-át és az újonnan létrejövő 

munkahelyek nagy részét biztosítják. (OCDE 2007, p.1.) A jelenség a közgazdász kutatók 

figyelmét is felkeltette: a KKV-k nagyvállalatoktól eltérő jellemzőiből (rugalmasság, 

dinamizmus, egyúttal azonban a pénzügyi, a humán és az információs források szűkössége) 

kiindulva felismerték, hogy a kisebb méretű vállalatok nemzetköziesedésének lehetnek 

sajátos, az általában vett vállalati nemzetköziesedéstől eltérő mozgatórugói is. (Antalóczy-

Sass 2011, p.22.) 

 

 

2.1 Szakaszos modellek: a skandináv iskola fokozatos nemzetköziesedés modellje 

 

A skandináv iskola fokozatos nemzetköziesedési modelljét Jan Johanson (1934-) és Jan-Erik 

Vahlne (1941-) illetve Jan Johanson és Finn Wiedersheim-Paul (1938-) fogalmazták meg a 

hetvenes évek folyamán publikált tanulmányaikban. A modellre Uppsala-modellként is 

hivatkoznak, mert a svéd közgazdászok az uppsalai egyetemen folytatták kutatásaikat. A 

skandináv iskola a nemzetköziesedési folyamat dinamikáját, a hazai termeléstől és 

értékesítéstől a külföldi termelésig és értékesítésig vezető utat svéd iparvállalatok (Sandvik 

AB, Atlas Copco, Facit, Volvo) példáján keresztül vizsgálta és megfigyelései alapján 

általános modellt fejlesztett ki a nemzetköziesedés szabályszerűségeinek magyarázatára.  

Egy vállalatot hazai toló (domestic push) és nemzetközi húzó (international pull) erők 

késztethetnek nemzetköziesedésre. Hazai toló erő lehet például az ország kis mérete, 

nyitottsága, periférikus elhelyezkedése, míg nemzetközi húzó tényezőnek számítanak a nagy 

és nyitott külföldi piacok. Johanson és Wiedersheim-Paul a nemzetköziesedési folyamatot a 

vállalat értékesítési és marketing tevékenységeinek megszervezésén keresztül vizsgálta egy 

illetve több külföldi piacra történő behatolás esetén. A szerzők véleménye szerint a 

nemzetköziesedés mindkét esetben egy több szakaszból álló folyamat, melynek során a 

vállalat kis lépésekben, fokozatosan növeli nemzetközi szerepvállalását.  

 

 

2.1.1 A vállalat nemzetközi szerepvállalása egy külföldi piac esetén 

 

A vállalatok kezdetben a hazai piacon fejlődnek, külföldi tevékenységük legfőbb akadályát a 

nemzetköziesedéshez szükséges erőforrások illetve piaci ismeretek hiánya jelenti. A 

vállalatok növekedésével és a külföldi piacokról szerzett ismeretek gyarapodásával 
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párhuzamosan azonban ezek az akadályok elhárulhatnak és a vállalatok nemzetközi piacra 

lépnek. Az Uppsala-iskola modellje szerint a vállalatok egyes külföldi piacokkal kialakított 

kapcsolatait a piaci ismeretek és az adott külföldi piacon történő erőforrás-lekötés közötti 

kölcsönhatás alakítja. (1. ábra) A vállalatok néhány kivételes esettől eltekintve piaci 

tapasztalataik bővülésével párhuzamosan fokozatosan egyre nagyobb összegű erőforrásokat 

kötnek le az adott külföldi országban, nemzetköziesedésük tehát Johanson és Wiedersheim-

Paul 1975-ben publikált tanulmánya szerint több szakaszban történik. Az első szakaszban 

nincs rendszeres export, ami azt jelenti, hogy nem működik rendszeres információs csatorna a 

külföldi piac és a vállalat között. A második szakaszban a vállalat független képviseleteken 

keresztül exportálni kezd, tehát létrejön az az információs csatorna, amelyen keresztül 

rendszeres információkat szerezhet a külföldi értékesítést befolyásoló tényezőkről. A 

harmadik szakaszban a vállalat értékesítési leányvállalatot létesít, ezáltal ellenőrzése alá vonja 

az információs csatornát és befolyásolhatja a külföldi piacról érkező információk típusát és 

mennyiségét valamint közvetlen tapasztalatot szerezhet a további erőforrások lekötését 

befolyásoló tényezőkről. A negyedik szakaszban termelési leányvállalat létrehozására kerül 

sor, amely ugyan nagyobb erőforrások lekötését igényli, de még több piaci információt 

biztosít a vállalat számára. A nemzetköziesedési folyamat minden szakasza a korábbi 

szakaszok döntéseinek következménye. Az egyes szakaszok egyre nagyobb összegű 

erőforrások bevonását igénylik, amelynek során a vállalat különféle tapasztalatokra és 

információkra tesz szert a külföldi piac működését illetően. A tapasztalatok során szerzett 

piaci ismeretek üzleti lehetőségeket generálnak, amelyek a nemzetköziesedési folyamat 

hajtóerejét jelentik. (Johanson-Wiedersheim Paul 1975, p.306.)  

 

1. ábra: Az Uppsala-iskola fokozatos nemzetköziesedési modelljének szakaszai 

 
Forrás: Johanson-Wiedersheim-Paul, 1975 p.307., Johanson-Vahlne 1990, p.13. 

 

Természetesen az Uppsala iskola modellje az egyes szakaszok közötti különbségek 

kiemelésével leegyszerűsíti a nemzetköziesedés folyamatát. Johanson és Vahlne három olyan 
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esetet említenek, amikor a vállalatok nemzetköziesedése nem az előbbiekben ismertetett 

fokozatos módon történik: a komolyabb erőforrásokkal rendelkező nagyvállalatok 

értelemszerűen nagyobb nemzetköziesedési lépéseket tehetnek, de az egyes szakaszok 

átugrásához vezethet az is, ha a piaci információk megszerzéséhez nem szükségesek saját 

tapasztalatok (stabil piaci körülmények, az információ bárki számára elérhető), illetve ha a 

vállalatnak már vannak tapasztalatai a hasonló adottságú piacok működését illetően. 

Előfordulhat, hogy a vállalatok nemzetköziesedésük során nem jutnak el az 

erőforrásigényesebb szakaszokba (például mert a kisebb piacok nem biztosítják a nagyobb 

befektetések megtérülését). (Johanson-Vahlne,1977 p.30.) 

 

 

2.1.2 A vállalat nemzetközi szerepvállalása több külföldi piac esetén 

 

Johanson és Wiedersheim-Paul 1975-ben megjelent tanulmányukban nemcsak egy, hanem 

több piac esetén is vizsgálták a vállalatok nemzetközi szerepvállalását, vagyis igyekeztek 

meghatározni a vállalatok különböző országok piacaira történő belépésének időbeli 

sorrendjét. Kutatásaikkal igazolták, hogy a nemzetköziesedés folyamatát ebben az 

összefüggésben is fokozatosság jellemzi: a vállalat olyan piacokon kezd el nemzetköziesedni, 

amelyek esetében kisebb a pszichikai távolság, mivel itt a piaci bizonytalanság is alacsonyabb 

fokú (általában ilyenek a szomszédos, kulturálisan közeli és az esetek többségében kevésbé 

igényes piacok). Ezután fokozatosan egyre nagyobb pszichikai távolságra lévő piacokra lép 

be. A pszichikai távolság olyan tényezők összességét jelenti, amelyek megakadályozzák vagy 

megzavarják a vállalat és a piac közti információáramlást. Ilyenek lehetnek a nyelvi és 

kulturális különbségek, a politikai rendszerek vagy az oktatási szint különbségei, illetve az 

ipari fejlettség eltérő szintje. A pszichikai távolság és a földrajzi távolság között az esetek 

többségében korreláció figyelhető meg (de kivételeket is lehet találni). A pszichikai távolság 

nem állandó, a kommunikációs rendszerek, a kereskedelem és a társadalmi kapcsolatok 

fejlődésével változik, bár ezek a változások nagyon lassan mennek végbe. (Johanson-

Wiedersheim-Paul, 1975 p. 308.) 

 

A skandináv iskola modelljének legfőbb erőssége, hogy a nemzetközi termelésről szóló 

elméletekkel szemben a nemzetköziesedést dinamikus folyamatnak fogja fel a vállalat 

nemzetközi tevékenységének formája és kiterjedése szempontjából. A vállalat külföldi piac 

iránti elköteleződése a piaci tapasztalatok bővülése illetve a bizonytalansági szint csökkenése 
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következtében fokozatosan alakul ki. A nemzetköziesedés szakaszainak lineáris sorrendje 

miatt a modellt egyesek túl determinisztikusnak gondolják. (Johanson-Vahlne 1990, p.14.) A 

modell több kutató véleménye szerint elsősorban a nemzetköziesedés korai szakaszaira 

alkalmazható, amikor a piaci ismeretek és az erőforrások hiánya még akadályt jelent a vállalat 

nemzetköziesedése szempontjából. Amikor azonban a vállalat már több külföldi piacon 

tevékenykedik, ezek a tényezők veszítenek fontosságukból. A nemzetközi környezetben 

szerzett korábbi tapasztalatok tehát hatással lehetnek az egyes szakaszok sorrendjére és 

sebességére, valamint érinthetik a nemzetköziesedés módját más külföldi piacok esetén. 

Dunning és Lundan véleménye szerint ezért az Uppsala modell különösen a fejlődő országok 

viszonylag kisméretű és nemzetközi környezetben tapasztalatlan vállalatainak 

nemzetköziesedését tudja jól magyarázni. (Dunning-Lundan 2008, p.93.) 

 

 

2.2 A nemzetköziesedés hálózatmodellje 

 

A hálózatok elméletét szintén svéd kutatók egy csoportja dolgozta ki az Uppsala-modell 

alapján. Jan Johanson (1934-) és Lars-Gunnar Mattsson (1935-) illetve Jan Johanson és Jan-

Erik Vahlne (1941-) az Uppsala-modell alapkoncepcióját felhasználva a nemzetköziesedés 

folyamatát a vállalat nemzetközi iparági hálózatokban elfoglalt helye szempontjából 

határozták meg. Vizsgálódásuk középpontjába tehát nem a nemzetköziesedő vállalat 

jellemzőit, hanem a vállalat üzleti környezetét helyezték, ezt tekintették a nemzetköziesedés 

fő húzóerejének. (Incze 2010, p.46.; Antalóczy-Sass 2011, p.25.) 

A modell szerint az egy iparágon belüli vállalkozások kapcsolatokat építenek ki egymással, 

amelynek eredményeképpen létrejön egy iparági hálózat. Johanson és Mattsson a hálózat 

fogalmát úgy definiálja, mint a vállalat és a különböző piaci szereplők (vásárlók, 

forgalmazók, beszállítók, versenytársak, közszolgálati szervezetek) illetve családtagok, 

barátok közötti közvetlen és közvetett kapcsolatok összessége. A piacon jelenlévő minden 

vállalat be van ágyazva egy vagy több hálózatba a beszállítókhoz, az alvállalkozókhoz, a 

fogyasztókhoz és egyéb piaci szereplőkhöz fűződő kapcsolatai révén. A hálózati kapcsolatok 

lehetnek formalizáltak (például: üzleti partnerekkel kötött szerződések), de lehetnek csak 

személyesek, informálisak is. Az üzleti hálózat egy állandóan változó, dinamikus, nyitott 

rendszer. A kapcsolatok egy része gyengébb, vagy rövid távú, más részük azonban hosszabb 

távon fennmarad. A hálózatokban az interdependenciák különböző mintázata alakulhat ki és 

bár nem beszélünk hierarchiáról, a hálózatban elfoglalt pozíció a hálózatmodell központi 
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kérdése. Ez a pozició biztosítja a vállalat számára a lehetőségeket és jelenti a korlátokat is 

egyben. A hálózatok biztosíthatják a vállalatok számára az információhoz, erőforrásokhoz, 

piacokhoz és technológiákhoz való hozzáférést, az outputok piacra juttatását, a tanulás 

lehetőségét, a hírnév megszerzését, a méret- és a választékgazdaságosságot valamint a 

költségek és kockázatok megosztását más vállalatokkal. A hálózatok korlátozhatják 

ugyanakkor a vállalatok mozgásterét is, kizárva az alternatív hálózatokhoz való kapcsolódás 

lehetőségét. (Johanson-Mattsson 1988, p.305-306.; Johanson-Vahlne 1990, p.19.; Coviello-

McAuley 1999, p.227.; Björkman-Forsgren 2000, p.13.; Incze 2010, p.46.) 

Az üzleti hálózatok a nemzeti határokon is átnyúlhatnak. Amennyiben a vállalat kapcsolati 

hálójának más nemzetiségű tagjai is vannak, a velük kialakított pénzügyi, technológiai, 

kereskedelmi és egyéb kapcsolatok révén a vállalat könnyebben (jelentősebb erőforráslekötés, 

illetve a kívülállósággal kapcsolatos terhek, költségek megfizetése nélkül) tud „betagozódni” 

a külföldi hálózatokba. A közgazdasági megközelítésnél látott internalizáció helyébe ebben a 

modellben tehát a különféle kapcsolati hálókon keresztüli több résztvevős externalizáció lép. 

Az elméletből az is következik, hogy a kisebb méretű vállalkozás nemzetköziesedésének 

mértékét nem a külföldön leköthető erőforrások mennyisége, hanem az üzleti hálózat 

nemzetköziesedettségének mértéke határozza meg. A vállalat nemzetköziesedése jelentős 

mértékben függ továbbá a hálózatban elfoglalt pozíciójától. (Incze 2010, p.47.; Antalóczy-

Sass 2011, p.26.) 

Az Uppsala-modellhez hasonlóan a hálózati megközelítés képviselői is fokozatos 

folyamatként jellemzik a nemzetköziesedést. A vállalat először egy külföldi hálózathoz 

tartozó vállalattal alakít ki új kapcsolatokat (nemzetközi terjeszkedés). Ezt követően egyre 

több erőforrást von be abba a külföldi hálózatba, amelyben már pozícióval rendelkezik 

(penetráció). Végül a különböző országok üzleti hálózataiban elfoglalt pozícióit integrálja 

(nemzetközi integráció). Az újabb nemzetközi piacok megszerzésében is sikeresebbek azok a 

vállalatok, amelyek valamilyen nemzetközi hálózat tagjai, mint amelyek helyi hálózatokban 

vannak csak jelen. (Johanson-Mattsson 1988, p.309.)  

Jan Johanson és Lars-Gunnar Mattson szerint a nemzetköziesedés folyamatát a vállalat és az 

üzleti hálózat nemzetköziesedésének mértéke egyaránt befolyásolja. Ezek alapján a modell 

négy nemzetköziesedési szituációt és ennek megfelelő négy vállalattípust különböztet meg: a 

korán nemzetköziesedő (early starter), a későn nemzetköziesedő (late starter), a magányos 

nemzetköziesedő (lonely international) és a nemzetközi mások között (international among 

others) vállalatot. (3. táblázat)  

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 59 

3. táblázat: A nemzetköziesedő vállalatok négy típusa Johanson és Mattsson szerint 

 
Az üzleti hálózat nemzetköziesedésének mértéke   

alacsony magas 
alacsony korán nemzetköziesedő  

The Early Starter 
későn nemzetköziesedő 
The Late Starter 

A vállalat nemzetkö-
ziesdésének mértéke 

magas magányos nemzetköziesedő 
The Lonely International 

nemzetközi mások között 
The International Among 
Others 

Forrás: Johanson és Mattsson, in: Buckley-Ghauri 1993, p.310. 

 

A nemzetköziesedést korán kezdő vállalat (the Early starter) kevés és jelentéktelen külföldi 

vállalati kapcsolattal rendelkezik és ugyanez jellemző a termelési hálózat többi vállalatára is 

(tehát mind a vállalat, mind a piac nemzetköziesedésének mértéke alacsony). A vállalatok 

gyakran partnervállalataik (pl.: a forgalmazók vagy a vásárlók) hatására nemzetköziesednek. 

Ebben a helyzetben a vállalat keveset tud a külföldi piacokról és nem is számíthat arra, hogy 

hazai piaci kapcsolatai lehetővé teszik tudásának bővítését. Ezért a vállalat olyan helyi 

ügynökökkel illetve külkereskedelmi vállalatokkal működik együtt, akik már rendelkeznek a 

szükséges piaci ismerettel. A nemzetköziesedést korán kezdő vállalat így csökkentheti a 

költségeket és az ismeretlen piac okozta bizonytalanságot. Az ilyen típusú vállalatok tehát 

más vállalatok piaci ismereteit veszik igénybe a nemzetközi piacra lépés során. Ahogy a 

vállalat fokozatosan külföldi piacra lép, korán nemzetköziesedő vállalatból magányos 

nemzetköziesedő vállalattá válik. (Johanson és Mattsson 1988, in: Buckley-Ghauri 1993, 

p.310-312.; Törnroos, p.12.; Incze 2010, p.48.)  

A magányos nemzetköziesedő vállalat (the Lonely international) esetében egy erőteljesen 

nemzetköziesedett vállalatról van szó, amely belföldi orientáltságú piacon működik. A 

vállalat széleskörű nemzetközi piaci tudással és tapasztalattal rendelkezik, amely megkönnyíti 

számára az újabb külföldi hálózatokba történő belépést és működésének további kiterjesztését. 

Nemzetközi terjeszkedése során a magányos nemzetköziesedő vállalat kevésbé függ a hálózat 

többi tagjától, sőt éppen ő az, aki előmozdítja a hálózathoz tartozó többi vállalat 

nemzetköziesedését. (Johanson és Mattsson 1988, in: Buckley-Ghauri 1993 p.312-313.; 

Törnroos, p.12.; Incze 2010, p.48-49.)  

A külföldi piacra később kilépő vállalat (the Late starter) már egy erőteljesen nemzetközi 

piaci környezetben működik. A teljes mértékben hazai vállalat beszállítói, vásárlói és 

versenytársai között vannak külföldiek is, így a cég – még a nemzetközi tevékenység 

tényleges megkezdése előtt – indirekt módon kapcsolatba kerül külföldi hálózatokkal, ami 
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húzóerőt jelent a nemzetköziesedési folyamat során. A vállalatot tehát a hazai piacon kialakult 

kapcsolatai késztetik nemzetköziesedésre. A későn induló vállalat hátrányban van a korábban 

nemzetköziesedő versenytársakhoz képest, mivel ez utóbbiak több ismerettel rendelkeznek és 

már kiépítették pozícióikat a pszichikailag és fizikailag közeli piacokon működő 

hálózatokban. Ezért megtörténhet, hogy a később nemzetköziesedő vállalat a versenytársak 

által elfoglalt közeli piacok helyett távolabbi piacokon próbálkozik a külpiaci tevékenység 

megindításával. (Johanson és Mattsson 1988, in: Buckley-Ghauri 1993 p.313-314.; Törnroos, 

p.12.; Incze 2010, p.48-49.) 

A negyedik típus a nemzetközi mások között (the International Among Others) azt a helyzetet 

írja le, amikor mind a vállalat, mind működési környezete (az üzleti kapcsolatok hálózata) 

nagymértékben nemzetköziesedett. Tekintve, hogy ez a típusú vállalat több nemzeti es 

termelési hálóhoz kapcsolódik és elegendő nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, viszonylag 

gyorsan tud terjeszkedni a hálózatán keresztül. A nemzetközi mások között vállalat a 

nemzetközi hálózatokban elfoglalt pozíciói révén könnyebben hozzáférhet a külső 

erőforrásokhoz is. A vállalat számára a nemzetközi tevékenységek koordinációja a kritikus 

tényező. Állandóan figyelnie kell a termelési költségek változását és a versenytársak akcióit a 

különböző piacokon és ennek függvényében kell elosztania tevékenységét a különböző 

piacokon. Jó példa erre az autógyártók esete, ahol egy autó különböző alkatrészeit különböző 

országokban tevékenykedő beszállítók szolgáltatják. (Johanson-Mattsson 1988, in: Buckley-

Ghauri 1993 p.314-315.; Törnroos, p.13.; Incze 2010, p.49.) 

A hálózatszemlélet kiegészítő szempontokat kínál az FDI elmélethez, mivel ez utóbbi nem 

veszi figyelembe a társadalmi kapcsolatok szerepét és befolyását az üzleti kapcsolatokra. A 

széleskörű empirikus alátámasztás ellenére a nemzetköziesedés hálózat modelljét is számos 

kritika érte. A modell gyengeségei között említhető, hogy kevés figyelmet szentel a gazdasági 

motívumoknak, a hatékonyságnak és eredményességnek. Továbbá bírálat érte a modellt, mert 

túl sok változóval operál és következtetései nem elég egyértelműek. (Björkman és Forsgren 

2000, p.14.) A hálózatmodell egyik legfontosabb tanulsága, hogy a nemzetköziesedés 

nemcsak a meglévő erőforrások külföldön való hasznosítását jelenti, hanem a vállalatok 

határokon átnyúló potenciális kapcsolatainak kiaknázását is. (Incze 2010, p.50.) 
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2.3 Született globális vállalatok 

 

Napjainkban egyre több bizonyíték jelent meg a szakirodalomban az Uppsala-modell, a 

hálózatos illetve a közgazdasági megközelítés korlátait illetően. A kilencvenes években a 

kutatások egyre növekvő számú vállalatot azonosítottak, amelyek nem követik a 

hagyományos szakaszosságot a nemzetköziesedési folyamat során. Az elmélet szerint ezek a 

vállalatok proaktív nemzetközi stratégiát alkalmaznak és már az alapításuk utáni első 

években, mikor helyzetük még a hazai piacon sem feltétlenül szilárdult meg, a nemzetközi, 

sőt globális piacokra koncentrálnak: erőforrásaikat különböző országokból szerzik be, 

termékeiket, szolgáltatásaikat különböző piacokon értékesítik, közvetlen külföldi 

tőkebefektetéseket hajtanak végre. Az ilyen vállalatok elnevezésére számtalan kísérlet történt, 

melyek közül a született globális (born global) (Madsen-Servais 1997) és az új nemzetközi 

vállalat (international new venture) (Oviatt-McDougall 1994) elnevezés honosodott meg a 

szakirodalomban. A kutatások megállapították, hogy ezek a vállalatok többségében 

innovatívak, tudásintenzívek és leggyakrabban a high tech és a szolgáltatási (pl.: 

telekommunikációs) ágazatokban tevékenykednek. Általában szoros kapcsolatot ápolnak a 

fogyasztókkal és dinamikusan képesek alkalmazkodni az egyes piacok eltérő igényeihez. A 

lehetőségek gyors felismerése és jó kombinációs készség jellemzi őket. Külföldi közvetlen 

tőkebefektetések helyett gyakran a nemzetközi stratégiai szövetségeket részesítik előnyben, 

mivel ezek révén gyorsan hozzájutnak a külföldi erőforrásokhoz (pl.: gyártókapacitások, 

marketing ismeretek). Ezek a vállalatok több tekintetben már megalakulásukkor is 

„nemzetköziesedettek”, hiszen a felhasznált alapanyagok, a dolgozók-menedzserek, illetve a 

finanszírozás is külföldről jön. (Incze 2010, p.58-59-; Antalóczy-Sass 2011, p.28-29.) 

A született globális vállalatok kialakulásához elsősorban a társadalmi-gazdasági feltételek 

technológiai fejlődés hatására végbemenő megváltozása járult hozzá a kilencvenes években. 

A gyorsabb, megbízhatóbb és olcsóbbá váló szállítási lehetőségek valamint a gyors és 

költséghatékony kommunikációs technikák ugyanis számos kisebb méretű vállalat számára 

könnyítették meg a határon átnyúló üzleti kapcsolatok kiépítését. (A nagy vállalatméret ugyan 

továbbra is versenyelőnyt jelent, de a technológiai változások hatására napjainkban a 

vállalatméreten kívül más tényezők, pl.: az értékes egyedi előnyök birtoklása is előtérbe 

kerültek.) A cégek gyors nemzetköziesedését a technológiai feltételek mellett az új piaci 

körülmények is elősegítették. A növekvő specializáció eredményeképpen a vállalatok sokszor 

egyszerűen azért értékesítenek a nemzetközi piacokon, mert a termék hazai kereslete túl kicsi. 

A fogyasztói igények homogénné válása szintén hozzájárul ahhoz, hogy az innovatív 
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termékek gyorsan elterjedjenek a világ minden országában. Ahhoz azonban, hogy a vállalat 

képes legyen a technológiai feltételek és a piaci körülmények megváltozásából fakadó 

lehetőségek külföldön történő kiaknázására, szükség van nemzetközi tapasztalatokkal 

rendelkező menedzserekre is. Ezért a született globális vállalatok kialakulásának egy további 

előfeltétele, hogy a vállalat alkalmazottai képesek legyenek nemzetközi környezetben 

tevékenykedni és az ehhez szükséges piaci tudást gyorsan megszerezni. A külföldi 

ösztöndíjak, illetve a külföldön vagy nemzetközi vállalatoknál szerzett korábbi 

munkatapasztalatok révén azonban ez a munkavállalók egyre nagyobb hányada számára 

biztosított. Amennyiben a vállalat egy nemzetközi hálózat tagja, úgy a külföldi piacra 

vonatkozó információk összegyűjtése során támaszkodhat más cégek kompetenciáira is. Ezen 

feltételek együttes következményeként előfordulhat, hogy a vállalatnak nincs szüksége arra, 

hogy végigjárja a nemzetköziesedés Uppsala-modell által leírt szakaszait (átugorhatja őket) 

vagy a nemzetköziesedésük egyáltalán nem szakaszokban valósul meg. (Oviatt-McDougall 

1994, p.51-52.; Madsen-Servais 1997, p.565-566.) 

Benjamin M. Oviatt és Patricia P. McDougall az új nemzetközi vállalatok három típusát 

különböztetik meg 1994-ben írt tanulmányukban (4. táblázat). Az új nemzetközi piacteremtők 

(new international market makers) általában logisztikai képességeiket használják, amikor 

olyan országba szállítanak, ahol kereslet jelentkezik egy bizonyos termékre, de az nincs 

kielégítve. Így az erőforrások országok közötti egyensúlytalan eloszlását kihasználva 

teremtenek piacokat. A vállalatok fenntartható versenyelőnye egyrészt abból származik, hogy 

képesek gyorsan felismerni a kínálkozó lehetőségeket és olykor magas költségeket vállalva 

azelőtt cselekszenek, mielőtt a megnövekedett verseny csökkenti a profitot. Versenyelőnyük 

másik forrása, hogy jól ismerik a piacokat és a beszállítókat és képesek megbízható 

üzlettársakból álló hálózatot kiépíteni és fenntartani. Az új nemzetközi piacteremtők lehetnek 

export-import tevékenységet végző induló vállalatok vagy multinacionális kereskedelmi 

vállalatok. Az export-import tevékenységet végző induló vállalatok néhány ország piacát 

látják el, ahol a vállalkozó kapcsolatokkal rendelkezik. A multinacionális kereskedelmi 

vállalatok ezzel szemben számos országba szállítanak és folyamatosan kutatják a 

lehetőségeket azokon a piacokon, ahol a hálózataik már kiépültek vagy gyorsan kiépíthetők. 

A második csoport vállalatai, a földrajzilag fókuszált induló vállalatok (geographically 

focused start-ups) egy bizonyos régió speciális igényeire alapoznak. Kompetitív előnyeik 

abban rejlenek, hogy külföldi erőforrások felhasználásával többféle értéklánc-tevékenységet 

(pl.: technológiai fejlesztés, emberi erőforrások, termelés) képesek koordinálni egy adott 

régióban. Ez más piacokon a régióspecifikus társadalmi ismeretek és a térséghez kötődő 
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szoros és kizárólagos kapcsolatok hiányában nem megvalósítható. A nemzetközi új vállalatok 

legnehezebben létrehozható fajtáját a szerzők globális induló vállalatnak nevezik. Ez a típus a 

globális piacon tevékenykedik és versenyelőnye a sokféle földrajzi helyhez kötődő számtalan 

szervezeti tevékenység széles körű összehangolásából fakad, amely nagyfokú hozzáértést 

igényel. A vállalat proaktív stratégiát folytat és igyekszik az inputokat és outputokat a lehető 

legnyereségesebben menedzselni. (Oviatt-McDougall 1994, p.58-60.; Antalóczy-Sass 2011, 

p.29.) 

 

4. táblázat: Az új nemzetközi vállalatok típusai Oviatt és McDougall szerint 
 

Új nemzetközi piacteremtők 
kevés 

tevékenység 
Export-import 

tevékenységet végző 
induló vállalatok 

Multinacionális kereskedő 
vállalatok 

Az értéklánc 
tevékenységek 
koordinációja sok 

tevékenység 
Földrajzilag fókuszált 

induló vállalatok Globális induló vállalatok

kevés sok  
Az érintett országok száma 

Forrás: Oviatt-McDougall 1994, p.59. 
 
A különböző szerzők született globális vállalatokra vonatkozó kutatási eredményei néha 

összhangban vannak, más esetekben azonban ellentmondanak egymásnak. A kutatók között 

egyetértés uralkodik a nemzetköziesedés gyors és azonnali módjára vonatkozóan, de eltérő 

vélemények fogalmazódnak meg az ilyen típusú vállalatok egyéb jellemzőit illetően. Ez azzal 

magyarázható, hogy a jelenség még nagyon új és nem pontosan körülhatárolt kutatási terület. 

Elképzelhető, hogy a nemzetköziesedés eme új modellje a jövőben egyre több vállalatot és 

ágazatot érint majd, hiszen a született globális vállalatok kialakulásának fentebb említett 

húzóerői egyre meghatározóbbá válnak. (Madsen-Servais 1997, p.565.) 

 

 

3. Az elméletek alkalmazhatósága a közép-kelet-európai országokból kiáramló FDI esetén 

 

Az előző fejezetekben tárgyalt elméleti alapok kidolgozása a fejlett világ (Észak-Amerika, 

Nyugat-Európa és Japán) vállalatainak elemzése alapján történt, amely térség a külföldi 

befektetést megvalósító vállalatok hagyományos származási helyének tekinthető. Felvetődhet 

azonban a kérdés, hogy ezek az elméletek alkalmazhatók-e az EU új tagállamaiból, az egykori 

átmeneti gazdaságokból (köztük Magyarországról) kiáramló külföldi tőkebefektetések 

esetében. A nem hagyományos származású multinacionális vállalatok külföldi közvetlen 
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befektetéseiről szóló úttörő jelentőségű munkák a nyolcvanas évek közepén jelentek meg. 

Ezek az írások a fejlődő dél-amerikai, dél- és délkelet-ázsiai országokból származó, 

úgynevezett „harmadik világ” multinacionálisainak (Third World Multinationals) közvetlen 

külföldi befektetésekkel kapcsolatos tevékenységét vizsgálták, különös tekintettel a cégek 

befektetést lehetővé tevő vállalatspecifikus előnyeire, a befektetés motivációjára és az FDI 

regionális eloszlására. A kutatások a vállalatok viselkedését illetően alapvető különbségekre 

világítottak rá a fejlett világ multinacionális vállalataihoz képest. (pl.: Wells 1983) Az 

átmeneti gazdaságok vállalatainak (Central European Transition Economies’ Multinational 

Companies) kiáramló tőkebefektetéseire vonatkozó első tanulmányok az ezredfordulót 

követően jelentek meg a ljubljanai egyetemen működő kutatócsoport tevékenységének 

köszönhetően. (Jaklič–Svetličič 2001; Svetličič, 2003; Svetličič–Jaklič–Burger 2007) Az 

alábbiakban az alacsonyabb fejlettségű országok vállalatainak működőtőke-befektetéseit 

magyarázó IDP-paradigmát és - a disszertáció céljaira való tekintettel - a közép- és kelet-

európai térségben székhellyel rendelkező vállalatok nemzetközi terjeszkedésére vonatkozó 

empirikus kutatások eredményeit mutatom be. 

 

 

3.1 Elméleti alapok: az IDP-paradigma 

 

Az IDP-paradigma (investment development path, befektetési fejlődési pálya) azt vizsgálja, 

hogy az alacsonyabb fejlettségű országok miért és mikor kezdenek külföldön befektetni. A 

modellt John H. Dunning dolgozta ki 1979-ben, aki szerint a kiáramló közvetlen külföldi 

befektetések megindulása elsősorban a gazdasági fejlettség (a GDP illetve az egy főre jutó 

GDP) függvénye. Az IDP-paradigmát Dunning később továbbfejlesztette: Dunning és Narula 

1996-ban megjelent könyve szerint a nettó befektetési pozíció (a kiáramló és beáramló FDI-

állományának különbsége) már nemcsak a GDP nagyságától függ, egyéb tényezők, például az 

adott ország vállalatainak más országok vállalataihoz viszonyított tulajdonspecifikus előnyei, 

lokációspecifikus előnyeinek versenyképessége, az internalizációs előnyök különbségei és 

más országspecifikus tényezők is meghatározók lehetnek. (2. ábra) 
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2. ábra: Az IDP-paradigma 

 
Forrás: Dunning-Narula, 1996 p.2. 

 

Az IDP-paradigma szerint az országok öt fejlődési szakaszon mennek keresztül abból a 

szempontból, hogy mennyire képesek működőtőke-befektetéseket realizálni illetve vonzani. 

(2. ábra) Az első szakaszban a beáramló és kiáramló közvetlen külföldi befektetések 

mennyisége egyaránt elenyésző. Az ország lokációspecifikus előnyei csak a természeti 

erőforrások kiaknázását célzó befektetések esetében elégségesek a beáramló FDI vonzásához. 

A kiáramló befektetéseket a technológiafelhalmozás alacsony szintje, a hazai vállalatok 

tulajdonspecifikus előnyeinek hiánya korlátozza. A második szakaszban a beáramló FDI 

összege emelkedni kezd, miközben a kiáramló FDI összege továbbra is elhanyagolható 

marad. A külföldi vállalatok által végzett helyi termelést a hazai piacok növekvő vásárlóereje 

és az ország által időközben megteremtett lokációspecifikus előnyök (közlekedési és 

kommunikációs infrastruktúra, képzett munkaerő) ösztönözhetik. A hazai vállalatok 

tulajdonspecifikus előnyei növekednek az előző szakaszhoz képest, ami a kiáramló 

működőtőke-befektetések megindulásához vezet. A kiáramló FDI Dunning és Narula szerint 

kezdetben olyan szomszédos országokba irányul, amelyek a befektetési fejlődési pálya 

alacsonyabb szakaszában vannak. A befektetések célja elsősorban a piacszerzés, mértéke 

pedig függ az ország kormánya által bevezetett ösztönző intézkedésektől illetve az ország 

változó lokációspecifikus előnyeitől. A harmadik szakaszban lévő országokat a beáramló FDI 

növekedési rátájának folyamatos csökkenése jellemzi, míg a kiáramló FDI növekedési rátája 

nő. Az országban befektető külföldi vállalatok elveszítik eredeti tulajdonspecifikus előnyeik 

GDP 

Nettó befektetési pozíció= 
IFDI-OFDI 

1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 

GDP 
GDP/fő 
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egy részét, mivel a hazai vállalatok - a kutatásra és innovációra fordított kiadások 

következtében – saját versenyelőnyökre tesznek szert. A kiáramló FDI továbbra is jellemzően 

az alacsonyabb fejlettségű országokba irányul, mivel a hazai bérek emelkedése következtében 

az ország munkaintenzív tevékenységekkel kapcsolatos komparatív előnyei romlanak. A 

negyedik szakaszt az jellemzi, hogy a kiáramló FDI állománya nagyjából megegyezik a 

beáramló FDI állományával, növekedési rátája pedig meghaladja a beáramló működőtőke-

befektetések növekedési rátáját. A hazai vállalatok tehát már nemcsak a hazai piacon 

versenyeznek eredményesen a külföldi vállalatokkal, hanem külföldi piacokra is képesek 

behatolni. A kiáramló működőtőke-befektetések mennyisége folyamatosan nő, mivel a hazai 

vállalatok kevésbé versenyképes tevékenységeiket alacsonyabb fejlettségű országokba 

helyezik át. Az ötödik szakaszban a kiáramló és beáramló FDI állománya is folyamatosan nő, 

mennyiségük közel azonos. Dunning és Narula szerint ez a fejlődési szakasz napjainkban a 

fejlett ipari országokra jellemző, (Dunning-Narula, 1996, p.2-6.) míg az Európai Unió új 

tagjai (így Magyarország is) az IDP-paradigma második és harmadik szakasza között 

helyezkednek el.  

 

 

3.2 A közép-kelet-európai országok vállalatainak működőtőke-befektetései 

 

Az új EU-tagállamok számára az IDP-modell tényleges érvényessége a rendszerváltás után 

kezdődik, amikor a kiáramló közvetlen tőkebefektetések már ténylegesen piaci szempontokat 

vettek figyelembe.14 Az országok befektetési fejlődési pályája némiképp még így is eltér az 

IDP-paradigma előrejelzéseitől: minden sokkal gyorsabban történik, a fejlődési szakaszok 

sorrendje nem mindig a vártnak megfelelően alakul, sőt egyes szakaszok akár ki is 

maradhatnak. Ez azzal magyarázható, hogy a globalizációs kihívások és a térség országainak 

küszöbön álló EU-tagsága arra kényszerítette a nemrégiben privatizált vállalatokat, hogy a 

nemzetköziesedési folyamatot korábban elkezdjék, mint ezek nélkül a külső nyomások nélkül 

tették volna. (Jaklič–Svetličič 2001, p.73-74.; Svetličič, 2003 p.10-11.) 

Az egykori átmeneti gazdaságok vállalatainak kiáramló működőtőke-befektetései elsősorban 

azokba a földrajzi, kulturális (nyelvi) és történelmi szempontból közeli szomszédos 

országokba irányulnak, amelyeknek a gazdasági fejlettsége a befektető országéhoz hasonló 

                                                 
14 Az egykori szocialista országok vállalatainak rendszerváltás előtti működőtőke-befektetései ugyanis nem 
üzleti megfontolások eredményeként és nem valódi vállalatspecifikus előnyök kiaknázásának köszönhetően 
valósultak meg, ennél fogva az IDP-paradigma esetükben nem alkalmazható.   
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vagy alacsonyabb annál. Ezek az országok a kulturális távolság rövidsége, a korábban kiépült 

üzleti kapcsolatok, vagy a befektető nemzet itt élő kisebbségei miatt jelentenek ideális 

befektetési célpontot, hiszen ezek a tényezők csökkentik a nemzetköziesedéssel járó 

kockázatokat és költségeket. A legfontosabb befektetési motiváció a piacszerzés: az átmenet 

előrehaladott szakaszában a vállalatok elsősorban azért döntenek tehát a külföldi befektetés 

mellett, hogy megőrizzék piacaikat vagy újakat nyerjenek. A fogadó országok jellemzői közül 

a telepítési döntéseknél leginkább a piac mérete, a vásárlóerő nagysága és az ország földrajzi 

közelsége (az alacsony szállítási költségek) játszanak fontos szerepet. (Jaklič-Svetličič, 2001 

p.83-87.; Chikán-Czakó, 2009 p.146-147.) 

Svetličič–Jaklič–Burger 2007-ben publikált tanulmányukban arra hívják fel a figyelmet, hogy 

az átmeneti gazdaságok külföldön befektető vállalatai között egyre nő a kis- és 

középvállalatok aránya. A kutatások több hasonlóságot, mint különbözőséget mutattak ki a 

két vállalattípus befektetései között, ami a fejlett országok esetében nem jellemző. (5. 

táblázat) 

 
5. táblázat: A vállalatméret hatása az új EU-tagállamokból származó működőtőke-

befektetésekre 
 

 Nagyvállalatok Kis- és középvállalatok 
diverzifikáltak  kevésbé diverzifikáltak 

elsősorban piacszerzés elsősorban piacszerzés 
fontos a költséghatékonyság, 

különösen az alacsony 
munkaerőköltség 

a munkaerőköltségekre kevésbé 
érzékenyek, az egyéb költségeknek 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak 

A befektetések motivációi

a stratégiai indokok is megjelennek a stratégiai indokok hiányoznak 
a fogadó ország befektetési 

környezetéhez köthető akadályok 
bizonyulnak a legmeghatározóbbnak 

a fogadó országhoz köthető akadályo-
kon kívül a pénzügyi és humán 

erőforrások hiánya is nehézséget jelent 
a helyi piacok öröklött ismerete, nem 

igényelnek kiegészítő helyi tőkét  
kiegészítő helyi ismeretekre és tőkére 

van szükségük 

A befektetések akadályai 

könnyebb hitelhez jutás a hitelek nem alkalmazkodnak a KKV-
k szükségleteihez 

elsősorban technológiai ismeretekből 
származnak 

elsősorban technológiai ismeretekből 
származnak 

versenyképes ár kevésbé árrugalmasak 

Versenyelőnyök 

nagyobb marketing ismeretek, 
jobban kialakított márkanevek, 
méretgazdaságossági előnyök, n 

speciális fogyasztói igényekhez való 
jobb adaptációs készség, szorosabb 

vevőkapcsolatok, rugalmasabb 
szervezeti struktúra 

Forrás: Svetličič–Jaklič–Burger 2007 alapján 
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A közép-kelet-európai nagyvállalatokhoz hasonlóan a kis- és középvállalkozások külföldi 

befektetései is elsősorban piacorientáltak. A KKV-k és nagyvállalatok közti különbségek az 

eltérő vállalatmérettel magyarázhatók. A nagyobb vállalatok befektetési motivációja 

természetszerűleg sokkal diverzifikáltabb és gyakrabban szeretnének stratégiai előnyökre 

szert tenni, mint a kis- és középvállalatok. A költséghatékonyság fontosabb a nagyvállalatok 

számára, míg a kisvállalkozások jobban építenek a specializációra, az adaptációra és a 

szorosabb vevőkapcsolatokra. Mindkét vállalattípus először értékesítési leányvállalatokat 

létesít a külföldi piacon, de a nagyvállalatok később nagyobb valószínűséggel folytatnak 

termelő tevékenységet is. A kis- és középvállalatok versenyelőnyei a technológiai 

ismeretekhez, a szervezeti rugalmassághoz és a fogyasztókkal való szorosabb kapcsolatokhoz 

köthetők, míg nagyobb versenytársaik a technológiai ismeretek mellett elsősorban 

méretgazdaságossági és marketingelőnyökre támaszkodnak. A befektetés során mindkét 

vállalattípus számos akadállyal szembesül (pénzügyi és kapacitásbeli problémák), amelyek 

értelemszerűen a KKV-k számára nehezebben felülmúlhatók. A kis- és középvállalatok ezért 

külföldi befektetéseik során jobban igényelik a kiegészítő helyi tőkét és képességeket, ennél 

fogva a megbízható helyi partnerek hiánya számukra sokkal erősebb akadályt jelent és a 

célországok jogi rendszerének átláthatatlansága, a szellemi tulajdonjogok gyenge védelme 

esetén jobban ösztönözve vannak tevékenységeik internalizálására. A nagyvállalatok főként a 

gyors és hatékony piacra lépéshez szükséges mozgékonyság hiányát érezték akadálynak 

külföldi befektetéseik során.  
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III. A határ menti térségek jellemzői a regionális gazdaságtani elméletek tükrében 

 

Az első világháború után kijelölt határok alapvetően befolyásolták a mai magyar-ukrán határ 

mentén elterülő régió társadalmi-gazdasági fejlődését: a határmentiség ebben a térségben 

mind a mai napig szorosan összekapcsolódik a perifériahelyzettel, az elmaradottsággal. A 

határok elválasztó, szűrő funkciója a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben sem változott 

meg gyökeresen, különösen ami a gazdasági együttműködés fejlődését illeti. (Baranyi 2008, 

in: Magyar-ukrán határrégió, p.69.) A disszertáció elméleti részének folytatásaként a határok 

határmenti térségek gazdasági fejlődésére gyakorolt hatásait szeretném áttekinteni. 

A határ menti területek vizsgálata elterjedt a regionális tudomány és a földrajztudomány 

irodalmában, mivel az államhatárhoz való közelségük miatt különleges jellemzőkkel leírható 

területekről van szó. Niles M. Hansen szerint a határ menti terület fogalma a természetes tér 

azon részére vonatkozik, ahol a gazdasági és társadalmi életet közvetlenül és jelentősen 

befolyásolja a nemzetközi határ jelenléte. Ezen területek jellegzetességeire tehát a határ 

jelenléte gyakorolja a legfőbb hatást, így a határ menti terület jellegzetességeit a határ típusa 

határozza meg. Ugyanakkor azonban a határ jellemzőit is befolyásolja a mellette elhelyezkedő 

területek milyensége, tehát a határ és a határ menti térség esetében voltaképpen szoros 

kölcsönkapcsolatról beszélhetünk.  

A kutatók számára alapvető problémát jelent a határ menti területek lehatárolása, mivel 

általánosságban nem lehet kimutatni a határmentiséggel szignifikánsan összefüggő 

társadalmi-gazdasági mutatókat. A határok sokfélesége és egyedisége miatt a különböző 

jellegű határok homlokegyenest ellenkező előjelű befolyást is gyakorolhatnak a határ menti 

területek gazdaságára. A határ közelsége fokozhatja a nemzeti centrumtól távolabb 

elhelyezkedő, ezért általában perifériának tekintett területeken a negatív jellemzőket 

(elzártság, nehezebb megközelíthetőség, rossz gazdasági mutatók), de olyan pozitív hatásokat 

is gyakorolhat a gazdaságra és a társadalomra, amelyek ezt a tendenciát megváltoztatják (a 

szomszéd ország közeli közlekedési csomópontja feloldja az elzártságot, a tőke jobban keresi 

a határtérséget a szomszédos országhoz való földrajzi közelség vagy kulturális hasonlóság 

következtében). Így a határtérségre vonatkozó elméleti kutatások tanulságaként csak az a tény 

fogalmazható meg, hogy a határ menti terület valamiben mindig más, mint a nem határ menti 

terület, de nem határolható le elméletileg vagy néhány mutató alapján, mint egy vonzáskörzet 

vagy agglomeráció. A határmentiség tehát annyira egyedi jelenség, hogy csak konkrét 

határtérségekre vonatkoztatva vizsgálható. (Hardi-Hajdú-Mezei 2009, p.27-28.) 
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A fejezetben először a földrajztudomány (ezen belül a politikai földrajz) szemszögéből 

vizsgálom meg a „határ” fogalmát. Bemutatom a határok típusait, a határok funkcióit, 

valamint a határok átjárhatóságát befolyásoló tényezőket. Ezt követően a határ gazdasági 

hatásait tekintem át a telephelyelméletek és a polarizációs elméletek főbb képviselőinek 

(August Lösh, Walter Christaller, René Gendarme, Jacques Boudeville illetve Niles Hansen) 

munkái alapján. Bár a határrégiók gazdasági fejlődésének elemzése a bemutatott elméleteknek 

csupán marginális elemét jelenti, a határok szerepének megváltozása jól nyomon követhető: 

míg a klasszikus szerzők a határt szigorú elválasztó elemként, gazdasági fejlődést gátló 

tényezőként definiálták, addig az újabb elméletekben a határok nyitottá válása miatt a határ 

menti térség a hátrányból előnnyé alakítható adottságai révén potenciális fejlődési zónaként 

jelenik meg 

 

 

1. A határ fogalma 

 

A nemzetközi jog szerint az államhatár az a vonal illetve sík, amely az adott állam területét 

elválasztja más államok területétől, illetve a res communis omnium usus (közösen használt 

területek) természetű területektől és térségektől. A földrajzi és regionális tudományi 

elemzések szempontjából a határ lényegesen bonyolultabb térelem, számos aspektusa van, 

ezért sokirányú vizsgálat tárgya lehet (pl. a fizikai térben létező határok mellett beszélhetünk 

az emberi tudatban kialakult mentális határokról is). (Bruhács 1999, p.81.; Hardi 2001, p.1.; 

Hardi-Hajdú-Mezei 2009, p. 14.) A határok politikai-történeti keletkezése és fejlődése két 

különböző határtípus kialakulását eredményezte, amelyet a nemzetközi politikai földrajzi 

szakirodalom két eltérő határfogalommal („frontier” és „boundary”) különbözet meg 

egymástól. (Guichonnet-Raffestin 1974, Prescott 1978, p.31.) A „frontier” egy határzónát 

jelöl, amely az elhatárolt területtől kifelé orientált, térben terjedő homlokfal. A nagy 

birodalmak külső határait nevezik így, amelyek egy létező világrendet választanak el a nem 

civilizált, „rend nélküli” világtól. A sáv folyamatos mozgásban van, kijelölése képzeletbeli és 

ideiglenes. A határzóna a védelmi funkción kívül (a szomszédokkal való fizikai kapcsolat 

megakadályozása) terjeszkedő funkciót is ellát, tehát az adott civilizáció határainak 

előretolását is szolgálja. A frontier a világrendszer teljes kialakulásával „feloldódott”, a 20. 

század kezdetétől megszűnt, tehát ma már csak történelmi fogalomként használjuk. A 

világtörténelem legismertebb „frontiereinek” a Római Birodalom erődített határa (limese); a 

kínai nagy fal, az Egyesült Államok területén a „vadnyugat” határa és Szibériában a cári 
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Oroszország Csendes-óceán felé terjeszkedő határa tekinthető. A „boundary” az állam 

szuverenitását jelölő határvonal (a gyakorlatban vertikális síkként fogható fel), lényegében 

megfelel a politikai határ mai fogalmának. Elnevezése szimbolikus jelentőségű, hiszen a 

„bound” szó nem csupán az elhatárolásra, korlátozásra, hanem az összekapcsoltságra, 

összekötöttségre is utalhat. Az államok pontosan meghatározott és a térben jelölt 

határvonalakkal való elválasztása a modern nemzetállamok XVI. század végi létrejöttével 

hozható összefüggésbe. A politikai államhatárok kijelölése három egymást követő szakaszban 

történik. Általában békeszerződések során az új határ tervezett futásával kapcsolatban egzakt 

terepi leírást adnak, melyet a határ definíciójának nevezzük. Ezt követően a döntéshozók 

elképzelése alapján a térképészek kisléptékű térképeken precízen rögzítik a határt (a határ 

delimitációja). Majd a definíció és delimitáció alapján a terepen kijelölik a határ végleges 

futását (a határ demarkációja). Ezek után megtörténik az új államhatár adminisztrációjának 

kiépítéset.15 (Johnston-Gregory-Pratt-Watts 2000, p.36.; Kocsis 2004, in: Kovács-Osvát-

Szarka, p.23-24.; Hardi-Hajdú-Mezei 2009, p.15-16.) 

 

 

2. A határok funkciói 

 

A határok definiálása és elemzése során leggyakrabban a határok funkcionális jellemzésével 

találkozunk. (pl.: Simmel 1994, p.6-7. – idézi: Böröcz 2002, p.155.; Nemes-Nagy 1998, p.96.; 

Kampschulte 1999, p.21.) A határ a szuverén állam meghatározásának alapvető fontosságú 

eleme, így funkcionális jellegét, szerepét alapvetően az állami akarat befolyásolja. 

Mindenekelőtt meg kell különböztetnünk a határok elválasztó és összekötő funkcióit 

(Rechnitzer, in: Nárai-Rechnitzer 1999). Az elválasztó és összekötő funkciók gyakorlatilag 

folyamatosan jelen vannak minden államhatár esetében, s hatásukat tekintve a határ lehet 

elválasztó, szűrő és nyitott jellegű. A szakirodalom alapján tehát három funkcionális típusú 

államhatárt emelhetünk ki: 

- a határ véd, elválaszt a külvilág számunkra káros, idegen jelenségeitől, tehát barriert alkot; 

-összeköt, mivel eltérő minőségű területeket fűz egybe, s a csere, a kommunikáció vonalává 

válik, ahol bizonyos javak felértékelődnek; 
                                                 
15 A mai magyar nyelvben a határ fogalmára tulajdonképpen csak egy szavunk van: a „határ”. A régi magyar 
nyelvből azonban közismert a „gyepű” szó, amelyről tudjuk, hogy a mai értelemben vett határvonaltól 
különböző lakatlan sávot jelent, amely végeredményben határként funkcionált. Azonban a gyepű szó köz- és 
szaknyelvbe történő visszavezetése sem tudná visszaadni azt a jelentéstartalmat, amit a frontier kifejez, mert az 
angol nyelvben használt szó a magyar kifejezésnél lényegesen több irányú jelentéssel bír. (Hardi-Hajdú-Mezei 
2009, p.15.) 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 72 

- a határnak minden esetben szűrő jellege is van, hiszen a szuverén hatalom számára nem 

kívánatos elemeket, jelenségeket távol tartja a határokon belüli területektől és csak a 

kívánatos jelenségek, személyek és javak átjutását engedélyezi. (3. ábra) 

 

3. ábra: A határ funkciói és ezek hatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Ratti 1993, idézi: Hardi-Hajdú-Mezei 2009, p.24. 

 

Guichonnet és Raffestin értelmezésében a határnak három állandó funkciója van. A határ 

törvényességi funkciója elsősorban befelé hat, kijelöli azt a területet, amelyen érvényesül azon 

jogi intézmények és normák egysége, amelyek a társadalom életét, tevékenységét irányítják. 

Bármennyire összekötő jellegűvé is válik a határ, ez a funkció mindvégig fennmarad, hiszen 

enélkül nem lehet értelmezni a jogi intézmények kompetenciáit. A fiskális funkció hivatott a 

nemzeti belső piacok védelmére, a külföldről származó áruk behozatalának mennyiségi 

korlátozására, vagy vámok, illetékek formájában a megadóztatására. Az árucikkek határon 

keresztül történő áramlásának szabályozása hosszú ideig alapvető célja volt a határok 

létezésének, napjainkban azonban a kereskedelem liberalizálására irányuló törekvések 
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visszaszorították a határ eme funkcióját (ld.: WTO, szabadkereskedelmi övezetek). A határ 

ellenőrző funkciója a személyek és javak áthaladásának vizsgálatára szolgál, s elsősorban 

kizár vagy tilt. Ebből a szempontból a határ a migrációs politika eszköze. Az ellenőrzés 

végbemehet kvalitatív módon, egy vagy több kritérium alapján (etnikai, származási, 

ideológiai kritériumok) és/vagy mennyiségi kritériumok alapján, (pl.: kvóták megállapítása 

munkavállalási engedélyek kiadása esetén). A francia szerzőpáros szerint a három állandó 

funkcióhoz bizonyos esetekben, időszakos jelleggel további két funkció társulhat: katonai és 

ideológiai funkció. A katonai funkció nem stratégiai értelemben értendő. Ebben az esetben az 

egyes aktuális erőviszonyok térbeli megjelenéseként értelmezhetjük a határt, amely katonai 

szembenállást vagy fenyegetést is kifejezhet (pl: a 2012. évi török-szír konfliktus idején). Az 

ideológiai funkció a határ ideológiai megosztó szerepére utal, hiszen a határ minden esetben 

két részre osztja a világot. Ennek egyik tipikus példája lehet a „vasfüggöny”, amelynek 

ideológiai elválasztó szerepe nem szorul magyarázatra. (Guichonnet-Raffestin 1974, p.49-53.; 

Hardi-Hajdú-Mezei 2009, p.24-25.) 

A kétféle csoportosítás során bemutatott funkciók közül egyesek állandóan (barrier, 

összekötő, szűrő illetve törvényességi fiskális és ellenőrző) mások időszakosan (katonai, 

ideológiai) vannak, illetve lehetnek jelen egy adott határ esetében. Az egyes funkciók 

jelenléte és dominanciája alapján jellemezhetjük a határokat aszerint, hogy mennyire nyitottak 

vagy zártak, mennyire képeznek akadályt a térben, mennyire átjárhatók. Az államhatárok 

többségét a barrier és összekötő funkciók együttesen jellemzik, amelyek szelektíven, az egyes 

társadalmi csoportok, etnikumok, állampolgárok és ágazatok vonatkozásában eltérő 

mértékben érvényesülnek. Azt, hogy a két funkció közül melyik kerül előtérbe, a szomszédos 

országok politikai rendszere, politikai kapcsolataik minősége határozza meg, illetve az, hogy 

az egyes államok milyen szerepet szánnak a határnak. Teljesen zárt határra a történelemben 

nem nagyon találunk példát, hiszen a teljes zárás fizikailag szinte lehetetlen, politikailag pedig 

értelmetlen még a legtotalitáriusabb rendszerek számára is. Viszont teljesen nyitott határ 

sincs, mivel a határ teljes kinyitása, szűrő és elválasztó funkciójának teljes mértékű 

megszüntetése magának a határnak a megszűnését is jelenti. (Ilyen úgynevezett „reliktum 

határ” jött létre a két német állam újraegyesítésekor, ahol csupán az egykori határrégiók 

társadalmi-gazdasági szempontból kimutatható különbözősége jelzi a korábbi államhatár 

jelenlétét.) Ennek ellenére manapság a köznyelvben szívesen beszélünk „nyitott határokról”, 

tisztázni kell azonban, hogy ez a nyitottság a lakossági, gazdasági és politikai tranzakciók 

előtt támasztott adminisztratív akadályok könnyítését jelzi csupán és nem a határátlépés 

ellenőrizetlenségét. A határon átnyúló mozgások ellenőrzéséről ugyanis a szuverén 
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államhatalom soha nem fog lemondani, mivel a szuverenitás alappilléréről van szó. Ennek 

értelmében a szűrő jellegű és a nyitott jellegű határ közötti különbség lényege az, hogy míg az 

első esetben lényegében az államok maguk döntik el, hogy mit, kit és milyen mértékben 

engednek át a határaikon, addig az utóbbi esetben ezt mindig közösen állapítják meg, illetve a 

megállapítás jogát egy közös szerv birtokolja (pl.: az EU belső határai esetében). (Hardi-

Hajdú-Mezei 2009, p.26-27.; Kampschulte 1999, p.21.) 

 

 

3. A határok átjárhatósága 

 

Egy határ átjárhatóságának mértékét a valóságban számos tényező határozza meg. Mivel ezek 

a tényezők a határtérség szereplőire eltérő hatást gyakorolnak, valamint a határon átnyúló 

mozgások gyakoriságában a gazdasági szereplők tudatos és tudattalan határészlelése is 

komoly szerepet játszik, az egyes tényezők és az átjárhatóság közötti kapcsolat nem mutatható 

ki és nem fogalmazható meg egyértelműen. Kampschulte a határtérség átjárhatóságát 

befolyásoló tényezők négy csoportját különbözteti meg tanulmányában: a politikai, a 

gazdasági, a fizikai és a pszichológiai hatásokat. Megállapítja azonban, hogy a határok 

átjárhatóságára a határtérség fejlettsége és szerkezete is hatással lehet.  

A határok átjárhatóságát befolyásoló politikai tényezők lényegében az államhatár 

törvényességi, fiskális és ellenőrző funkcióihoz kötődnek. A határ törvényességi funkciója a 

szomszédos határtérségek eltérő tervezési rendszere, fejlesztési elképzelései illetve különböző 

jogi és szervezeti keretei révén általában gátló tényezőt jelent a határon átnyúló területi 

tervezés számára. A határ fiskális és ellenőrző funkciója esetében a személyek és az áruk 

határon átnyúló áramlására illetve a gazdasági környezetre vonatkozó jogszabályok összetett 

hatást gyakorolhatnak az átjárhatóság mértékére. Az adózásra, vámtarifákra, bérekre és 

szociális juttatásokra vonatkozó törvények eltérése, illetve a környezetvédelmi, munkajogi és 

szabványügyi előírások különbözősége ugyanis komparatív előnyöket (vagy éppen 

hátrányokat) idézhet elő a határ egyik illetve másik oldalán, amelyek mind a vállalatok 

telephelyválasztását, mind a munkavállalók letelepedési döntéseit befolyásolják és egyúttal a 

határrégiók fejlődésére is visszahatnak. A határok átjárhatóságát befolyásoló politikai 

tényezők komplex hatását az alábbi két példával szeretném illusztrálni:  

- A munkajogi szabályok eltérései - amennyiben magasabb bérekkel vagy jobb foglalkoztatási 

lehetőségekkel párosulnak - megnövelhetik a határmenti területekről a másik ország területére 

ingázó munkavállalók számát. Ez az adóbevételek és vásárlóerő csökkenése miatt negatívan 
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hat a kibocsátó határrégió gazdaságára, egyúttal azonban szűkíti a befogadó térségben élő 

munkavállalók lehetőségeit is. A befogadó határrégióban letelepedett vállalatok számára 

azonban versenyelőnyt jelent, amennyiben a szomszédos ország határmenti lakosai 

alacsonyabb bérek mellett is alkalmazhatók.  

- A környezetvédelmi szabályok szigorúságában mutatkozó eltérések az erősen szennyező 

üzemek szomszédos határrégióba történő áthelyezését ösztönözhetik, növelve a térségben 

befektetett külföldi tőke mennyiségét, a gazdasági társaságokra vonatkozó törvények és a 

műszaki szabványok eltérései azonban végső soron csökkentik a külföldi befektetők 

vállalatalapítási hajlandóságát. 

Kampschulte a határ átjárhatóságát befolyásoló gazdasági tényezők közé sorolja az országok 

valutarendszere és árszintje között megmutatkozó különbségeket. Az eltérő valutákhoz 

kapcsolódó árfolyamkockázat csökkenti a vállalkozók hajlandóságát a külföldi vállalattal való 

együttműködésre és az áruforgalom volumenét befolyásolva kisebb jövedelemingadozásokat 

idézhet elő a határ menti lakosság körében. A határtérség megélhetési viszonyaira hatással 

lehetnek az országok közötti árkülönbségek is, amelynek hátterében általában az egyes 

árucsoportokra kivetett különböző mértékű adók állnak. A határrégiók közti gazdasági 

kapcsolatokat az egyes országok nemzetközi gazdasági és politikai blokkokban betöltött 

tagsága is befolyásolja. Az államhatár ellenőrző funkcióit ugyanis eltörölhetik a szervezetbe 

tartozó másik tagállam esetében, de fenntarthatják, szigoríthatják, ha a tömörülésen kívüli, 

harmadik országról van szó. Kampschulte szerint a határtérség gazdasági fejlettsége 

szempontjából az ország általános gazdasági fejlettsége meghatározó. A határ menti terület 

gazdasága ugyanis erőteljesen függ a nemzeti központoktól. A külső hatásoknak való 

nagyobb kitettség miatt a gazdasági recesszió hatásai is elsőként és fokozott mértékben a 

határtérségekben jelentkeznek.  

Az átjárhatóságot befolyásoló tényezők harmadik csoportja a határ konkrét fizikai 

megjelenésével kapcsolatos. Minden folyamat, amellyel a földrajzi kutatás foglalkozik, 

háromdimenziós térben megy végbe, amelyhez negyedik dimenzióként társul az idő. A határ 

ezt a tér-idő rendszert megszakítja. Ebben az összefüggésben beszélhetünk 

„határellenállásról”, amely a határ fizikai akadályként való észlelése miatt jelentkezik és 

mindenekelőtt pszichológiai hatást gyakorol a gazdasági szereplőkre. A határon átnyúló 

tranzakciók esetében ezért a lakóhely/telephely és a célterület közötti tényleges távolság 

mellett a határon eltöltött várakozási időt, a határátlépési formalitásokat is tekintetbe kell 

venni, ami pótlólagos költségeket és időbefektetést jelent, ezáltal a gazdasági szereplők 

számára megnöveli a valóságos távolságot. A „határellenállás” a határ ellenőrző funkciójától 
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függetlenül is érzékelhető, pl.: hiányos közlekedési összeköttetések, országonként eltérő 

közúti tarifarendszer stb. formájában. 

Az államhatár tényleges átjárhatóságára pszichológiai tényezők is hatással vannak. Meg kell 

azonban különböztetnünk a nyelvi különbségeken alapuló korlátokat azoktól a gátló 

tényezőktől, amelyek többé vagy kevésbé öntudatlanok és az eltérő mentalitás, társadalmi 

normák és szokások valamint előítéletek hívják elő őket. A nyelvi különbségek szűkítik a 

gazdasági szereplők mozgásterét és az emberi kapcsolatokat illetve a szomszédos országgal 

lakóival kapcsolatos előítéleteket is negatívan befolyásolják. Az eltérő mentalitás illetve 

fogyasztói szokások pedig egyes ágazatok számára jelenthetnek jövedelmi, költségbeli, és 

termelési hátrányokat (bizonyos termékek a határ túlsó oldalán nem találnak piacra, mások 

ellenben nem szerepelnek az árukínálatban). 

A határ átjárhatóságát befolyásoló tényezőcsoportok sokrétűen összefonódnak, ami azt 

eredményezi, hogy majdnem lehetetlen a határtérség fejlettségét elkülönített tényezőkre 

visszavezetni. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok egymást kölcsönösen kiegészítő 

cserekapcsolatokon vagy regionális egyenlőtlenségeken (jóléti, vásárlóerőbeli, ár- és 

bérkülönbségek) alapulnak, az együttműködés mértékét tehát döntően befolyásolja a 

szomszédos régiók fejlettségi szintje. A határ elválasztó hatását csökkenti, ha a határ mindkét 

oldalán egyforma mértékben fejlett a gazdasági-társadalmi rendszer, kiegyenlített a 

népsűrűség, nincsenek nyelvi akadályok illetve az együttműködéshez való hozzáállás 

alapvetően pozitív. A határ elválasztó hatásait azonban növeli a lakosság és a döntéshozók 

egyoldalú nemzeti gondolkodása, az érintkező területek különböző társadalmi, gazdasági és 

infrastrukturális fejlettsége, valamint a határtérség nemzeti centrumokhoz viszonyított 

periférikus helyzete. Meg kell állapítanunk, hogy a határ átjárhatóságát befolyásoló politikai 

és gazdasági tényezők között sok külső tényező van, amelyek az államok vagy a nemzetközi 

szervezetek kompetenciájába tartoznak, tehát a határtérségnek az abból származó problémák 

megoldására semmilyen vagy majdnem semmilyen közvetlen befolyása nincs. Összefoglalva 

megállapítható, hogy a határ hatásainak elemzésekor különbséget kell tenni egyrészt az egyes 

határtípusok (nyitott, zárt és részben nyitott), másrészt a térbeli dimenzió (határtérségen 

belüli, a határon átnyúló kapcsolatokra gyakorolt, illetve nemzeti és nemzetközi hatások) 

között és figyelembe kell venni a különböző hatások gazdasági, társadalmi, kulturális 

fejlődésre gyakorolt következményeit is. (Kampschulte 1999, p.24-26.) 
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4. Az államhatárok határtérségek gazdasági fejlettségére gyakorolt hatásai 

 

A közgazdaságtudományon belül a gazdaság működésének alapvető térbeli 

törvényszerűségeit elsősorban a regionális gazdaságtan vizsgálja. A regionális gazdaságtanon 

belül a közgazdaságtan alapvető felosztásához hasonlóan két nagy kérdéskört lehet 

elkülöníteni: a gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásával és a gazdasági szereplők 

(vállalatok, közszolgálati egységek, háztartások) térbeli működésének jellemzőivel foglalkozó 

regionális mikroökonómiát, illetve a gazdasági teljesítmény szintjének térbeli ingadozásait, az 

egyes régiók gazdasági növekedését és fejlődési problémáit vizsgáló regionális 

makroökonómiát.16 (Lengyel-Rechnitzer 2004, p.54.) 

A különböző elméleti irányzatok osztályzása önmagában is számos problémát vet fel, a 

helyzetet azonban az is nehezíti, hogy a nemzetközi határok hatásainak vizsgálata, a 

határrégiók gazdasági fejlődésének elemzése csak az elméletek marginális elemét jelenti. 

Ennek ellenére a határok szerepének megváltozása a regionális gazdaságtanban jól nyomon 

követhető: míg a klasszikus szerzők a határt szigorú elválasztó elemként definiálták, addig az 

újabb elméletekben a határ menti térség (főleg a hátrányból előnnyé alakítható adottságai 

révén) potenciális fejlődési zónaként jelenik meg. Az ötvenes évek kezdetétől ugyanis az 

elemzésekre egyre nagyobb hatást gyakorol a nemzetközi kereskedelem liberalizációja és 

regionális gazdasági integrációk (pl.: EGK/EK/EU) megalakulása, amelyek a határok 

nyitottabbá válását eredményezik. (Rechnitzer, in: Nárai-Rechnitzer 1999, p.13.) 

 

 

4.1 Telephelyelméletek  

 

Az első telephelyelmélet Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) nevéhez kötődik, aki a 

mezőgazdasági termelés térbeli szerkezetéről fogalmazott meg alapvető gondolatokat az ipari 

forradalom korára illetve az azt megelőző időszakra vonatkozóan. Thünen modelljében 

egymástól elszigetelt államokat tételez fel, így felmenti magát az alól a kötelezettség alól, 

hogy az államhatárok hatásait elméleti fejtegetéseiben figyelembe vegye. (Kampschulte 1999, 

p.27.) A telephelyelméletek következő fejezetekben bemutatott képviselői – Thünennel 

ellentétben - foglalkoznak ugyan a határ gazdasági tevékenységekre gyakorolt hatásaival, de 

                                                 
16 A nemzetközi szakirodalom a regionális mikroökonómiát sok esetben telephelyelméletnek nevezi, mivel 
középpontjában elsősorban a vállalatok telephelyválasztási döntései állnak. A regionális makroökonómia 
középpontjában a regionális gazdasági növekedés elméletei állnak. 
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egyikük sem alkotott szisztematikus elméletet a határrégiókra vonatkozóan. A gazdasági és 

politikai körülmények, amelyek között munkáik napvilágot láttak, döntően befolyásolták azt, 

ahogyan a határmenti régiók helyzetét látták. A határtérségeket mindkét szerző (August Lösch 

és Walter Christaller) kedvezőtlen, az országos átlaghoz képest alacsonyabb fejlettségű 

térségnek tartja, hiszen a két világháború közötti időszakban politikai instabilitás jellemezte 

őket és a határok elsősorban akadályokat jelentettek a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok 

számára.  

 

 

4.1.1 A központi helyek elmélete 

 

Walter Christaller (1893-1969) német földrajztudós a központi helyek 1933-ban kidolgozott 

elméletével a városhierarchia kialakulását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások optimális 

térbeli vonzáskörzetét próbálta magyarázni. Christaller szerint a gazdaságban számtalan 

tevékenység létezik és ezek piaci területe különböző. Az ellátott funkciók száma és fontossága 

szerint a települések hierarchiába sorolhatók, ahol a magasabb kategóriába tartozó település 

bizonyos funkciókat elvégez a szomszédos, alacsonyabb kategóriába tartozó települések 

számára is. Az elmélet szerint a magasabb szinten lévő, azaz többfunkciós települések piaci 

területe hatszög alakú. A hatszögek sarkaiban találhatók az eggyel alacsonyabb funkciójú 

települések, amelyek piaci területe szintén hatszögű hálót alkot, a csúcspontokban a még 

alacsonyabb funkciójú településekkel. A hatszögű hálók az adott tevékenység iránti keresletet 

kielégítve tökéletesen lefedik a síkot. (Lengyel-Rechnitzer 2004, p.155-156.) 

Christaller elsősorban a központi helyek által kínált javakat és szolgáltatásokat vizsgálja. 

Minden központi hely egy kiegészítő régiót lát el, amelynek kiterjedése a kínált javakkal 

arányos, a javak központiságának foka pedig meghatározza a központi hely elhelyezkedését a 

hierarchikus rendszerben. A központi helyek rendszerének kialakulására három alapelv hat 

egyidejűleg: a piac, a közlekedés és az elválasztás elve. A piac egy általános térbeli elv, a 

kommunikációs struktúrák (közlekedés) szerveződése ezzel ellentétben lineáris. A két 

gazdasági jellegű elvvel szemben az elválasztás elve társadalmi-politikai jellegű, nem a 

gazdasági ésszerűség, hanem az államhatalom fennhatósága alapján értelmezhető. Christaller 

a politikai határra az elválasztás elvének kifejeződéseként tekint, amely védelmi funkciói által 

módosítja a központi helyek térbeli megoszlását. Egy nemzetgazdaság belsejében a központi 

helyek nagysága, a köztük lévő távolság valamint a központi javakat és szolgáltatásokat 

meghatározó egyéb tényezők többsége (pl.: a kereslet szerkezete, az árak, a bérek, az 
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adórendszer és a távolság költségei) egyformák. A határt átlépve azonban e változók 

mindegyike módosul, ami megváltoztatja a központi helyek elhelyezkedését, méretüket, 

egymástól való távolságukat.17 

Vannak olyan központi javakhoz kötődő tényezők is, amelyekre nem igaz, hogy a nemzeti 

területen belül egyformák. Ilyen például a tőke megtérülése, amely a kamatlábakba 

bennfoglalt pótlólagos kockázat miatt a határrégióban alacsonyabb. A határrégiók tehát a 

nagyobb politikai kockázat miatt hátrányos helyzetben vannak az adott ország beljebb 

elhelyezkedő központi helyeihez képest. (Kampschulte 1999, p.29-30.) Az államhatárok 

másik hatása, hogy elszakítják a határ mentén fekvő központi helyektől hagyományos 

kiegészítő piaci területeiket, mivel a kínált javak és szolgáltatások szabad áramlásának 

akadályozása és megdrágítása miatt a határ túlsó oldalán fekvő terület már nem tekinthető a 

határ innenső oldalán fekvő központi hely kiegészítő piaci területének. Christaller szerint a 

határváltozások ezért a központi helyek rendszerének jelentős anyagi veszteségekkel járó 

átalakulását eredményezik, melynek a következményei az alábbiakban foglalhatók össze: 

- a határ mentén fekvő központi hely jelentősége a kiegészítő piaci területek elvesztése miatt 

csökken, ugyanis a javak és szolgáltatások változatlan kínálata, de csökkenő kereslete a 

rendelkezésre álló jövedelem és a tőkemennyiség csökkenését vonja maga után; 

- a határ túlsó oldalán a lakosság központi javakkal és szolgáltatásokkal való ellátottsága nem 

kielégítő, ezért több alacsonyabb szintű központi hely pótolja a határ innenső oldalán fekvő 

központi helyet, tehát a különböző szintű központi helyek száma megsokszorozódik. 

Az elválasztás elvének jelentősége az ipari forradalom után csökkent, helyét fokozatosan a 

közlekedés által meghatározott szerveződési elv vette át. A politikai határok eltűnését 

érzékelve Christaller úgy gondolta, hogy a központi helyek kialakulását a piac gazdasági 

logikája fogja meghatározni. Összességében elmondható, hogy Christaller elmélete szerint a 

határrégióban elhelyezkedő központi helyek kedvezőtlen helyzetben vannak. Egyrészt a 

határrégiókhoz kötődő nagyobb politikai kockázat a beljebb elhelyezkedő központi helyekhez 

képest magasabb kamatlábakat eredményez, másrészt a határrégióban lévő központi helyek el 

vannak vágva hagyományos piaci területük egy részétől. A hátrányokat azonban néhány 

gazdasági és intézményi tényező ellensúlyozza. Előfordulhat például, hogy a határ a 

kiegészítő piaci terület hiánya ellenére telepítő tényezővé válhat, mivel előmozdíthatja a 
                                                 
17 „But the moment one crosses the border of such a national economy (state) and enters another national 
economy, one observes an important difference…where the political border is simultaneously a national border, 
not only the structure of the population but also the schedule of demands and other variables change…the values 
and the measures of sizes, etc., which are the determining bases of central places, will be different on each side 
of a border. That is, the distance between the central places and the size-types of central places and their 
progression will gave different basic measures.” (Christaller 1966, p.123) 
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tranzittevékenységek fejlődését.18 Ennek a pozitív hatásnak annál nagyobb az esélye, minél 

szilárdabb a politikai helyzet. Politikai instabilitás esetén azonban a pozitív hatások 

megsemmisülnek és megnövekszik a határtérségekhez kapcsolódó kockázat.19 Christaller 

megállapítja azt is, hogy a határhoz közeli központi helyek annyiban kivételes helyzetet 

foglalnak el, amennyiben jelentőségüket kevéssé a közvetlen környezetük, hanem sokkal 

inkább a világgazdasági folyamatok határozzák meg. (Jeanneret 1984, p.19-20.) 

 

 

4.1.2 Lösch térgazdasági elmélete 

 

August Lösch német közgazdász (1906-1945) 1940-ben megjelent munkájában 

továbbfejlesztette és az ipari telephelyekre terjesztette ki a Christaller nevéhez fűződő 

központi helyek elméletét. Lösch az ipari telephelyszerkezet kialakulását három fázisra 

vezette vissza. Egyféle termékre vonatkozó példájában felvázolja, hogy az önellátó családi 

gazdaságokból hogyan jött létre modern árutermelő gazdaság. Elmélete során egyenletes 

népsűrűséget, a piaci szereplők racionalitását és tökéletes versenyt feltételezett, valamint azt, 

hogy a telephelyeken csak egyféle tevékenységet folytatnak. Az első szakaszban az adott 

területre odatelepül egy üzem és az önellátó családi gazdaságok számára elkezd gyártani egy 

terméket. A telephely körül kialakul egy természetes piacterület, amely kör formájú és addig 

terjed, amíg a termék szállítási költsége alacsonyabb, mint a profitja. A második szakaszban 

újabb vállalkozók kezdik el ezt az árutermelő tevékenységet és a sík le nem fedett területén 

telephelyeket hoznak létre, amelyek körül szintén kialakulnak maximális profitot biztosító kör 

alakú piacterületek. A harmadik szakaszban a piacterületek kezdik átfedni egymást és 

egymáshoz nyomódnak egészen addig, míg hézagmentesen le nem fedik a területet. Térbeli 

egyensúly jön létre, mivel olyan árak alakulnak ki, amelyek mellett a kereslet és a kínálat 

megegyezik egymással. A piackörzetek eleinte körök, később hatszögekké válnak. Mivel a 

valóságban sokféle terméket gyártanak, Lösch szerint termékféleségenként más-más sugarú 

piacterületek jönnek létre, ezért a térben többféle (hatszögekből álló, de eltérő méretű és 

különböző központú) háló alakul ki. (Lengyel-Rechnitzer 2004, p.155.) 
                                                 
18 „All such connections of the border place with the foreign country, together with the development of trading 
activity at the border, the storage of goods, the collections of duties on goods, and the earnings derived from 
them, strengthen the importance of the border place, even though it has no, or almost no, complementary 
region.” (Christaller 1966, p.46.) 
19 „Near unstabilized borders, the central places will have, therefore, small complementary areas and will show 
limited development; central places near stabilized borders, on the other hand, will have, as a rule, greater 
development, since the border traffic stimulates action. To an even greater extent, these same factors (stable or 
unstable borders) influence the price of insurance and the amount of depreciation.” (Christaller 1966, p.96.) 
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Lösch foglalkozott a határok piaci területek kialakulására gyakorolt hatásaival is. Elemzése a 

határok gazdasági és politikai dimenziója közötti különbségtételen alapul. A politikai határok 

a gazdasági határoknál szélesebbek. A határok mindkét fajtája megszakítja a piacterületek 

hálózatát, hatásaik mégis különbözőek: a német földrajztudós Friedrich Ratzel fogalmait 

kölcsönvéve Lösch az üres terek betöltésére hajlamos gazdasági határokat „varratnak” a 

politikai határokat pedig „szakadéknak” tekinti, amelyek növelik a „lyukak” számát a piaci 

területek hálózatában. (Jeanneret 1984, p.14-15.) Az államhatárok Lösch véleménye szerint is 

gazdasági veszteségeket okoznak, mivel szétszakítják az elméletileg összetartozó piaci 

területeket. A politikai határok ugyanis egybeesnek a vámhatárokkal, a nemzeti határokkal 

(nyelvi, szokásbeli különbségek) és az adminisztratív határokkal, amelyek megnehezítik a 

piaci terület határon túlra való kiterjesztését, így a határrégióban található telephelyek csak a 

határ egyik oldalára korlátozódó hiányos piaccal rendelkeznek. (4. ábra) A vállalatok ezért 

nem telepednek a határ közelébe, hanem piaci területük megnövelése érdekében inkább attól 

távolabb fognak elhelyezkedni. A határrégiókba így csak viszonylag kevés számú és kis piaci 

területet igénylő gazdasági tevékenység települ, a meglévő telephelyek egy része bezár, más 

része az ország belsejébe vagy a magas vámok kikerülése érdekében a szomszéd ország 

határmenti területeire költözik (ennyiben a nemzeti politikai határok telepítő tényezőt is 

jelenthetnek).(Niebuhr-Stiller 2004, p.5.)  

 

4. ábra: A határ piaci területre gyakorolt hatásai 

 

 
Forrás: Niebuhr-Stiller 2004, p.5. 

határ 

az igényelt piaci terület 
az elért piaci terület 
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A politikai határok negatív hatása a kishatármenti kereskedelmi forgalomban is 

megmutatkozik. A vámok áron belüli aránya jelentős, a határátkelési formalitások és a kevés 

számú határátkelőhely pedig elbátortalanítja a kisvállalkozókat. Lösch végül megállapítja, 

hogy a politikai és gazdasági határok negatív hatásai összeadódnak. A határ menti ritkán 

lakott térségekben a rendelkezésre álló javak kínálata is szerényebb az árak pedig a nagyobb 

szállítási költségek és a kevésbé erős verseny miatt magasabbak, mint máshol.20 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a telephelyelméletek bemutatott képviselői a határokat 

a gazdasági fejlődést gátló tényezőkként jellemzik. Ennek megfelelően elemzéseikben a 

határtérségek perifériákként, az országos átlaghoz képest alacsonyabb fejlettségű, elmaradott 

térségekként jelennek meg.  

 

 

4.2 A polarizációs elméletek határtérségek fejlettségére vonatkozó megállapításai 

 

A regionális gazdasági növekedést magyarázó elméletek az országon belüli kisebb egységek 

(régiók, városok) fejlődését vizsgálják, és azt próbálják megállapítani, hogy mely tényezők 

idézik elő egyes országrészek fellendülését illetve leszakadását, azaz a gazdaság területileg 

egyenlőtlen fejlődését. Az egyes kutatók különböző tényezők fontosságára hívják fel a 

figyelmet, elméleteik mögött tehát sajátos szemlélet húzódik meg, amely meghatározza a 

vizsgálat súlypontjait, megjelöli az elemzésre kerülő tényezőket és behatárolja az értelmezés, 

felhasználás tereit is. A modellek ennek következtében nem lépnek fel az egyetemesség 

igényével, egy-egy növekedési tényező kiemelésével csupán részleges magyarázatot adnak a 

területi folyamatok mozgatórugóira. A regionális gazdasági növekedés elméletein belül 

alapvetően két megközelítést különböztethetünk meg: a neoklasszikus modelleket, amelyek a 

területi különbségek kiegyenlítődését feltételezik és a polarizációs elméleteket, amelyek 

szerint nem következik be az egyensúly, sőt a régiók közötti fejlettségi különbségek 

jelentősen nőnek. (Lengyel-Rechnitzer 2004, p.) Mivel a neoklasszikus elméletek a teret 

inkább pontszerűen értelmezik, kiinduló feltételezéseik ritkán teljesülnek a valóságban, ezért 

                                                 
20 „In other respects, state and economic boundaries have the same results: the market areas in their vicinity are 
larger, and therefore less noumerous. The seam at the boundary gives more or less the impression of a wasteland, 
in so far as it is less thickly populated and many products can be obtained only from a distance or not at all. 
Prices are higher, partly because there is less competition. Boundaries cause economic losses, and doubled 
boundaries, economic and political, mean double losses.” (Lösch 1954, p.205.) 
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disszertációmban elsősorban a polarizációs elméletek határral kapcsolatos megállapításait 

mutatom be. 

A polarizációs elméletek a regionális fejlődés természetét a fejlődési különbségek 

növekedésében látják. Megközelítésük a François Perroux (1903-1987) francia közgazdász 

által 1955-ben kidolgozott növekedési pólusok elméletén alapul. Perroux véleménye szerint a 

gazdaságban léteznek ún. motorikus egységek, amelyek az egész gazdaság számára 

növekedési pólusként szolgálnak. A gazdaság új erőforráscentrumai lehetnek vállalatok, 

vállalatcsoportok illetve ágazatok és egész gyártási ágak is. Perroux „gazdasági térről” beszél, 

nem érinti a növekedési pólusok regionális elrendeződését, ám az elmélet szinte 

kikényszerítette az összefüggések földrajzi térben való értelmezését. (Lengyel-Rechnitzer 

2004, p.277., 285.) 

A növekedési pólus elmélet területi dimenziójának megalkotása egy másik francia 

közgazdász, Jacques Raoul Boudeville (1919-) nevéhez fűződik. Véleménye szerint az ágazati 

polarizáció egyúttal regionális polarizációt is eredményez, a vezető ágazatok ugyanis 

bizonyos területekre, régiókba koncentrálódnak. A dinamikus ágazatok a gazdasági 

potenciállal rendelkező régió középpontjában helyezkednek el, de az agglomerációs hatások 

révén fejlődést indukálnak a hierarchia alacsonyabb szintjén lévő településeken is, ennek 

következtében a régió gazdasága az átlagosnál gyorsabban növekszik. Boudeville – hogy a 

területi növekedési növekedési pólusoktól megkülönböztesse - növekedési centrumoknak 

nevezi ezeket a régiókat. (Lengyel-Rechnitzer 2004, p.285.) 

Boudeville főműve21 1972-ben, tehát az európai közös piac kialakulásával egyidőben jelent 

meg, ami magyarázatot ad arra, hogy a határok természete és a határrégiók miért töltenek be 

fontos szerepet elemzésében. Boudeville a politikai határok három típusát különböztette meg: 

- a természetes akadályok által képezett határok: ezek a régiók alapvetően egységet alkotnak, 

amelyet egy természetes választóvonal (pl.: hegygerinc, ld. Pireneusok, Alpok) különböző 

nemzetiségű terekre oszt szét; 

- a történelmi határok politikai szempontból osztanak ketté egy természetes akadályok nélküli 

gazdasági fejlődési zónát 

- a tengeri határok, amelyek egyszerre jelentenek akadályt és vonzerőt a gazdasági 

tevékenységek számára. 

                                                 
21 J. Boudeville (1972): Aménagement du territoire et polarisation, Editions M.-Th. Genin, Librairies 
Techniques, Paris 
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A határok mindhárom esetben akadályozzák a városi fejlődési pólusokból kiinduló hatások 

terjedését, a szomszédos országok különböző intézményi struktúrái közötti érintkezést, ezáltal 

a határrégiók elmaradott területekké válnak, amelyet alacsonyabb munkabérek jellemeznek. A 

határrégiók azonban felülmúlhatják fejlődési gátjaikat és integrációs pólussá válhatnak. Ez azt 

jelenti, hogy a különböző gazdasági rendszerek (az európai országok esetében ipari és városi 

hálózatok), amelyeket a politikai határok eddig mesterségesen elválasztottak egymástól, újra 

kapcsolatba léphetnek egymással. Az integráció azonban csak akkor lesz sikeres Boudeville 

szerint, ha a térség gazdaságában többnemzetiségű húzóágazatok vannak, ami gazdasági 

növekedést indukál, illetve ha a szomszédos országok érdekei, célkitűzései egybeesnek. Az 

integrációs pólusok különböző formát ölthetnek, Boudeville szerint azonban legáltalánosabb 

formájuk háromszög alakú (pl.: Basel-Mulhouse-Freiburg fejlődése a német-francia-svájci 

határon). (Jeanneret 1984, p.31-32.) 

René Gendarme (1920-2006) hetvenes években megalkotott elemzésére szintén a polarizációs 

elméletek voltak hatással. Gendarme szerint az önkényes módon kijelölt mesterséges 

határvonalak negatív hatással vannak a határrégiók fejlődésére, mivel az eredetileg 

összetartozó területi egységet két különálló részre osztják. A termelési tényezők közül a tőke 

elkerüli a politikai kockázattal bíró térségeket és inkább az ország belseje felé irányul, így a 

határrégiók egyoldalú gazdasági szerkezetű elmaradott területekké válnak. Gendarme 

véleménye szerint határrégiók nem tudnak egyértelműen előnyt húzni a 

méretgazdaságosságból és az externáliákból, ezért hiányos fejlődési pólusként funkcionálnak. 

Ez az alábbi okokra vezethető vissza: 

- a vámok korlátozzák a piacok kihasználását 

- a határ nem teszi lehetővé a területek kiegészítő jellegének kihasználását  

- a közlekedési infrastruktúra nem sugaras szerkezetű, hanem egymással versengő 

- lehetetlen a rendelkezésre álló munkaerőben rejlő lehetőségek teljes kihasználása (pl.: a 

szabad letelepedés tilalma és a diplomák el nem ismerése miatt) 

A közös piac azonban lehetővé teszi az eredetileg összetartozó régiók újraalakulását. 

Gendarme úgy gondolja, hogy a térség elszakított részei között meginduló új kapcsolatok 

kezdetben pozitív, terjedési hatásokat eredményeznek, később azonban az eltérő fejlettségű 

határterületek közti integráció negatív következményekkel jár, mert a polarizációs hatások 

felerősödéséhez vezet. A pénzügyi rendszerek különbözősége ezt még jobban felerősíti, ami 

szükségessé teszi a nemzeti gazdaságpolitikák harmonizációját. (Gendarme 1970, p.901-904.) 

1982-ben Gendarme újragondolta 1970-ben a határrégiók fejlődéséről megalkotott elméletét. 

Ebben a cikkében a terjedési (spread) hatások fogalma majdnem teljesen eltűnik. Gendarme 
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véleménye szerint a határrégiókban a Közösség belső különbségei (pl.: regionális politika, 

pénzügyi ingadozások) felerősödnek. Gendarme a polarizációs elméletektől eltávolodva 

azokat a politikai akadályokat hangsúlyozza (pl.: tagországok közötti határformalitások, 

mennyiségi korlátozások stb.) amelyekkel az európai integrációnak a közös piac megalkotása 

ellenére abban az időben még mindig szembe kellett néznie. (Jeanneret 1984, p.33-34.) 

Niles Hansen ugyancsak a növekedési póluselméletek logikáját alkalmazva arra a 

következtetésre jutott, hogy a határ gátolja a központból a vonzáskörzetre irányuló diffúziós 

hatásokat, tehát akadályozza az innovációk terjedését. A centrum így nem tudja kihasználni a 

méretgazdaságosságból és az agglomeratív tényezőkből következő előnyeit. A határok 

megnyitásával azonban ezen akadályok megszűnnek és a diffúziós folyamatok újraindulásával 

a centrumtérség erősíti pozícióját és fejlődésnek indul. Hansen kiegészítette a koncepcióját 

azzal, hogy a gazdasági fejlődés megindulása a határrégiókban erősen függ a centrum-

periféria viszonytól, a centrumok elérhetőségétől, illetve a szomszédos határrégió gazdasági 

fejlettségétől. A határok megnyitásával a centrumhiányos vagy centrumtól távoli területek 

periférikus helyzete megmarad, mivel a centrumok egymás kiegészítő erőforrásait keresik, így 

elsőként a centrum-centrum kapcsolatok erősödnek. Viszont éppen az eltérő gazdasági 

körülmények (árrendszer, kínálat, fogyasztási szerkezet, erőforrásokkal való ellátottság) 

megindíthatják a határrégiók és központjaik aktivitását, megkezdődhet a specializálódás 

bizonyos tevékenységekre. (Rechnitzer, in: Nárai-Rechnitzer 1999, p.12.) 

 

 

4.3 Határok és határrégiók a globalizáció korában 

 

Ahogy az előző fejezetekből kiderül, a klasszikus szerzők a határt a vámok és különböző 

mennyiségi korlátozások miatt a gazdasági fejlődést gátló elválasztó elemként definiálták. Az 

átmeneti vagy állandó politikai instabilitás miatt a határok fogalmához magas szintű kockázat 

is társult, amely távol tartotta a beruházásokat, a határtérségeket ezért az országos átlaghoz 

képest alacsonyabb fejlettségű területekként tartották számon. A hatvanas évektől azonban 

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában átfogó politikai-gazdasági változások mentek 

végbe, amelyek új lehetőségeket teremtettek a határtérségek számára a periférikus helyzetből 

való kitörésre, belső endogén növekedési forrásaik felkutatására és aktivizálására. A 

változások az alábbi folyamatokra vezethetők vissza: 

- a szabadpiaci politikák növekvő elfogadottsága (a globális szabadkereskedelem eszméinek 

terjedése, a regionális kereskedelmi blokkok megalakulása) 
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- a technológiai innovációk terjedése, a kommunikációs és információs szektor dinamikus 

fejlődése: az információs hálózatok lehetőséget adtak arra, hogy a telephelyek elhelyezkedését 

alapvetően már ne a földrajzi közelség, hanem egyéb feltételek (pl.: termelési és 

infrastrukturális költségek) határozzák meg 

- a termelés átalakulása, a hagyományos termelőágazatok (ipar, mezőgazdaság) helyett a 

szolgáltató és az információs szektor felértékelődése, a kis- és középvállalkozások szerepének 

növekedése 

- a területi gazdasági szerkezet megváltozása: a hetvenes években megindult ipari 

struktúraváltás eredményeként az anyagi termelést a tradicionális központokból kihelyezték 

az alacsonyabb költségű periférikus régiókba, mert a centrumok nem voltak képesek 

erőforrásokat biztosítani a növekedéshez 

- a kormányzati funkciók decentralizálása következtében a regionális szint szerepének 

felértékelődése a hetvenes évektől kezdődően (Clement 1996, p.46.; Rechnitzer, in: Nárai-

Rechnitzer 1999, p.13.) 

 

 

4.3.1 Az új gazdaságföldrajz 

 

Az új gazdaságföldrajz a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedésével foglalkozik és a 

regionális különbségeket endogén telephelyi döntésekkel magyarázza. A gazdaságföldrajz 

nagy hatású modellje Paul Krugman (1953- ) nevéhez fűződik, de napjainkig több új 

gazdaságföldrajzi modell fejlődött ki, amelyek abban hasonlítanak egymáshoz, hogy a 

hagyományos regionális tudomány és az új kereskedelemelmélet elemeiből építkeznek. 

A kilencvenes évek elején megalkotott elmélet szerint a térbeli egyensúly a vállalatok, a 

munkavállalók (fogyasztók) döntéseinek eredményeképpen alakul ki. A munkavállalók és a 

vállalatok térbeli eloszlása a centripetális, azaz a gazdasági tevékenységek földrajzi 

koncentrációját előmozdító és a centrifugális, vagyis a gazdasági tevékenységek földrajzi 

szóródását eredményező erők viszonylagos erősségétől függ. Ha a centripetális erők 

dominálnak, akkor a munkavállalók és a vállalatok egyenlőtlenül oszlanak meg a térben. 

Ebben az esetben alakulnak ki a gazdasági tevékenységek sűrűsödési pontját jelentő 

agglomerációk, illetve olyan régiók, ahol csak néhány vállalkozás van, ipari tevékenység 

pedig egyáltalán nincsen. A centrifugális hatások az immobil termelési tényezők és a nem 

kereskedelemképes (non tradable) javak (pl.: lakások) viszonylagos szűkösségén és az 

agglomerációs hátrányokon alapulnak. 
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A globális gazdaságban a centrum-periféria viszony kialakulásának és fenntartásának 

irányába Krugman szerint két centripetális (a gazdasági tevékenységek földrajzi 

koncenrtációját eredményező) erő hat: a vállalatok igénye arra, hogy a nagyobb piac 

közelében helyezkedjenek el, valamint a munkások igénye arra, hogy hozzáférjenek a többi 

munkás által termelt javakhoz. Ezzel szemben egyetlen centrifugális erő azonosítható: a 

vállalatok azon törekvése, hogy a periférikus területeket is elláthassák. A gazdasági 

tevékenységek földrajzának legfontosabb tényezője tehát a koncentráció, a globális 

gazdaságban agglomerációk alakulnak ki. (Krugman 2003, p.123.)  

Számos, a termeléssel és a fogyasztással összefüggő előre- és visszaható kapcsolatnak 

köszönhetően ugyanis a viszonylag széles hazai piacnak pozitív hatása van a vállalkozás 

profitjára és a fogyasztók hasznára. A munkavállalók azért részesítik előnyben a széles 

piacokat, mert a fogyasztási javak nagy száma és könnyű hozzáférhetősége révén 

reáljövedelmük is emelkedik (előreható kapcsolat). A nagy piac közelében pedig a vállalatok 

is könnyen elérhetik a félkész és végtermékek vásárlóit, amelynek pozitív hatása van az 

általuk relizált profitra (visszaható kapcsolat). A vállalatok azért is agglomerálódnak térben, 

hogy könnyen elérjék a közvetítő inputok szállítóit, ezáltal szállítási és termelési költségeket 

takaríthatnak meg (előreható kapcsolat). A visszaható és előreható kapcsolatok az 

agglomeráció önmegerősítő folyamatát idézhetik elő, mert a nagyobb piac ott van, ahol a 

vállalkozások és munkavállalók agglomerációja már létezik. A reálbérekben és a gazdasági 

tevékenységek koncentrációjában megmutatkozó nagy különbségek következtében nagy 

különbségek alakulnak ki az ipari centrum és kevésbé fejlett hátországa között. 

Az interregionális kereskedelmi költségek és a vállalatok és munkavállalók feltételezett 

mobilitása jelentősen befolyásolja a centrifugális és a centripetális erők közti kapcsolatot. 

Mivel az integráció érinti a nemzetközi szállítási költségeket és megkönnyíti a határon 

átnyúló tényezőáramlást, megváltoztathatja a térbeli egyensúlyt. Az integráció térbeli hatásait 

illetően két dolog egyértelműen kiderül: 

- a nemzetközi kereskedelmi költségek csökkenése és a határon átnyúló munkaerőáramlás 

liberalizálása nemzetközi szinten hat a centripetális és centrifugális erők egyensúlyára. Az 

integráció módosítja a népesség és a gazdasági tevékenységek országok közötti megoszlását. 

- a nemzetközi kereskedelmi költségek csökkenése nemzeti szinten is hat a centripetális és 

centrifugális erők egyensúlyára, mivel a külföldi piacok fontossága nő a vásárlók és a 

szállítók számára. Az integráció tehát módosítja a népesség és a gazdasági tevékenységek 

országon belüli megoszlását is. 
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Az integráció hatására csökkenő kereskedelmi költségek és a tényezőáramlás liberalizációja 

munkaerőáramlást idézhet elő az országok között. A nemzetközi munkaerőáramlás 

módosíthatja a nemzeti tényezőellátottságot és ebből következően az ipari tevékenységek 

nemzetközi elhelyezkedését. Míg zárt gazdaságon belül a gazdasági tevékenységek 

elhelyezkedése erőteljesen befelé irányul, addig egy nyitott gazdaságban ez részben kifelé 

irányulóvá válik. A hazai piac kevésbé lesz fontos és a hazai központok vonzása csökken, ami 

a gazdasági erőforrások országon belüli újraelosztását eredményezheti a korábbi centrumoktól 

új helyek irányába. A kérdést, hogy vajon a belső földrajz újraszerveződése előnyös-e a 

határrégiók számára a modellek hivatalosan nem tárgyalják, mindazonáltal a szakirodalom 

úgy hivatkozik rájuk, mint amelyek magukban foglalják, hogy az integrációnak köszönhetően 

a nemzeti szempontból periférikus elhelyezkedésű belső határrégiók az integráción belül 

központi fekvésűvé válnak, piaci potenciáljuk megnövekszik, ami pozitív változásokat idéz 

elő e térségek fejlődésében. (Niebuhr-Stiller 2002, p.6-8.) A határtérségek az integráció révén 

közvetlen gazdasági előnyökre, egyben a határgazdaságból származó komparatív előnyökre is 

szert tehetnek, amelyek a következő elemekből állnak: 

- alacsonyabb tranzakciós költségek: a szállítási, raktározási, logisztikai költségek a 

határrégióban mérsékeltebbek, hiszen közelebb vannak a szomszédos piacokhoz és azok 

központjaihoz 

- a természeti erőforrások (pl. bányakincsek, vízenergia) közös kihasználása illetve a határon 

átnyúló környezeti problémák együttes és hatékonyabb kezelése (pl.: közös 

hulladékhasznosítás, szennyvíztisztító működtetése) 

- közjavak és stratégiai szolgáltatások esetében az erőforrások egyesítése: (pl.: repülőtér, 

egyetemek, kutatási központok, szállítási, energetikai infrastruktúra), hiszen ezáltal elérhető, 

hogy ne történjenek párhuzamos beruházások 

- a komparatív előnyök jobb kihasználása: a szomszédos országok a gazdasági szerkezetükben 

meglévő különbségek miatt más termékek, szolgáltatások kedvezőbb előállítására képesek. A 

határrégiókban ezek a termékek, szolgáltatások gyorsabban elérhetők, az itt élő gazdasági 

szereplők tehát ennek révén előnyökhöz jutnak. 

- a határrégiókban a külföldi tőkevonzó képesség is magasabb, hiszen a szomszédos országok 

termelői korábban és gyorsabban szereznek ismereteket a gazdaság működéséről és elsőként 

ezekben a régiókban telepednek meg, majd innen kezdik meg a belső térségek felé gazdasági 

kapcsolataik kialakítását. (Rechnitzer, in: Nárai-Rechnitzer 1999, p.15.) 
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A határgazdaság, mint a gazdasági együttműködés új formája számos lehetőséget nyújt a 

korábban periférikus térségek felzárkóztatásához, a határrégiók helyzetének 

felértékelődéséhez, amelyek új gazdasági centrumként funkcionálhatnak a hagyományos 

központok mellett. Az új gazdaságföldrajz modelljei esetében azonban nem csupán az 

integráció határrégiókra gyakorolt pozitív hatása az egyedül elfogadható következtetés. Ha a 

szállítási költségek nagyon alacsonyak, a vállalatok nem foglalkoznak azzal, hogy a 

határrégióba települve közel legyenek a piacokhoz és a beszállítókhoz. Továbbá az, hogy az 

integráció valójában befolyásolja-e a gazdasági tevékenységek elhelyezkedését, az 

nagymértékben függ az agglomerációs erők nagyságától is. Valójában a fent említett 

modellek merőben statikusak. A gazdasági tevékenységek mennyisége adott, a határrégióba 

tehát csak akkor települhetnek gazdasági tevékenységek, ha más régiók elveszítik azokat. 

Végső soron a nemzetközi kereskedelem költségeinek szintjétől, a munkavállalók és a 

vállalkozások mobilitásának szintjétől függ, hogy az integráció széttöri-e a korábban létező 

térbeli kereteket. (Niebuhr-Stiller 2002, p.9.) 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 90 

IV. A magyar befektetések vizsgált célpontja: Kárpátalja 

 

A mai Kárpátalja (hivatalos nevén Zakarpatszka oblaszty vagy Zakarpattya, azaz Kárpátontúli 

terület vagy Kárpátontúl) Ukrajna legnyugatibb adminisztratív egységeként mintegy 12800 

km² területen terül el az ország délnyugati csücskében. A terület egyötöde síkság, négyötödét 

a Kárpátok vonulatai borítják, amelyek természetes határt képezve elválasztják a területet az 

ország többi részétől. A térség önálló történelmi fejlődéssel és más irányú kötődésekkel 

rendelkezik, mint Ukrajna déli és keleti része, hiszen a II. világháborúig az ukrán területektől 

függetlenül fejlődött. (Kárpátalja XX. századi történelmének alakulásáról az 1. számú 

melléklet ad rövid áttekintést.) A jelenlegi hivatalos név a terület elhelyezkedését „kijevi” 

nézőpontból, Ukrajna többi megyéjéhez képest határozza meg, hiszen arra a földrajzi tényre 

utal, hogy ez az egyetlen olyan adminisztratív egység Ukrajnán belül, amely nem a 

Kárpátoktól keletre található. A Kárpátalja elnevezés, amely ugyan nem hivatalos, de a helyi 

magyar szóhasználatban mind politikai-közigazgatási értelemben, mind földrajzi 

tájegységként majd egy évszázada általánosan elfogadott, ezzel szemben „nyugati” 

nézőpontból közelít a térséghez, amikor azt a Kárpátok hegyvonulata alatt elhelyezkedő 

területként határozza meg. (Móricz 2001, p.11-12.; Jordan-Klemenčić 2004, p.19.) 

Disszertációmban a terület megnevezésére a továbbiakban a Kárpátalja megnevezést fogom 

használni, amely a Kárpátontúli Területnek nevezett ukrán közigazgatási egység teljes 

területére értendő.  

Kárpátalja területe tizenhárom kisebb közigazgatási egységre, a beregszászi, perecsenyi, 

huszti, rahói, ilosvai, szolyvai, munkácsi, técsői, nagybereznai, ungvári, nagyszőlősi, volóci és 

ökörmezői járásra oszlik. Területén tizenegy város (öt megyei jogú: Csap, Ungvár, Munkács, 

Huszt és Beregszász), tizenkilenc városi jellegű település (mezőváros, nagyközség), illetve 

579 község és kistelepülés található. A megye székhelye Ungvár (Uzshorod). Kárpátalja 

Ukrajna egyik legkisebb régiója, az ország összterületének 2,1%-án terül el. A 2012. január 1-

jei becslések alapján népessége 1,2 millió fő (az összlakosság 2,7%-a), amelynek 37%-a 

városokban, 63%-a vidéken él. A statisztikai adatok szerint a lakosságszám csupán 0,6%-kal 

csökkent 2001 és 2012 között, tehát jóval lassabban, mint országos viszonylatban, ahol 

ugyanebben az időszakban 5,8%-os volt a népességfogyás. (www.ukrstat.gov.ua) 

Kárpátalja földrajzi fekvésének kedvező adottságai közé tartozik, hogy négy Ukrajnánál 

fejlettebb uniós országgal is határos: délen Romániával és Magyarországgal, nyugaton pedig 
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Szlovákiával és Lengyelországgal,22 míg északkeleten két ukrán megye (Lviv, Ivano-

Frankivszk) határolja. Területén fontos közutak, vasutak, csővezetékek, villamosvezetékek 

húzódnak, amelyek Ukrajnát a közép-európai országokkal kötik össze. Az EU külső határa 

mentén fekvő terület gazdasági fejlődése számára lehetőségeket jelenthet a Kelet és Nyugat 

közötti kereskedelmi közvetítő (híd) szerep, ugyanakkor a schengeni határőrizeti rendszer 

bevezetése miatt fennáll az a veszély is, hogy a régió eltávolodik közép-európai 

szomszédaitól, amelyek egész történelme során fejlődési mintaként szolgáltak számára. 

Kedvezőtlen adottságnak tekinthetjük azt is, hogy a terület az országon belül periférikus 

helyzetet foglal el, a fővárostól több mint 800 km-re található, távol esik a tengerpartoktól és 

az ukrajnai iparvidékektől. (Baranyi 2009, p.108.) (5. ábra) 

 

5. ábra: Kárpátalja elhelyezkedése Kelet-Közép-Európában a XXI. században 

 

 
Forrás: Barisitz 2001, p.77. 

 

A következő fejezetben Kárpátalja gazdasági fejlődését mutatom be a XIX. századtól 

kezdődően egészen napjainkig, különös tekintettel az ezredforduló óta eltelt másfél évtized 

fejleményeire. A Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar vállalatok többsége számára ugyanis az 

ukrán megye 2000-2008 közti gazdasági teljesítménye jelentette azt a makrogazdasági 

hátteret, amelyben befektetési döntéseik megszülettek. A rendszerváltás utáni időszakot 
                                                 
22 A megyének Lengyelországgal 33,4 km, Szlovákiával 98,5 km, Magyarországgal 130 km, Romániával 205,4 
km hosszú határszakasza van. 
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tárgyaló fejezet az egyes gazdasági mutatószámok kapcsán kitér Kárpátalja más ukrán 

adminisztratív egységekhez viszonyított helyzetére is. A fejezetben ismertetem a kárpátaljai 

gazdaság magyar befektetők érdeklődésére leginkább számot tartó ágazatainak (ipar, 

mezőgazdaság,) fejlődését a rendszerváltozás óta eltelt időszakban és bemutatom a terület 

külgazdasági kapcsolatait.  

 

 

1. Kárpátalja gazdasági fejlődése 

 

Kárpátalja potenciálisan kedvező adottságai ellenére viszonylag szerény szerepet játszik 

Ukrajna társadalmi-gazdasági életében. Az ország második legkisebb megyéje csak az utolsó 

helyeket foglalja el az ukrán közigazgatási egységek között a lakosságszám, a szolgáltatási és 

mezőgazdasági termelési érték, valamint az ipari termelés volumene alapján is. Az Európai 

Unió 2004. és 2007. évi bővítése ugyanakkor a gazdasági fejlődés új perspektíváit nyitotta 

meg az EU külső határvidékévé vált terület számára. Disszertációm következő részében 

Kárpátalja gazdaságtörténeti fejlődését mutatom be vázlatosan a XIX. századtól kezdődően 

napjainkig, különös tekintettel az ezredforduló óta kibontakozó tendenciákra és az integrált 

gazdasági és politikai térség közelségéből fakadó lehetőségekre. 

 

 

1.1 Kárpátalja gazdasága a XIX. század végén 

 

Bármely állam része is volt, Kárpátalja mindig határvidék szerepet töltött be, politikai és 

gazdasági értelemben tehát perifériának számított. (Jordan-Klemenčić 2004, p.97.) Így volt ez 

már az Osztrák-Magyar Monarchia idején is, amikor a ma Kárpátaljának nevezett ukrán 

terület még szerves egységet alkotott a jelenleg Magyarország részét képező alföldi résszel. A 

földrajztudományban Északkeleti-Felvidéknek nevezett terület fejlődése már ekkor jelentős 

mértékben elmaradt az Osztrák-Magyar Monarchia többi régiójától. A hegyvidéki területek 

népességeltartó képessége különösen rossz volt, mivel a növénytermesztésre használható 

terület a Kárpátok gerincétől az Alföldre siető folyók völgyeire korlátozódott. A termőföld 

szűkös volta valamint a kiterjedt erdőségek meghatározták a gazdasági élet jellegét: 

szántóföldi gazdálkodás csak az összterület 22%-án folyt, míg az erdők aránya 46%-ot, a 

rétek és legelők aránya 28%-ot tett ki. A földműveléssel szemben nagy súlya volt az 

állattenyésztésnek és fontos szerepet játszott a fakitermelés is. A kedvezőtlen természeti 
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adottságok következtében a ruszinok lakta hegyvidék és a magyar többségű alföldi területek 

között több tevékenységre (fakitermelés, mezőgazdasági munkák) kiterjedő, speciális 

munkamegosztás alakult ki az évszázadok folyamán: a ruszinok a Kárpátokban kivágott fát 

leúsztatták Vásárosnaményig, ahol óriás tutajokat állítottak össze belőlük, amelyeket további 

feldolgozásra Szolnokig, illetve Szegedig szállítottak a Tiszán. Ezeket a tutajokat egyúttal 

áruszállításra is használták, így jutott például a máramarosi só Tokajba, ahonnan 

továbbszállították a Monarchia távolabbi területeire. A mezőgazdasági idénymunkákhoz 

kötődően kialakult egy belső migráció is: a ruszinok rendszeresen jártak a magyar alföldre 

aratni, fizetségként pedig a téli gabonaszükségletüket kielégítő gabonamennyiséggel tértek 

haza. Szintén fontos szerepet játszott a ruszinok gazdasági életében Tokaj-Hegyalja, ahol 

pénzért szőlőmunkát végeztek. (Kárpátalja 2009, p.71-72.)  

 

6. ábra: Kárpátalja az Osztrák-Magyar Monarchia részeként 

 

 
Forrás: lazarus.elte.hu 
Megjegyzés: Kárpátalja mai területe négy megye (Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros) nagyobbik részére, valamint 
az egykori Szabolcs illetve Szatmár vármegye néhány településére terjed ki. 
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Az ipari fejlődés a XIX. század utolsó évtizedeiben indult meg Kárpátalján. Elsősorban a 

fafeldolgozó ipar fejlődött az osztrák, német, francia és amerikai befektetőknek köszönhetően. 

Ebben az időben kezdődött meg a Kárpátok erdeiben található nyersanyaglelőhelyeket a 

városokkal összekötő vasutak és közutak kiépítése is. A XIX. század végén Kárpátalja 

legnagyobb vállalata a 900 főt foglalkoztató ungvári Mundus bútorgyár volt. A kezdetleges 

ipari tevékenységek mellett azonban a hagyományos kézműipar (fazekasság, fafaragás, 

gyapjúszövés, kosárfonás) továbbra is fontos maradt a térség gazdasági életében. A 

kereskedelem fejlődésének a Galíciából érkező zsidó beándorlók adtak lendületet. (Jordan-

Klemenčić 2004, p.103-104.) 

 

 

1.2 A két világháború közötti időszak gazdasági stagnálása 

 

Kárpátalja gazdasága a két világháború közötti időszakban stagnált. Az 1919-1938 közötti 

csehszlovák időszak mérlege gazdasági szempontból vegyesnek mondható. Kárpátalja 

közlekedési és a szociális infrastruktúrája javult, csökkent az analfabéták száma, de a 

gazdasági és pénzügyi szempontból egykor egységes teret átszelő, többnyire önkényesen és 

mesterségesen, nagyhatalmi alkuk eredményeként kialakított új politikai államhatárok véget 

vetettek az Alföld és hegyvidék között kialakult kölcsönösen előnyös gazdasági 

munkamegosztásnak. A mind etnikai, mind térszerkezeti elveket, mind a kialakult gazdasági, 

kulturális és emberi kapcsolatokat figyelmen kívül hagyó új határok addig szervesen 

összetartozó területeket szabdaltak szét: az alföldi magyar városok el lettek vágva 

nyersanyagforrásaik többségétől, miközben a kárpátaljai területek kialakulófélben lévő 

iparágai új piacot kereshettek termékeiknek. Az Osztrák-Magyar Monarchia területén létrejött 

utódállamokban teret nyert a gazdasági nacionalizmus, melynek következtében a kormányok 

magas vámokkal és egyéb nem vámjellegű akadályokkal korlátozták a kereskedelmi és 

cserekapcsolatok kibontakozását. A határok megvonásának magyar szempontból nem 

elhanyagolható következménye, hogy a határ csehszlovák oldalán, a határral párhuzamosan 

összefüggő magyar nemzetiségű területsáv keletkezett, a szomszédsági kapcsolatok 

megromlása azonban ellehetetlenítette a nemzetrészek közötti kapcsolattartást. (Baranyi 2004, 

p.24-25.)  

A csehszlovák kormány 1919-ben elfogadta a földreformról szóló törvényjavaslatot, 

amelynek értelmében a bizonyos méretet meghaladó, elsősorban a módosabb magyar és 

német földbirtokos réteg tulajdonát képező földeket az állam kisajátíthatta. A földek 
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szétosztása azonban lassan és ellentmondásosan zajlott és a helyi parasztok közül sokan 

maradtak föld nélkül, miközben a külföldi tulajdonban lévő társaságok hatalmas birtokokra 

tették rá a kezüket. A szomszédos országokban idénymunkát vállalók és a Kárpátaljáról 

végleg elvándorlók száma tovább nőtt. A legjelentősebb iparág továbbra is a fafeldolgozóipar 

maradt, a legnagyobb foglalkoztatónak az ungvári Mundus bútorgyár és a Szolyván működő 

fanyersanyagot használó vegyipari üzem számított. A szlatinai sóbánya termelése fellendült, 

innen látták el az egész Csehszlovák Köztársaságot sóval. Több üveggyártó és a 

vasmegmunkáló üzem ugyanakkor bezárt, mert nem bírta a cseh és morvaországi gyárak által 

támasztott erős versenyt. A harmincas években kirobbanó nagy gazdasági válság súlyosan 

érintette Kárpátalját. A munkanélküliség jelentősen nőtt, éhínség pusztított. A gazdasági 

válság felélesztette a politikai autonómiára vonatkozó törekvéseket, amelyet Kárpátalja végül 

rövid időre el is nyert, mielőtt déli területeit 1939 márciusában visszacsatolták volna 

Magyarországhoz. (Jordan-Klemenčić 2004, p.105-106.) 

 

 

1.3 Kárpátalja gazdasága a II. világháborút követő szovjet időszakban 

 

1946-ban Kárpátalja annak ellenére vált a Szovjetunió részévé, hogy korábban a szövetséges 

hatalmak abban állapodtak meg, hogy a háború után a terület visszakerül az újraszerveződő 

csehszlovák államhoz. Az új szovjet adminisztráció első intézkedései közé tartozott a 

földterületek, az ipari létesítmények és a bankrendszer államosítása. Bevezették a 

központosított tervgazdálkodást, az első ötéves terv az 1946-50 közötti időszakra vonatkozott.  

A gazdaságstratégia három legfontosabb elemének a külkereskedelmi kapcsolatok szovjet 

állam által történő ellenőrzését, a szocialista iparosítást és a mezőgazdaság kollektivizálását 

tekinthetjük. Az újraalakuló és rendkívül zárt politikai határok teljesen elszakították 

Kárpátalját természetes gazdasági partnereitől, a szomszédos magyar és csehszlovák 

területektől és a régió kereskedelmi kapcsolatait a többi szovjet tagköztársaság irányába 

orientálták. Kárpátalja lényegében a szovjet állam Kárpát-medencébe átnyúló, de a Kárpát-

medence többi részétől elkerített „erkélyévé” vált, amely elsősorban stratégiai-katonai 

jelentőséggel bírt.  

A földterületek nagybirtokosoktól való elkobzása már a háború befejezése előtt megindult. A 

jómódú parasztoktól (az úgynevezett kulákoktól) elkobzott földterületeket szegény 

kisbirtokosok vagy földnélküli parasztok kapták meg. 1946-ban elfogadták a 

termelőszövetkezetekről szóló törvényt, amely kezdetben önkéntes alapon képzelte el a 
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mezőgazdaság kollektivizálását, végül azonban sok esetben kényszer alkalmazásával érte el, 

hogy a parasztok csatlakozzanak a termelőszövetkezetekhez. A mezőgazdaság 

kollektivizálása 1950 tavaszára lényegében befejeződött, de az ágazat termelékenysége 

rendkívül alacsony maradt. A nyomor és az éhínség újra meg újra felütötte fejét és csak 

fokozatosan sikerült a problémákon úrrá lenni. 

A szovjet időszak alatt a kárpátaljai gazdaság szerkezete jelentősen átalakult: a mezőgazdaság 

és a fafeldolgozás mellett a hatvanas évektől új iparágak jelentek meg, teret nyert a gépipar, a 

vegyipar és a fémfeldolgozóipar, bár az erőforrások hiánya miatt a terület nem vált a 

nehézipari beruházások elsődleges célpontjává. Az élelmiszerellátásban jelentkező problémák 

megoldására a nyolcvanas években élelmiszeripari üzemek létesültek. A szovjet vezetés 

kísérletet tett a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálására is: nőtt a szőlő- és 

gyümölcstermesztés jelentősége. A szegényes turisztikai infrastruktúra is bővült, elsősorban 

gyógyszállók, üdülők és uszodák nyíltak. Megépültek a régión áthaladó olaj-és gázvezetékek, 

így Kárpátalja máig stratégiai fontosságú szerepet tölt be Közép-és Nyugat-Európa 

energiaellátásában.23 Az ipari termelés diverzifikálódása ellenére azonban a régió döntően 

mezőgazdasági jellegű maradt. 

A kárpátaljai lakosság életszínvonala kétségtelenül emelkedett a szovjet időszakban. 

Megjelentek a személyautók, a nyolcvanas években pedig a vidéki településeken is kiépült az 

elektromos hálózat és nőtt a vízvezetékkel ellátott és csatornázott háztartások száma. A 

túlzottan kiegyenlített jövedelmek azonban csökkentették a munka termelékenységét, romlott 

a munkamorál és komoly problémát jelentett az alkoholizmus is. (Jordan-Klemenčić 2004, 

p.107-110.) 

                                                 
23 A megye területén a Barátság kőolajvezetéken kívül három gázvezeték halad át. A Nyugat-Szibériából induló 
Urengoj-Pomári-Ungvár tranzitgázvezeték a nyolcvanas évek elején épült és a nyugat-európai piacok 
gázellátását biztosítja. A Testvériség gázvezeték Kijevet látja el, majd csatlakozik a nyugat felé tartó 
vezetékhálózatba. A Szojuz gázvezeték az Urál-hegység gázmezőit köti össze Ungvárral, ahol találkozik az 
európai ellátást biztosító tranzitvezetékkel.  
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1.4 Kárpátalja gazdasági helyzete a rendszerváltás utáni években 

 

A Szovjetunió felbomlása és a KGST összeomlása után a független Ukrajnában kezdetét vette 

a piaci viszonyok kialakítása. Az intézkedések lassúsága és következetlensége miatt a 

reformfolyamat elhúzódott, a kilencvenes éveket mindvégig gazdasági visszaesés, az ipari 

termelés összeomlása jellemezte, az infláció pedig óriási méreteket öltött. A mezőgazdasági 

termelés még 1999-ben sem érte el a rendszerváltás előtti évben megtermelt mennyiség felét. 

A kicsi, elszigetelt és viszonyag kevéssé iparosodott kárpátaljai gazdaság szovjet időszak 

utáni depressziója talán az ukrán gazdaság általános helyzeténél is súlyosabb volt. A régió 

gazdaságából hiányoztak azok az ágazatok (pl. az acélipar), amelyek ellensúlyozhatták volna 

a gépipar, könnyűipar és fafeldolgozó ipar elhúzódó recessziójának hatásait. Egymás után 

zártak be a gyárak, feloszlottak a mezőgazdasági termelőszövetkezetek. 1999-ben a régió ipari 

kibocsátása még mindig csak 47%-a volt az 1990. évinek, ami kevéssel maradt el Ukrajna 

egészének teljesítményétől. A térség mezőgazdasági termelése 1998-ban 29%-kal volt 

kevesebb az 1990. évinél, a termelés visszaesése kisebb mértékű volt, mint országos szinten, 

ahol a visszaesés még 1999-ben is majdnem 50%-osnak bizonyult. Ennek következtében a 

gazdaságban számottevően nőtt a nem-termelő ágazatok, részben pedig a mezőgazdaság 

szerepe, miközben az iparé és az építőiparé jelentősen visszaesett. Mindez a különböző 

ágazatokban foglalkoztatottak számának változásában is megmutatkozott. (Jordan-Klemenčić 

2004, p.126.; Kárpátalja 2009, p.301.) 

 

 

1.5 Az ezredforduló utáni időszak gazdasági fejlődése 

 

Ukrajnában a GDP kitartó 5-12%-os növekedése, az ipari termelés fellendülése csak az 

ezredforduló után kezdődött. A folyamat kezdetben exportvezérelt volt, idővel azonban a 

gazdaság bővülésének egyre fontosabb forrásává vált a növekvő reáljövedelmekből fakadó 

belső piacbővülés. Az ezredfordulótól kezdődően Kárpátalján is elkezdődött a gazdaság 

élénkülése. A régió gazdasági mutatói a fejlődés pozitív tendenciáiról tanúskodnak, 

Kárpátalja azonban továbbra is megőrizte Ukrajnán belüli periférikus helyzetét.  

A 2000-2010 közötti időszakban az ukrán régió GDP-je meghétszereződött. A gazdasági 

növekedés a 2009. év kivételével töretlen volt, ekkor azonban a válság hatására a GDP 

reálértéke – 15,8%-os inflációs ráta mellett – 18,9%-kal csökkent az előző évhez képest. (6. 

táblázat) A bruttó hazai termék 2010-ben már újra meghaladta a válság előtti szintet és 15299 
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millió UAH-t tett ki folyó áron, ami Ukrajna GDP-jének mindössze 1,4%-át jelentette. A 27 

közigazgatási egység közül csak ötben volt a bruttó hazai termék értéke ennél alacsonyabb. 

Az egy főre jutó GDP értéke reálisabb képet fest Kárpátalja gazdasági teljesítményéről és 

Ukrajnán belüli szerény súlyáról. Ugyan az egy főre jutó GDP összege a GDP-hez hasonlóan 

meghétszereződött a 2000-2010 közötti időszakban, a 2010-ben produkált 12278 UAH csupán 

az országos szintű egy főre jutó GDP 52%-át tette ki és a harmadik legalacsonyabb értéknek 

számított a 27 közigazgatási egység között.24 

 

6. táblázat: Kárpátalja bruttó nemzeti terméke (2000-2010) 
 

 GDP  
(millió UAH) 

Az országos GDP 
százalékában 

Egy főre jutó GDP 
 (UAH) 

Helyezés (egy főre jutó 
GDP alapján) 

2000 2151 1,5 1677 24. 
2001 2781 1,5 2208 25. 
2002 3211 1,5 2557 25. 
2003 4016 1,6 3207 25. 
2004 5297 1,5 4238 26. 
2005 6700 1,5 5373 24. 
2006 8185 1,5 6576 25. 
2007 10508 1,4 8452 24. 
2008 13208 1,4 10626 25. 
2009 12542 1,4 10081 26. 
2010 15299 1,4 12278 25. 
Forrás: www.ukrstat.gov.ua; www.stat.uz.ua 
Megjegyzés: ukrán hrivnya (UAH) 

 

A térség gazdálkodó szervezetei által előállított bruttó hozzáadott érték szintén majdnem 

meghétszereződött 2000 és 2010 között (a növekedés 6,7-szeres volt). Ez a mutató azt fejezi 

ki, hogy a vállalkozások az adott évben mennyi új értéket állítottak elő, tehát mennyiben 

járultak hozzá a Kárpátalján előállított bruttó hazai termékhez.25 A bruttó hozzáadott érték 

tekintetében a legeredményesebb ágazat a feldolgozóipar volt, amely 2010-ben 17,1%-kal 

járult hozzá az össztermeléshez, míg a kereskedelem és autójavítás 15,9%-kal, a 

mezőgazdasági termelés (a vadgazdálkodással és az erdőgazdálkodással együtt) 13,4%-kal, a 

közlekedés és távközlés pedig 11,7%-kal részesedett. (7. táblázat)

                                                 
24 Ukrajna huszonnégy területből (oblaszty), egy autonóm köztársaságból (Krím-félsziget) és két önálló 
közigazgatási egységből (Kijev, Szevasztopol), összesen tehát 27 adminisztratív egységből áll. 
25 A bruttó hozzáadott érték közelítő értéke az éves termelési érték és a folyó termelő-felhasználás értékének 
különbözete. A folyó termelő-felhasználás a máshol termelt és a gazdálkodó szervezetek által csupán felhasznált 
termékek és igénybe vett szolgáltatások értéke. 
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7. táblázat: A bruttó hozzáadott érték megoszlása a gazdasági ágak között Kárpátalján 
(2001, 2004, 2008-2010) 

 
  2001 2004 2008 2009 2010 
Bruttó hozzáadott érték (millió UAH) 2781 4963 12368 12006 14538
Összesen (százalék) – ebből: 100 100 100 100 100
Mezőgazdasági termelés, vadgazdál-
kodás és erdőgazdálkodás 

31,3 19,9 13,2 13,8 13,4 

Bányászat 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 
Feldolgozóipar 11,9 16,2 20,7 13,7 17,1 
Energiatermelés és elosztás  1,7 1,4 1,5 1,6 1,4 
Építőipar 6,0 6,8 4,4 4,2 3,8 
Kereskedelem, autójavítás 12,8 17,5 14,4 15,9 15,9 
Közlekedés és távközlés 13,4 12,6 11,9 12,7 11,7 

Forrás: Kárpátalja Statisztikai Évkönyve 2007, p.35.; www.carpathia.gov.ua 

 

Kárpátalján a lakosság átlagbére nem éri el az országos átlagot. 1995-1997 között a régióban 

fizetett átlagbér volt a legalacsonyabb Ukrajnában, mindössze az országos átlag 68%-át tette 

ki. 1998-tól azonban az átlagfizetések emelkedni kezdtek és 2008-ban elérték az ukrán 

átlagbér 80%-át. A gazdasági válság mind országos, mind megyei viszonylatban némiképp 

csökkentette az átlagfizetések növekedésének dinamikáját. 2011-ben a kárpátaljai átlagfizetés 

2069 UAH volt, amely az ukrán átlagbér 78,5%-át tette ki. Kárpátalja ezzel a hetedik 

legalacsonyabb átlagbérrel rendelkezett a 27 ukrán közigazgatási egység között. (8. ábra) 

 

7. ábra: Átlagbérek Ukrajnában és Kárpátalján (2002-2011), UAH 
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Forrás: www.ukrstat.gov.ua 
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A 2000-2008 közötti időszak gazdasági növekedésének hatására a kárpátaljai munkaerőpiacon 

is pozitív tendenciák bontakoztak ki. Állíthatjuk ezt annak ellenére, hogy a kárpátaljai 

munkaerőpiaci helyzet leírására csupán 2008-tól áll rendelkezésünkre az ILO 

fogalomhasználatának megfelelő nemzetközileg is elfogadott munkaerő-felmérés. A korábbi 

évek országos és regionális munkaerőpiaci statisztikái a regisztrált munkanélküliek számából 

indultak ki, mivel azonban a fő gondot nem a regisztrált, hanem a rejtett munkanélküliség 

okozta, a munkanélküliséget jelentős mértékben alulbecsülték. Az alábbi ábrán szereplő 

értékeket tehát fenntartásokkal kell kezelni, az azonban egyértelműen látszik, hogy 2001 és 

2007 között a regisztrált munkanélküliek munkaképes korú lakossághoz viszonyított aránya 

az ukrán megyében jelentősen csökkent. A munkanélküliségi ráta csökkenésében a Kárpátalja 

gazdaságába érkező külföldi működőtőke-befektetéseknek volt nagy szerepe. (8. ábra) 

 

8. ábra: Munkanélküliségi ráta Ukrajnában és Kárpátalján a regisztrált munkanélküliek adatai 
alapján (2001-2007), százalék 
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Forrás. www.ukrstat.gov.ua 

 

Az ILO számítási módszerei alapján készült 8. táblázat adatai szerint 2008-ban a kárpátaljai 

munkanélküliségi ráta megegyezett az országos átlaggal (6,4%). Az ukrán régió ezzel az 

értékkel a középmezőnyben helyezkedett el, a 27 közigazgatási egység közül a 14. 

legalacsonyabb munkanélküliségi rátát produkálva. A válság hatására azonban Kárpátalja 

elvesztette munkaerőpiaci statisztikákban elfoglalt viszonylag kedvező pozícióját: a 

munkanélküliségi ráta 2011-re 9,6%-ra emelkedett a 15-70 éves lakosság körében, ami az 

ukrán közigazgatási egységek mutatóit tekintve a hatodik legmagasabb érték. Kárpátalja 
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munkaképes korú lakossága26 2011-ben 577,9 ezer fő volt, melynek 46%-át nők, 54%-át 

pedig férfiak tették ki. Az aktív keresők száma 2011-ben 522,7 ezer fő volt. A térségben az 

aktivitási ráta 56,6%-nak felel meg. Összességében elmondható, hogy a foglalkoztatottsági 

arány Kárpátalján valamelyest elmarad az országos átlagtól, a munkanélküliség pedig 

valamivel magasabb, mint Ukrajnában. A különbségek élesebbek, hogyha a munkaképes korú 

lakosságra vetítve vizsgáljuk a mutatót. (8. táblázat) 

 

8. táblázat: Kárpátalja munkaerőpiaci mutatói (2008-2011), százalék 
 

 15-70 éves lakosság Munkaképes korú lakosság 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Aktivitási ráta   
Ukrajna 63,3 63,3 63,7 64,3 72,3 71,6 72,0 72,7 
Kárpátalja 64,0 63,2 63,1 62,6 71,1 70,2 70,1 69,9 
Foglalkoztatási ráta   
Ukrajna 59,3 57,7 58,5 59,2 67,3 64,7 65,6 66,5 
Kárpátalja 59,9 56,9 57,7 56,6 66,2 62,8 63,6 62,8 
Munkanélküliségi ráta   
Ukrajna 6,4 8,8 8,1 7,9 6,9 9,6 8,8 8,6 
Kárpátalja 6,4 9,9 8,7 9,6 6,8 10,6 9,3 10,2 
Forrás: www.ukrstat.gov.ua 
 
Az ezredforduló után kibontakozó gazdasági növekedés másik hozadéka, hogy Kárpátalján a 

bértartozások összege jelentősen (48,6 millió UAH-ról 4,2 millió UAH-ra) csökkent 2000 és 

2008 között. A válság következtében az üzemek, vállalatok, gazdaságok bértartozása ismét 

emelkedni kezdett és az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai szerint ennek összege 2012. év 

elején elérte a 13,5 millió UAH-t, ez azonban az összes ukrajnai bértartozásnak mindössze 

1,4%-át tette ki.  

 

 

1.5.1 Ipar 

 

A kilencvenes évek közepén a transzformációs válság elmélyülésével az ipari termelés 

csökkenése volt megfigyelhető, azonban az ezredforduló óta eltelt időszakban Kárpátalja 

ipara újra fellendült. Az értékesített ipari termékek értéke a 2003-2011 közti időszakban több 

mint négyszeresére (1984 millió USD-ről 8255,9 millió USD-re) nőtt. Az ipari termelés 

                                                 
26 A munkaképes korú lakosságba az ukrán felfogás szerint beletartoznak mindkét nemnek a 15 és 70 éves kor 
közötti képviselői, akik valamely terület munkaerő-kínálatát képezik az árutermelés és a szolgáltatások nyújtása 
számára. (Kárpátalja 2009, p.215.) 
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volumene – a gazdasági és pénzügyi válság által leginkább sújtott 2009. év kivételével - 2003 

óta folyamatosan növekszik. A bővülés a régióba érkező külföldi befektetéseknek 

köszönhetően főleg a kétezres évek közepén volt jelentős: az ipari termelés 2006-ban 27,2%-

kal, 2007-ben pedig 20,4%-kal haladta meg az előző évi kibocsátás értékét, ami országos 

viszonylatban is kiemelkedő volt, a 27 közigazgatási egység ipari volumennövekedését 

tekintve a második illetve a negyedik legjobb eredményt jelentette Kárpátalja számára. Az 

ipari termelés bővülése ezekben az években az ungvári járásban, Munkácson és a nagyszőlősi 

járásban volt a legnagyobb mértékű. (9. táblázat) Az ipar ma annak ellenére tölt be fontos 

szerepet Kárpátalja gazdasági szerkezetében, hogy a terület csak kevesebb mint 1%-kal 

részesedik Ukrajna ipari termeléséből, ami az ország 27 közigazgatási egysége közül a 24. 

helyet biztosítja számára.  

 

9. táblázat: Az ipari termelés növekedése Kárpátalján az előző évhez viszonyítva  
(2003-2011), százalék 

 
  Ukrajna Kárpátalja 

2003 15,8 44,3 
2004 12,5 27,4 
2005 3,1 7,7 
2006 6,2 27,2 
2007 7,6 20,4 
2008 -5,2 2,6 
2009 -21,9 -49,3 
2010 11,2 42,9 
2011 7,6 1,8 

www.ukrstat.gov.ua; www.stat.uz.ua 

 

Kárpátalján az utóbbi másél évtizedben jelentősen megnőtt a különböző ipari tevékenységet 

folytató vállalatok száma. Ezt elsősorban a rendszerváltás után beindított privatizáció tette 

lehetővé, de szerepet játszott benne a nagyarányú munkanélküliség is. A munkahelyhez jutni 

képtelen lakosság jó része kényszerből lett vállalkozó és közülük sokan – a tőke és a 

vállalkozói tapasztalat hiánya miatt – rövid időn belül fel is hagytak ezzel a tevékenységgel. 

(Helyettük azonban állandóan újabb és újabb személyek vágnak bele a vállalkozásba, így a 

vállalatok száma összességében alig csökken.) A területen a 2007. január 1-jei adatok szerint 

1749 ipari vállalkozás működött, döntő többségük (93,5%) a feldolgozóipar területén, a 

bányászati és az elektromos energia-, víz-és gázkitermelő és szolgáltató vállalatok részaránya 

kevésbé jelentős (3,8% illetve 2,5%). A feldolgozóipar területén a legtöbb vállalkozást a 
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fafeldolgozóiparban (27,2%), az élelmiszeriparban (16,6%) és a könnyűiparban (12,6%) 

regisztrálták, a gépgyártás területén az összes ipari vállalkozás 9,7%-a működött. Amíg a 

könnyűiparban, élelmiszeriparban és a fafeldolgozás területén egyre több a magánvállalkozás, 

addig a gépgyártásban, vegyiparban vagy az építőanyaggyártásban továbbra is az állami 

tulajdonú vállalatok vannak túlsúlyban (Kárpátalja 2009, p.316.; Kárpátalja Statisztikai 

Évkönyve 2007, p.82.) 

2011-ben az ukrán régió ipari termelésének 82,1%-át a feldolgozóipari ágazatok adták, 

miközben a bányászat csak 1,1%-kal, az energiatermelés és elosztás pedig 16,8%-kal 

részesedett belőle. A feldolgozóipar szerkezetét vizsgálva szembetűnő a gépgyártás 

dominanciája (46,3%). Eltekintve a kisebb hullámzásoktól, a 2003-2011 közti időszakban a 

legtöbb iparág (élelmiszeripar, könnyűipar, erdő- és fafeldolgozó ipar, papíripar, 

építőanyagipar, kohászat és fémfeldolgozás) ipari össztermelésből való részesedése stagnált 

vagy csökkent. Ez alól csak a gépgyártás képez kivételt, amely az ágazatba érkező jelentős 

külföldi tőkebefektetések következtében látványos felfutást produkált a 2003-2007 közötti 

időszakban. A válság következtében a gépgyártás ipari össztermelésben betöltött részaránya 

csökkent ugyan, azonban a vizsgált időszak egészét tekintve a leglátványosabb visszaesést az 

egyik korábbi fő húzóágazat, az erdő- és fafeldolgozóipar produkálta. A hagyományos 

feldolgozóipari ágazatok térvesztése hosszú távon Kárpátalja iparának egysíkúbbá válásával, 

így az ukrajnai és a világpiac mindenkori változásaihoz való rugalmas 

alkalmazkodóképességének csökkenésével fenyeget. (10. táblázat) (Kárpátalja 2009, p.304-

307.) 

 

10. táblázat: Kárpátalja egyes iparágainak részesedése az ipari össztermelésben, százalék 
 

Iparág 2003 2005 2007 2011 
Bányászat 1,5 1,6 0,9 1,1 
Feldolgozóipar - ebből: 83,6 85,1 88,1 82,1 
  Élelmiszeripar 18,2 16,9 14,0 12,1 
  Könnyűipar 6,7 6,7 4,7 4,1 
  Erdő-és fafeldolgozóipar 11,8 8,5 4,6 5,0 
  Cellulóz- és papírgyártás, valamint nyomdaipar 1,1 0,9 0,6 0,4 
  Vegyipar és kőolajfeldolgozás 5,1 3,0 3,0 7,1 
  Építőanyagipar 1,7 1,8 1,4 0,9 
  Kohászat és fémfeldolgozás 0,7 1,0 0,6 0,4 
  Gépgyártás 26,8 37,5 52,8 46,3 
Energiatermelés- és elosztás 14,9 13,3 11,0 16,8 
Iparágak összesen 100 100 100 100 

Forrás: Kárpátalja Statisztikai Évkönyve 2007, p.85.; www.stat.uz.ua; Kárpátalja 2009, p.306. 
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Kárpátalja legfontosabb iparága tehát ma a gépgyártás, melynek szerkezetében jelentős 

változások mentek végbe az ezredforduló óta. Míg 2001-ben az elektronikai-elektrotechnikai 

ágazat részesedése volt meghatározó (72,5%), addig az utóbbi években a személygépkocsi-

gyártás vette át a vezető szerepet, amely 2007-ben már 79,4%-os részesedést produkált. Ez 

egyértelműen a Volkswagen-csoporthoz tartozó Škoda vállalat tiszasalamoni 

leányvállalatának (Eurocar Zrt.) köszönhető. Az ágazat további jelentős üzemei az ungvári 

villanymotorgyár, a munkácsi és beregszászi műszergyár, a Nyugat-Európában gyártott 

személygépkocsikhoz kábelkötegeket készítő beregszászi Bereg Kábel üzem, az ilosvai 

elektromechanikai üzem, a kölcsényi szerszámgépgyár és a lvivi Elektron konszern munkácsi, 

nagyszőlősi, szolyvai, ökörmezői és volóci leányvállalatai. A megye korábban gazdag 

erdőkészleteire alapozva fejlődött ki az erdő- és fafeldolgozó ipar. A legjelentősebb 

fakitermelő központok Kárpátalja keleti részén helyezkednek el, míg a fafeldolgozó üzemek 

megyeszerte megtalálhatók. Az ágazat legfontosabb termékei a különféle fűrészáruk, 

furnérlemezek, parketták és bútorok. Kárpátalja építőanyagiparának alapját elsősorban a helyi 

nemfémes ásványi erőforrások adják. Az ágazat egyik tevékenységi köre a különféle 

építőanyagok (márvány, dolomit, andezit, mészkő, homok stb.) bányászata, a másik pedig a 

különféle falazó- és tetőfedő anyagok, vasbetonelemek stb. gyártása. A jelentősebb üzemek 

Kárpátalja nagyobb városaiba települtek (pl.: az ungvári, a munkácsi és a nagyszőlősi 

vasbetonelem-gyár, a munkácsi aszfaltgyár). A vegyipart főleg a háztartási kémia vállalatai 

képviselik, amelyek Ungváron és Ilosván találhatók. Ungváron gyógyszergyár, Majdánkán 

pedig műanyagokat előállító üzem is működik. A tüzelőanyagipart sokáig csak a kis 

mennyiségben felszínre hozott barnaszén bányászata képviselte, mára azonban a kitermelés 

megszűnt, mivel a bányák üzemeltetése a magas önköltség és az elavult termelési technológia 

miatt nem gazdaságos. Ugyanakkor a megyében több helyen (Aknaszlatina, Oroszkomoróc) 

ígéretes földgázlelőhelyeket tártak fel, amelyek a jövőben komoly szerepet játszhatnak 

Kárpátalja tüzelőanyag-igényeinek kielégítésében. Az energiaipar fejlődése egyelőre nem 

kielégítő, eddig mindössze néhány kisebb teljesítményű vízierőmű létesült a megyében. 

Kárpátalja energiaszükségleteinek nagyobb részét a nyugat-ukrajnai hőerőművektől kiinduló 

távvezetékek segítségével elégítik ki. Kárpátalja könnyűipara túlnyomórészt helyi 

nyersanyagok (állati bőrök és prémek, gyapjú), illetve behozott textil-alapanyagok bázisán 

fejlődik. Legfontosabb alágazata a ruhaipar, amelynek legnagyobb központjai Munkács, 

Nagyszőlős, Perecseny és Beregszász. Utóbbi város hagyományos ruhaipara az elmúlt 

évtizedben jelentős olaszországi befektetéssel (pl.: a Benetton cég tőkéje által) született újjá. 

Kárpátalja iparának meghatározó ágazata az élelmiszeripar is, amely főként helyi 
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nyersanyagot dolgoz fel. Legfontosabb alágazatai a borgyártás, az ásványvíz- és üdítőital 

palackozás, a zöldség- és gyümölcskonzervipar, a tej-, a hús- és a malomipar. Kárpátalja adja 

Ukrajna szőlőtermelésének és az előállított bormennyiségnek közel felét, termékeinek jó része 

exportra kerül. Az ágazat legnagyobb üzemei Ungváron, Beregszászon, Szerednyén és 

Ilosván találhatók. Jelenleg a különféle szeszes- és üdítőitalok gyártása valamint az 

ásványvíz-palackozás teszi ki Kárpátalja élelmiszeripari termelési értékének több mint 50%-

át. A kárpátaljai zöldség- és gyümölcskonzerviparról ugyancsak elmondható, hogy országos 

viszonylatban is rendkívül jelentős. Legnagyobb üzemei Szerednyére, Beregszászra, 

Ungvárra, Munkácsra, Técsőre, Viskre, Nagybocskóra, Nagybereznára, Tiszapéterfalvára és 

Tiszakeresztúrba települtek. (Kárpátalja 2009, p.307-314.) (11. táblázat) 

 

11. táblázat: Kárpátalja legfontosabb feldolgozóipari termékei  

 
 2003 2007 2008 2009 2010 2011 
Gépgyártás  
Személygépkocsik (ezer db) 5,6 29,6 35,9 3,6 7,5 11,7 
Fűtőtestek és konvektorok (ezer db) 25,5 97,3 131,5 92,3 95,5 103,3 
Egyéb termékek (csaptelepek, 
szelepek stb.) (tonna) 

33,6 74,1 52,5 107,8 47,5 127,6 

Fafeldolgozóipar  
Fűrészáru (ezer m³) 256,9 251,4 213,1 168,7 151,2 176,0 
Ragasztott furnérlemez, (m³) 7364 6370 4923 3462 5286 n.a. 
Parketta (ezer m³) 57,0 16,6 37,9 12,5 0,4 0,3 
Könnyűipar  
Szövetek (ezer m³) 1459,0 2323,0 2006,0 1044,8 320,3 n.a. 
Ágynemű (ezer db) 1738,6 1988,1 1400,6 1343,3 1621,2 1678,0
Férfi és női nadrágok (ezer db) 3056,0 2348,8 2080,9 1990,3 2059,0 2183,0
Kötöttáru (ezer db) 6657,6 11079,3 7230,9 3926,7 3312,5 3327,4
Lábbeli (ezer pár) 275,3 303,1 55,4 72,3 192,3 301,2 
Élelmiszeripar  
Zöldség- és gyümölcslevek  
(ezer tonna) 

14,2 42,4 39,1 19,6 12,4 15,9  

Zöldség- gyümölcs- és 
gombakonzervek (ezer tonna) 

6,3 12,9 17,0 14,3 4,6 9,9 

Szőlőbor (ezer gallon) 1365,0 2664,0 2430 2006,2 1846,9 1273,6
Üdítőitalok (ezer gallon) 961,2 928,6 667,7 417,0 303,5 244,3 
Szénsavas ásványvizek  
(millió gallon) 

5,6 14,7 14,2 12,9 14,2 13,0 

Forrás: Kárpátalja Statisztikai Évkönyve 2007, p.91-93.; Kárpátalja 2009, p.308-309., 313., 
315.; www.stat.uz.ua 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 106 

A fenti táblázat adatai is alátámasztják, hogy a válság jelentősen visszavetette Kárpátalja ipari 

termelését. Mivel a területen működő vállalatok többsége úgynevezett bérmunkát végez, azaz 

külföldi nyersanyagból állít elő készterméket, amit legyártás után majd teljes egészében 

visszaszállít a külföldi megrendelőnek, a válság először a feldolgozandó nyersanyag 

mennyiségének csökkenésében vált érzékelhetővé Kárpátalján, ami rövidesen számos 

feldolgozóipari üzemben elbocsátásokhoz vezetett. 

 

 

1.5.2 Mezőgazdaság 

 

A mezőgazdaság fontos helyet foglal el Kárpátalja gazdasági szerkezetében. A mezőgazdaság 

(a vadgazdálkodással és az erdőgazdálkodással együtt) 13,4%-kal járult hozzá a megye 

össztermeléséhez 2010-ben, de a foglalkoztatásban betöltött szerepe is jelentős, hiszen ebben 

az ágazatban tevékenykedik Kárpátalja munkaképes lakosságának 26,4%-a. A vidék 

sajátságos adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez, ami a 

termőterületek ukrajnai viszonylatban aránylag kis mennyiségében, a természeti feltételek 

(domborzat, talaj, éghajlat) és termelési módszerek változatosságában nyilvánul meg. 

Kárpátalja 80%-át hegyvidékek foglalják el, az erdősültség pedig meghaladja az 56%-ot. Így 

Kárpátalja összterületének (1275,3 ezer hektár) csupán 37%-a tartozik a mezőgazdasági 

földekhez: ez Ukrajna területének mindössze 0,7%-a, ami a megyék között a legalacsonyabb 

részarány. A mezőgazdasági földek között vezető helyet foglalnak el a szántóföldek (44%), a 

legelők és kaszálók részaránya 21% illetve 29%, a gyümölcsösök és ültetvények területei 

pedig a rendszerváltás utáni csökkenés után mindössze a mezőgazdasági földterületek 6%-át 

foglalják el. (Kárpátalja Statisztikai Évkönyve 2007, p.102.; Kárpátalja 2009, p.320-321.) 

A rendszerváltás után a mezőgazdasági termelésben ugyanúgy, mint más ágazatokban 

hanyatló tendencia mutatkozott. Csökkent a mezőgazdasági növények vetésterülete és 

termésátlaga valamint az állatállomány száma is. Ukrajna függetlenné válásával a szovjet 

típusú gazdaságok feloszlottak, helyettük magánkézben lévő mezőgazdasági kft-k, 

farmergazdaságok, egyéni gazdaságok létesültek. A termelési mennyiségek növekedéséhez 

szükség volt az új tulajdonosi rendszer megszilárdulására, a kapcsolatrendszerek 

átszervezésére. A Kárpátaljai Statisztikai Hivatal adatai szerint az ukrán megyében már 

összesen 1740 mezőgazdasági vállalat működött 2011-ben. Kárpátalja mezőgazdasági 

össztermelése 2010-ben 3838,3 millió UAH-t tett ki, ami Ukrajna mezőgazdasági 

össztermelésének 1,9%-át biztosította. Kárpátalja elsősorban az ukrajnai állattenyésztés bruttó 
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termelési értékéhez járul hozzá jelentős mértékben: az országos termelési érték 2,9%-a 

keletkezik a határ menti ukrán megye gazdaságában. Kárpátalja vezető ágazata tehát az 

állattenyésztés, ahonnan 2010-ben a terület mezőgazdasági össztermelésének 53,9%-a 

származott. A növénytermesztés részaránya az utóbbi időben fokozatosan növekedett, 2010-

ben a megyei mezőgazdasági össztermelés 46,1%-át adta. (9. ábra) 

 
9. ábra: A mezőgazdaság össztermelése Kárpátalján, millió UAH, 2010-es árakon 
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Forrás: Валова продукція сільського господарства України, Статистичний збірник 
1990 – 2010, Державна служба статистики України, Київ 2012  
 

Az állattenyésztés főként szarvasmarha-, sertés-, juh-, baromfitenyésztésre szakosodott. A 

szarvasmarha-tenyésztés fő területe a hegyvidék, a sertés- és baromfitenyésztés inkább a 

síkvidékre és a városkörnyéki gazdálkodásra jellemző. Az állatállomány száma a 

rendszerváltás óta jelentős mértékben lecsökkent, amit a kilencvenes években a szovjet 

gazdálkodási rendszerben működő gazdaságok csődje, később pedig az ágazatot jellemző 

nehézségek (tulajdonosi változások, a takarmányellátottság visszaesése, árzuhanás, 

értékesítési problémák) idéztek elő. A vezető állattenyésztési ágazatokon kívül relatív 

jelentőséggel bír még a haltenyésztés és a méhészet. (12. táblázat) 
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12. táblázat: Az állatállomány száma Kárpátalján, ezer db 
 

 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
Szarvasmarha 255,9 195,4 185,7 164,4 152,4 147,8 143,1 
Sertés 305,8 256,4 252,3 267,7 276,2 282,5 285,7 
Juh és kecske 175,3 115,8 119,1 128,9 132,8 136,3 135,0 
Baromfi 3184,9 3405,3 3668,8 3083,4 3384,4 2988,4 3126,0 
Forrás: Kárpátalja Statisztikai Évkönyve 2007, p.134.; Kárpátalja 2009, p.324. 
www.stat.uz.ua 
 

Kárpátalja növénytermesztése elsősorban a gabonafélék (búza, árpa, kukorica, rozs, zab), az 

ipari növények (napraforgó), a zöldségfélék és a burgonya, valamint a takarmánynövények 

termesztésére szakosodott. A legnagyobb területen gabonaféléket termesztenek, amit a 

takarmánynövények, zöldségfélék, burgonya és ipari növények követnek. A 13. táblázat 

adatai szerint az 1995 és 2011 közötti időszakban a napraforgó, a burgonya és a zöldségfélék 

termelése mintegy kétszeresére növekedett. Ennél mérsékeltebb növekedés mutatkozott a 

gabonafélék és hüvelyesek termelésében. Ez azzal magyarázható, hogy a nagyüzemi termelés 

megszűnése után a magán- és háztáji gazdaságokban inkább az előbbi növények termesztését 

részesítették előnyben, szemben a technika-, műtrágya- és növényvédőszer-igényes 

gabonatermesztéssel. A megtermelt gyümölcs mennyisége jelentősen csökkent a kilencvenes 

évek közepe óta, amiben elsősorban a gyümölcstermesztésre szánt területek csökkenése, a 

gyümölcsfák elöregedése és a növényvédő szerek hiánya játszott szerepet. A táblázat adatai 

között külön ugyan nem szerepel, de említésre méltó, hogy a megyében megtermelt szőlő 

mennyisége ugyanakkor a kilencvenes évek közepe óta megduplázódott. (13. táblázat) 

(Kárpátalja 2009, p.324-327.) 

 

13. táblázat: Néhány mezőgazdasági növény össztermelése Kárpátalján, ezer tonna 
 

 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Burgonya 3268,4 4780,0 5434,5 5886,4 5756,7 6110,2 5008,1 5901,1 
Zöldségfélék 1217,0 1233,0 2175,9 2350,2 2358,3 2398,2 2459,0 2625,0 
Gyümölcsfélék 1165,0 1036,4 663,9 635,6 837,7 940,3 971,9 978,6 
Gabonafélék és 
hüvelyesek 

1968,8 1688,4 2957,9 3011,8 3164,0 3017,0 2557,9 3217,8 

Napraforgó 20,0 12,0 23,5 23,7 18,8 22,5 22,5 44,4 
Forrás: www.stat.uz.ua 
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1.5.3 Külkereskedelem 

 

Kárpátalja külkereskedelmi mutatói folyamatosan javulnak, 1996 óta az export értéke 15-

szörösére, az importé 16-szorosára emelkedett. A 2003-2011 közötti időszakban csak a 2008. 

évi gazdasági válság okozott komolyabb visszaesést a külkereskedelmi forgalomban, 2011-

ben azonban már mind az export, mind az import értéke meghaladta a válság előtti szintet. 

Kárpátalja áruexportja 2011-ben 1397,4 millió USD volt, ami az összes ukrán áruexport 2%-

át tette ki. Az áruimport 1998 millió USD-t tett ki, ami az összes ukrán áruimport 2,4%-át 

jelentette. Az ukrán megye külkereskedelmi forgalma nagymértékben összefügg a területén 

működő külföldi iparvállalatok tevékenységével: a kárpátaljai leányvállalatok importált 

alapanyagból, bérmunkában legyártják a kész árut és azt a külföldi érdekeltségű vállalkozások 

korábban kialakított piacaikon értékesítik. A feldolgozásra behozott alapanyag értéke az 

import kb. 60-65 %-ának felel meg. Az árukereskedelemmel ellentétben a 

szolgáltatáskereskedelem kevésbé jelentős (az export 67,6 millió USD-t, az import 42,6 millió 

USD-t tett ki 2011-ben). A szolgáltatásexport 81%-át közlekedési és kommunikációs 

szolgáltatások jelentették, míg az importált szolgáltatások közül ugyancsak a közlekedési és 

kommunikációs szolgáltatások (44,1%), a feldolgozóipari szolgáltatások (19,2%) és a jogi, 

ingatlan és lízingszolgáltatások (15,2%) voltak a legfontosabbak. Kárpátalja külkereskedelmi 

mérlege deficites, a behozott termékek értéke 2011-ben 600 millió USD-vel haladta meg az 

exportált termékek értékét. (10. ábra) 

 

10. ábra: Kárpátalja külkereskedelme (2003-2011), millió USD 
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Forrás: www.ukrstat.gov.ua
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A külkereskedelem ágazati megoszlását tekintve az ipari termékek a legfontosabbak, 

részarányuk a kivitel és a behozatal esetében is meghaladja a 90%-ot. Az ipari termékek közül 

a legnagyobb jelentőségűek a gépipari termékek (mechanikus és elektromos berendezések), 

amelyek 2011-ben a kivitel 63,7%-át alkották és értékük 2007 és 2011 között 41%-kal 

emelkedett. Jelentősnek mondható a könnyűipari termékek exportja, ide elsősorban 

textilanyagok, textíliák, bútorok, játékok, cipő- és bőripari termékek tartoznak. A faipari 

termékek exportrészesedése 2011-ben 6,2%-ot tett ki. Az importban is a mechanikus és 

elektromos berendezések részesedése volt a legmagasabb (40,1%). A behozatal további 

jelentős tételeit jelentették az ásványi energiahordozók, a közlekedési eszközök, a 

repülőgépek, a textilipari termékek, a műanyagok és a műanyagból készült termékek. (14. 

táblázat) 

 

14. táblázat: Kárpátalja külkereskedelmének áruszerkezeti megoszlása 2011-ben 
 

Export Import 
 millió  

USD 
részarány 

(%) 
 millió 

USD 
részarány

(%) 
Gépipari termékek  889,5 63,7 Gépipari termékek 800,4 40,1 
Textil és textilipari áruk 132,3 9,5 Ásványi energia-

hordozók 
480,6 24,1 

Egyéb ipari termékek (búto-
rok, játékok, különböző kész-
termékek) 

103,0 7,4 Közlekedési eszközök 200,9 10,1 

Fa- és faipari termékek 87,0 6,2 Polimer anyagok, mű-
anyag- és műanyagból 
készült termékek 

127,5 6,4 

Kész élelmiszerek 45,0 3,2 Textil és textilipari áruk 126,2 6,3 
Cipőipari termékek 44,0 3,2 Kész élelmiszerek 52,6 2,6 
Vegyipari termékek 33,7 2,4 Fémek és fémáruk 52,2 2,6 
Bőr- és bőripari termékek 18,4 1,3 Papíripari- és 

cellulóztermékek 
25,4 1,3 

Fémek és fémáruk 9,9 0,7 Vegyipari termékek 25,0 1,3 
Egyéb 34,6 2,4 Egyéb 107,2 5,2 
Összesen 1397,4 100 Összesen 1998,0 100 
Forrás: www.stat.uz.ua 
 

Az európai országok súlya a megye külkereskedelmében igen jelentős, részesedésük az export 

esetében eléri a 85%-ot. Kárpátalja legfontosabb exportpartnere 2001 óta töretlenül 

Magyarország, ahova 2011-ben a kivitel 46%-a (645,6 millió USD) irányult. További fontos 

exportpartnernek számít Ausztria (114,1 millió USD, 8,1%), Szlovákia (112,5 millió USD, 

8%), Németország (94,3 millió USD, 6,7%) és Olaszország (49,8 millió USD, 3,5%). A 
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válság utáni időszak új fejleménye, hogy Oroszország hagyományosan alacsony (2-3% körüli) 

exportrészesedése 2010-ben és 2011-ben jelentősen megemelkedett és a 10%-ot is 

meghaladta.27  

Az elmúlt évtizedben az ukrán megye legfontosabb importpartnerei Németország, 

Magyarország és a Cseh Köztársaság voltak, emellett Olaszország, Ausztria és Szlovákia 

behozatalban játszott szerepe jelentős. A válság az importpartnerek tekintetében is 

átrendeződést eredményezett a FÁK-országok (Oroszország, Belorusszia) és a távol-keleti 

országok (Kína, Dél-Korea) javára, miközben a hagyományos kereskedelmi partnerek 

részesedése (Németország kivételével) soha nem látott mértékben lecsökkent. 2011-ben a 

kárpátaljai áruimport 15,7%-a Oroszországból, 14,5%-a Németországból, 9,9%-a 

Csehországból, 8,7%-a Kínából, 8,6%-a Belorussziából származott. Magyarország 

részesedése a 2008. évi import 22%-áról a 2011. évben 7,8%-ra esett vissza. Mindezek 

ellenére elmondható, hogy Kárpátalja földrajzi elhelyezkedése továbbra is jelentős hatással 

van kereskedelmi kapcsolatainak alakulására, hiszen a négy szomszédos uniós ország 

(Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Románia) részesedése a külkereskedelmi 

áruforgalomban továbbra is 36% körüli (csak az exportot tekintve azonban súlyuk eléri a 

60%-ot is). (15. táblázat)  

 

15. táblázat: Kárpátalja árukereskedelmének regionális megoszlása  
 

Export Import 
2008 2011 2008 2011 

Ország millió 
USD 

Ország millió 
USD 

Ország millió 
USD 

Ország millió 
USD 

Magyarország 612,4 Magyarország 645,6 Csehország 422,2 Oroszország 314,3 
Ausztria 106,2 Oroszország 150,2 Magyarország 409,7 Németország 289,7 
Szlovákia 102,7 Ausztria 114,1 Németország 265,0 Csehország 199,3 
Németország 89,2 Szlovákia 112,5 Szlovákia 103,8 Kína 175,6 
Olaszország 60,9 Németország 94,3 Olaszország 79,2 Belorusszia 173,3 
Lengyelország 52,3 Olaszország 49,8 Ausztria 75,7 Magyarország 157,4 
Oroszország 34,3 Lengyelország 46,9 Lengyelország 51,0 Dél-Korea 87,2 
Csehország 23,0 Románia 34,0 Kína 44,0 Olaszország 82,8 
Egyéb 139,6 Egyéb 150,0 Egyéb 415,5 Egyéb 518,4 
Összesen 1220,6 Összesen 1397,4 Összesen 1866,1 Összesen 1998 
Forrás: www.stat.uz.ua

                                                 
27 A kereskedelmi forgalom növekedésének hátterében feltehetően a Kárpátalja területén működő külföldi 
tulajdonú vállalatok (pl.: Eurocar, Fisher) Oroszországba irányuló exporttevékenysége áll. A tervek között 
szerepel azonban az olcsó és jó minőségű kárpátaljai zöldségek oroszországi exportjának és a térségbe látogató 
orosz turisták számának növelése is. Oroszország befektetőként elsősorban a régió turisztikai fejlesztéseiben 
érdekelt, de a Kárpátalján befektetett orosz működőtőke összege egyelőre nem számottevő. 
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Kárpátalja területi egységei közül 2007-es adatok alapján a legnagyobb értékű 

külkereskedelmi forgalmat az ungvári járás bonyolítja. Az export 34%-a az ungvári járásból 

származik, de ennél is jelentősebb a járás területére érkező import értéke, amely meghaladja 

az összimport 54%-át. Kárpátalja területi egységei közül az exportált termékek értéke alapján 

Ungvár város csak a negyedik helyet foglalja el (7,9%), nagyobb jelentősége van Munkácsnak 

(24,8%) és a nagyszőlősi járásnak (10,5%). A beregszászi járás Kárpátalja exportjának 

mindössze 1,3%-át biztosítja. Az importált termékek terén a vezető szerepet betöltő ungvári 

járás mögött Munkács városnak (15,6%) és Ungvár városnak (10,7%), valamint a nagyszőlősi 

járásnak (6,7%) van fontos szerepe. A beregszászi járás területére az import 0,6%-a érkezik. 

Külkereskedelmi szempontból a hegyvidéken található ökörmezői járás a legpasszívabb, 

részesedése az exportból mindössze 0,35%, az importból pedig csupán 0,13%. (Kárpátalja 

Statisztikai Évkönyve 2007, p.219-220.; Kárpátalja 2009, p.332.) 

 

 

1.5.4 Külföldi közvetlen tőkebefektetések 
 

1995 és 2011 januárja között a Kárpátalja gazdaságába befolyt külföldi működőtőke-állomány 

elérte a 362,6 millió USD-t, ami azt jelenti, hogy éves átlagban 20,7 millió USD 

tőkebefektetés áramlott az ukrán megyébe. (11. ábra) 

 

11. ábra: A külföldi működőtőkebefektetések állományának alakulása Kárpátalján 
(1995-2011), millió USD 
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Forrás: www.stat.uz.ua 
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A legnagyobb mennyiségű FDI 2003-2004 és 2007 folyamán érkezett (53,9 millió 62,7 millió 

illetve 50,3 millió USD), ezt követően azonban csökkent az egy év alatt befektetett tőke 

mennyisége. A 2009. év kivételével az elmúlt másfél évtized során a működőtőke-állomány 

mindvégig növekedett, ekkor azonban a globális pénzügyi válság hatására kismértékű (0,2%-

os) visszaesés volt tapasztalható. A 2010-től igaz szerény mértékben, de újra nőtt a megyében 

befektetett FDI állománya.  

A külföldi működőtőke-vonzásban nagy szerepe volt annak az 1999 januárjában életbe lépett 

törvénynek, amely tizenöt éves futamidővel kedvezményeket nyújtott azoknak a 

befektetőknek, akik 250 ezer USD fölötti tőkét ruháznak be Kárpátalján. A másik 

kedvezmény elnöki rendeletként lépett életbe és 30 éves futamidőt biztosított azoknak a 

beruházóknak, akik 1 millió USD-t fektetnek be a Kárpátaljai Különleges Gazdasági Övezet 

területén, azaz a Tiszamenti Csap térségében, az ungvári vasúti csomóponton, a munkácsi volt 

hadi repülőtéren és környékén. Számos világcég (pl.: a Skoda, az Audi, a Volkswagen, a 

Leoni, az IKEA, a Flextronics, a Yadzaki, a Grooklin, a Henkel stb.) leányvállalata működik 

ezen a területen. A Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezetet és Ukrajnában létrehozott más 

szabad gazdasági övezetek által nyújtott kedvezményeket azonban a Timosenko-kormány 

2005. április 1-jén mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül rendeletileg megszüntette. A 

2009-es adatok alapján összesen 847 vállalat működött külföldi tőkebefektetéssel, amelyek 

kb. 30 ezer főt foglalkoztattak. Az egy főre jutó közvetlen külföldi beruházás összege 2010-

ben 291,7 USD volt a megyében, ami alapján Kárpátalja a 15. helyet foglalta el a 27 ukrán 

közigazgatási egység között.  

Ágazati megoszlás szerint az ipar áll az élen, ahova 2008-ban az összes külföldi működőtőke 

73,8 %-a irányult. A megyébe érkező FDI 13,5%-át az élelmiszer-, ital- és dohányipar, 5,8%-

át a kereskedelem, 9,8%-át az ingatlanügy, 3,5%-át a mezőgazdaság és fafeldolgozás, 3,3%-át 

az építőipar, 1,1%-át a közlekedés, telekommunikáció, 1,4%-át a vendéglátás és 0,3%-át a 

közszolgáltatások területén fektették be. A válság következtében 2010-re a kereskedelem és 

építőipar részesedése jelentősen lecsökkent, a közlekedési szolgáltatásokba (pl.: 

termékfuvarozás) és a távközlési szektorba érkező befektetések részaránya pedig dinamikus 

fejlődésnek indult. A külföldi működőtőke továbbra is alig van jelen a primer szektorban, 

pedig a modern technológiák, gépek, berendezések meghonosítására, illetve megvásárlására 

az állandó tőkehiánnyal küzdő helyi mezőgazdasági termelőknek egyszerűen nincs módjuk. 

Az elmúlt másfél évtizedben a külföldi beruházások legfontosabb célpontja az ungvári járás, 

ezen belül elsősorban Ungvár volt a képzett munkaerőnek és a viszonylag jól felszerelt 
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vállalatoknak köszönhetően. Hasonló okok miatt telepedett meg a külföldi működőtőke 

Munkácson és annak környékén. 

Kárpátalja gazdaságába 48 országból érkeznek működőtőke-befektetések, de ezek közel 60%-

át öt ország adja. Magyarország a Kárpátalján tőkét befektető országok rangsorában a 2009. 

januári adatok szerint még a negyedik helyen állt Japán, az Egyesült Államok és Németország 

mögött. Annak ellenére, hogy a MOL Rt. 2004-ben piaci megfontolások miatt megszüntette 

kárpátaljai tevékenységét, és ezáltal mintegy 5 millió USD-t vont ki az ukrán megyéből, a 

magyar befektetések volumene nem csökkent, ami elsősorban új vállalatok megjelenésének, 

illetve a meglevők tőkeemelésének volt köszönhető. Az ukrán megyében 2009-es adatok 

alapján 254 magyar érdekeltségű vállalkozást tartottak nyilván, tőkerészesedésük 34,7 millió 

USD volt, amely az összes kárpátaljai külföldi tőkebefektetés 9,7%-át tette ki. A globális 

pénzügyi válság hatásaként Magyarország befektetői pozíciója romlott, hazánk a 2011. 

januári adatok szerint 31,7 millió USD tőkerészesedéssel már csak a hatodik helyet foglalta el 

a befektető országok rangsorában. Ez elsősorban a magyar tőkeállomány 8,6%-os 

csökkenésének tudható be, miközben a Kárpátalján befektetett lengyel tőkeállomány nem 

csökkent ekkora mértékben, az osztrák vállalatok pedig 7,3%-kal még növelni is tudták a 

befektetett FDI mennyiségét. Kárpátalja Megye Statisztikai Hivatalának legfrissebb, 2011. 

áprilisi adatai szerint azonban a magyar FDI visszaesése ideiglenesnek tűnik, a magyar 

működőtőke-befektetések összege újra növekedésnek indult és hazánk 32,3 millió USD 

befektetett tőkével Ausztriát megelőzve visszakapaszkodott az ötödik helyre. (16. táblázat) 

 

16. táblázat: A Kárpátalja gazdaságába érkező külföldi működőtőke-befektetések 
állományának megoszlása származási ország szerint (év eleji adatok) 

 
2009 2011 

Befektető országok millió USD % Befektető országok millió USD % 
Japán 48,1 13,5 Japán n.a. n.a. 
Egyesült Államok 47,9 13,5 Egyesült Államok 44,6 12,3 
Németország 42,7 12,0 Németország 39,4 10,9 
Magyarország 34,7 9,7 Lengyelország 32,6 9,0 
Lengyelország 33,1 9,3 Ausztria 32,0 8,8 
Ausztria 29,8 8,4 Magyarország 31,7 8,7 
Hollandia 22,2 6,2 Hollandia 25,1 6,9 
Olaszország 16,0 4,5 Olaszország 17,4 4,8 
Svájc 9,9 2,8 Ciprus 15,5 4,3 
Egyéb 60,2 16,9 Málta 12,1 3,3 
   Egyéb 66,3 18,4 
Összesen  100 Összesen  100 
Forrás: www.stat.uz.ua
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Disszertációm harmadik fejezetében – rövid történeti kitekintés után - az Ukrajnán belül 

periférikus elhelyezkedésű Kárpátontúli Terület gazdasági-társadalmi fejlődését tekintettem 

át, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszak tendenciáira. Megállapíthatjuk, hogy az 

Európai Unió keleti bővítése a gazdasági fejlődés új perspektíváit nyitotta meg a 

Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia közé beékelődött terület számára. 

Kárpátalja földrajzi elhelyezkedésének és történelmi múltjának köszönhetően Ukrajna többi 

régiójánál intenzívebb és közvetlenebb kereskedelmi és tőkekapcsolatokat épített ki az EU 

tagállamaival, így az ország Közép-Európa felé nyíló kapujává vált. A földrajzi 

elhelyezkedésből adódó lehetőségek már a kétezres évek elején pozitív folyamatokat 

indítottak el a régió gazdaságában, további kihasználásuk pedig Ukrajna általános külpolitikai 

orientációjától, a centrum-periféria viszony országon belüli alakulásától és a határ menti 

kapcsolatok fejlesztésétől függ.  
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V. A magyar-ukrán határtérség az EU külső határán 

 

Disszertációm következő fejezete a magyar-ukrán határtérséget mutatja be. Az EU keleti 

bővítésével és Magyarország uniós csatlakozásával ugyanis nemcsak Kárpátalja gazdasági 

fejlődésében nyíltak új perspektívák, hanem az egész magyar-ukrán határtérség új geopolitikai 

helyzetbe került, európai térszerkezetben betöltött szerepe megváltozott. A területen áthaladó, 

az Adriai-tenger kikötőit a pannóniai síkságon keresztül Lvivvel és Kijevvel összekötő V. 

páneurópai közlekedési folyosó28 az egész régiót a Kelet- és Nyugat–Európa közötti 

kereskedelmi közvetítő szerepre predesztinálja, azaz a hosszú évtizedek óta elmaradottsággal 

küzdő magyar-ukrán határtérség új gazdasági tevékenységek (pl.: keleti piacra termelő 

vállalatok) számára válhat vonzóvá, amelyek a felzárkózáshoz vezető utat jelenthetik 

számára. Az új geopolitikai helyzet azonban, amit az EU külső határvidékévé válás 

eredményezett, a lehetőségek mellett kockázatokat és kihívásokat is hordoz magában: a 2007 

decemberétől bevezetett schengeni határőrizeti rendszer nehézségeket jelent a lehetőségek 

közös kiaknázása, az eddig egyéb okok miatt nehezen formálódó magyar-ukrán határ menti 

gazdasági együttműködés szempontjából. Magyar szempontból ugyanakkor mindenképpen 

kihívásként értékelhető, hogy a magyar-ukránhoz hasonló adottságokkal rendelkező szlovák-

ukrán határtérség egyre inkább versenytársként jelenik meg a beruházások letelepítéséért 

vívott küzdelem során. 

 

A 136,7 kilométer hosszú magyar-ukrán (korábban: magyar-csehszlovák illetve magyar-

szovjet) határszakasz fennállásától fogva mindvégig Magyarország leginkább zárt határai 

közé tartozott. Az ország első világháború utáni feldarabolását követően meglehetősen 

ellenséges volt a viszony az utódállamok között, ami lehetetlenné tett bármiféle kapcsolatot az 

elcsatolt és a Magyarországon maradt területek között. (A trianoni döntést követő néhány 

évben átmenetileg még az intézményesült kishatárforgalom is hiányzott.) Az ellenséges 

légkör nem kedvezett az államhatárokon átnyúló regionális gazdasági együttműködéseknek 

sem: megszakadtak a kapcsolatok a határokon kívül rekedt városok (Ungvár, Munkács, 

Beregszász) és Magyarországon maradt természetes vonzáskörzeteik között is, az 

államhatárok magyar oldalán így jelentős városhiányos területek keletkeztek. A szervesen 

                                                 
28 A helsinki folyosóként is emlegetett páneurópai közlekedési folyosók tervét a Közlekedési Miniszterek 
Európai Konferenciája dolgozta ki. Eredetileg egy Nyugat- és Kelet-Közép-Európára kiterjedő rendszerben 
állapodtak meg, de az 1994-es krétai és az 1997-es helsinki konferencián megszületett a megegyezés a hálózat 
kiterjesztéséről: tíz ún. helsinki folyosót jelöltek ki, melyek behálózzák az Unió, a Balkán és egyes szovjet 
utódállamok területét is. 
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összetartozó természeti tájak mellett az első világháború után meghúzott határok 

infrastrukturális rendszereket (közutakat, vasutakat, elektromos hálózatokat stb.) is 

elszakítottak az egykori történelmi Magyarországtól, illetve nagyszámú magyar lakosság 

került a határ túlsó oldalára. A helyzetet csak súlyosbította, hogy a magyar politikai vezetés – 

a helyzetet ideiglenesnek tekintve – nem tett jelentős lépéseket a központ nélkül maradt 

periférikus területek felzárkóztatására. A második világháború után, az államszocializmus 

időszakában a határ zárt jellege Kárpátalja stratégiai szerepe (a Szovjetunió nyugati határa) és 

az itt élő nagy létszámú magyar kisebbség miatt továbbra is megmaradt, annak ellenére, hogy 

szocialista blokkba tartozó „baráti” országokat választott el. A deklarációk szintjén formálisan 

szívélyes, baráti viszony ellenére a határok elválasztó szerepe állandósult. Kishatárforgalom a 

második világháborút követő két évtizedben sem volt, a lakossági kapcsolatok esetében a 

hatvanas évektől működött ugyan az egyszerűsített átkelés intézménye, de a határátlépési 

engedély megszerzése során támasztott bürokratikus akadályok miatt ez a valóságban csak 

látszatmegoldást eredményezett. (Sallai 2003, p.76.) A települési szintű (pl.: kulturális) 

kapcsolatok szintén bonyolult módon, felsőbb szintek, országos párt- és kormányzati fórumok 

bevonásával és engedélyével jöhettek csak létre és általában előre megírt forgatókönyv szerint 

zajlottak. A határrégió gazdaságát ebben az időszakban is csak visszafogottan fejlesztették, 

sok esetben még az államhatárok megközelítése is nehézkesnek bizonyult. A mai magyar-

ukrán határon tulajdonképpen egyetlen határátkelő működött, Záhony, amely közúti, vasúti 

átkelő és egyben fontos átrakodó centrum volt kelet-nyugati irányba. Ilyen körülmények 

között törvényszerű és intenzív folyamattá vált a határ menti sávban a perifériaképződés, sőt a 

perifériahelyzet akkumulációja, amit egyrészt (Magyarország központi területeihez 

viszonyítva) az elválasztó szerepet betöltő államhatár közelsége, másrészt (a régió természetes 

kapcsolatait tekintve) a határ túloldalára szakadt vonzáscentrumok elvesztése okozott.  

A Szovjetunió felbomlásával a térségben új államalakulat jött létre: Ukrajna 1991 

augusztusában kikiáltotta függetlenségét. Noha az államhatárok merev elválasztó szerepe a 

rendszerváltozást követően oldódott, az elmaradott határtérséget a kilencvenes évek elején 

jelentkező gazdasági visszaesés is jobban sújtotta. Az egykori szocialista gazdasági 

tömörülés, a KGST keretében működő kapcsolatok felbomlottak, az egyoldalú 

mezőgazdaságra alapozott gazdaságszerkezet, a képzetlen munkaerő, az elavult 

infrastukturális és közlekedési rendszerek következtében a térség nem volt képes a nyugati 

tőke vonzására. Ilyen kedvezőtlen körülmények között a határon átívelő kapcsolatok is csak 

vontatottan bontakoztak ki és elsősorban a kapcsolatok illegális szférái (pl.: áru- és 

embercsempészet) indultak fejlődésnek. A lassan alakuló magyar-ukrán határ menti 
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kapcsolatok számára újabb kihívást jelent az Európai Unió keleti bővítése és Magyarország 

teljes jogú schengeni taggá válása, ami által a határszakasz 2007 decemberétől az Európai 

Unió szigorúan ellenőrzött külső határává vált. Mivel Ukrajnának az EU-hoz való 

csatlakozásra a közeljövőben nincs esélye, a magyar-ukrán határszakaszon hosszú ideig újra 

az államhatár elválasztó, szűrő funkciói lesznek meghatározóak.  

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy az ukrán-magyar határrégió jellemzője a perifériajelleg, 

amely nagyrészt az első világháború utáni határmegvonás körülményei és a határok hosszú 

ideig fennálló viszonylagos zártsága következtében alakult ki, annak minden gazdasági-

társadalmi-kulturális hátrányával együtt. Az északkelet-alföldi magyar határszél helyzetét 

találóan fejezi ki a Baranyi Béla által idézett „periféria perifériája” kifejezés: ha ugyanis 

Magyarország egészén belül az Alföld helyzete periférikusnak minősül, akkor a mai magyar-

ukrán határ mentén elhelyezkedő 20-25 km széles sáv még az Alföldhöz viszonyítva is 

elmaradottnak számít a megyeközpontok gyenge vonzása, a fejletlen infrastruktúra, a rossz 

elérhetőség, a nagymértékű munkanélküliség a romanépesség magas aránya és a kedvezőtlen 

természeti adottságok miatt. (Rechnitzer, in: Nárai-Rechnitzer 1999, p.45.; Baranyi 2004, 

p.27-29.; Baranyi 2008, in: Magyar-ukrán határrégió, p.23.) A halmozottan hátrányos 

helyzetű magyar területek a határ ukrán oldalán is perifériákkal találkoznak (Hardi 2000), 

hiszen Kárpátalja még a Magyarországnál amúgy is fejletlenebb Ukrajnát tekintve is számos 

gazdasági mutató tekintetében lemaradást mutat az ország központi régióihoz képest. Az 

ukrán megye fontosabb városközpontjainak (Ungvár, Munkács, Beregszász) határhoz közeli 

elhelyezkedése némiképp enyhíthetné a magyar rész periférikus jellegből adódó hátrányait, 

ehhez azonban a schengeninél mindenképpen átjárhatóbb határok kellenének, amelyre 

azonban a közeljövőben nincs kilátás.  

Disszertációm következő fejezetében először a magyar-ukrán határtérség fogalmát 

definiálom, majd néhány statisztikai adat segítségével összehasonlítom az ezredforduló óta 

eltelt időszak társadalmi-gazdasági fejlődésének tendenciáit a határ magyar és ukrán oldalán. 

A fejezetben a disszertáció Kárpátaljával foglalkozó részének folytatásaként azt vizsgálom, 

hogy az EU külső határán való elhelyezkedés előidézett-e a kárpátaljaihoz hasonló dinamikus 

gazdasági növekedést a határ magyar oldalán is. Fontosnak tartom bemutatni, hogy az egyes 

országok kormányai milyen lépéseket tettek eddig és milyen elképzelésekkel rendelkeznek a 

terület gazdasági elmaradottságának leküzdésére vonatkozóan. A határ ukrán és magyar 

oldalának gazdasági-társadalmi tendenciáit együtt láttató fejezet a Kárpátaljára tőkét 

kihelyező magyar vállalatok körében végzett kérdőíves kutatáshoz nyújt háttérismeretet, 

hiszen – mint majd látni fogjuk – sok, a határ menti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
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telephellyel rendelkező vállalkozó preferálta befektetési döntései során inkább a határ ukrán 

oldalát.  

 

 

1. A határ menti térség lehatárolása 

 

Határtérség alatt - Niles Hansen definíciója alapján - azt a határ menti területet értjük, 

amelynek életére, gazdasági-társadalmi folyamataira jelentős befolyást gyakorol az államhatár 

léte. (Hansen, 1977, p.2.). Hansen meghatározása még egy olyan korban született, amikor a 

határok többé-kevésbé elválasztó jellegűek voltak, ennek következtében a magyar-ukrán 

határtérségben zajló térbeli folyamatok vizsgálatához megfelelőbb támpontot nyújt, mint a 

későbbi dinamikus megközelítések. Ez utóbbiak ugyanis (Martinez 1994-ből származó Hardi-

Hajdú-Mezei 2009 által idézett definíciója például) a határon átnyúló interakciók számából 

indulnak ki a határtérség lehatárolásánál, így elsősorban az EU belső határain zajló térbeli 

folyamatok leírására alkalmazhatók, a külső határokon azonban, ahol az erőteljes szűrő 

funkciót ellátó schengeni határ akadályozza az interakciók szabad alakulását, nem lehet őket 

használni.  

A határ menti térség lehatárolásához közelíthetünk statisztikai-tervezési szempontból. Ekkor 

az uniós regionális politika fogalmait felhasználva általában a határokkal érintkező NUTS 3 

területi egységeket tekintjük határ menti térségnek, az államhatár mentén (a határ két oldalán) 

elhelyezkedő NUTS 3 területi egységek csoportját pedig határrégiónak nevezzük. Az uniós 

fejlesztési programok ugyanis ezeket a területi egységeket ismerik el, amikor határ menti 

fejlesztési programjaikat végrehajtják. A magyar-ukrán határtérség ebben a megközelítésben a 

magyar Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja területére terjed ki. A 

társadalmi-gazdasági folyamatok pontosabb feltárása érdekében a határ menti térségek 

kutatása során a határral közvetlenül érintkező NUTS 4 szintű területi egységek szintjén is 

végezhető adatgyűjtés: ebből a szempontból a magyar-ukrán határtérséget a magyar oldalon a 

kisvárdai (2007-ig), a záhonyi (2007-től),29 a vásárosnaményi és a fehérgyarmati kistérség, 

míg ukrán oldalon az ungvári, beregszászi és nagyszőlősi járás alkotja. A határtérség és a 

határrégió statisztikai-tervezési szempontú lehatárolása ellen általában az a fő érv, hogy 

lényegében egy bürokratikus kényszermegoldást jelent, hiszen – figyelmen kívül hagyva a 

                                                 
29 A kistérségi rendszer módosítása következtében a magyar-ukrán határ mentén 2007-től a kisvárdai kistérség 
területének egy részéből új kistérség alakult Záhony központtal. 
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gazdasági-társadalmi reálfolyamatokat - eleve olyan egységekből hoz létre régiót, amelyek 

önmagukban is mesterségesen jöttek létre. (Hardi-Hajdú-Mezei 2009, p.29-31.; Hardi 2009, 

in: Hardi-Tóth, p.19-20.)  

A magyar-ukrán határtérségben zajló társadalmi-gazdasági folyamatok vizsgálatakor a kutató 

számos kompromisszumot kénytelen megkötni. Egyrészt, mivel a határon átnyúló 

reálfolyamatok megértéséhez és elemzéséhez statisztikai adatokra van szüksége, nem 

kerülheti el a határtérség statisztikai-tervezési szempontú lehatárolását. Másrészt az ukrajnai 

statisztikai adatgyűjtés NUTS 4 szintű területi egységekkel kapcsolatosan megmutatkozó 

hiányosságai miatt kutatása nem szorítkozhat az államhatárral közvetlenül érintkező járások 

területére. A Kopint-Tárki Kutatóintézet által az ukrán-magyar határrégió munkaügyi 

helyzetéről 2010-ben készített kutatás a járási szintű adatgyűjtés nehézségeit úgy próbálta 

feloldani, hogy az ukrán oldalon a határrégió területéhez sorolta Kárpátalja egész területét, 

míg a magyar oldalon a vizsgálatot az államhatárral közvetlenül érintkező NUTS 4 szintű 

kistérségek mellett kiterjesztette a távolabbi baktalórántházi, mátészalkai és csengeri 

kistérségre is. (Az ukrán-magyar határrégió, 2010) Disszertációmban én egy másfajta 

kompromisszumos megoldást választottam: a magyar-ukrán határtérség alatt két statisztikai 

adatokkal jellemezhető NUTS 3 szintű adminisztratív egység, a magyar Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja területét értem. Bár a két közigazgatási egység 

kiterjedés és lakosságszám tekintetében nagyon különbözik egymástól (Kárpátalja területe és 

népessége is kétszerese Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének), magyar-ukrán határtérségként 

való kezelésüket – a rendelkezésre álló statisztikai adatok által teremtett kényszereken túl - 

több tényező indokolhatja. Egyrészt azonos közigazgatási szinten helyezkednek el, területi 

nagyságuk és lakosságszámuk eltérései tehát a két ország különböző méretéből adódnak. 

Másrészt a mai magyar-ukrán határ mentén elterülő, jelenleg különböző államokhoz tartozó 

területek földrajzi és történelmi szempontból is összetartoznak. A határ ukrán oldalán elterülő 

Kárpátaljai-síkság a magyar Alföld folytatásának tekinthető, természetes határt csak a megye 

négyötödét borító Erdős-Kárpátok hegyvonulatai képeznek Ukrajna belső területei felé. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja évszázadokon keresztül területi egységet 

alkotott a történelmi Magyarország Szabolcs, Szatmár, Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung 

vármegyéinek részeként, melyeknek szétválasztása részben az első, majd véglegesen a 

második világháború utáni időszakra tehető. (Baranyi 2004, p.28.) 

Nagyobb területi összefüggéseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja egy összefüggő közép-európai periférikus makrorégió részét alkotja. Ez 

a terület, amelyet Gregorz Gorzelak „közép-európai keleti falnak” nevezett, Lengyelország 
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északkeleti részétől egészen Magyarország délkeleti részéig húzódik és több új uniós és nem 

uniós országra (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, illetve Ukrajna, 

Belorusszia) terjed ki. A régiót a gazdasági átmenet lassúsága, az országok központi régióival 

való alacsony fokú integráció, az oktatás alacsony színvonala, szegényes infrastruktúra és a 

külföldi működőtőke hiánya jellemzi. 30 (Gorzelak 1996, p.129.) 

 

 

2. A határtérség magyar és ukrán oldalának összehasonlító jellemzése 

 

A magyar-ukrán határtérség területének egyharmadát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alkotja, 

amely Magyarország területének 6,4%-án terül el. A terület kétharmadát teszi ki Kárpátalja 

(hivatalos nevén Kárpátontúli Terület), amely az ország egyik legkisebb adminisztratív 

egységeként Ukrajna területének 2,1%-át foglalja el. Ebben a formában mindkét területi 

egység a második világháború óta létezik: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenlegi területe 

1950-ben jött létre Szabolcs és Szatmár-Bereg megye egyesítésével, a határok kiigazításával, 

Kárpátalja pedig hivatalosan 1944. január 22-én alakult meg. A magyar és ukrán határ mentén 

fekvő két megye demográfiai, gazdasági szempontból és infrastrukturális fejlettség 

tekintetében számos hasonlóságot mutat: mindkét terület a perifériáján fekszik annak a 

nagyobb gazdasági egységnek, amelyhez tartozik, s ez nemcsak földrajzi, hanem a gazdasági 

értelemben is igaz. 

 

 

2.1 Demográfiai helyzet 

 

A szomszédos határ menti megyékben az elmúlt évtized népesedési trendjei hasonlóak voltak: 

a népesség mindkét területen csökkent. A népesség fogyása 2001 és 2011 között mind 

számszerűen, mind arányát tekintve Szabolcs-Szatmár-Beregben volt nagyobb, ahol 5,8%-kal 

csökkent a népesség, a kárpátaljai 0,8%-kal szemben. A csökkenésért a határ mindkét oldalán 

elsősorban a belföldi elvándorlás tehető felelőssé, amely a kilencvenes évek eleje óta jellemzi 

a térséget: míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében a vándorlás fő iránya Budapest, 
                                                 
30 A fejlődés és a növekedés hajtóerejének hiányában Gorzelak szerint félő, hogy a kibővített EU keleti perifériái 
„holtvágánnyá” válnak, hiszen a szerkezeti átmenetet és a gazdasági fellendülést aligha ösztönözhetik majd a 
szomszédos (nem uniós) országok, Belorusszia és Ukrajna. (Gorzelak 1996, p.129.) 
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Kárpátaljáról Ukrajna iparosodottabb keleti felébe költöznek a munkavállalók. A külföldre 

vándorlás teljes elvándorláson belüli részaránya napjainkra mind Szabolcsban, mind 

Kárpátalján csökkent. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében soha nem is volt jelentős, 

Kárpátalján azonban 2003-ban még a vándorlási veszteség 40%-át a külföldre vándorlók 

tették ki. 2011-re ez az arány 15%-ra csökkent, amely azonban kétségtelenül még mindig 

számottevő.) Az elmúlt évtizedben a születések számának csökkenése, a fiatalabb, mobilabb 

réteg elvándorlása valamint az átlagéletkor emelkedése miatt a határtérségben a korstruktúra 

kedvezőtlen irányban változott, a népesség öregedése folytatódott. Fontos ugyanakkor 

megemlíteni, hogy a természetes fogyás értékei mindkét megyében jelentősen elmaradnak az 

országos átlagtól, különösen igaz ez Kárpátaljára, ahol a vizsgált időszakban csak 2003 és 

2005 között volt természetes fogyás, míg Ukrajnában 1991 óta tart ez a tendencia. A 

határtérség népessége a 2011-es becslések alapján meghaladja az 1,8 millió főt, melynek 

31%-a a határ magyar, 69%-a a határ ukrán oldalán él. (17. táblázat) 

 
17. táblázat: A magyar-ukrán határtérség területe és népessége (2011) 

 
 Terület Népesség 
 km² az országos 

%-ában 
fő az országos %-

ában 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5937 6,4 555496 5,5 
Kárpátalja 12800 2,1 1 247 511 2,7 
Összesen 18737  1 803 007  
Forrás: www.ksh.hu, www.ukrstat.gov.ua 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg demográfiai viszonyaira jelentős hatással van a roma népesség 

magas aránya (a 2001. évi népszámláláskor a lakosság 4,3%-a vallotta magát roma 

származásúnak, pontos létszámukról az azóta eltelt időszakban nincs megbízható adat). 

Kárpátalja nemzetiségi összetétele a történelmi időkbe visszanyúlóan mindig vegyes volt. A 

2001-es népszámlálás adatai szerint Kárpátalja területén több mint hetven etnikai csoport 

található meg. A lakosság legnagyobb része ukrán31 (80,5%), a legnagyobb számú kisebbség a 

magyar (12,1%), de a területen élnek még románok (2,6%), oroszok (2,5%) romák (1,1%), 

szlovákok (0,5%) és németek is (0,3%).  

                                                 
31 A területen évszázadokig élő ruszin népesség a negyvenes évektől kezdődő erőteljes ukránosítási politika 
következtében mára nagy részben elfogadja az ukrán identitást. Egy csoportjuk (a 2001-es népszámlálás adatai 
szerint mindössze 10 100 fő) azonban továbbra is ruszinnak vallja magát és tiltakozik az ukrán megnevezés 
ellen. Ukrajna (ellentétben a többi közép-kelet-európai állam, pl.: Magyarország és Szlovákia gyakorlatával) 
nem ismeri el a ruszinokat önálló kisebbségként, hanem az ukrán nép alcsoportjának tekinti őket, nyelvüket 
pedig az ukrán egyik tájszólásának tartja. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg nem tartozik hazánk sűrűn lakott megyéi közé: népsűrűsége a 2011. 

évi adatok szerint mindössze 94 fő/km², amely jelentősen alatta marad a magyarországi 

átlagnak (107 fő/km²). Ezzel szemben Kárpátalja országos viszonylatban még az utóbbi 

években bekövetkező népességfogyás ellenére is sűrűn lakott térségnek számít: népsűrűsége 

2011-ben 97,8 fő/km² volt, ami jócskán meghaladta az ukrán átlagot (75,8 fő/km²).  

A saját országa átlagához viszonyítva mindkét határ menti megye kevésbé urbanizált, falusias 

jellegű térség, ami összefügg a periférikus helyzetükkel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 

magyarországi átlaghoz igazodva folyamatosan növekszik a városlakók aránya, ezzel 

szemben Ukrajna megyéi közül Kárpátalján tartósan a legkisebb a városi lakosság aránya 

(37,1%), miközben az országos átlag 68,6%. (Baranyi 2008, in: Magyar-ukrán határrégió, 

p.25., 27.) (18. táblázat) 

 

18. táblázat: A települések száma jogállásuk szerint (2011) 
 
 Kistérségek 

/ Járások  
Városok Megyei jogú 

városok 
Városi jellegű 

települések 
Falvak / 
községek 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

12 27 1 - 202 

Kárpátalja 13 11 5 19 579 
Forrás: www.stat.uz.ua; www.ksh.hu 
 

 

2.2 Gazdasági növekedés 

 

A magyar-ukrán határ menti megyék gazdasági helyzetének vizsgálatakor az egyik 

legnagyobb problémát a nehezen összevethető statisztikai adatok jelentik. A statisztikai 

adatgyűjtés eltérő, többször változtatott módja mellett gondot okoz, hogy Ukrajnában a 

statisztikai kiadványok a kiadás anyagi nehézségei miatt sokáig nem voltak elérhetőek, 

számos statisztikai adat még ma sem nyilvános. A következőkben szeretném bemutatni 

néhány gazdasági mutatószám alakulását Kárpátalján és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

az ezredforduló óta eltelt időszakban. 

A gazdasági szerkezet átalakulása miatt a rendszerváltás első évtizedét a megyei GDP 

nagyfokú visszaesése jellemezte a határ mindkét oldalán. A változások eredménye Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye számára magyar viszonylatban elég későn, a kilencvenes évek második 

felében, utolsó éveiben jelentkezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye GDP-je és egy főre jutó 

GDP-je a 2000 és 2010 közötti időszakban megduplázódott. (12. ábra) A megyei gazdaság 
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bővülése az évtized első felében volt dinamikusabb, 2005-től kezdődően azonban csökkent a 

növekedés üteme. Szabolcs-Szatmár-Bereg hozzájárulása az ország bruttó hazai termékéhez a 

kétezres évek első felében 3,2-3,3% volt, 2006 óta azonban nem haladja meg a 3%-ot. A 

megyék fejlettségi sorrendjében az egy főre jutó GDP alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg a 

vizsgált időszakban mindvégig megőrizte sereghajtó szerepét: Nógrád megye után a második 

legalacsonyabb értéket produkálta, ezzel a húsz közigazgatási egység közül a 19. helyet 

foglalta el. 2010-ben a határ menti magyar megye egy főre jutó GDP-je az országos átlag 

mindössze 53%-át tette ki. (Malakucziné 2008, p.198.; www.ksh.hu) 

 

12. ábra: Az egy főre jutó GDP értéke Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Magyarországon 
(2000-2010) 
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Forrás: www.ksh.hu 

 

Kárpátalja az ukrán gazdasággal egyidőben, 2000-től kezdődően állt tartós növekedési 

pályára. Kárpátalja GDP-je és egy főre jutó GDP-je a 2000 és 2010 közötti időszakban 

meghétszereződött. (13. ábra) A növekedés a 2004-2008 közötti időszakban volt a 

legdinamikusabb, a gazdaság bővülésének a világgazdasági válság hatásainak begyűrűzése 

vetett véget a 2009. évben. Kárpátalja GDP-je azonban 2010-ben már újra mintegy 16%-kal 

meghaladta a válság előtti szintet. A térség hozzájárulása az országban megtermelt bruttó 

hazai termékhez szerény volt, 2007 és 2010 közötti időszakban mindössze 1,4%. A vizsgált 

időszak alatt produkált jelentős növekedés ellenére az egy főre jutó GDP összege 2010-ben az 

ukrán közigazgatási egységek között a harmadik legalacsonyabbnak számított, a 

közigazgatási egységek fejlettségi sorrendjében Kárpátalja így csak a 25. helyet foglalta el. 
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2010-ben az ukrán terület egy főre jutó GDP-je országos átlag 52%-át tette ki. 

(www.ukrstat.gov.ua) 

A két közigazgatási egység nemzeti valutában megadott GDP adatait USD-ben kifejezve 

elmondható, hogy Kárpátalja látványos növekedése ellenére a szabolcs-szatmár-bereg megyei 

GDP 2010-ben még mindig több mint kétszerese volt az ukrán megye bruttó nemzeti 

termékének. Az egy főre jutó GDP pedig a kárpátaljai érték több mint négyszerese volt a határ 

magyar oldalán.32 (ld.: 2/a. és 2/b. melléklet) 

 

13. ábra: Az egy főre jutó GDP értéke Kárpátalján és Ukrajnában (2000-2010) 
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Forrás: www.ukrstat.gov.ua 

 

 

2.3 Ipari termelés 

 

Kárpátalján az ipari termelés előző évhez viszonyított növekedése a 2003-2007 közötti 

időszakban mindvégig többszörösével (2-4-szeresével) haladta meg az országos átlagot, ami 

az ukrán közigazgatási egységek versenyében előkelő helyet biztosított a határ menti ukrán 

terület számára. Kárpátalja ipari termékkibocsátása még 2008-ban is nőtt, igaz már csak 

2,6%-kal, országos szinten azonban már ebben az évben 5,2%-os visszaesés volt 

megfigyelhető. A világgazdasági válság először a 2009. évben éreztette hatását Kárpátalja 

ipari termelési adatain: ahogy eddig az előző évhez viszonyított növekedés értéke volt 

többszöröse az országos átlagnak, most a visszaesés volt lényegesen nagyobb mértékű (-

                                                 
32A Magyar Nemzeti Bank és az Ukrán Nemzeti Bank honlapján megjelent éves középárfolyamok alapján saját 
számítás. (www.mnb.hu, www.bank.gov.ua) 
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49,3%). 2010-től az ipari termelés újra fellendült és a bővülés ismételten meghaladta az 

országos átlagot. 

Kárpátaljával ellentétben Szabolcs-Szatmár megyében az ipari termelés volumenének előző 

évhez viszonyított növekedése a 2003-2007 közötti időszakban mindvégig jelentősen 

elmaradt az országos átlagtól, sőt 2005-ben és 2007-ben az országos érték növekedése 

ellenére a kibocsátás csökkenése volt megfigyelhető. A válság következtében az ipari 

termelés volumenének visszaesése folytatódott és 2009-ben elérte a mélypontot (-15,5%), a 

csökkenés azonban már kisebb mértékű volt az országos átlaghoz viszonyítva. A megye ipari 

termelése 2011-ben 20,3%-kal bővült, ami majdnem négyszerese volt az ipari termelés 

országos volumennövekedésének. (19. táblázat) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg iparszerkezetében a feldolgozóipar dominál, azon belül 

legjelentősebb a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártása, az élelmiszer-, ital- 

és dohánytermékek termelése és a textil-, ruházati-, cipő- és bőripar. A gépipar 2011-ben a 

megye ipari termeléséből mindössze 8,6%-kal részesedett, ami jelentősen elmarad az ágazat 

országos ipari kibocsátásból való részesedésétől (46,5%). 

 

19. táblázat: Az ipari termelés volumenindexe az előző év százalékában Kárpátalján és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2003-2011) 

 
 Kárpátalja Országos átlag 

(Ukrajna) 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Országos átlag 
(Magyarország) 

2003 44,3 15,8 3,1 6,6 
2004 27,4 12,5 0,7 7,5 
2005 7,7 3,1 -7,0 7,1 
2006 27,2 6,2 9,6 10,2 
2007 20,4 7,6 -2,6 8,3 
2008 2,6 -5,2 -11,2 -1,3 
2009 -49,3 -21,9 -15,5 -17,9 
2010 42,9 11,2 1,5 10,8 
2011 1,8 7,6 20,3 5,5 
www.ukrstat.gov.ua; www.ksh.hu 
Megjegyzés: A magyar adatok 2008. évig TEÁOR’03, 2009-től TEÁOR’08 szerintiek ezért 
összehasonlíthatóságuk korlátozott. 
 

 

2.4 Közvetlen külföldi működőtőke 

 

Míg Magyarországon 2000 és 2010 között megháromszorozódott a külföldi működőtőke 

állománya, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ennél kisebb mértékű (2,5-szeres) bővülés 
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történt az FDI összegében. A legnagyobb összegű befektetés 2004-ben érkezett a megye 

gazdaságába és Szabolcs-Szatmár-Bereg országba beáramló működőtőkéből való részesedése 

is ekkor volt a legmagasabb (0,9%). Ezt követően mérséklődött mind a Szabolcsban 

letelepedett vállalkozások külföldi tőkéjének összege, mind a megyei részarány az országban 

befektetett FDI összegéből. Országos viszonylatban kétségkívül igaz tehát a megállapítás, 

hogy a külföldi működőtőke-befektetések szinte „elkerülték” a megye gazdaságát. 

(Malakucziné 2008, p.199.) 2010-ben összesen 361 külföldi érdekeltségű vállalkozás révén 

91,6 milliárd HUF összegű tőke érkezett a határ menti magyar megye gazdaságába, amivel 

Szabolcs-Szatmár-Bereg – mind az összeg, mind a vállalatok száma alapján - a 14. helyet 

foglalta el a NUTS 3 szintű területi egységek között. A külföldi érdekeltségű vállalatok száma 

2004 óta folyamatosan csökken, 2010-ben a tíz évvel korábbihoz képest 47%-kal kevesebb 

külföldi érdekeltségű vállalat működött a megye területén. (20. táblázat) 

 
20. táblázat: A Kárpátalján és Ukrajnában illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és 

Magyarországon befektetett működőtőke-állomány (2000-2010) 
 

 A Kárpátalján 
 befektetett  

FDI-állomány 
(millió USD) 

Az Ukrajnában 
befektetett  

FDI-állomány 
 (millió USD) 

Rész-
arány 
 (%) 

A Sz-Sz-B. 
megyében 

befektetett FDI 
(milliárd HUF) 

A Magyarországon 
befektetett FDI 

állomány  
(milliárd HUF) 

Rész-
arány 
 (%) 

2000 73,8 3281,8 2,2 35,9 5576,6 0,6 
2001 92,1 3875,0 2,3 44,6 6292,1 0,7 
2002 108 4555,3 2,3 50,3 7019,9 0,7 
2003 127,7 5471,8 2,3 68,3 8716,2 0,8 
2004 181,6 6794,4 2,6 95,8 9941,9 0,9 
2005 244,3 9047,0 2,7 89,6 11795,0 0,7 
2006 261,3 16890,0 1,5 83,1 13635,3 0,6 
2007 295 21607,3 1,3 89,6 14810,0 0,6 
2008 345,3 29542,7 1,1 93,8 15008,3 0,6 
2009 355,8 35616,4 0,9 68,6 15935,2 0,4 
2010 355 40053,0 0,8 91,6 16527,8 0,5 

Forrás: www.ukrstat.gov.ua; www.stat.uz.ua; www.ksh.hu 
 
Kárpátalja a rendszerváltás óta elsősorban a gazdaságába érkező külföldi működőtőke-

befektetések révén fejlődött. A beáramló külföldi működőtőke-állomány 2000 és 2010 között 

ötszörösére nőtt és elérte a 355 millió USD-t. Az 1999-ben létrehozott Kárpátalja Különleges 

Gazdasági Övezet által nyújtott kedvezmények nagy szerepet játszottak abban, hogy a határ 

menti ukrán terület 2000 és 2005 között 2%-ot meghaladó mértékben részesedett az 

Ukrajnába érkező külföldi működőtőke befektetésekből. A szabad gazdasági övezetek által 

nyújtott kedvezmények 2005-ben történt megszüntetése után az FDI-állomány dinamikus 
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növekedése lefékeződött és Kárpátalja egyre kisebb részesedéssel bírt az Ukrajnába beáramló 

működőtőke-állományból. 2010-ben a Kárpátalja gazdaságában realizált működőtőke-

befektetések az Ukrajnában befektetett FDI-állomány mindössze 0,8%-át tették ki.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nemzeti valutában megadott külföldi működőtőke-

állományra vonatkozó adatait USD-ben kifejezve elmondható, hogy a határ menti magyar 

megye gazdaságában befektetett működőtőke összege a vizsgált időszakban mindvégig 

meghaladta a Kárpátaljára beáramló FDI összegét. A 2010-ben Szabolcsban külföldi 

vállalatok által befektetett 91,6 milliárd HUF a Magyar Nemzeti Bank éves 

középárfolyamokra vonatkozó statisztikái szerint mintegy 440 millió USD-nek felel meg, ami 

24%-kal meghaladja a Kárpátaljára kihelyezett külföldi működőtőke értékét (355 millió 

USD.) (ld.: 2/a. és 2/b. melléklet) 

 

 

2.5 Munkanélküliségi ráta 

 

Szabolcs-Szatmár-Beregben a munkanélküliségi ráta 2001 és 2010 között 9,6%-ról, 18,4%-ra 

nőtt. A drasztikus emelkedés nem csupán a 2009-ben elmélyülő gazdasági válság hatása: a 

megyében a munkanélküliségi ráta már 2005-ben meghaladta a 10%-ot. A szabolcsi 

munkanélküliségi ráta már a válság előtti évben, 2008-ban 17,5%-ot tett ki, ami az azévi 

országos átlag (7,8%) több mint kétszerese volt. A megye foglalkoztatottsági mutatóin a 

válság tovább rontott: a 2010-ben mért 18,4%-os munkanélküliségi ráta a második 

legmagasabb érték az országban a NUTS 3 szintű területi egységek között. (14. ábra) 

 

14. ábra: Munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Magyarországon 
(2001-2011) 
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Forrás: www.ksh.hu
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A munkanélküliségi ráta 2001-ben az ukrán régiók közül Kárpátalján volt az egyik 

legmagasabb (13%). A megyébe érkező külföldi beruházások hatására azonban 2008-ra a 

munkanélküliségi ráta számottevően csökkent és megegyezett az országos átlaggal (6,4%). Az 

elbocsátások száma a válság hatására ismét drasztikusan nőtt Kárpátalján és a 

munkanélküliségi ráta újból meghaladta az országos átlagot, a közigazgatási egységek 

versenyében pedig a 2008-ban elfoglalt 11. helyről a 22. helyre csúszott vissza. (15. ábra) 

 

15. ábra: Munkanélküliségi ráta Kárpátalján és Ukrajnában (2001-2011) 
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Forrás: www.ukrstat.gov.ua 

 

A magyar-ukrán határtérség fontosabb társadalmi-gazdasági mutatóinak vizsgálata után 

összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az ezredforduló óta mind a megyei, mind az egy főre jutó 

GDP növekedése folyamatos a magyar-ukrán határtérségben, bár Kárpátalján mindkét 

gazdasági mutató növekedése dinamikusabb volt. A többi vizsgált gazdasági mutató 

tekintetében a határ menti két megye gazdaságában ellentétes irányú tendenciákat 

figyelhetünk meg. Míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkanélküliség tovább 

emelkedett, az ipari termelés volumennövekedése elmaradt az országos átlagtól, a külföldi 

működőtőke állománya pedig 2004 óta csökken illetve stagnál, addig Kárpátalja 

gazdaságában pozitív folyamatok indultak el: az ipari termelés volumene jelentősen 

meghaladta az országos értéket, a megyében realizált belföldi beruházások és külföldi 

működőtőke-befektetések pedig a munkanélküliség látványos csökkenéséhez vezettek. A 

Világgazdasági Fórum válság előtti (2008. évi) és válság utáni (2010. évi) Ukrajnáról szóló 

jelentése Kijev és Dnyepropetrovszk után Kárpátalját tartotta a harmadik legversenyképesebb 
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ukrán régiónak. (The Ukraine Competitiveness Report 2008, p.105.; The Ukraine 

Competitiveness Report 2010, p.27.) 

Megállapíthatjuk azonban azt is, hogy a gazdasági teljesítmény kapcsán megfigyelt pozitív 

tendenciák nem változtatták meg lényegesen Kárpátalja ukrán adminisztratív egységek között 

elfoglalt pozícióját egyik mutató esetében sem. Fennmaradt tehát mindkét terület saját 

országán belüli periférikus gazdasági helyzete, de míg Kárpátalja egy dinamikusan fejlődő 

periféria, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlődése stagnál. Ahhoz, hogy Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye is „kibillenjen” jelenlegi stagnáló helyzetéből, elkerülhetetlen a 

gazdaság további fejlesztése, amely az ipari és a szolgáltató szektor megerősítését, azaz a K+F 

helyben tartását, a mezőgazdaság tényleges átalakítását, az operatív programok kínálta 

pályázati lehetőségek folyamatos figyelését és mindenekelőtt a csatlakozás nyújtotta 

„periféria-előnyök” kiaknázását, a határokon átnyúló gazdasági - a térség adottságaiból 

fakadóan elsősorban logisztikai - együttműködési lehetőségek kialakítását jelenti.  

 

 

3. Gazdaságfejlesztési elképzelések és külső forrásbevonási kísérletek 

 

A következőkben röviden szeretném ismertetni és értékelni az elmúlt években a gazdasági 

elmaradottság leküzdése érdekében tett lépéseket a határ ukrán illetve magyar oldalán. A 

kezdeményezések egyik csoportja a magyar és az ukrán állam, valamint az önkormányzatok 

gazdaságösztönző tevékenységével összefüggésben vállalkozási övezetek (vagy különleges 

gazdasági övezetek) illetve ipari parkok létrehozását eredményezte a területen. Másik 

csoportjuk a szomszédos államok határ menti térségeinek összefogása révén az Európai Unió 

speciális támogatási programjainak igénybevételéhez szükséges intézményi kereteket 

teremtette meg. A kormányok gazdaságfejlesztési elképzelései a térség előnyös földrajzi 

elhelyezkedéséből, közlekedési és geopolitikai adottságaiból indulnak ki. A magyar-ukrán 

határtérségben találkozik ugyanis a széles nyomtávú orosz-ukrán vasúti hálózat az európai 

normál nyomtávúval, amely árumegállítási, átrakodási kényszert eredményez. A határ menti 

terület ezért a jövőben kulcsfontosságú szerepet tölthet be az Európa és Ázsia közti vasúti 

áruforgalom lebonyolításában. A térség szerepe a közúti szállítás szempontjából is jelentős, 

mivel itt halad keresztül továbbá a Triesztet Lvivvel összekötő V. számú páneurópai 

közlekedési folyosó. 

 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 131 

3.1 Vállalkozási és különleges gazdasági övezetek 

 

A Magyarországon elsőként megalakuló Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet a 

vásárosnaményi és a kisvárdai (2007-től a záhonyi) kistérséghez tartozó 50 település33 

közigazgatási területét foglalja magában. A területet 1996. január 1-jével jelölték ki 

vállalkozási övezetté, a jogszabályban meghatározott kedvezmények 2006. december 31-ig 

voltak igénybevehetők a térségben megtelepedő vállalatok számára. A vállalkozási övezet a 

nemzetközi és a határ menti gazdasági együttműködésben nyíló gazdasági előnyök 

kiaknázását, a gazdasági szervezetek nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódásának 

elősegítését tűzte ki célul. Megvalósítandó irányelvekként határozták meg a térség gazdasági 

potenciáljának megerősítését, a termelés bővítését, új munkahelyek teremtését, 

infrastrukturális fejlesztéseket. A vállalkozási övezet koordinációja a Záhony és Térsége 

Fejlesztési Kft. feladata, amely a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, 

vállalkozásokkal és a releváns kormányzati szervekkel együtt tevékenykedik. A vállalkozási 

övezet területén két ipari park működik, a záhonyi és a tuzséri, valamint 2007-től egy 

komplex gazdaságfejlesztési program keretében uniós támogatással Komoró és Fényeslitke 

között intermodális közforgalmú ipari – logisztikai terület kialakítása kezdődött meg. A 

záhonyi kistérség speciális adottságaira építve alakult meg 2006 májusában a Záhony Térségi 

Logisztikai Klaszter. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a térség logisztikai vállalkozásai 

közötti együttműködés fejlesztésére, közös innovatív tevékenység végzésére, ezáltal a 

költségek megosztására és csökkentésére. A logisztikai klaszter az érintett logisztikai 

vállalkozások közös érdekérvényesítésének legfőbb eszköze. (A Záhonyi kistérség 

területfejlesztési koncepciója 2010, p.16.) A kedvező adottságok ellenére a vállalkozási 

övezet kijelölése óta eltelt idő nem bizonyult elégségesnek a térségbeli kedvezőtlen 

folyamatok gyökeres megváltoztatására. Javult ugyan a vállalkozássűrűség, de ez leginkább a 

kisméretű és kis árbevételű vállalkozások megtelepedésének volt köszönhető, melyek a 

tartósan magas munkanélküliséget nem voltak képesek orvosolni. A térség ipari vállalkozásai 

zömmel 20 fő alatti szervezetek, a megye legnagyobb iparvállalatai közül négy található meg 

a vállalkozási övezetben és néhány külföldi érdekeltségű vállalkozás (Michelin, GE Lighting, 

                                                 
33 A Záhony és térsége Vállalkozási Övezetet alkotó települések: Vásárosnamény, Aranyosapáti, Barabás, 
Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gyüre, Ilk, Kisvarsány, Lónya, Mátyus, Nagyvarsány, 
Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Kisvárda, Ajak, Anarcs, Benk, Dombrád, 
Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Jéke, Kékcse, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nyírlövő, 
Pap, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, 
Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk 
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Interspan, Lada Trans) is jelen van. (Kissné 2002, p.536.) Optimista előrejelzések szerint a 

2007-ben elindított Záhony komplex gazdaságfejlesztési program az aktív kormányzati 

szerepvállalás és a nagyobb fejlesztési összegeket biztosító uniós források bevonása révén a 

közeljövőben nagyobb – pozitívabb – változást fog eredményezni a térség életében, mint 

korábbi kezdeményezések. 

A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezetnél sikeresebbnek tekinthető és a munkanélküliség 

csökkentéséhez jelentősebben hozzájárult a Kárpátaljai Különleges Gazdasági Övezet, amely 

a határ ukrán oldalán létesült 1999 januárjában. A 737 hektárnyi nem összefüggő területen (a 

Tiszamenti Csap térségében, az ungvári vasúti csomóponton és a munkácsi volt hadi 

repülőtéren és környékén) egyrészt azok a befektetők kaptak tizenöt éves futamidővel 

kedvezményeket, akik 250 ezer USD-t meghaladó összeget fektettek be a térség 

gazdaságában. Egy elnöki rendelet ugyanakkor harminc éves időtartamig azoknak a 

beruházóknak is kedvezményeket biztosított, akik közel 1 millió USD-t fektetnek be a 

területen. Számos világcég (a Skoda, az Audi, a Volkswagen, a Leoni, az IKEA, a 

Flextronics, a Yadzaki, a Henkel) létesített leányvállalatot a kijelölt területen. A Kárpátalja 

Különleges Gazdasági Övezetet és Ukrajnában létrehozott más szabad gazdasági övezetek 

által nyújtott kedvezményeket azonban 2005-ben a Timosenko-kormány rendeletileg 

megszüntette. (A kárpátaljai magyarlakta települések gazdaságfejlesztési koncepciója (2005), 

p.18.; Bodnár 2004, p.8.) 

 

 

3.2 Ipari parkok 

 

Az ipari park infrastruktúrával ellátott, jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező, 

ipari vállalkozás céljára kialakított terület, amely kedvező infrastruktúrával, szolgáltatásokkal 

és szakmai háttérrel vonzó befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hivatalosan tíz ipari park van (a Záhony és Térsége 

Vállalkozási Övezet területén kettő), azonban ezek nagy része még nem tölti be eredeti 

funkcióját. (21. táblázat) Ez magyarázható az alacsony szintű befektetői érdeklődéssel, illetve 

a megnövekedett külföldi konkurenciával (lengyel, cseh, román, ukrán versenytársak). A 

továbblépés főbb akadálya a fejletlen infrastruktúra, a fejlesztéshez szükséges források 

hiánya. A parkok abban az esetben válhatnak egy régió gazdaságának modernizációs 

hajtóerejévé, ha a kis-és középvállalkozások mellett egy-egy meghatározó nagyvállalatnak is 

helyet adnak. (Kissné 2004, p.37.)  
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21. táblázat: Ipari parkok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
 

Ipari park Kijelölés 
éve 

Területe 
(ha) 

Betelepült vállalkozások 
száma 

Foglalkoztatottak 
száma (fő) 

Nyíregyházi 1997 125 8 2200 
Csengeri 1998 12 4 60 

Fehérgyarmati 1998 19 - - 

Mátészalkai 1998 50 17 1999 
Nyírbátori 1998 58 16 251 

Tuzséri 1998 20 - - 
Záhonyi 1998 12 3 11 

Nyírbogdányi 2002 21 3 95 
Balkányi 2006 n.a. n.a. n.a. 
Rakamazi 2007 88 n.a. n.a. 

Timári 2008 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Kissné 2004, p.32.; www.nfgm.gov.hu 
 

Kárpátalján egyelőre nincsenek tapasztalatok az ipari parkok működéséről, mivel az első ipari 

park létrehozásáról szóló tárgyalások nem vezettek eredményre. A magyar-ukrán határ menti 

gazdasági együttműködés lehetőségei kapcsán ugyanakkor ki kell emelni a Bereg-Kárpátok 

Határ menti Ipari Park létrehozására vonatkozó terveket, amelynek komoly szerepe lehet a 

térség gazdaságának fejlesztésében. Az ötlet egyediségét az adja, hogy az ipari park két 

ország (Ukrajna és Magyarország) 200-200 hektáros területére terjedne ki, amelyből első 

lépésben 16 hektáron teremtik meg a működés feltételeit és a jövőben ezt bővítik majd a 

befektetők érdeklődésének függvényében. A kijelölt terület Ukrajnában a beregszászi 

járásban, Magyarországon pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Ehhez 

hasonló kezdeményezés eddig sem Ukrajnában, sem a Független Államok Közösségében nem 

valósult meg, a mintát a magyar-osztrák határon sikeresen működő szentgotthárdi ipari park 

szolgáltatta. A projekt megvalósításában résztvevő szervezetek kiemelik, hogy az európai és 

ázsiai útvonalak kereszteződésében is szükség van egy magyar és külföldi vállalatok 

letelepedésére egyaránt alkalmas, minden kommunikációs eszközzel és fejlett műszaki 

felszereltséggel rendelkező ipari területre. A befektetések vonzása szempontjából előnyt 

jelenthet a repülőterek közelsége (mind a magyar, mind az ukrán területen belül 80 km-es 

távolságra) illetve, hogy mindkét ország felől biztosított a vasúti elérhetőség. A Kijev-Lviv-

Munkács útvonalon a magyar határig elérő autópálya is az ipari parktól hét kilométerre fog 
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elhaladni. További előnyök rejlenek a nagynyomású gázvezeték és a nagyteljesítményű 

villamosvezeték közelségében. Humán erőforrás-ellátottság szempontjából is jó adottságokkal 

bír a kiválasztott terület, hiszen húsz kilométeres körzetében kilencvenezer, negyven 

kilométeres körzetében pedig háromszáznyolcvanezer fő potenciális munkaerő él, a magyar és 

ukrán kormány által kötött szerződés pedig a határ ötven kilométeres körzetében 

egyszerűsített vízumeljárást biztosít. A munkaerő képzettségének esetleges hiányait az ipari 

parkkal és a munkaadókkal együttműködésben álló képzőintézmények pótolhatják. Az 

élőmunkaigényes tevékenységet végző (pl.: elektronikai berendezéseket gyártó) termelő 

vállalatok mellett a határon átnyúló ipari park kedvező lehetőséget biztosíthat a logisztikai 

vállalatok számára is, hiszen a vámeljárás vagy a szállítási, fuvarozási tevékenység 

menedzselése a közös területen egyszerűbbnek tűnik, mintha a cég akár Ukrajna, akár 

Magyarország területén látna el hasonló feladatot. A határmenti ipari park a tervek szerint 

2016-ra készülne el: 2010–2012 között az infrastrukturális kiszolgáló létesítmények 

kialakítását végzik, 2013–2015 között az 5000 m2-es ipari inkubátorház kiépítése történik, 

míg 2016-ban, a harmadik lépésben az ipari parkot és logisztikai központot működtető és 

stratégiai menedzsment létrehozásával fejeződnek be az előkészületek. 

 

 

3.3 Határ menti együttműködések 

 

Az EU-ban kiemelt prioritást élvez az elmaradott határ menti régiók fejlesztésének és 

felzárkózásának elősegítése. A határon átívelő kapcsolatok erősítésében megkülönböztetett 

szerepet játszhatnak az euroregionális és egyéb interregionális szervezetek, amelyek 

segítségével több ország területeit magukba foglaló régiók jöhetnek létre. A rendszerváltást 

követően Kelet-Közép-Európában is megalakultak az első interregionális szervezetek. Az 

1993. február 14-én Debrecenben létrejött Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség a 

határokat áthidaló gazdasági, szociális, kulturális, illetve más jellegű együttműködések 

létesítésére és fenntartására törekszik. Az öt tagországra (Lengyelország, Magyarország, 

Szlovákia, Románia és Ukrajna) kiterjedő szervezetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja is tagjai. A magyar-ukrán határ menti együttműködések motivációja a belső- és 

külső erőforrások közös hasznosítása és az uniós regionális támogatások megszerzése révén a 

periférikus területek felzárkóztatása, a határ menti fejlettségi különbségek csökkentése. A 

hatástanulmányokból azonban kitűnik, hogy a túlméretezett, 161 000 km²-nyi területet és 16 

millió fős népességet átfogni kívánó szervezet kiterjedése miatt nem elég hatékony és nem 
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válhat a határon átnyúló kapcsolatok motorjává. (Balcsók-Dancs 2001, p.10.; Ludvig-Süli-

Zakar 2002; Baranyi 2002; Мiкула 2003; Kiss 2003) 

A Kárpátok Eurorégió területén a határon átnyúló regionális együttműködést illetően 

működőképesebbek lehetnek a valós problémák kezelésére alakult két vagy háromoldalú 

kezdeményezések, illetve a város-város kapcsolatok. Előbbire példa a 2000. október 6-án az 

ukrán Kárpátalja, a magyar Szabolcs-Szatmár-Bereg és a romániai Szatmár megyék 

részvételével megalakult Interregio, amely a Kárpátok Eurorégión belül az érintett megyék 

egymás közötti kapcsolatait hivatott elősegíteni. Az alapító önkormányzatok a legfontosabb 

feladatnak a gazdaság, a környezet-, a természet- és a vízgazdálkodás, az intézmények és a 

humán erőforrás határokon átnyúló fejlesztését, valamint a térség elérhetőségének javítását 

tartják, és ehhez szeretnének uniós támogatásokat elnyerni. A centrumvárosok interregionális 

együttműködésére a Nyíregyháza-Ungvár közötti kapcsolat szolgálhat példával. (Baranyi 

2002; Baranyi 2008, in: A magyar-ukrán határrégió, p.51.) 

A 2007-2013 időszakban Ukrajna és a tagállamok határ menti régióit a Magyarország-

Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatja az Európai 

Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) finanszírozási forma keretében. A program 

általános célkitűzése, hogy intenzívebbé és mélyebbé tegye az együttműködést gazdaságilag, 

társadalmilag és környezetileg fenntartható módon az ukrán Kárpátalja, Ivano-Frankivszk és 

Csernyivci valamint Magyarország, Románia és Szlovákia szomszédos területei között. A 

dokumentum meghatározza a határon átnyúló együttműködés legfontosabb célkitűzéseit: 

- a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása a határrégiókban (határon 

átnyúló turizmusfejlesztés és a KKV-k közötti és üzleti együttműködés támogatása) 

- a környezeti minőség javítása (a környezetvédelem, természeti erőforrások fenntartható 

felhasználása, vészhelyzetek kezelése) 

- a határok átjárhatóságának és biztonságának növelése (a határátkelőhelyek közlekedési és 

egyéb infrastruktúrájának fejlesztése) 

- az emberek közötti együttműködés előmozdítása (a közszolgáltatások hatékonyságának 

javítása és a társadalom különböző csoportjai közötti kölcsönös megértés fokozása) 

A program megvalósítására 68,6 millió euró áll rendelkezésre. (Hungary-Slovakia-Romania-

Ukraine Cross-Border Cooperation Progamme 2007-2013, p.7-8.)  
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4. A magyar-ukrán határon átnyúló áramlások  

 

A magyar-ukrán határ teljes hossza 136,7 km, amelynek mintegy 62%-át a Tisza és 

mellékfolyói képezik. A magyar-ukrán határszakasz mentén 1989 előtt egyetlen nemzetközi 

határátkelőhely, Záhony-Csop működött, amely a nemzetközi személy- és teherforgalom 

számára egyaránt igénybe vehető volt, közúton és vasúton is. Talán a közép-európai 

rendszerváltó folyamat hatására is, 1989-ben négy új közúti személyforgalmi határátkelőt 

nyitottak Beregsurány, Tiszabecs, Lónya és Barabás településeken. A határszakasz 

rövidségéből fakadóan (Magyarország második legrövidebb határa a magyar-szlovén után) az 

átkelő-sűrűség rendkívül kedvező, egy átkelőre mindössze 27,4 km határhossz jut. (Sallai 

2003, p.96.) A határszakasz átkelőinek személy- és járműforgalma a rendszerváltás óta eltelt 

időben a két országban bekövetkezett társadalmi és gazdasági események hatására igen 

változatosan alakult.  

Disszertációm következő részében a Központi Statisztikai Hivatal adatainak segítségével 

szeretném áttekinteni a magyar-ukrán határon átnyúló áramlásokat, mindenekelőtt a 

személyforgalmat, az áruforgalmat és a tőkeáramlást. Röviden kitérek az illegális szférába 

tartozó mozgásokra is, de – hosszabb idősoros adatok hiányában – el kellett tekintenem a 

folyamatok részletes bemutatásától. Az áruforgalom és a tőkeáramlás esetében külön alfejezet 

foglalkozik a Magyarország és Ukrajna közti kétoldalú kapcsolatok tendenciáival, amelyet a 

határ menti ukrán megye, Kárpátalja és hazánk közti külgazdasági kapcsolatok alakulásáról 

szóló rész egészít ki. 

 

 

4.1 Személyforgalom 

 

A magyar-ukrán határ személyforgalma az elmúlt másfél évtizedben hullámzó jelleggel, 

olykor nagy ingadozásokkal, alapvetően a személygépkocsi-forgalomhoz igazodva, sokszor 

változott. A határátlépők számának ingadozását a vizsgált időszak társadalmi és gazdasági 

eseményein túl a megélhetési kereskedelem lehetőségeihez történő folyamatos alkalmazkodás 

is magyarázza. 1989-ben a politikai enyhülés és az ezzel párhuzamos határnyitás 

következtében soha nem tapasztalt utazási láz vette kezdetét: mintegy 10 millió fő lépte át a 

magyar-ukrán határt. A személyforgalom egy részét tranzit utasok tették ki: a kárpátaljaiak 

elsődleges utazási célja Jugoszlávia volt, valamint igen inzenzív volt ebben az időszakban a 

bevásárló turizmussal foglalkozó lengyel állampolgárok tranzitforgalma is. Ezután 1991-ig 
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tartó csökkenés, majd egy újabb emelkedési periódus következett, amelynek csúcsán, 1995-

ben már több mint 15 millióan lépték át a magyar-ukrán határszakaszt. A kiugróan magas 

határforgalom hátterében a romló ukrán gazdasági helyzet állt. A lakosság technikai 

eszközökért és benzinért cserébe ugyanis Magyarországról szerezte be létfenntartási 

eszközeit. 1996-tól 1999-ig az ukrán vámtörvények életbe lépése miatt (az élelmiszerek és 

műszaki cikkek bevitelének korlátozása, magasabb vámok bevezetése) csökkent a forgalom, 

2000-2004 között azonban lassú ütemben ismét emelkedett és 2004-re elérte a 8,9 millió főt. 

((Baranyi 2008, in: Magyar-ukrán határrégió, p.60.; Sallai 2003, p.89-97.) 

A határforgalom viszonylatában jelentős változásokat eredményezett a schengeni határőrizeti 

rendszer bevezetése, melynek egyik első következményeként 2003 novemberétől átmenetileg 

megszűnt a kishatárforgalom a magyar-ukrán határszakaszon és az ukrán állampolgárok csak 

vízummal utazhattak Magyarországra. A személyforgalom 2005 és 2008 közötti csökkenése 

valószínűleg ennek az intézkedésnek tudható be. 2007 szeptemberében Magyarország és 

Ukrajna az Európai Unió közreműködésével új egyezményt kötött a kishatárforgalomról. A 

dokumentum értelmében az 50 km-es határsávban élő ukrán és magyar lakosság számára öt 

évig érvényes és félévente 90 napi tartózkodást lehetővé tévő kishatárforgalmi engedélyeket 

állítanak ki húsz euróért. Az egyezmény ukrán oldalon mintegy 400-500 ezer embert érintett, 

köztük a közel 170 ezer fős kárpátaljai magyarság mintegy 90 százalékát. A magyar oldalon 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi jelentősebb városa, valamint Borsod-Abaúj-

Zemplén megye egy része, összesen 244 település vált elérhetővé a kishatárforgalmi 

engedéllyel rendelkezők számára. A határátlépés megkönnyítése először a 2009-2010. évben 

éreztette hatását, amikor a válság hatására emelkedő munkanélküliségi ráta következtében 

ismételten megnövekedett a magyar-ukrán határátkelők forgalma. A KSH adatai szerint 2010-

ben a határt átlépő személyek 52%-a ukrán állampolgár volt, de az olcsó üzemanyag, illetve 

számos közszükségleti cikk olcsóbb árfekvése miatt a magyar állampolgárok kiutazása is 

emelkedő tendenciát mutat. Jelenleg a legjövedelmezőbb határhoz kapcsolódó tevékenység az 

az üzemanyag-turizmus és a dohányáruk forgalmazása. (16. és 17. ábra) 
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16. ábra: A magyar-ukrán határátkelőhelyek személyforgalma (1998-2010) 
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17. ábra: A magyar-ukrán határátkelőhelyek személygépkocsi-forgalma (1998-2010) 
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Nem szabad ugyanakkor elfelekeznünk arról, hogy a kárpátaljai munkalehetőségek 

szűkössége, az alacsony illetve bizonytalan ukrajnai fizetések nemcsak a megélhetési 

kereskedelem kialakulásának kedveztek a határ menti térségben, hanem jelentős migrációs 

hullámot is elindítottak Magyarország irányába. Az ukrán állampolgárok magyarországi 

munkavállalásáról készült tanulmány a KSH adataira hivatkozva azt állítja, hogy 2009-ben 

körülbelül 13 ezer ukrán állampolgár (az összes Magyarországon legálisan dolgozó külföldi 
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12-15%-a) dolgozott legálisan Magyarországon. Szakértői becslések szerint azonban a 

foglalkoztatottak kb. 40-50%-a feketén, bejelentés és a szükséges munkavállalási engedély 

nélkül dolgozik, összesen tehát mintegy 20 ezer ukrán állampolgár jelenlétével számolhatunk 

a magyar munkaerőpiacon. A Magyarországon munkát vállaló ukrán állampolgárok döntő 

többsége Kárpátaljáról érkezik és magyar nemzetiségű. A két ország viszonylatában a 

migráció sajátos jellegű, magán viseli a magyar-magyar kapcsolat speciális vonásait és 

járulékos előnyeit.  

Az ukrán munkavállalók legnagyobb része Budapesten dolgozik, a legálisan foglalkoztatottak 

több mint 80%-ának a főváros és környéke ad munkát. A jobb kereset és több munkalehetőség 

miatt a nagyobb távolság ellenére Nyugat-Magyarország is egyre kedveltebb célpont. A keleti 

határ mentén az Ukrajnából érkező és az ukrán állampolgároknak kiadott munkavállalási 

engedélyek száma is alacsony. Az engedélyek kis számát magyarázhatja az, hogy térségben 

jellemző mezőgazdasági munkák munkaerő-igényét a legritkábban elégítik ki regisztrált, 

bejelentett módon. De a kutatási tapasztalatok azt jelzik, hogy összességében is kevés 

kárpátaljai jelenik meg a határhoz közeli területek munkaerőpiacán, az ukrajnai munkaerő 

illegális foglalkoztatása a határ menti térségben jelentősen csökkent. Ennek oka azonban csak 

részben a szabályok szigorítása és a rendészeti intézkedések sikere, elsősorban piaci 

folyamatok állhatnak a háttérben. A régióban dolgozó ukrajnai munkavállalók számának 

csökkenéséhez hozzájárul, hogy az ingázó jellegű migráció visszaszorult, mert a 

munkavállalóknak a vízumszabályok miatt a közelség ellenére sincs módjuk gyakran 

hazautazni. A térség mezőgazdaságának bérszínvonala viszont túlságosan nyomott ahhoz, 

hogy a tartózkodás pluszköltségeit fedezze. Az ukrán munkaerő legjelentősebb magyarországi 

felvevője az építőipar, az e területen dolgozók viszont szinte kizárólag férfiak. (Juhász-

Csatári-Makara 2010, p.76-77.) 

 

 

4.2 Áruforgalom 

 

A magyar-ukrán határ tehergépkocsi-forgalmát nemcsak a két ország közti gazdasági 

kapcsolatok befolyásolják, hanem az orosz-magyar, FÁK-magyar gazdasági kapcsolatok is. 

(Sallai 2003, p.96.) A közúti teherforgalomra a kilencvenes évek elején a 

személyforgalomhoz hasonlóan visszaesés volt jellemző. A növekedés 1993-tól indult meg 

újra, ami a magyar-ukrán, magyar-orosz gazdasági kapcsolatok élénkülését jelezte. A 

kilencvenes évek végén - elsősorban az orosz válság következményeként - ismételten 
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csökkent a kamionok száma a magyar-ukrán határon, ezt követően azonban dinamikusan nőtt 

a közúti teherforgalom, különösen a kilépő forgalom vonatkozásában. A válság véget vetett a 

teherforgalom egy évtize óta tartó növekedésének, azonban 2010-től a gazdasági kapcsolatok 

intenzívebbé válásával újra nőtt a kamionok száma. (18. ábra)  

 

18. ábra: A magyar-ukrán határátkelőhelyek tehergépkocsi forgalma (1998-2010) 
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4.2.1 A magyar-ukrán kereskedelmi forgalom 

 

A magyar-ukrán áruforgalom optimális, vagy legalábbis elképzelhető maximális nagysága 

több éve szakmai viták tárgyát képezi Magyarországon. Egyes szakértők 2002-ben azt 

állították, hogy a kölcsönös kereskedelemben még óriási potenciálok rejlenek és a forgalom 

akár az akkori árucsere nagyságának kétszeresét is elérheti. (A FÁK-országok növekedési 

lehetőségei és hatásai a magyar gazdaságra, vállalati szektorra 2004, p.27.) Úgy tűnik, a 

kétoldalú kereskedelem dinamikája még ezekre az igen optimista várakozásokra is rácáfolt: a 

kereskedelmi forgalom nagysága a 2003. évi 1 milliárd USD-ről 2011-re 3,6 milliárd USD-re 

nőtt, tehát majdnem megnégyszereződött. Mindez arról tanúskodik, hogy a két ország közötti 

áruforgalomban Ukrajna függetlenné válását követően kihasználatlan lehetőségek rejtőztek, 

amelyek a körülmények kedvezővé fordulása (Ukrajna gazdasági fellendülése) után 

mutatkoztak csak meg. Magyarország jelentősége sokkal nagyobb Ukrajna számára, hiszen 
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ukrajnai statisztikai adatok szerint 2011-ben az EU-ba irányuló ukrán export 7,5%-a érkezett 

Magyarországra, míg a Közösségből származó import 5,1%-a érkezett Magyarországról. 

Hazánk ezzel Ukrajna negyedik legfontosabb exportpiacává vált az EU-tagállamok között, 

míg az uniós importpartnerek sorában az ötödik helyen áll. Ukrajna jelentősége Magyarország 

számára ennél valamivel kisebb, de nem elhanyagolható, hiszen a húsz legfontosabb 

kereskedelmi partnerünk között szerepel. 

A kereskedelmi áramlások elemzésével kapcsolatban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy 

az ukrán vámstatisztikák minden bizonnyal jól érzékeltetik a fontosabb tendenciákat, de nem 

tekinthetők teljesen megbízhatónak. A különböző irányokból az ukrán határra érkező 

exportszállítások jelentős része ugyanis évek óta „eltűnik” a hivatalos ukrán statisztikákból. A 

magyar és ukrán kereskedelmi statisztikák összevetésekor is meglepő eltéréseket fedezhetünk 

fel az adatok között: a magyar statisztikák szerinti exportértéknek például általában csak a 

60%-a érkezik meg a statisztikák szerint Ukrajnába, ugyanakkor a Magyarországra irányuló 

ukrán export értéke az ukrán statisztikák szerint sokszor nagyobb, mint a magyar adatok 

szerint. (22. táblázat) 

 

22. táblázat: Magyar-ukrán külkereskedelem a magyar és az ukrán statisztikák szerint (2003-
2011), millió USD 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Magyar export  
Magyar statisztikák 441,4 613,4 821,2 1288,2 1828,4 2165,8 1254,8 1921,7 2269,4 
Ukrán statisztikák 270,0 471,4 647,7 802,2 1240,9 1282,7 678,3 1214,6 1326,7 
Magyar import  
Magyar statisztikák 567,3 644,5 538,8 836,9 1263,2 1562,1 698,1 870,5 1363,0 
Ukrán statisztikák 849,8 807,6 688,8 946,1 1235,1 1367,1 730,2 860,1 1340,7 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal 
 

A statisztikai különbségek minden bizonnyal adóelkerülési szándékokkal magyarázhatók. 

Gondot jelenthet az is, hogy hiába csatolnak kísérőlevelet minden 7,5 tonnát meghaladó 

szállítmányhoz, hogy a szállított mennyiség követhető legyen, a kétoldalú kereskedelmi 

forgalom nagy részét kisvállalkozások bonyolítják, amelyek 7,5 tonnásnál kisebb kapacitású 

kamionokat használnak. Kevés reményt jelenthet, hogy az ukrán gazdaság fokozatos 

kifehéredésével talán az illegális kereskedelem és a csempészet problémája eltűnik majd a 

magyar-ukrán kereskedelemből. (Ludvig 2007, p.36., 38.) 

A statisztikai eltéréseknél sokkal fontosabb azonban, hogy az elmúlt hét évben mindkét 

statisztika szerint rendkívül dinamikusan fejlődtek a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok. A 
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forgalomnövekedés számottevő része a kooperációs termelési kapcsolatok bővítéséből 

származik. Kapcsolataink fejlesztésében az áruszállítás mellett egyre inkább a korszerűbb 

együttműködési formák – termelési rendszerek értékesítése, kooperációs együttműködés 

erősítése, befektetési kapcsolatok, közös infrastrukturális fejlesztések, egyes szakmakultúrák 

fejlesztésében való együttműködés, stb. – kerülnek előtérbe. Számos kérdésben jelentős ukrán 

érdeklődés mutatkozik a magyar tapasztalatok átvételére. Ezek a tendenciák a kiemelkedően 

bővülő külkereskedelmi kapcsolatok további fejlődése mellett a gazdasági kapcsolatok új 

formáit, folyamatos megújulását alapozhatják meg, ami tartósan biztosíthatja gazdasági 

kapcsolataink dinamikus fejlődését. (Ukrajna – Országismertető, 2010) 

 
23. táblázat: Az Ukrajnába irányuló magyar kivitel szerkezete (2008-2011) 

 
 2008 2009 2010 2011 
 millió 

USD 
% millió 

USD 
% millió 

USD 
% millió 

USD 
% 

Gépek, villamossági 
cikkek 

1094,9 50,6 562,5 44,8 877,8 45,7 885,1 39,0 

Vegyipari termékek 278,0 12,8 199,7 15,9 272,0 14,1 291,5 12,8 
Műanyagok, gumi 175,3 8,1 131,3 10,5 193,5 10,0 229,4 10,1 
Járművek és szállítási 
célú felszerelések 

117,4 5,4 51,3 4,1 154,2 8,0 321,4 14,1 

Élelmiszerek, ital, 
dohány 

81,5 3,8 69,6 5,5 72,2 3,7 70,4 3,1 

Ásványi termékek 68,9 3,2 6,6 0,5 40,5 2,1 76,7 3,4 
Textilipari alapanyag, 
áru 

68,8 3,2 67,5 5,3 71,2 3,7 72,4 3,2 

Nem nemesfém áruk 61,0 2,8 23,3 1,8 33,7 1,7 69,8 3,1 
Papíripari alapanyagok 
és áruk 

51,6 2,4 44,9 3,6 52,9 2,7 58,5 2,6 

Növényi termékek 33,1 1,5 26,1 2,1 57,1 3,0 93,9 4,1 
 2008 2009 2010 2011 
 millió 

USD 
% millió 

USD 
% millió 

USD 
% millió 

USD 
% 

Élő állatok, állati 
termékek 

43,8 2,0 20,3 1,6 42,8 2,2 42,0 1,8 

Optikai orvosi és 
mérőműszerek 

32,4 1,5 24,3 1,9 20,8 1,0 21,0 0,9 

Egyéb 59,1 2,8 27,4 2,4 33,0 2,1 37,3 1,8 
Összesen 2165,8 100 1254,8 100 1921,7 100 2269,4 100 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
 

A magyar exportőrök kiemelkedő teljesítménye elsősorban az előnyös exportstruktúrával 

magyarázható. 2011-ben az Ukrajnába irányuló magyar kivitel 39%-át gépek és villamossági 
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cikkek (elsősorban telekommunikációs és elektromos berendezések) tették ki, a járművek 

14,1%, a vegyipari termékek 12,8%, a műanyagipari termékek 10,1%-kal, a növényi és állati 

termékek együttesen 5,9%-kal részesedtek az exportból. A válság hatására leginkább a gépek 

és villamossági cikkek részaránya esett vissza, jelentősen nőtt azonban a járművek és 

szállítási berendezések részaránya. Az agrártermékek kereskedelme a mezőgazdasági termelés 

hasonló adottságai miatt igazából nem jelentős a két ország közötti kereskedelmi 

forgalomban. A magyar exportőrök elmúlt években elért sikerei ezen a téren az ukrán 

mezőgazdaság ingadozó teljesítményével vannak összefüggésben. (23. táblázat) 

 

24. táblázat: Ukrajna Magyarországra irányuló importjának szerkezete (2008-2011) 
 

 2008 2009 2010 2011 
 millió 

USD 
% millió 

USD 
% millió 

USD 
% millió 

USD 
% 

Gépek, villamossági 
cikkek 

520,0 33,3 313,9 45,0 483,2 55,5 636,0 46,7 

Ásványi termékek 497,1 31,8 132,3 19,0 122,9 14,1 335,8 24,6 
Nem nemesfém áruk 269,5 17,2 49,7 7,1 21,8 2,5 156,5 11,5 
Faipari termékek 58,8 3,8 53,7 7,7 50,5 5,8 48,9 3,6 
Vegyipari termékek 56,0 3,6 23,0 3,3 42,8 4,9 52,2 3,8 
Textilipari alapanyag, 
áru 

32,4 2,0 23,9 3,4 19,4 2,2 22,4 1,6 

Növényi termékek 37,7 2,4 15,4 2,2 21,3 2,4 20,0 1,5 
Műanyagok, gumi 13,7 0,9 5,9 0,8 5,4 0,6 33,4 2,4 
Lábbeli, fejfedők, ernyő, 
toll, tolláru 

11,3 0,7 11,6 1,6 11,6 1,3 14,7 1,0 

Járművek és szállítási 
célú felszerelések 

9,7 0,6 3,0 0,4 2,6 0,3 2,3 0,2 

Élelmiszerek, ital, 
dohány 

1,3 0,1 4,5 0,6 1,6 0,2 9,2 0,7 

Egyéb 54,6 3,5 61,2 8,7 87,4 10,0 31,6 2,3 
Összesen 1562,1 100 698,1 100 870,5 100 1363,0 100 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 

Az Ukrajnából származó magyar import több mint 46,7%-át gépek és villamossági cikkek 

tették ki 2011-ben, részarányuk az utóbbi években dinamikusan nőtt. Az ásványi termékek 

részesedése ezzel szemben csökkent a vizsgált időszakban, 2011-ben már csak a behozatal 

24,6% adták. Korábban az ukrán import tekintélyes részét adták a feldolgozott termékek 

(elsősorban nem nemesfém áruk, pl.: vas és acél). A válság hatására azonban e termékcsoport 

részaránya is csökkent, bár 2011-ben már újra a behozatal 11,5%-át érte el a kohászati 

szektorban megvalósuló kétoldalú együttműködések következtében. A gépipari termékek 
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összes importból való részesedésének komoly növekedése (elsősorban az ásványi termékek és 

a nem nemesfém áruk rovására) az ukrán exportstruktúra diverzifikálódását tükrözi. (24. 

táblázat) Az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarország szerepe a 

szolgáltatáskereskedelem vonatkozásában kevésbé jelentős Ukrajna számára: 2011-ben az 

ukrán szolgáltatásexport mindössze 2,3%-a irányult Magyarországra, míg a szolgáltatásimport 

3%-a érkezett hazánkból.  

Az Ukrajnába exportáló illetve onnan importáló vállalatok száma meghaladja az ezret. Ez a 

szám növekvő áruforgalmi érték mellett csökkenést mutat a kilencvenes évek derekára 

jellemző 1600 körüli céghez képest a magyar kivitel tekintetében. Ugyanakkor az Ukrajnából 

importáló magyar cégek száma számottevő mértékben emelkedett. Mindez jelezheti, hogy a 

korábban jellemző kapcsolatépítési bizonytalanságok kezdenek eltűnni, kialakulóban van egy 

magyar vállalati réteg, amely Ukrajnával tartós kereskedelmi kapcsolatban áll. A magyar 

kivitelt lebonyolító vállalatok között a kis-és középvállalatok képviseltetik magukat 

legnagyobb számban, az előbbiek a kétoldalú kereskedelemben több mint 50%-os 

részaránnyal vannak jelen, de a középvállalati kategóriába tartozók aránya is 10- 20% közötti. 

Legkisebb számban, ugyanakkor mégsem meglepő módon legnagyobb forgalmi részesedéssel 

a nagyvállalatok vannak jelen. E vállalati körön belül körülbelül fele-fele arányban 

képviseltetik magukat a termelő és a szolgáltató tevékenységet folytató cégek. A forgalom 

nagyobb része azonban az előbbieken keresztül realizálódik. A cégek többségükben hazai 

tulajdonban vannak, de a kizárólag vagy túlsúlyban külföldi tulajdonban lévő vállalatok 

aránya is 20% körüli behozatalunkban, és azt meghaladó a magyar kivitelben részt vevő 

vállalati körön belül. A forgalmi érték alapján – a magyar általános tendenciákhoz 

némiképpen igazodva - már az ukrán relációban is a – részben vagy egészben – külföldi 

tulajdonú cégeké a domináns szerep. Összességében a magyar-ukrán kereskedelem vállalati 

jellemzői alapján azt mondhatjuk el, hogy az ukrajnai exportlehetőségek kiemelten fontos 

szerepet töltenek be a magyar kis-és középvállalati – elsősorban termelőszektori - réteg piaci 

lehetőségeiben, és jelentőségük a hazai tulajdonosok körében is meghaladja az átlagos magyar 

vállalatét. Számos nagy és ismert magyar vállalat van továbbá folyamatosan jelen az ukrán 

piacon- Richter Gedeon Rt., az EGIS Gyógyszergyártó Rt, az Agrokémia Kft. (növényvédő 

szerek), az MMG AM Automatizálási Művek (elektromos berendezések), a Multifood Kft. 

(húsipar) vagy a Béres Rt. (gyógyhatású készítmények) stb. Ezek az ukrán piacon évek óta 

árusító magyar cégek egyben potenciális befektetők is. (A FÁK-országok növekedési 

lehetőségei és hatásai a magyar gazdaságra, vállalati szektorra 2004, p.31.)
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4.2.2 Kárpátalja kereskedelme Magyarországgal 

 

A megyei statisztikai hivatal adatai alapján hazánk 2001 óta töretlenül az ukrán megye 

legfontosabb exportpartnere. A Magyarországra irányuló áruexport összege a 2001-2008 

közötti időszakban megkilencszereződött és ugyan 2009-ben a globális válság hatására 30%-

os visszaesés volt tapasztalható, de 2010-ben újra növekedni kezdett a kivitel értéke: 

Kárpátalja 2011-ben 645,6 millió USD értékben exportált árut Magyarországra, ami az ukrán 

megye összes áruexportjának majdnem a felét (46,2%-át) tette ki. (25. táblázat) 

 

25. táblázat: Kárpátalja Magyarországra irányuló áruexportja, millió USD 
 

 Összes 
áruexport 

(millió USD) 

Magyarországra 
irányuló 
áruexport 

(millió USD) 

Részarány 
% 

Helyezés 

1997 129,6 16,2 12,5 4. 
2000 215,3 46,0 21,3 3. 
2001 253,5 65,1 25,6 1. 
2002 288,5 103,3 35,7 1. 
2003 414,5 132,4 31,9 1. 
2004 605,5 166,4 27,4 1. 
2005 552,3 168,7 30,2 1. 
2006 676,9 258,7 38,2 1. 
2007 1148 584,4 50,9 1. 
2008 1220,6 612,4 50,1 1. 
2009 935 424,2 45,3 1. 
2010 1156,6 538,0 46,5 1. 
2011 1397,4 645,6 46,2 1. 
Forrás: www.stat.uz.ua 

 

Az Ungvári Magyar Főkonzulátus honlapján talált adatok szerint 2008-ban a Magyarországra 

irányuló kárpátaljai export döntő része (86,7%-a) a beregszászi rádiógyár és anyavállalata, a 

nyíregyházi Flextronics között bonyolódó tranzakciók eredményeképpen elektromos 

készülékekből és berendezésekből állt. Az export további jelentősebb tételeit textilipari és 

cipőipari termékek alkották (2,7% illetve 1,7%), amelyek a térségben bérmunka-

tevékenységet folytató magyar cégek tevékenységének köszönhetően jelentek meg a kétoldalú 

áruforgalomban. A Magyarországra irányuló kárpátaljai export további 1,7%-a faipari 

termékeket tartalmazott. (http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ungvar/hu) 

További érdekesség, hogy az ITD Hungary és a Kárpátaljai Megyei Statisztikai Hivatal 2009. 

évre vonatkozó adatait összevetve úgy tűnik, hogy a Kárpátaljáról Magyarországra érkező 
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áruexport a Magyarországra irányuló összes ukrán kivitel kb. 60%-át tette ki. (Az ITD 

Hungary – jelenlegi nevén HITA - adatai szerint 698,1 millió USD értékű ukrán importáru 

érkezett 2009-ben Magyarországra, ebből 424,2 millió USD értékben Kárpátaljáról.) 

A megyei statisztikai hivatal adatai szerint 2011-ben Kárpátalja 157,4 millió USD értékben 

importált árut Magyarországról, ami a megye összes áruimportjának 7,8%-át tette ki, ezzel 

hazánk Kárpátalja hatodik legfontosabb importpartnere. (26. táblázat) Az Ungvári Magyar 

Főkonzulátus adatai szerint 2008-ban a Magyarországról származó kárpátaljai import 78,3%-

át elektromos készülékek és berendezések alkották, további 4,5%-át kazánok és gépi 

berendezések, 2,3%-át műanyagok, 1,6%-át pedig vas- és acéltermékek tették ki. Kárpátalja 

Magyarországgal fennálló külkereskedelmi mérlegének ukrán pozitív szaldója 2010-ben 

356,6 millió USD volt. (http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ungvar/hu) 

 

26. táblázat: Kárpátalja Magyarországról származó áruimportja, millió USD 
 

 Összes 
áruimport 

(millió USD) 

Magyarországról  
érkező 

áruimport 
(millió USD) 

Részarány 
% 

Helyezés 

1997 154,4 29,5 19,1 1. 
2000 183,9 36,8 19,9 3. 
2001 243,2 45,9 18,8 3. 
2002 255,7 43,3 16,9 1. 
2003 453,3 61,5 13,5 3. 
2004 614,4 76,3 12,4 3. 
2005 686,4 108,7 15,8 3. 
2006 951,7 227,3 23,8 2. 
2007 1552,5 523,8 33,7 1. 
2008 1866,1 409,7 21,9 2. 
2009 952,9 106,2 11,1 2. 
2010 1348,6 181,4 13,4 2. 
2011 1997,9 157,4 7,8 6. 

Forrás: www.stat.uz.ua 
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4.3 Az illegális szférába tartozó áramlások 

 

A magyar-ukrán határtérségben a személy- és áruáramlás speciális eseteinek tekinthetők az 

illegális szférába tartozó tevékenységek, elsősorban a Magyarországra irányuló illegális 

migráció és szervezett embercsempészet, valamint a jövedéki termékek csempészete, 

amelyekhez erősödő, jól szervezett nemzetközi (maffiaszerű) bűnözés kapcsolódik. A 

határterület bűnügyi fertőzöttsége magyar és ukrán oldalon egyaránt jelentős. Az illegális 

migrációról nem álltak rendelkezésemre hosszabb idősoros adatok, de általánosságban 

elmondható, hogy a rendszerváltás óta emelkedett a határrégióban az ismertté vált 

bűncselekmények száma és megszaporodtak a határhoz kapcsolódó bűnelkövetések is.  

A 2007-2009 közötti időszakban az illegális migrációhoz kapcsolódó magyarországi 

bűncselekmények mintegy negyedét az ukrán határszakaszon követték el, amely a szerb-

magyar határszakasz után a leginkább volt kitéve a migrációs nyomásnak. A leggyakoribb 

bűncselekmény a tiltott határátlépés kísérlete volt, amely az esetek majdnem felében (47,6%) 

fordult elő. A bűnesetek 23,8%-át a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések, 

14,4%-át a közokirathamisítások, 13%-át a beutazás és tartózkodási tilalom megsértésével 

kapcsolatos bűncselekmények tették ki. Embercsempészés mindössze a feltárt esetek 1%-ában 

fordult elő. (19. ábra) (Határrendészeti helyzetkép 2009, www.police.hu) 

 

19. ábra: Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények számának alakulása  
az ukrán határszakaszon (2007-2009) 
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Forrás: A 2009. év határrendészeti helyzete, www.police.hu 
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A jövedéki termékkel való visszaélések közül 2009-ben 7951 esetben fedtek fel 

dohánytermékkel kapcsolatos jogellenes cselekményt (15 ezer karton cigaretta), amely az 

országos szinten feltárt esetek felét, mennyiségének pedig mindössze 10,5%-át tette ki. 

 

 

4.4 Tőkeáramlás 

 

A tőkevonzás szempontjából Ukrajna kevéssé sikeres országnak számít: a 46 milliós 

országban a működőtőke-állomány csak 2003-ban érte el az 5 milliárd USD-t. 2003-2011 

között azonban a korábbihoz képest élénkebb volt a külföldi tőke Ukrajna iránti érdeklődése, 

így 2011 elején a működőtőke-állomány már meghaladta a 44 milliárd USD-t. A 

megnövekedett befektetői bizalomban minden bizonnyal jelentős szerepet játszott a 2000-

2008 közötti időszak kifejezetten magas gazdasági növekedése, Ukrajna WTO-tagsága 

(2008), valamint az a tény, hogy a piaci viszonyok, bár továbbra is ellentmondásokkal 

terheltek, mégis megszilárdulóban vannak. A külföldi tőkebefektetések nemzetgazdaságon 

belüli szerepe — bár tendenciájában növekvő — a gazdaság szükségleteihez vagy az ország 

méreteihez képest továbbra is alacsony. Az ország a külföldi vállalatok számára továbbra is 

túlzottan kockázatos befektetési területnek számít és ezen nem elsősorban a befektetők 

vonzását szolgáló törvények javítgatása, hanem az országban általánosan jellemző befektetési 

klíma megváltoztatása (a piacgazdasági viszonyok meggyőző jelenléte, a reformfolyamat 

következetes és hatékony megvalósítása, a végrehajtói szféra átalakítása) segíthet. (Ludvig 

2005, p.38.) 

 

 

4.4.1 Magyar tőkebefektetések Ukrajnában 

 

A következőkben először az ukrajnai magyar működőtőke-befektetések alakulását szeretném 

bemutatni a rendszerváltástól kezdődően ukrán és magyar statisztikai adatok alapján. Ahogy 

az a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok esetében is megfigyelhető, az Ukrajnában befektetett 

magyar tőke mennyiségére vonatkozóan is nagy szakadék mutatkozik a két országban 

nyilvántartott statisztikai adatok között (az ukrán adatok számos esetben meghaladják az adott 

évek magyar adatait). A különbség nagyrészt az eltérő statisztikai számítási módszerekkel 

magyarázható: az ukrán statisztikákban a beáramlott külföldi működőtőkére vonatkozóan 

kumulált összegek szerepelnek, míg a magyar adatoknál a befektetett összeg aggregált értékét 
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korrigálták a tőkekivonások összegével. Az eltérések másik oka lehet, hogy a Magyar 

Nemzeti Bank nem regisztrálja a bizonyos összeget meg nem haladó kiáramló 

tőkebefektetéseket. (Ludvig 2007, p.43.) 

Az ukrán statisztikai adatok tanúsága szerint a magyarországi gazdasági szereplők (különösen 

a kis- és középvállalatok) a kilencvenes évek elején megnyíló új lehetőségeket kihasználva 

rendkívül aktív befektetési tevékenységet folytattak Ukrajnában. A magyar működőtőke-

befektetések összege 1994-ben 13,7 millió USD-t tett ki, ami az összes Ukrajnába áramló FDI 

kb. 3%-át jelentette és az előkelő nyolcadik helyet biztosította Magyarország számára a 

befektető országok rangsorában. A magyar működőtőke-befektetések többsége a 

kereskedelmi szektorba és nem a termelő tevékenységekbe érkezett. A befektető magyar 

vállalatok tőkeszegénysége és a kis- és középvállalatok tőkeáramlásban betöltött jelentős 

szerepe miatt ebben az időszakban nagyszámú vállalat egyenként kisebb összegű 

befektetéseiről beszélhetünk. A kilencvenes évek második felében a beruházási kapcsolatokat 

már sokkal mérsékeltebb dinamizmus jellemezte: noha 1996-ra az Ukrajnában befektetett 

magyar tőke összege ukrán statisztikai adatok szerint 24,6 millió USD-re emelkedett, az 

összes Ukrajnába érkező FDI mindössze 1,8%-a származott Magyarországról. A létrehozott 

vállalatok számát tekintve azonban még ekkor is jelentős a magyar befektetők szerepe: az 

Ukrajnában működő 4117 részben vagy teljes egészében külföldi tulajdonú vállalkozás közül 

450 vállalatba érkezett valamilyen mértékben magyar tőke. (Ludvig 2007, p.33-34.) 

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint Ukrajna nem szerepelt a magyar befektetők elsőszámú 

célpontjai között. 1998-ban 10,4 millió euró, az összes külföldön realizált magyar 

működőtőke-befektetés mindössze 1,8%-a áramlott Ukrajnába (27. táblázat). Az alacsony 

részarány arra enged következtetni, hogy a kilencvenes évek közepén a magyar üzleti 

szereplők nem fűztek komoly reményeket a szomszédos ország gazdasági növekedésének 

megindulásához. Ukrajna kétezres évek eleje óta tartó gazdasági fellendülése azonban új 

perspektívákat nyitott a két ország viszonyában: a magyar-ukrán üzleti kapcsolatok soha nem 

látott intenzitással bővültek a 2000-2008 közötti időszakban. Bár az általános üzleti 

környezetben Magyarország 2004-es EU-csatlakozásával jelentős változás történt, az új 

feltételek nem befolyásolták negatívan a gazdasági kapcsolatokat, sőt Ukrajna – az EU-n 

kívüli, dinamikusan növekvő szomszédos országként – előkelőbb helyre került a magyar 

külgazdasági prioritások között. A magyar tőkebefektetések éves összege 1-2 millió USD 

körül mozgott, ami a Magyarországról kiáramló működőtőke mennyiségének 1-2%-át tette ki 

és az évezred elejétől fogva emelkedő tendenciát mutatott. Ez alól a megállapítás alól csak a 

2006-os év kivétel, amikor a tőkeáramlásra vonatkozó adatok Ukrajna szerepének jelentős 
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növekedéséről tanúskodnak. Ezt a változást egyetlen magyar beruházás, az OTP Bank 

invesztíciója okozta. (Ludvig 2007, p.42.) 

 

27. táblázat: Ukrajna szerepe a magyar vállalatok kiáramló működőtőke-befektetéseiben 
(1998-2009) 

 
 A Magyarországról 

kiáramló FDI 
állománya  
(millió euró) 

Az Ukrajnában 
befektetett magyar 
FDI állománya  
(millió euró) 

Az Ukrajnában 
befektetett magyar FDI 
részaránya a kiáramló 
FDI százalékában 

Ukrajna helyezése 
a befektető 
országok 
rangsorában 

1998 582,4 10,4 1,8 9. 
1999 810,1 14,1 1,7 10. 
2000 1326,4 16,2 1,2 12. 
2001 1675,4 23,4 1,4 13. 
2002 1908,1 19,0 1,0 13. 
2003 2541,0 19,9 0,8 14. 
2004 4107,8 21,2 0,5 14. 
2005 6453,2 28,3 0,4 15. 
2006 9080,1 213 2,3 12. 
2007 11106,5 272,1 2,4 12. 
2008 10503,5 337,2 2,7 11. 
2009 10922,5 362,5 2,7 9. 

Forrás: Magyar Nemzeti Bank; Ludvig 2007, p.44. 

 

2009-ben ugyan a romló pénzügyi-világgazdasági környezet és az ukrán belgazdasági 

folyamatok hatására (nemzeti valuta drasztikus gyengülése, finanszírozási nehézségek, a 

vásárlóerő és hitelképesség csökkenése) a kétoldalú áruforgalom folyamatos és jelentős 

növekedése megtört, de a tőkekapcsolatok sem az ukrán, sem a magyar statisztikák szerint 

nem szűkültek. Az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai szerint a válság utáni két évben a régi 

uniós tagállamok közül Németország, Hollandia, Ausztria és az Egyesült Királyság, az új 

tagállamok közül pedig Lengyelország és Magyarország voltak a legjelentősebb 

tőkebefektetők Ukrajnában. (28. táblázat) Ez utóbbi két ország a nyugat-európai országokhoz 

viszonyítva jóval kisebb tőkét helyezett ki, a működő vállalatok száma alapján azonban 

helyezésük lényegesen előkelőbb. A listában előkelő helyen állnak az adóparadicsomok 

(Ciprus, Brit Virgin-szigetek), ami a korábban kimenekült ukrán (esetleg orosz) tőke 

visszatérését jelzi. Ez indokolja azokat a vélekedéseket, amelyek szerint az orosz tőke súlya 

az ukrán gazdaságban a hivatalos statisztikákban jelzettnél jóval magasabb.  
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28. táblázat: A közvetlen külföldi tőkebefektetések állományának megoszlása Ukrajnában 
forrásországok szerint, millió USD (2009-2010, december) 

 
 2009 2010 
 millió USD részarány % rangsor millió USD részarány % rangsor
Ciprus  8593,2 21,5 1. 9914,6 22,2 1. 
Németország 6613,0 16,5 2. 7076,9 15,8 2. 
Hollandia  4002,0 10,0 3. 4707,8 10,5 3. 
Oroszország 2674,6 6,7 4. 3402,8 7,6 4. 
Ausztria 2604,1 6,5 5. 2658,2 5,9 5. 
Egyesült Királyság 2375,9 5,9 6. 2367,1 5,3 6. 
Franciaország 1640,1 4,1 7. 2298,8 5,1 7. 
Egyesült Államok 1387,1 3,5 8. 1192,4 2,7 10. 
Brit Virgin-szigetek 1371,0 3,4 9. 1460,8 3,3 9. 
Svédország 1272,3 3,2 10. 1729,9 3,9 8. 
Olaszország 992,2 2,5 11. 982,4 2,2 11. 
Lengyelország 864,9 2,2 12. 935,8 2,1 12. 
Svájc 805,5 2,0 13. 859,4 1,9 13. 
Magyarország 675,1 1,7 14. 723,0 1,4 14. 
Egyéb 4155,8 10,3  5121,1 11,5  
Összesen 40026,8 100,0  44708,0 100,0  

Forrás: Ukrán Statisztikai Hivatal 

 

A Magyarországról érkezett közvetlen befektetések értéke a 2010. év végén 723 millió USD-t 

tett ki, így hazánk 1,4%-os részesedéssel tizennegyedik volt a befektető országok sorában. Az 

ukrán statisztika 2010. év végén 687 magyar-ukrán vegyes vállalatról tartalmazott adatokat, 

ebből 471 volt a működő cégek száma. A legtöbb ukrán-magyar közös vállalkozást 

Kárpátalján és Kijevben jegyezték be. (Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége) A Magyar 

Nemzeti Bank statisztikái alapján megállapítható, hogy Ukrajna továbbra sem tekinthető a 

magyar befektetők számára a legvonzóbb célországnak. A magyar tőkekivitelben újabban 

meghatározó súlyt képvisel az OTP Bank, valamint a hazai hátterű Wizz Air Ukraine 

légitársaság terjeszkedése. Korábbi fontosabb magyar befektetők: Richter Gedeon Zrt. 

Pannonplast Zrt., Dunapack Zrt., Szabolcs Gabona Zrt., Bábolna Zrt. Skala Energy Ltd. (ITD 

Hungary) Egyes vélemények szerint az országban még mindig vannak kiaknázatlan 

befektetési lehetőségek a magyar vállalkozások számára. Ezek a vélekedések azon alapulnak, 

hogy az ország olcsó és egyes iparágakban viszonylag magasan képzett munkaerővel 

rendelkezik és a járulékos költségek egyelőre alacsonyabbak a hazaiaknál. A beruházási 

környezet minden bizonnyal tovább fog javulni az ország 2008-as WTO-csatlakozásának 

köszönhetően. 
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4.4.2 Magyar tőkebefektetések Kárpátalján 

 

A Kárpátalján eszközölt magyar működőtőke-befektetések 1995 és 2000 között növekedtek a 

legdinamikusabban, amikor a befektetett tőke mennyisége meghétszereződött. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség honlapján talált információk alapján a kilencvenes évek 

folyamán Magyarország volt a legnagyobb külföldi befektető az ukrán megyében: 1999-ben a 

Kárpátalján bejegyzett külföldi befektetések több mint 20%-a magyarországi befektetőktől 

származott. (www.hhrf.org/kmksz) Noha 2000 és 2009 között folytatódott a Kárpátalján 

befektetett a magyar FDI-állomány összegének emelkedése, a növekedés dinamikája megtört. 

(29. táblázat) A változás különösen akkor szembetűnő, ha összevetjük a Kárpátalján 

befektetett magyar tőkeállomány összegét az Ukrajnába irányuló magyar FDI összegével. 

Miközben ugyanis a magyarországi privatizációs folyamat előrehaladásának és az ukrán 

gazdaság növekedési pályára állásának köszönhetően az Ukrajnában befektetett magyar tőke 

összege a hússzorosára növekedett a fenti időszakban, a Kárpátalja gazdaságába érkező 

magyar működőtőke mennyisége csupán megkétszereződött. A Magyar Nemzeti Bank és a 

Kárpátalja Megyei Statisztikai Hivatal adatainak összevetése alapján készített becslések is 

megerősítik, hogy míg a kilencvenes években az ukrajnai magyar befektetések többségét a 

határ menti ukrán megye gazdaságában realizálták (ld. még Ludvig 2007, p.33.), addig 2009-

ben az Ukrajnában befektetett működőtőkének már csupán kb. 7%-a irányult Kárpátaljára.34  

Mindebből arra következtethetünk, hogy napjainkban az Ukrajnában befektető magyar 

vállalatoknak nem Kárpátalja az elsődleges célpontja, hanem a fejlettebb ipari termeléssel 

rendelkező távolabbi ukrán megyék. Kárpátalja alacsony részesedése az ukrajnai magyar 

befektetések összegéből mindenekelőtt azzal magyarázható, hogy a nagyobb tőke 

befektetésére és nagyobb kockázatok elviselésére képes magyarországi nagyvállalatok 

elsősorban nem a határ menti szomszédos területeken létesítenek leányvállalatokat, hanem az 

ország belső területein. A magyar befektetések jelentőségét Kárpátalja esetében azonban sem 

a kilencvenes években, sem napjainkban nem a befektetett tőke mennyisége, hanem a magyar 

                                                 
34 A két országban a beáramló FDI összegének kiszámítására vonatkozó módszertan eltérő, ezért a becslések 
csupán közelítő képet adhatnak. Mivel azonban a Magyar Nemzeti Bank csak az Ukrajnába irányuló magyar FDI 
összegét tartja nyilván és nem közli ennek regionális megoszlását, a Kárpátalján befektetett magyar 
működőtőkének az Ukrajnában realizált összes magyar FDI-állományhoz viszonyított részaránya csak az ukrán 
megye statisztikai hivatalának adatai segítségével megbecsülhető. A MNB statisztikája szerint 2000-ben 16,2 
millió EUR összegű magyarországi működőtőke áramlott Ukrajnába, miközben a Kárpátaljai Statisztikai Hivatal 
16,4 millió USD értékű magyar befektetést regisztrált. 2009-ben az MNB adatai szerint 362,5 millió EUR 
összegű működőtőke-befektetést hajtottak végre magyarországi vállalkozások Ukrajnában, miközben a 
Kárpátalján befektetett hazai tőke csupán 34,7 millió USD-t tett ki. 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 153 

tőkével működő vállalatok száma adja, ami a befektető vállalatok között a kis- és 

középvállalatok nagy részarányát valószínűsíti. 

 

29. táblázat: A magyar működőtőke-befektetések állományának alakulása Kárpátalján 
(1995-2011), millió USD 

 
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2,4 16,4 25,8 27,2 30,2 32,3 34,7 32,0 31,7 
Forrás: Cтатистичний щорічник Закарпаття 2007, p.242-243.; www.stat.uz.ua 
 

Ágazati bontásban az ipar áll az élen – az összes befektetés mintegy 80 %-a ide irányul, 

domináns a feldolgozóipar (élelmiszeripar, textilipar, gépgyártás, fafeldolgozás) részaránya. 

A nem termelő szférában (kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, szállítmányozás) az 

összes befektetés mintegy 15 %-a van jelen.  

Amennyiben azonban Kárpátalja valóban főként a kis- és középvállalatoknak kínál vonzó 

befektetési lehetőséget, magyarázatra szorul, hogy a rendszerváltás után, a piacgazdasági 

átmenet időszakában milyen magyar befektetői körnek nyílt lehetősége a határ menti ukrán 

megyében külföldi működőtőke-befektetéseket realizálni. Interjúim során világossá vált, hogy 

a kilencvenes években a kárpátaljai vállalkozásokba érkező statisztikailag magyar 

nemzetiségűként nyilvántartott tőkét sok esetben a „round tripping FDI” jelensége 

magyarázza. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar vagy magyar kapcsolatokkal rendelkező 

vállalkozók tőkéjüket magyarországi (ún. speciális célú) vállalatba fektették, majd az immár 

magyar nemzetiségű tőkét a Kárpátalján működő saját vállalatukba áramoltatták vissza, hogy 

a külföldi tőkével működő vállalkozások számára Ukrajnában biztosított adókedvezményeket 

megszerezzék. (A „round tripping FDI” jelensége kapcsán gyakran hivatkozott nemzetközi 

példa a Kínában befektetett statisztikailag tajvani, eredetét tekintve azonban helyi kínai tőke, 

amelyet ugyancsak a külföldi vállalkozásoknak nyújtott előnyök megszerzése illetve az 

ellenőrzések kikerülése céljából fektetnek vissza kínai vállalkozásokba.) 

Keleti szomszédunk kapcsán ez a befektetői magatartás egyáltalán nem újszerű, hiszen az 

Ukrajnába érkező FDI esetében köztudottan magas a „round tripping FDI” részaránya. A 

külföldi működőtőke forrásországai között előkelő helyen szerepelnek az adóparadicsomok 

(Ciprus és Brit Virgin-szigetek), amelyek feltételezhetően korábban kimenekített orosz illetve 

ukrán tőkét csatornáznak vissza az ukrán gazdaságba. A kárpátaljai magyar befektetők 

körében végzett kutatás alapján azonban úgy tűnik, hogy a határ menti ukrán terület 

magyarországi (tehát nem adóparadicsomból származó) működőtőke-befektetései kapcsán is 

közvetetten kimutatható a „round tripping” jelleg. Mivel az ilyen tőkék áramlását a statisztikai 
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szempontból befektetőként megjelenő nemzet közösségéhez való tartozás megkönnyíti, az 

FDI-nak ez a típusa főként a kárpátaljai magyar kisebbség és a térség magyar kapcsolatokkal, 

kötődésekkel rendelkező gazdasági szereplőinek vállalkozásaiba érkezett. A határ 

alacsonyabb fejlettségű, elmaradott kárpátaljai oldalán élő magyar gazdasági szereplők 

számára tehát a határ közelsége lehetőséget nyújtott arra, hogy a félig legálisan vagy 

illegálisan szerzett jövedelmeiket a határ magyar oldalára menekítsék és külföldi 

működőtőke-befektetésként visszahelyezzék saját vállalkozásaikba. A kilencvenes évek 

folyamán ráadásul a magyar-ukrán határ nyitottabbá válása is elősegítette az FDI-áramlás e 

sajátos formájának megjelenését és más megélhetéshez kapcsolódó illegális gazdasági 

kapcsolatok kibontakozását. A kárpátaljai vállalkozásokba érkező statisztikailag magyar, 

valójában azonban helyi ukrán tőke visszaáramoltatásának hátterében ugyan tényszerűen a 

külföldi tőkével működő vállalatok számára elérhető adókedvezmények állnak, Kárpátalja 

esetében mégis valószínűsíthető, hogy a térség eltérő gazdasági rendszerű és fejlettségű 

tömbök határán való elhelyezkedése további magyarázatot szolgáltathat a round tripping FDI 

jelenségére.  

A magyar FDI-nak látszó, eredetileg azonban ukrán tőke ugyan napjainkra sem tűnt el 

Kárpátalja gazdaságából (tapasztalataim szerint pl. az ITD Hungary által magyar 

tőkerészesedéssel működő cégekként nyilvántartott kárpátaljai vállalkozások egy része is ebbe 

a kategóriába tartozik), részaránya azonban jóval kisebb, mint a kilencvenes években, mivel 

az ukrán kormány a külföldi tőkével működő vállalkozások számára igénybe vehető 

adókedvezményeket megszüntette. A jogszabályi változásoknak, az ukrán és a kárpátaljai 

gazdaság ezredfordulótól kezdődő egyidejű növekedésének és az ugyan ellentmondásokkal 

terhelt, de mégis megszilárdulóban lévő piacgazdasági viszonyoknak köszönhetően a kétezres 

évektől kezdődően a ténylegesen (nemcsak statisztikailag) magyar valódi FDI is megjelent a 

térségben, amelynél a befektetői motivációk már a működőtőke-áramlásra vonatkozó 

nemzetközi elméletek segítségével is vizsgálhatók. 
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VI. A kárpátaljai magyar befektetők körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei 

 

Magyarország a kárpátaljai lakosság kb. 12%-át kitevő magyar kisebbségnek köszönhetően 

privilegizált helyet foglal el az ukrán megye kereskedelmi és tőkekapcsolataiban. A 2010 

nyarán és őszén személyesen illetve telefon útján végzett kérdőíves kutatás a 

tőkekapcsolatokra koncentrálva elsősorban a Kárpátalján befektető magyar vállalatok 

sajátosságait kívánta feltérképezni. Választ keresett például arra a kérdésre, hogy az ukrán 

régió és hazánk között kialakult tőkekapcsolatok hátterében jellemzően Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében telephellyel rendelkező vállalatok állnak-e (tehát a schengeni határral 

elválasztott periférikus területek gazdasági szereplői között létrejön, létrejöhet-e a mostoha 

körülmények ellenére határon átnyúló gazdasági együttműködés), vagy az ukrán megyébe 

áramló magyar tőke esetében a földrajzi közelség – a térség elmaradottsága miatt - nem 

játszik jelentős szerepet. 

 

 

1. Az empirikus kutatás módszertana 

 

A Kárpátalján eszközölt magyar befektetésekről szóló kutatás megalapozásához először 

áttekintettem a működőtőke-áramlás indítékaival foglalkozó hazai és nemzetközi 

szakirodalmat, különös tekintettel a kelet-közép-európai gazdaságok vállalatainak kiáramló 

tőkebefektetéseivel kapcsolatos kutatási eredményekre. Erre épült az empirikus vizsgálat, 

melynek gerincét a befektető magyarországi vállalatok vezetőivel vagy a kárpátaljai leány- 

illetve vegyesvállalatok ügyvezető igazgatóival lebonyolított kérdőíves adatfelvétel jelentette 

(ld.: a disszertáció 3. számú melléklete). A kérdések a befektető magyar vállalat illetve 

kárpátaljai leány- vagy vegyesvállalatának általános jellemzői (székhely, tevékenység, méret, 

tulajdonosi viszonyok) mellett elsősorban – Dunning eklektikus paradigmája alapján - a 

befektetési motivációkra, a magyar cégek külföldi befektetést lehetővé tevő vállalatspecifikus 

előnyeire és Kárpátalja magyar befektetők számára kiaknázható lokációspecifikus előnyeire 

koncentráltak. (Az internalizációs előnyök – tekintettel arra, hogy zömében egy vagy néhány 

külföldi leányvállalattal bíró kis- és közepes méretű vállalkozásokról van szó – nem játszottak 

fontos szerepet.) A működőtőke-befektetések indítékainak vizsgálata során az eklektikus 

paradigma mellett több más elméletet (IDP-paradigma, az Uppsala-iskola fokozatos 

nemzetköziesedés modellje, hálózat modell) is figyelembe vettem, tekintettel arra, hogy ezek 

az FDI-tevékenység további összefüggéseire világíthatnak rá.  
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A téma viszonylagos feltáratlansága miatt a kvantitatív felmérést megelőzően nagy hangsúlyt 

fektettem a szakértők véleményének megismerésére. A magyar-ukrán határtérség olyan 

meghatározó szereplőivel készítettem interjút (kamarák, diplomáciai testületek, 

vállalkozásfejlesztési központok képviselőivel, területfejlesztési ügynökségek 

munkatársaival), akiknek munkájukból fakadóan rálátása lehet a határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatokra. (A kvalitatív kutatás során megkeresett szervezetek és a feltett kérdések listáját 

a disszertáció 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.) Felkutattam a téma szempontjából 

releváns statisztikai adatokat is. 

A kérdőíves megkérdezés alapsokaságát azok a magyarországi vállalatok jelentették, akik a 

rendszerváltás óta eltelt időszakban tőkét helyeztek ki Kárpátaljára. A Kárpátaljai Statisztikai 

Hivatal 2009 év eleji adatai alapján a magyar beruházások értéke elérte a 34,7 millió USD-t, 

ami 254 magyar tőkével működő vállalat tevékenységéhez volt köthető. Mivel az ukrán 

megyében befektetett magyar FDI állománya a következő években csökkent (2010 

januárjában 32 millió, 2011 januárjában pedig 31,7 millió USD-t tett ki), ezen kívül pedig a 

magyar tőkét bevonó vállalkozások egy része esetében csak statisztikai értelemben magyar 

nemzetiségű az FDI, a kérdőíves felmérés során körülbelül 200 magyar tőkével működő 

vállalkozással számoltam. Ezek közül 28 vállalkozást kerestem meg személyesen illetve 

telefonon, azonban – a kérdőíves megkérdezés előtt lebonyolított interjúk tükrében - 

mindössze 20 vállalkozás esetében lehetett egyértelműen kizárni a round tripping jelleget. 

Ezek a vállalatok kerülhettek tehát be a mintába, mert a kérdőív alapjául szolgáló 

működőtőke-áramlást magyarázó nemzetközi elméletek (OLI-paradigma, a skandináv iskola 

fokozatos nemzetköziesedés modellje, hálózat modell) a körbeáramló tőke hátterében 

meghúzódó befektetői motivációk esetére nem alkalmazhatók. A megkérdezettek kiválasztása 

a térség befektetőit ismerő szervezetek (diplomáciai testületek, vállalkozásfejlesztési 

központok, területfejlesztési irodák) kapcsolatai mentén indult és hólabda módszerrel bővült. 

A mintaválasztás előkészítésénél számolni lehetett azzal, hogy a Kárpátalján befektető 

vállalkozói kör nehezen érhető el és nehezen bírható szóra. Ezeket a nehézségeket a kérdőívek 

személyes lekérdezésével illetve a befektető által ismert támogató személyek és szervezetek 

közbeiktatásával tudtuk kiküszöbölni. Kutatásom a megkérdezett vállalatok alacsony száma 

miatt nem tekinthető reprezentatívnak, azonban a vállalatok nehéz elérhetősége, alacsony 

válaszadási hajlandósága és a térséget a kilencvenes évek óta jellemző illegális tevékenységek 

miatt a kárpátaljai magyar befektetők motivációit felmérő kutatásra eddig nem került sor.  

A fejezetben először bemutatom a külföldi befektetések jogszabályi hátterét Ukrajnában, majd 

összehasonlítom a magyar és ukrán befektetési környezetet a Világbank Doing Business és a 
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Transparency International Korrupció Észlelési Indexről szóló jelentése alapján. Ezzel azt 

kívánom érzékeltetni, hogy a magyar befektetők a hazaitól gyökeresen eltérő környezetben 

kénytelenek működni Kárpátalján, ami egyrészt magyarázattal szolgál a vegyesvállalatok 

magas részarányára (a magyar vállalkozó helyi szereplők bevonásával boldogul), másrészt 

előrevetíti, hogy a határ menti ukrán megye gazdaságában külföldi befektetőként talpon 

maradni csak egy speciális magyar befektetői kör számára lehetséges. A befektetői környezet 

bemutatását a kérdőíves kutatás eredményeinek ismertetése követi. A tőkét kihelyező 

vállalatok méret, tulajdonviszonyok és a székhely földrajzi elhelyezkedése szempontjából, 

történő jellemzését a befektetési motivációk, a vállalati tulajdonspecifikus előnyök és a 

Kárpátalja által nyújtott lokációspecifikus előnyök elemzése követi. A kutatás fel kívánta tárni 

magyar tőkével működő kárpátaljai vállalatok jellemzőit, legfontosabb értékesítési piacait és a 

vállalati működés szempontjából nehézséget jelentő tényezőket is. A fejezetet lezáró vállalati 

esettanulmányok konkrét példákon keresztül világítják meg a térségbe irányuló magyar 

befektetői tevékenység sajátosságait. 

 

 

2. A külföldi befektetések jogszabályi háttere Ukrajnában 

 

Ukrajnában a külföldi befektetések rendjéről szóló törvény 1996 márciusában lépett életbe, 

amely néhány stratégiai jellegű ágazattól (fegyvergyártás, műsorszolgáltatás) eltekintve 

egyenlő elbánást biztosít a külföldi és az ukrán tőkével működő vállalkozások számára. A 

jogszabály első cikkelye szerint külföldi befektetők lehetnek a külföldön törvényesen 

bejegyzett jogi személyek, az Ukrajnában állandó lakhellyel nem rendelkező, jogi 

szempontból cselekvőképes külföldi természetes személyek, a külföldi államok, a nemzetközi 

illetve a kormányzati és nem-kormányzati szervezetek. A jogszabály értelmében külföldi 

befektetésnek minősülnek azok a javak, amelyeket a külföldi befektetők az ukrán 

törvényekkel összhangban profitszerzés és a társadalmi jólét növelése céljából invesztálnak 

Ukrajna gazdaságába. A külföldi tőkével működő vállalkozások az ukrán törvények által 

engedélyezett bármely vállalati formában létrejöhetnek, de külföldi befektetéssel létrehozott 

társaságnak a jogszabály szerint az minősül, amelyben a külföldi működőtőke részaránya 

legalább az alaptőke 10%-át teszi ki. A törvény garanciákat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy 
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a külföldi működőtőke-befektetéseket nem lehet államosítani. A külföldi tulajdonhányad – a 

stratégiai ágazatokban történő beruházások kivételével - nincs maximálva.35 

A törvény a külföldi befektetők számára számos formában engedélyezi a befektetést. A 

külföldi befektetés történhet az Ukrán Nemzeti Bank által konvertibilisnek tekintett külföldi 

fizetőeszközben, Ukrajna nemzeti valutájában, bármely ingó vagy ingatlan vagyontárgyhoz, 

illetve szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tulajdonjog formájában, vagy a gazdasági társaság 

alaptőkéjében birtokolt tulajdonrész (konvertibilis valutában értékelt részvények, kötvények, 

egyéb értékpapírok) formájában. A külföldi befektetés megvalósulhat 100%-ban külföldi 

tulajdonú vállalatok létesítése vagy működő ukrán vállalatok teljes felvásárlása útján, ukrán 

természetes és jogi személyekkel közösen létesített vállalatban tulajdonosi érdekeltség 

szerzése vagy a működő ukrán vállalatok részvényhányadának megvásárlása útján, továbbá az 

ukrán törvények által nem tiltott ingó és ingatlan vagyon (épületek, lakások, berendezések, 

közlekedési eszközök stb.) közvetlen vagy részvények, kötvények és egyéb értékpapírok útján 

történő megszerzésével. 

A gazdasági társaságok alapításának feltételeit és módját, a működés jogszabályi háttérét, 

törvényi előírásait több dokumentum rögzíti, melyek közül a legfontosabb a Társasági 

Törvény („Про господарські товариства” 1576/1991) és a 2004. január 1-jétől érvénybe 

lépő Polgári Törvénykönyv illetve Gazdasági Kódex („Господарський Кодекс України” 

436/2003). Ukrajnában jelenleg a gazdasági társaságok az alábbi formákban jegyezhetők be:  

- korlátolt felelősségű társaság (товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ vagy 

ТзОВ) 

- részvénytársaság (aкціонерне товариство, АТ) 

- pótlólagos felelősségű társaság (товариство з додатковою відповідальністю, ТзДВ) 

- közkereseti társaság (по́вне товари́ство, ПT) 

- betéti társaság (командитне товариство, KT) 

A régebben bejegyzett más típusú vállalatok (farmergazdaságok, magánvállalatok, kollektív 

vállalatok stb.) működnek ugyan, viszont ilyen formában már nem jegyezhetők be. A külföldi 

befektetők általában korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság alapítását választják. 

Az ukrán Polgári Törvénykönyv által lehetővé tett egyéb vállalati formák (közkereseti 

társaság, betéti társaság, pótlólagos felelősségű társaság) a hazai befektetők között sem 

                                                 
35 A termőföld külföldiek számára történő értékesítésére jelenleg moratórium van Ukrajnában, ennek hatályát a 
törvényhozás 2010. január 1-jéről 2012-re tolta ki. A moratórium parlament általi meghosszabbítása várható 
volt, ugyanis az ukrán agrárszektor még nem készült fel a piacnyitásra, továbbá a gazdaságok jellemzően hosszú 
távú bérleti konstrukcióban használják a földeket, és jelenleg nincsenek forrásaik azok kivásárlására.  
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terjedtek el széles körben és a külföldi befektetők körében sem népszerűek az alapítókra 

háruló nagyobb felelősség miatt. Egy 100%-ban külföldi tulajdonú vállalkozás számára a 

korlátolt felelősségű társasági forma a legmegfelelőbb, mivel alapítása egyszerűbb és 

gyorsabb, mint egy részvénytársaságé (rövidebb, mint négy hét), kevesebb alaptőkét igényel 

(kb. 130 USD) és kevésbé szabályozott. Ez a vállalattípus viszonylag kisszámú ember 

részvételével működtethető, így elkerülhető a komplex, többszintű irányítási struktúra 

kialakulása és a részvényarányok nyilvántartási kötelezettsége. További előnye, hogy a 

társaság alapokmánya biztosítja egy végrehajtó szerv felállítását, amely felett az alapító 

külföldi vállalat teljes és egyértelmű ellenőrzést gyakorolhat. A vegyesvállalatok alapítása 

általában szintén önálló jogi személy (korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság) 

létesítésével történik, bár a Polgári Törvénykönyv ismeri az önálló jogi személy alapítása 

nélkül létrehozott vegyesvállalat fogalmát is. Ebben az esetben a partnerek közötti kapcsolatot 

megállapodás szabályozza. (ITD Hungary, Vállalkozók, befektetők, térségfejlesztők 

kárpátaljai kézikönyve, 2008 p.12.; Doing Business and investing in Ukraine, 2011 p.22-26.) 

 

 

3. Az ukrán befektetési környezet sajátosságai  

 

A Világbank 2003 óta készíti el Doing Business elnevezésű éves jelentését, amelyben azt 

vizsgálja, hogy a világ egyes országaiban milyen üzleti környezetben működnek a 

vállalkozások, mekkora mértékű üzleti reformokat hajt végre az állam, illetve a szabályozások 

mennyiben könnyítik, vagy éppen nehezítik a befektetők tevékenységét. A jelentés a tipikus 

vállalati működés kilenc lényeges területét figyelembe véve (vállalatalapítás, építési 

engedélyek megszerzése, ingatlanbejegyzés, hitelhez jutás, a befektetők védelme, adózás, 

határon átnyúló kereskedelem, szerződések kikényszerítése és a vállalkozás megszüntetése) 

hasonlítja össze objektív módon az egyes országok üzleti környezetét. Ennek 

eredményeképpen áll össze az értékelt országokat az üzleti környezet minősége („Ease of 

Doing Business”) szerint sorba rendező ranglista. A 2011. évi jelentés 183 országot vizsgált, a 

felmérésben szereplő adatok a 2010. június 1-jei állapotokat tükrözik. A vállalkozások 

számára legkedvezőbb feltételek a magas jövedelmű OECD-országokban valósultak meg, míg 

a legtöbb nehézséggel a fekete-afrikai és dél-ázsiai vállalkozások szembesültek. Az élen 

Szingapúr végzett, amelyet Hong Kong, Új-Zéland, az Egyesült Királyság, az Egyesült 

Államok, Dánia, Kanada, Norvégia, Írország és Ausztrália követett. A vállalkozásbarát 
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gazdaságokat általában fejlett e-kormányzati kezdeményezések és a köztisztviselők körében 

bevezetett teljesítmény-alapú rendszerek jellemzik. (Doing Business 2011, p.3-5.) 

Az alábbiakban a Világbank Doing Business jelentését alapul véve az Ukrajnában működő 

vállalkozások működési környezetét kívánom bemutatni. Mivel Ukrajnában a külföldi 

tulajdonú vállalkozások napjainkban már a hazai gazdasági szereplőkkel azonos elbánásban 

részesülnek, az ukrán szabályozási környezettel kapcsolatosan tett megállapítások az 

Ukrajnában működő külföldi (adott esetben magyar tőkével működő) vállalkozások működési 

feltételeiről is képet adnak. Annak érdekében, hogy az ukrajnai és a magyarországi üzleti 

környezet különbségeiről, az Ukrajnában befektető magyar vállalatok nehézségeiről képet 

alkothassunk, a jelentés ukrán üzleti környezetre vonatkozó megállapításait minden vizsgált 

szabályozási területre vonatkozóan kiegészítem a magyarországi vállalkozások működési 

feltételeire vonatkozó értékelésekkel. (Az összehasonlítás során egyedül a határon átnyúló 

kereskedelem helyzetének elemzésétől tekintek el, mert ez az export és import tengeri úton 

történő bonyolításának körülményeit és költségességét vizsgálja, ami a Kárpátalján befektető 

magyar vállalati kör szempontjából nem tűnik relevánsnak.) 

A Doing Business 2011. évi jelentésében Ukrajna az előző évi helyezéséhez képest két helyet 

javítva a 145. helyre került az üzleti környezet minősége szempontjából. A vállalatok 

működési feltételeinek javulása olyan intézkedésekre vezethető vissza, mint a vállalatalapítás 

megkönnyítése a minimum tőkeigény összegének csökkentésével, az építési engedélyek 

megszerzésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése, vagy az adóbevallás megkönnyítése az 

elektronikus kitöltési rendszer fokozatos bevezetése révén. A Doing Business rangsora szerint 

az adózással, az építési engedélyek megszerzésével és a tulajdonjog bejegyzésével 

kapcsolatban felmerülő problémák akadályozzák a leginkább az ukrajnai vállalkozásokat a 

sikeres működésben, bár az ország helyezése - a hitelhez jutásra és a szerződések 

kikényszerítésére vonatkozó szabályozások kivételével – egyik vizsgált terület szempontjából 

sem túl előkelő, általában a lista utolsó harmadában foglal helyet.  

Magyarország az előző évi 52. helyezéséhez képest hat helyet javítva a 46. helyen szerepel a 

Világbank legfrissebb jelentésében. A szervezet az előző évhez viszonyítva pozitívan 

értékelte az építési engedélyek kiadási idejének maximalizálását, az ingatlan-átruházási 

illetékek csökkentését, az adócsökkentést és az adószabályok egyszerűsítését, a csődszabályok 

rugalmasabbá tételét. Magyarország a kilenc vizsgált szabályozási terület közül a befektetők 

védelme témakörben áll a legrosszabbul (a 183 országból csak hatvanhármat előz meg) és az 

adózásra vonatkozó szabályok továbbra is rontják a magyarországi vállalatok működési 

feltételeit. (30. táblázat) 
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30. táblázat: Ukrajna és Magyarország helyezése a Világbank Doing Business jelentése által 
vizsgált szabályozási területek szempontjából 

 
Szempont Ukrajna Magyarország 

Vállalatalapítás 118. 35. 
Építési engedélyek megszerzése 179. 86. 
Ingatlan tulajdonjogának bejegyzése 164. 41. 
Hitelhez jutás 32. 32. 
A befektetők védelme 109. 120. 
Adózás 181. 109. 
Határokon átnyúló kereskedelem 139. 73. 
Szerződések kikényszerítése 43. 22. 
Vállalkozás megszüntetése 150. 62. 
Üzleti környezet 145. 46. 

Forrás: Doing Business 2011 Ukraine, p.2.; Doing Business 2011 Hungary, p.2. 
 

 

3.1 Vállalatalapítás 

 

A vállalatalapítás egyszerűsége szempontjából Ukrajna a 118. helyet foglalja el a 183 vizsgált 

ország közül, ami nemcsak a fejlett nyugati gazdaságok, hanem néhány FÁK-tagállam 

helyezésétől is jócskán elmarad. A vállalatalapítás esetében az üzleti környezet minőségének 

meghatározására a Doing Business jelentés a következő négy mutatószámot vette figyelembe 

a helyezések kialakításakor: a cégalapításhoz szükséges adminisztrációs eljárások számát, 

ezek időigényét, az eljárás egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem százalékában kifejezett 

költségeit és végül a cégalapításhoz szükséges minimum tőke összegét (szintén az egy főre 

jutó bruttó nemzeti jövedelem százalékában). A Világbank felmérése szerint Ukrajnában a 

vállalatalapítás tíz különféle eljárást igényel,36 így összesen 27 napig tart és az egy főre jutó 

bruttó nemzeti jövedelem 6,1%-ába kerül. A bankban vagy közjegyzőnél a társaság 

regisztrálását megelőzően elhelyezett minimum tőke összege az egy főre jutó bruttó nemzeti 

jövedelem 2,2%-át teszi ki. (31. táblázat) 

Magyarország a vállalatalapítás egyszerűsége szempontjából az Ukrajnához viszonyítva 

lényegesen előkelőbb 35. helyet foglalja el a Doing Business rangsorában. Egy magyarországi 

vállalkozó mindössze négy adminisztratív eljárást követően, négy nap elteltével 

                                                 
36 A vállalatalapításhoz a következő adminisztrációs eljárások szükségesek: a társaság alapító okiratának 
közjegyző általi hitelesítése; ideiglenes majd állandó bankszámla nyitása, a banki regisztrációs díj megfizetése; a 
vállalat bejegyzése a cégbíróságon (Ukrajnában ezzel a helyi önkormányzat foglalkozik) és a statisztikai 
hivatalnál; regisztráció az helyi adóhatóságnál (ÁFA azonosító szám igénylése), a munkaügyi központban, a 
nyugdíjalapnál, a társadalombiztosítónál, a balesetbiztosítónál; a cég bélyegzőjének elkészítése a rendőrség 
engedélyének kikérésével; a cég akkreditációja a vámhivatalnál. 
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bejegyeztetheti vállalkozását. Az eljárás költsége és a cégalapításhoz szükséges minimum 

tőke összege azonban mind az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) százalékában, 

mind USD-ban kifejezve lényegesen magasabb hazánkban, mint Ukrajnában. Míg a 

cégbejegyzés költsége Ukrajnában az egy főre jutó GNI 6,1%-ának (kb. 401 USD) felel meg, 

addig Magyarország esetében ugyanez az eljárás a GNI/fő 8,2%-ába (kb. 1581 USD-ba) 

kerül. A cégalapításhoz szükséges minimum tőke összege is több mint tízszer nagyobb 

Magyarországon, mint keleti szomszédunknál: hazánkban a GNI/fő 10,2%-át teszi ki (kb. 

1967 USD), míg Ukrajnában mindössze az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem 2,2%-a 

(kb. 145 USD).37 

 

 

3.2 Építési engedélyek megszerzése 

 

A Világbank felmérése értékelte az egyes országok építési engedélyek megszerzésére 

vonatkozó szabályozását is a szükséges adminisztratív eljárások száma, ideje és költségei 

alapján. Az építőipar minden országban jelentősen hozzájárul a GDP előállításához és a 

munkahelyteremtés szempontjából is fontos szerepe van, el kell tehát kerülni az ágazat túlzott 

mértékű szabályozását. Az építési engedélyek megszerzése a 183 vizsgált ország közül éppen 

Ukrajnában az egyik legköltségesebb és legidőigényesebb: az ország az eljárás egyszerűsége 

szempontjából a 179. helyen végzett. Az esettanulmányban egy feltételezett építőipari KKV 

egy 1300 m²-es raktárt épít az ország fővárosában, ami Ukrajnában 22 adminisztratív eljárást 

igényel, 374 napig tart és az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem 17-szeresébe (kb.114334 

USD-be) kerül. Ugyan az előző évek szabályozási környezetéhez képest történt javulás, de a 

vizsgálatban szereplő többi FÁK-ország (Kirgizisztán, Kazahsztán, Moldova és Belorusszia) 

ebben a tekintetben is lényegesen előkelőbb helyezést értek el Ukrajnánál mind az eljárások 

száma, mind időigénye és költségei szempontjából. 

Az építési engedélyek kiadásának egyszerűsége szempontjából Magyarország a Doing 

Business rangsorában a 86. helyen szerepel. Noha az engedélyek megszerzéséhez 31 eljárás 

megindítására van szükség, az eljárás költsége (az egy főre jutó GNI 9,8%-a, kb. 1889 USD) 

és ideje (189 nap) is lényegesen alacsonyabb, mint Ukrajna esetében. (31. táblázat) 

                                                 
37 A Világbank adatai szerint 2010-ben az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) Ukrajnában 6580 USD, 
Magyarországon pedig 19280 USD volt.  
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3.3 Ingatlan tulajdonjogának átruházása 

 

A felmérés a továbbiakban a tulajdonjogok átruházásának bonyolultságát vizsgálta egy 

ingatlanvásárlási ügylet esetén. Az egyes országok helyezése azt tükrözte, hogy hány 

adminisztratív lépés, mennyi idő és pénz (az ingatlan értékének százalékában kifejezve) volt 

szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozás értékesítse ingatlanát és a tulajdonjogokat egy másik 

vállalkozásnak adja át. A jelentés szerint Ukrajnában az ingatlan tulajdonjogának 

bejegyzéséhez 10 eljárás és 117 nap szükséges, az eljárásra az ingatlan értékének 4,1%-át 

kellett ráfordítani. A bonyolult procedúra miatt az ország a 164. helyen szerepel a rangsorban. 

Magyarországon a vállalkozóknak Ukrajnában működő társaiknál lényegesen kevesebb időt 

kellett fordítaniuk a fenti eljárásra: mindössze 4 procedúra lefolytatása és 17 nap eltelte után 

bejegyezhető volt a tulajdonjog. A művelet azonban költségesebb, mint Ukrajnában: a 

költségek az ingatlan értékének 5%-át is felemészthetik. 

 

 

3.4 Hitelhez jutás 

 

Ukrajna a vállalkozások hitelhez jutása szempontjából szerepelt a legelőkelőbb helyen a 

Világbank jelentésében. Az értékelésben figyelembe vették a vállalkozások számára 

rendelkezésre álló hitelinformációk minőségét és elérhetőségét illetve a hitelezett és a hitelező 

jogainak érvényesülését biztosító jogszabályok (pl.: csődtörvény) érvényesülését. Ukrajna a 

32. helyen szerepelt a vizsgált országok közt, megelőzve ezzel Kazahsztánt, Belorussziát és 

Moldovát. A hitelhez jutás egyszerűsége szempontjából Magyarország is a 32. helyen végzett, 

tehát a hazánkban működő vállalkozások hasonló adminisztratív akadályokkal szembesülnek, 

mint az ukrajnai társaik. (Ukrajna a hitelezettek és hitelezők jogainak védelme, Magyarország 

pedig a hitelinformációk mélysége szempontjából kapott magasabb értékelést.) 

 

 

3.5 A befektetők védelme 

 

A Világbank tanulmánya a kisebbségi részvényesek jogainak védelmét a befektetői védelem 

erősségét mérő index segítségével értékeli. Az indexet három mutatószám egyszerű átlagából 

számolják, melyek közül az első a vezetőség társaság tranzakcióira vonatkozó nyilvánosságra 

hozatali, a második pedig a részvényesek irányába fennálló egyéb kötelezettségeinek 
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mértékére vonatkozik, míg a harmadik azt fejezi ki számszerű formában, hogy a részvényesek 

milyen könnyen vonhatják felelősségre a társaság vezetőségét. A befektetői védelem 

erősségét mérő index 0-10 közötti értéket vehet fel, Ukrajna (Belorussziával és Moldovával 

megegyező) 4,7-es értékével a 109. helyezést érte el a vizsgált országok rangsorában. A 2008-

as adatokhoz viszonyítva a befektetői védelem erőssége kismértékben nőtt Ukrajnában. 

Magyarországon a kisebbségi részvénytulajdonosok vállalatvezetők személyes 

haszonszerzésével szembeni védelme az a tényező, amely a leginkább rontja az üzleti 

környezet versenyképességét. Hazánk esetében a befektetői védelem erősségét mérő index 

értéke 4,3, amely alapján Magyarország a Doing Business jelentés rangsorában Ukrajna 

mögött a 120. helyen található. (Ha külön-külön megvizsgáljuk az index három komponensét, 

akkor kiderül, hogy Magyarország lemaradásának oka elsősorban a vezetőség tranzakciókra 

vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettségének hiánya.) 

 

 

3.6 Adózás 

 

Ukrajna a legrosszabb helyezést a vállalkozásbarát adózási szabályok kialakításának 

tekintetében érte el a Világbank felmérésében, a 183 vizsgált ország közül a 181. helyen 

teljesített. (A régió országai közül adózási szempontból csak Belorussziában volt rosszabb a 

vállalkozások helyzete, amely a rangsor utolsó helyét foglalta el.) A sorrend kialakításánál 

figyelembe vették, hogy 2009-ben egy termelő vállalkozásnak hányféle különböző adót és 

hozzájárulást kellett befizetnie, egy évben hány órát töltött az adóbevallási kötelezettségek 

teljesítésével és ezek a nyereség hány százalékát emésztették fel. Annak ellenére, hogy a 

Doing Business jelentései szerint az elmúlt évek során e tekintetben is folyamatosan javult az 

ukrajnai gazdasági szereplők helyzete, egy átlagos ukrán termelővállalkozásnak még 2009-

ben is mintegy 135 különféle adókötelezettségnek kellett eleget tennie, ami éves szinten 657 

munkaórát vett igénybe és a befizetett adók összege a vállalat adózás előtti nyereségének 

55,5%-át tette ki. 

Az adófizetés bonyolultsága tekintetében Magyarország sem szerepelt előkelő helyen a Doing 

Business jelentés rangsorában. A felmérés által vizsgált szabályozási területek közül 

Magyarország éppen a vállalkozások adófizetési kötelezettségeinek bonyolultsága miatt érte 

el második legrosszabb helyezését, a vizsgált országok közül a 109. helyen végzett. Az adózás 

ugyan aránytalanul sok erőforrást von el a magyar vállalkozásoktól, de az ukrajnai helyzethez 

képest áttekinthetőbb az adózási rendszer: 2009-ben 14 különféle adókötelezettséget kellett 
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teljesíteni a magyar gazdasági szereplőknek, a szükséges adatok begyűjtése és a 

nyomtatványok kitöltése egy évben 277 órát vett igénybe és a befizetett adók összege a 

vállalat adózás előtti nyereségének 53,3%-át tette ki. A magyarországi nyereségadó 6,3%-kal, 

az egyéb adók 0,4%-kal magasabbak az ukrajnainál, de a munkáltatói járulékok 8,9%-kal 

alacsonyabbak. Az összesített adóterhelést tekintve elhanyagolható (2,2%-os) különbség van a 

két ország vállalkozásainak adóterhei között a magyarországi üzleti környezet javára. 

 

 

3.7 Szerződések kikényszerítése 

 

A Doing Business jelentés az egyes országok bírósági rendszerének hatékonyságát is vizsgálja 

egy kereskedelmi vita bíróság előtt történő rendezése kapcsán. Az értékelés során figyelembe 

vették a szerződések kikényszerítésénél alkalmazott eljárásrend bonyolultságát, időigényét és 

költségeit. Az adatok elsőszámú forrása azonban az adott ország polgári törvénykönyve 

illetve a helyi ügyvédek és bírók által kitöltött kérdőív volt, a vállalkozók tapasztalatait a 

mutató nem veszi figyelembe, emiatt az eredményeket fenntartással kell kezelnünk. 

Ukrajnában egy kereskedelmi vita peres úton történő rendezéséhez 30 eljárás szükséges, 

amely összesen 345 napot vesz igénybe és a perköltségek a követelés 41%-át is 

meghaladhatják. Ukrajna ezzel a szabályozással a vizsgált országok között a 43. helyen 

szerepel, a FÁK-országok közül csak Kirgizisztán helyezése rosszabb. 

A szerződések érvényesítése terén érte el Magyarország a legelőkelőbb helyezést a Világbank 

felmérésében: a vizsgált országok között 22. helyen szerepelt. Hazánk Ukrajnához 

viszonyított jobb helyezése elsősorban az alacsonyabb perköltségeknek köszönhető, ugyanis 

mind az indítandó eljárások száma (35 procedúra), mind időigénye (395 nap) meghaladja az 

Ukrajna esetében feltüntetett értékeket. 

 

 

3.8 A vállalkozás megszüntetése 

 

A Világbank által végzett felmérés az egyes országok fizetésképtelenségi eljárásának 

gyorsaságát és költségességét is vizsgálja. A jól működő fizetésképtelenségi rendszer ugyanis 

azáltal, hogy biztosítja a gazdaságilag hatékony társaságok túlélését és gondoskodik a nem 

eredményes társaságok erőforrásainak újraelosztásáról, az egész gazdaság növekedési 

perspektíváit javíthatja. A vállalkozások megszüntetésével kapcsolatos szabályozás alapján 
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Ukrajna a 150. helyet foglalja el a vizsgált országok között. Az adósság behajtásához 

szükséges idő majdnem három év és az adósság visszatérítésének költségei (ügyvédi, bírósági, 

csődbiztosi díjak stb.) az adós vállalkozás értékének 42%-át emésztik fel. A visszaszerzési 

rátának nevezett mutatószám azt mutatja meg, hogy a hitelezők a kölcsönadott tőke hány 

százalékát voltak képesek behajtani, ami elsősorban az adósságbehajtás időigényének és 

költségeinek a függvénye, de egyéb tényezők (például a hitelkamat nagysága és a vállalkozás 

további működésének valószínűsége) is befolyásolják. Ukrajna esetében a visszaszerzési ráta 

meglehetősen alacsony, 7,9%. 

Amint azt Magyarország rangsorban elfoglalt 62. helye is alátámasztja, az ukrán üzleti 

környezetben működő gazdasági szereplőknek nehezebb helyzetük van magyarországi 

társaiknál, amennyiben arra kényszerülnek, hogy megszüntessék vállalkozásukat. 

Magyarországon a megszüntetési eljáráshoz szükséges idő (2 év) kevesebb és a költségek (a 

vállalkozás értékének 15%-a) is alacsonyabbak, mint Ukrajnában, ugyanakkor a vállalattal 

szemben megfogalmazott követelések nagyobb százaléka (37,9%) behajtható. (Doing 

Business 2011 Ukraine, Doing Business 2011 Hungary) 

 

31. táblázat: A Világbank Doing Business 2011 jelentésének Ukrajna és Magyarország üzleti 
környezetét jellemző mutatószámai 

 
  Ukrajna Magyarország 

Az eljárások száma 10 4 
Az eljárás ideje (nap) 27 4 
Az eljárás költsége a GNI/fő százalékában 
(USD-ban kifejezve)* 

6,1 
401,3 

8,2 
1580,9 

Vállalatalapítás 

A cégalapításhoz szükséges minimum tőke összege 
a GNI/fő százalékában 
(USD-ban kifejezve)* 

 
2,2 

144,7 

 
10,2 

1966,5 
Az eljárások száma 22 31 
Az eljárás ideje (nap) 374 189 

Építési 
engedélyek 
megszerzése Az eljárás költsége a GNI/fő százalékában 

USD-ban kifejezve* 
1737,6 
114334 

9,8 
1889,4 

Az eljárások száma 10 4 
Az eljárás ideje (nap) 117 17 

Ingatlan 
tulajdonjogának 
bejegyzése Az eljárás költsége (az ingatlan értékének %-ában) 4,1 5 

A hitelezők törvényes jogainak erőssége (0-10) 9 7 Hitelhez jutás 
A hitelinformációk mélysége (0-6) 3 5 
A nyilvánosságra hozatal mértékét mérő index  
(0-10) 

5 2 

Az igazgató kötelezettségének mértékét mérő 
index (0-10) 

2 4 

A befektetők 
védelme 

A részvényesek perindításának egyszerűségét mérő 
index (0-10) 

7 7 
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A befektetői védelem erősségét mérő index – az 
előző három index egyszerű átlaga (0-10) 

4,7 4,3 

A fizetési kötelezettségek száma/év 135 14 
Az adókötelezettségek teljesítésére fordított idő 
(óra/év) 

657 277 

Nyereségadó (%) 10,4 16,7 
Munkáltatói járulékok (%) 43,3 34,4 
Egyéb adók (%) 1,8 2,2 

Adózás 

Teljes adóráta (a nyereség %-ában) 55,5 53,3 
Az exporthoz szükséges dokumentumok száma  6 5 
Az export időigénye (nap) 31 18 
Az export költsége (USD/konténer) 1560 1225 
Az importhoz szükséges dokumentumok száma 8 7 
Az import időigénye (nap) 36 17 

Határokon 
átnyúló 
kereskedelem 

Az import költsége (USD/konténer) 1580 1215 
Az eljárások száma 30 35 
Az eljárás ideje (nap) 345 395 

Szerződések 
kikényszerítése 

Az eljárás költsége (a követelés százalékában) 41,5 15,0 
Az eljárás ideje (év) 2,9 2 
Visszaszerzési ráta (a hitelezett összeg %-ában) 7,9 37,9 

A vállalkozás 
megszüntetése 

Az eljárás költsége (a vállalkozás értékének %-a) 42 15,0 
Forrás: Doing Business 2011 Ukraine, p.3-4.; Doing Business 2011 Hungary, p.3-4. 
* a Világbank adatai alapján saját számítások 
 

A nemzetközi szervezetek által rendszeresen publikált rangsorok iránytűként szolgálhatnak a 

külföldön befektetni készülő vállalatok számára, hogy melyik országban érdemes 

terjeszkedniük, telephelyet létesíteniük. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a Doing Business 

jelentés az üzleti környezet javulásában elsőrendű fontosságot tulajdonít a jogi szabályozás 

átalakulásának, azt azonban kevésbé vizsgálja, hogy az átalakulás ténylegesen javított-e a 

vállalkozások gazdálkodási feltételein. A felmérés tehát az üzleti környezetet javító 

reformokat inkább formálisan, semmint tartalmilag értékeli, így magasabbra helyezi azt az 

országot, amely több területen valósított meg felszínes reformokat, mint azt, amely kevesebb 

területen, de valóban mélyreható változásokat indított el.  

 

 

3.9 Korrupció 

 

A Doing Business-jelentés a feketegazdaság és a korrupció elterjedtségével nem foglalkozik, 

pedig ezek meghatározó elemei egy ország üzleti környezetének és Ukrajna esetében 

különleges jelentőséggel bírnak. Ezért az ukrán és magyar befektetési környezet 

összehasonlító vizsgálata során a Transparency International jelentéseire is ki kell térnünk. A 
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Transparency International 1995 óta számol be a korrupció globális összehasonlításban kapott 

mértékéről. Mivel a korrupció egyes országokban megtapasztalható általános szintjét szigorú 

tapasztalati tények (pl.: a megvesztegetések összege, a vádemelések, illetve bírósági ügyek 

száma) alapján rendkívül nehéz értékelni, ezért a Transparency International a korrupció 

észlelésének mértékét vizsgálja, vagyis azoknak a tapasztalataira és észleléseire támaszkodik, 

akik a legközvetlenebb módon szembesülnek a korrupció létezésével. A szervezet a 

korrupciót közhivatallal való, személyes haszonszerzés céljából történő visszaélésként 

definiálja. A korrupció észlelési index (Corruption Perception Index, CPI) az állami 

szektorban érzékelt korrupció mértéke alapján 1-10 pontig terjedő skálán rangsorolja az 

országokat. A CPI pontszám fordítottan arányos az észlelt korrupció szintjével, tehát a kisebb 

CPI pontszám nagyobb korrupciót jelent (a skálán a tizes pontszám teljes 

korrupciómentességre, az egyes pedig a maximálisan érzékelhető korrupcióra utal). A CPI 

egy aggregált mutatószám, amely 2010-ben tíz független intézet tizenhárom különböző üzleti 

felmérésének korrupcióval kapcsolatos adatain alapult. A felmérések olyan kérdéseket tettek 

fel, amelyek egyrészt a közhatalommal személyes előnyök céljából történő visszaéléssel (pl.: 

közhivatalnokok megvesztegetése, kenőpénz elfogadása közbeszerzési eljárásokban, 

közpénzek hűtlen kezelése), másrészt a korrupcióellenes politikai intézkedésekkel 

kapcsolatosak. A 2010-ben készült felmérésben Dánia, Új-Zéland és Szingapúr vezették a 

listát 9,3 pontos értékkel, majd Finnország és Svédország (9,2) következett. A lista legutolsó 

helyén Irak (1,5), Afganisztán és Mianmar (1,4) után Szomália (1,1) végzett.  

A Transparency International 2010-ben végzett felmérése 178 országot vizsgált, amelyek 

közül Ukrajna 2,4 pontos korrupció észlelési indexszel a 134. helyezést érte el. A jelentés 

megerősíti, hogy a korrupció narancsos forradalom után is komoly probléma maradt 

Ukrajnában, noha annak vezetői a harcot hirdettek annak minden formája ellen. Magyarország 

4,7-es osztályzatával az 50. helyen állt. Hazánkban a korrupció megítélése rosszabb a régiós 

átlagnál (Litvánia és Lengyelország is megelőzte Magyarországot a CPI 2010-es 

rangsorában). (32. táblázat) 
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32. táblázat: A korrupció észlelési index Ukrajnában és Magyarországon (2001-2010) 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
A vizsgált 
országok száma 

91 102 133 145 158 163 179 180 180 178 

Ukrajna CPI 
pontszáma 

2,1 2,4 2,3 2,2 2,6 2,8 2,7 2,5 2,2 2,4 

Ukrajna 
helyezése 

83. 85. 106. 122. 107. 99. 118. 134. 146. 134. 

Magyarország 
CPI pontszáma 

5,3 4,9 4,8 4,8 5,0 5,2 5,3 5,1 5,1 4,7 

Magyarország 
helyezése 

31. 33. 40 42. 40. 41. 39. 47. 46. 50. 

Forrás: Transparency International 

 

A befektető magyar vállalatoknak tehát fel kell készülniük arra, hogy a korrupció Ukrajnában 

a társadalmi és gazdasági élet minden szintjét áthatja. A korrupció számos tényező 

eredménye, mint például az átlátható döntéshozatal rendszer hagyományainak hiánya és a 

transzparencia jelentőségének alacsony társadalmi megértése. Az állami szektor alacsony 

bérei tovább növelik a korrupciót a helyi közigazgatási szerveknél (pl.: a rendőrségnél, az 

egészségügyben, az adóhatóságnál és az oktatási rendszerben). A vámhivatal korruptsága 

gyakran megnehezíti és költségesebbé teszi a kereskedelmi ügyletek bonyolítását. A magas 

szintű korrupció a kormányzati források hűtlen kezelésétől és az adóelkerüléstől az 

átláthatatlan privatizációs eljárásokig terjed. Röviden: a korrupció befolyásolja az ukrán 

lakosság mindennapjait és az állami szinten hozott fontos döntéseket. A helyzet romlása, 

vagyis a korrupció terjedése az állami és a magánszektorban egyrészt a politikai 

instabilitással, másrészt az ukrán lakosság korrupt magatartással szembeni viszonylagos 

toleranciájával magyarázható. 

 

 

4. A Kárpátalján befektető magyar vállalatok jellemzői 

 

4.1 Földrajzi elhelyezkedés 

 

A kérdőív megszerkesztésekor feltételeztem, hogy a Kárpátalján befektetett magyar tőke a 

gazdasági szereplők tőkeszegénysége miatt elsősorban és jellemzően nem határ menti 

vállalkozásoktól származik. A kutatás azonban azt igazolta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében illetve az Észak-alföldi régióban székhellyel rendelkező vállalatok az ország más 
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területén működő vállalkozásoknál gyakrabban végeznek befektető tevékenységet 

Kárpátalján. A megkérdezett 20 vállalat közül 9 vállalatnak az Észak-alföldi régióban, ebből 

egy kivételével minden vállalkozásnak a Kárpátaljával közvetlenül szomszédos Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (döntően Nyíregyházán) volt a központja. A vizsgálatban 

megkérdezett befektető vállalatok közül további 4 cég Budapesten működik. Kiemelhető még 

az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régió vállalkozásainak befektetői aktivitása: a 

Kárpátalján befektető összes megkérdezett vállalat közül 2 illetve 3 cég rendelkezik 

székhellyel az ország e területein. A fejlettebb dunántúli régiókból mindösszesen 2 vállalat 

érkezett (mindegyikük a Közép-dunántúli régióban, Fejér megyében rendelkezett 

székhellyel). (20. ábra) 

Kárpátalja földrajzi közelsége tehát fontos szerepet játszott a befektetési döntésekben. A 

megkérdezett befektető vállalatok felének a magyar-ukrán határtól 2-3 órára, 80-170 km-es 

távolságban található a székhelye, ami – a határátlépés nehézségeit nem számítva – könnyebb 

kapcsolattartást tesz lehetővé az anyavállalat és leányvállalat illetve a befektető magyar cég és 

a magyar tőkerésszel működő kárpátaljai leány- vagy vegyesvállalat között. Felmerül azonban 

a kérdés, hogy a földrajzi közelségen túl az érintett megyék magyarországi átlagtól elmaradó 

gazdasági fejlettsége hatással volt-e a vállalatok külföldi telephelyválasztási lehetőségeire. A 

korábban bemutatott IDP-paradigma szerint egyes országok esetében kimutatható, hogy az 

FDI az alacsonyabb fejlettségű szomszédos országokba áramlik. Feltételezhető, hogy a 

gazdasági fejlettség regionális szinten is befolyásolja a vállalatok külföldi működőtőke-

befektetéseinek telephelyválasztását, tehát az országos átlagtól elmaradó fejlettségű területek 

vállalatai nagyobb valószínűséggel fektetnek be még elmaradottabb régiókban. Mindenesetre 

a megkérdezett minta alapján azt mondhatjuk, hogy a kárpátaljai tőkebefektetések a budapesti 

székhelyű vállalkozásokon kívül elsősorban az alföldi és észak-magyarországi, alacsony 

gazdasági fejlettségű megyék vállalkozásai számára jelentettek vonzó perspektívát: a 

megkérdezett vállalatok közül 13 cég az ország olyan területéről származik, ahol az egy főre 

jutó GDP az országos átlag 51-67%-a között mozog.38  

                                                 
38 Az egy főre jutó GDP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos átlag 50,9%-át, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 61,2%-át, Bács-Kiskun megyében 65,9%, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 66,6%-át érte el 2009-
ben. (Az egy főre jutó GDP Csongrád megyében az országos átlag 75,9%-át tette ki, itt azonban csak egyetlen 
vállalat székhelye található.) 
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20. ábra: A Kárpátalján befektető magyar vállalatok székhelyeinek regionális megoszlása 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

4.2 Vállalati méret, tulajdonviszonyok 

 

A vállalatok kezdetben a hazai piacon növekedtek és csak egy bizonyos fejlettségi szintet 

elérve hajtottak végre külföldi működőtőke-befektetést. A Kárpátalján befektető magyar 

vállalatok többsége (15 vállalat) korlátolt felelősségű társaságként, 5 vállalat pedig 

részvénytársaságként működik. Foglalkoztatotti létszámukat tekintve 6 cég 250-nél több főt 

alkalmazó nagyvállalat, a többség (14 vállalat) pedig mikro-, kis- és közepes méretű vállalat. 

Ez igazolja azt a magyar tőkével működő vállalatok száma alapján korábban megfogalmazott 

feltevést, mely szerint a térség elsősorban a KKV-k számára kínál ígéretes befektetési 

lehetőségeket. A befektető KKV-k között a 25-49, illetve 50-99 főt foglalkoztató 

vállalkozások voltak többségben (4-4 vállalat), míg 1 vállalat 100-250 fő közötti, 2 vállalat 

11-24 fő közötti, további 3 vállalat pedig 10 főnél kevesebb embert foglalkoztatott. (33. 

táblázat) 
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33. táblázat: A Kárpátalján befektető magyar vállalatok megoszlása 
foglalkoztatotti létszám és tulajdonviszony szerint 

 
 Vállalat Ebből 
Foglalkoztatotti 

létszám 
db % magyar 

tulajdonú (db)
külföldi 

tulajdonú (db) 
többségi magyar 
tulajdonú (db) 

10 fő alatt 3 15 3 0 0 
11-24 fő 2 10 2 0 0 
25-49 fő 4 20 4 0 0 
50-99 fő 4 20 4 0 0 
100-250 fő 1 5 0 0 1 
250 fő felett 6 30 3 2 1 
Összesen 20 100 16 2 2 
Forrás: saját szerkesztés 
 

A tulajdonosi szerkezetet is megvizsgálva kiderül, hogy a befektető vállalatok többsége (16 

cég) kizárólagos, míg két vállalat többségi magyar tulajdonban van (egykori állami 

tulajdonban lévő tőzsdén privatizált vállalatok). A megkérdezett vállalatok közül mindössze 

két vállalat hajtotta végre a kárpátaljai befektetést külföldi tulajdonú cég magyarországi 

leányvállalataként. Mindezt figyelembe véve megállapítható, hogy a mintában a külföldön 

befektető vállalatok Antalóczy-Sass által megnevezett csoportjai közül (Antalóczy-Sass 2008, 

p.14-15.) a magyar tulajdonú közepes- és nagyvállalatok illetve a magyar tulajdonú kis- és 

közepes vállalatok dominálnak. 

 

 

4.3 Tulajdonspecifikus előnyök 

 

Dunning OLI-paradigmája és több külföldi befektetések motivációjával foglalkozó üzleti 

elmélet hangsúlyozza, hogy a vállalatok külföldi terjeszkedését egyedi kompetitív előnyeik 

teszik lehetővé. A termelő és szolgáltató vállalatok (a mintában 10 illetve 4 cég) kárpátaljai 

tőkekihelyezései esetében elsősorban a műszaki-technológiai ismeretek biztosítottak 

versenyelőnyt a magyar cégek számára a helyi piaci szereplőkkel (esetleg más külföldi 

versenytársakkal) szemben, de termelési és szolgáltatási tapasztalataik is szerepet játszottak a 

külföldi befektetés megvalósulásában. A tőkét kihelyező magyar vállalatok zöme (18 vállalat) 

ugyanis az 1989-1997 közötti időszakban létesült (részben a már korábban is működő állami 

nagyvállalatok privatizáció során történő újraszervezésével), tehát a befektető cégek komoly 

műszaki tudással, termelési tapasztalattal, ismert márkákkal (esetenként szabadalmi 

védettséget élvező termékekkel) rendelkeztek. A magyar vállalatok tapasztalatai és 
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technológiai ismeretei a modernizáció lehetőségét kínálták Kárpátalja alacsony 

hatékonysággal működő gazdasági ágazatai számára. Az ukrán (ezen belül is az országos 

átlagnál alacsonyabb fejlettségű kárpátaljai) piacon realizált működőtőke-befektetések ténye 

ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a befektető magyar KKV-k és nagyvállalatok 

technológiai ismeretekhez és tapasztalathoz köthető tulajdonspecifikus előnyei ahhoz voltak 

elegendők csupán, hogy egy kevésbé nagy fogyasztói igényeket támasztó piac vállalatainak 

hasonló típusú előnyeit felülmúlják. A magyar cégek külföldi terjeszkedését felgyorsíthatta a 

vállalatspecifikus előnyök elavulásától való félelem is, de a folyamatot elsősorban a külső 

környezet (szűk magyar piac, globalizációs trendek) motiválták.  

 

21. ábra: A Kárpátalján befektető magyar vállalatok tulajdonspecifikus előnyei 
 

,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

marketing ismeretek

rokoni kapcsolatok

szervezési (menedzsment) ismeretek

különleges áru

piaci ismeretek, meglévő üzleti kapcsolatok

technológiai ismeretek

 
Forrás: saját szerkesztés 
Megjegyzés: A kérdőíves megkérdezés során a válaszadók 1-5-ig értékelhették, hogy miféle vállalat által 
birtokolt előny tette lehetővé a kárpátaljai terjeszkedést. Míg az 1-es érték azt fejezi ki, hogy az adott előny nem 
volt meghatározó a kárpátaljai tőkebefektetés kapcsán vagy nem jellemzi a befektető vállalatot, addig az 5-ös 
érték azt jelenti, hogy az adott ismeret döntő szerepet játszott a tőkekihelyezés során, mert általa a befektető 
vállalat olyan előnyhöz jutott, amellyel a térségben működő más vállalatok nem rendelkeztek. Az ábra az egyes 
előnyök mellett a húsz vállalat megkérdezése után kapott válaszok átlagos értékét tünteti fel. 
 
Az értékesítéssel foglalkozó leány- illetve vegyesvállalatok esetében (6 vállalat) a jó 

minőségű (és a fejlettebb országok termékeinél olcsóbb) áruk nyújtottak a magyar cégek 

számára egyedi és fenntartható kompetitív előnyöket. A magyar befektetők vállalatspecifikus 

előnyei közül ki kell emelni még a térség gazdasági szereplőivel korábban kiépített üzleti 

(esetlegesen rokoni) kapcsolatokat is. A szabolcsi vállalatok dominanciája a befektetők között 

így elsősorban arra vezethető vissza, hogy földrajzi közelségüknek és korábbi kapcsolatoknak 

köszönhetően szélesebb körű és pontosabb piaci információkkal rendelkeztek az ország más 

pontjain működő (esetlegesen tőkeerősebb) versenytársaiknál. A szervezési és menedzsment 
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illetve a marketing ismeretek csak a nagyvállalatok esetében számítottak fontos 

tulajdonspecifikus előnynek. (21. ábra) 

 

 

4.4 Befektetési motivációk 

 

A magyar vállalatok kárpátaljai befektetéseit döntően piaci jellegű tényezők motiválták. 

Mivel a befektető magyar vállalatok többsége korábban nem exportált az ukrán piacra, a 

termelési és értékesítési leány- illetve vegyesvállalatok létrehozásának hátterében nem az 

export útján már nem megőrizhető piaci részesedés fenntartása volt a leggyakrabban említett 

indok, hanem a vállalatok a 46 millió fős ukrán piachoz szerettek volna tőkekihelyezéseik 

révén hozzáférni. (Kárpátalja és Magyarország élénk export- és importkapcsolatainak 

hátterében tehát nem az általam megkérdezett, többségében magyar tulajdonú befektető KKV-

k és nagyvállalatok tevékenysége, hanem a térséggel foglalkozó külgazdasági szakdiplomaták 

véleménye szerint csupán egyetlen multinacionális vállalat, a Flextronics magyarországi és 

kárpátaljai leányvállalata közti kereskedelmi tranzakciók állnak.) 

A hazai befektetők egy részének távlati céljai között a kelet-európai (elsősorban orosz) piacra 

történő belépés is szerepel. (A megkérdezett magyar tőkerésszel működő kárpátaljai leány- 

illetve vegyesvállalatok közül 3 cég már most is elsősorban az orosz piacra termel.) A piac 

mérete mellett a magyar befektetőket leginkább az ukrajnai viszonylatban is olcsó 

munkabérek vonzották (a kárpátaljai átlagbér 2010-ben az ukrán átlagbér mindössze 82%-át 

tette ki). A befektetési döntésekben – a vállalat tevékenységének jellegétől függően – az 

alacsony szállítási, termelési vagy infrastrukturális költségek játszottak további szerepet, ezek 

azonban a munkaerőköltségeknél sokkal kisebb jelentőséggel bírtak. Az ukrán állam által 

nyújtott kedvezmények és az alacsonyabb vámok szerepe elhanyagolható volt és a stratégiai 

indokok sem játszottak döntő szerepet a befektetési döntésekben, tekintettel arra, hogy a 

megkérdezett befektető vállalatok között nagy arányban voltak kis- és középvállalatok, 

amelyek Kárpátalján kívül más külföldi régiókba nem helyeztek ki tőkét (a stratégiai 

indokokra csak nagyvállalatok hivatkoztak). Bár a magyar tőkebefektetések hátterében sok 

esetben rokoni, szálak is meghúzódnak, de ezek a kapcsolatok önmagukban (a piaci 

motivációk és a térség adottságai nélkül) nem szolgáltattak volna elégséges alapot a 

beruházások megvalósítására. (22. ábra) 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 175 

22. ábra A Kárpátalján befektető magyar vállalat motivációi 
 

,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

stratégiai okok 

alacsonyabb vámok

ukrán állam által nyújtott kedvezmények

olcsóbb nyersanyagköltség

olcsóbb termelési költségek

rokoni, baráti kapcsolatok

olcsóbb szállítási költségek

erőforráshoz, infrastruktúrához való hozzáférés

kelet-európai piachoz való hozzáférés

olcsóbb munkaerőköltségek

ukrán piachoz való hozzáférés

 
Forrás: saját szerkesztés 
Megjegyzés: A kérdőíves megkérdezés során a válaszadók 1-5-ig értékelhették, hogy melyek voltak a befektető 
vállalat motivációi a kárpátaljai terjeszkedés során. Míg az 1-es érték azt fejezi ki, hogy az adott motiváció nem 
volt meghatározó, addig az 5-ös érték azt jelenti, hogy az adott motiváció döntő szerepet játszott a 
tőkekihelyezés során. Az ábra az egyes motivációk mellett a húsz vállalat megkérdezése után kapott válaszok 
átlagos értékét tünteti fel. 
 

A KKV-k és a nagyvállalatok motivációi közt nem mutatható ki lényeges különbség: a 

piachoz való hozzáférés vállalatmérettől függetlenül a tőkekihelyezések legfontosabb 

indokának tekinthető. Emellett a kisebb méretű vállalatok esetében nagyobb hangsúlyt kaptak 

a rokoni-baráti kapcsolatok (ez 11 megkérdezett kis- és középvállalat esetében mutatható ki) 

és az alacsony munkaerő- és szállítási költségek szintén a KKV-k számára tűnnek 

fontosabbnak. 

 

 

4.5 A Kárpátalja által nyújtott lokációspecifikus előnyök 

 

A működőtőke-befektetéseket az ukrán megye további (elsősorban magyar befektetők 

számára kiaknázható) adottságai tették még vonzóbbá a hazai vállalatok számára. A magyar 

befektetők a térség nyújtotta lokációspecifikus előnyök közül elsősorban a határhoz való 

közelséget emelték ki. A schengeni határőrizeti rendszer 2007. decemberi bevezetése ugyan 

nehezítette a Kárpátalján működő leány- illetve vegyesvállalattal történő kapcsolattartást, de a 

vállalatok többsége képes volt alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A földrajzi közelség 
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mellett a megkérdezett vállalatok zöménél (18 vállalat) a magyar kisebbség jelenléte és a 

nyelvi akadályok hiánya játszott döntő szerepet abban, hogy Ukrajnán belül Kárpátalját 

választották telephelyként.39 A vizsgált magyar vállalatok (egy külföldi cég magyarországi 

leányvállalatától eltekintve) nem is eszközöltek működőtőke-befektetést Ukrajna más belső 

területein. A kis távolság tehát nemcsak fizikai, hanem kulturális értelemben is fontos volt a 

magyar vállalkozások számára, alátámasztva a fokozatos nemzetköziesedés skandináv 

modelljét.  

 

23. ábra: A Kárpátalja által nyújtott lokációspecifikus előnyök 
 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

más külföldi befektetők jelenléte

a megye ipari hagyományai

a megye mezőgazdasági hagyományai

meglévő rokoni, baráti kapcsolatok

képzett munkaerő

meglévő üzleti kapcsolatok

alacsonyabb munkabérek

nyelvi akadályok hiánya

mentalitás, kulturális hasonlóság

magyar határhoz való közelség

 
Forrás: saját szerkesztés 
Megjegyzés: A kérdőíves megkérdezés során a válaszadók 1-5-ig értékelhették, hogy milyen különleges 
vonzerővel rendelkezett a térség a befektető vállalat szempontjából. Míg az 1-es érték azt fejezi ki, hogy a 
térséghez kötődő előny nem volt lényeges a befektető vállalat számára, addig az 5-ös érték azt jelenti, hogy az 
adott előny fontos volt a tőkét kihelyező magyar cégnek. Az ábra az egyes térséghez kötődő előnyök mellett a 
húsz vállalat megkérdezése után kapott válaszok átlagos értékét tünteti fel. 
 

A hasonló mentalitás és az egy nemzethez tartozás különösen hiányzó piaci ismeretek esetén 

könnyítette meg a befektető vállalatok helyzetét, amelyek a 100%-ban magyar tulajdonú 

vállalatok mellett a helyi gazdasági szereplőkre támaszkodva vegyesvállalatokat is létrehoztak 

a megyében, amelyekbe partnerként gyakran az ott élő magyar kisebbség tagjait vonták be. A 

válaszadók a Kárpátalja által nyújtott lokációspecifikus előnyök közül ismételten kiemelték az 

ukrajnai viszonylatban is alacsony munkabéreket, a térség gazdasági szereplőihez fűződő 

                                                 
39 Kárpátalján a legnagyobb számú kisebbség a magyar, amely a 2001-es népszámlálás adatai szerint a megye 
lakosságának 12,1%-át, 151,5 ezer főt tett ki. 
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korábbi üzleti (esetleg rokoni és baráti) kapcsolatokat, melyek azonban a földrajzi és 

kulturális közelségnél kevésbé befolyásolták a befektetési döntéseket. A többi külföldi 

befektető jelenléte elhanyagolható jelentőséggel bír a magyar befektetések szempontjából, 

tekintettel arra, hogy a magyar vállalatok nem ún. követő beruházásokat hajtottak végre, azaz 

nem legfontosabb külföldi szállítóikat vagy vevőiket követték a folyamatos üzletmenet 

biztosítása érdekében. (23. ábra) 

 

 

5. A kárpátaljai magyar leányvállalatok és magyar-ukrán vegyesvállalatok jellemzése 

 

 

5.1 Földrajzi elhelyezkedés 

 

A megkérdezett magyar vállalkozások (egy kivételével) a magyar határral közvetlenül 

szomszédos területeken (az ungvári, beregszászi, munkácsi és nagyszőlősi járásban) hajtották 

végre befektetéseiket, amit a földrajzi közelség és a magyar kisebbség magas részaránya 

mellett az is magyaráz, hogy ezek a járások az ukrán megye legfejlettebb területei, itt 

találhatók Kárpátalja legjelentősebb városai és a megye ipari és a mezőgazdasági termelési 

kapacitásainak nagy része is itt koncentrálódik. A magyar befektetők többsége nem a 

gazdasági szempontból legdinamikusabban fejlődő Ungvárt és az ungvári járást preferálta, 

hanem a magyar többségű Beregszász városában és a beregszászi járásban létesített vegyes- 

illetve leányvállalatokat. (A mintában szereplő vállalatok közül 11 cég választotta ezt a 

területet.) Ugyanakkor az utóbbi időben egyre több vállalkozás talál helyet az elmaradottabb 

hegyvidéki területeken is. (A kárpátaljai magyarlakta települések gazdaságfejlesztési 

koncepciója 2005, p.17.) A kárpátaljai vegyes- illetve leányvállalatok elhelyezkedése alapján 

kijelenthetjük, hogy a magyar befektetőket nem érintette a Tyimosenko kormánynak az a 

2005-ös rendelete, amelyben megszüntették a különleges gazdasági övezetekben (így a 

Kárpátaljai Különleges Gazdasági Övezetben) működő vállalkozásoknak nyújtható 

adókedvezményeket, mivel befektetéseiket nem a kijelölt területeken (Ungvár és Munkács 

környéke) hajtották végre. (24. ábra) 
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24. ábra: A magyar tőkével működő vegyes- és leányvállalatok eloszlása 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 

5.2 Az alapítás éve 

 

A megkérdezett magyar tőkével működő kárpátaljai vegyes- és leányvállalatok közül 16 céget 

a 2002-2008 közötti időszakban alapítottak, a mintában mindössze 4 olyan vállalkozás volt, 

amelyet korábban, 1996-2000 folyamán hoztak létre. Ahogy azt már bemutattam, a magyar 

működőtőke összege ugyan a kilencvenes évek második felében növekedett a 

legdinamikusabban Kárpátalján, de a beáramló FDI jelentős része csak statisztikailag volt 

magyar, valójában sok esetben az ukrajnai tőke Magyarországra történő kihelyezése és saját 

vállalkozásba külföldi tőkeként történő visszafektetése, az ún. round tripping FDI jelensége 

állt a háttérben. Mivel a korábban bemutatott elméletek nem alkalmazhatók a round tripping 

FDI eseteire, a mintából előzetes interjúk segítségével igyekeztem kizárni azokat a 
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vállalkozásokat, amelyek esetében ez feltételezhető volt, ami több, kilencvenes évek második 

felében alapított vállalkozás vizsgálatból való kizárásához vezetett. 

 

 

5.3 A magyar tőke részaránya és a vállalat mérete 

 

A megkérdezett magyar tőkével működő vállalatok közül 6 cég teljesen magyar tulajdonban 

van, míg 14 vállalat számára a helyi partnert is bevonó vegyesvállalati forma volt 

megfelelőbb – ezen belül a vállalatok fele többségi magyar tulajdonban működik. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a mintában szereplő magyar befektető vállalatok zöme 

(13 cég) a kizárólagos vagy többségi tulajdont részesítette előnyben a Kárpátaljára történő 

tőkekihelyezés során. A magyar tőke részaránya csak 7 vállalat esetében volt 51% alatti. (34. 

táblázat) 

 

34. táblázat: A kárpátaljai leány- és vegyesvállalatok mérete és a magyar tőke részaránya 
 

   Ebből foglalkoztatotti létszám alapján 
(db) 

A magyar tőke 
részaránya 

Vállalat  
(db) 

Részarány
% 

10 fő 
alatt 

11-49 
fő 

50-250 
fő 

250 fő 
felett 

10-24% 2 10 0 0 2 0 
25-49% 5 25 1 0 3 1 
50% 0 0 0 0 0 0 
51-99% 7 35 3 3 0 1 
100% 6 30 3 2 1 0 
Összesen 20 100 7 5 6 2 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A magyar tőke részaránya és a befektető vállalat mérete között nem mutatható ki összefüggés: 

a magyar vállalatok kárpátaljai leányvállalatai és a megyében működő magyar-ukrán 

vegyesvállalatok között egyaránt találhatunk kis- és közepes,- illetőleg nagyvállalatokat a 

foglalkoztatotti létszám alapján. A Kárpátalján létesített magyar befektetések többsége 

esetében tehát a magyar tőke magas részarányát más tényezők határozzák meg. Véleményem 

szerint a teljes vagy többségi tulajdon előnyben részesítésének elméleti magyarázata az lehet, 

hogy az ilyen tulajdonosi szerkezet biztosítja leginkább a tulajdonspecifikus előnyök 

védelmét. A teljes vagy többségi tulajdon választása gyakoribb az ukrán piacról nagyobb 

ismerettel rendelkező vállalkozások körében, de az asszimmetrikus kapcsolatok kialakítására 

magyarázatot jelenthet a megbízható helyi partnerek hiánya valamint a magyar vállalatok nem 
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túl erős tulajdonspecifikus előnye is. Azokat a vállalatokat, amelyek a helyi partner nagyobb 

mértékű bevonása mellett döntöttek, elsősorban az üzleti környezet ismeretének a hiánya 

illetve a partner helyi adminisztrációs és üzleti kapcsolatai motiválták. A kisebbségi magyar 

tulajdon elsősorban a helyi önkormányzati partnereket bevonó, illetve értékesítési 

leányvállalatok esetében volt jellemző.  

A mintában szereplő magyar tőkével működő vállalkozások közül 7 cég a hazai terminológia 

alapján 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikrovállalkozásnak minősül, 5 

vállalat 10-49 fő számára munkát biztosító kisvállalkozás volt. A mintából 6 vállalat 50-250 

főt foglalkoztató középvállalat, míg 2 vállalat nagyvállalkozásnak számít 250 főt is 

meghaladó foglalkoztatotti létszámmal. A befektető magyar vállalatok többségében (18 

vállalat) korlátolt felelősségű társaságokat hoztak létre Kárpátalján, a megkérdezett 

vállalkozások között midössze egy részvénytársaság és egy egyéni vállalkozás szerepelt. 

 

 

5.4 A vállalat tevékenysége 

 

A kárpátaljai gazdaság elsősorban a mezőgazdasági nyersanyagfeldolgozáson és az 

élőmunkaigényes ipari tevékenységek folytatásán alapul. Ennek megfelelően az ukrán 

megyében termelési egységet létesítő magyar vállalatok (a minta fele) termelőkapacitásaik 

nyersanyag- és élőmunkaigényes, kisebb szakértelemmel elvégezhető részét helyezték át a 

magyar határ túloldalára: a kárpátaljai leány- és vegyesvállalatok között gyümölcs- és 

zöldségfeldolgozással, konzervgyártással, vetőmagtermeléssel, bortermeléssel és 

palackozással, fafeldolgozással és fakitermeléssel foglalkozó cégeket egyaránt találhatunk. 

A mintából 6 vállalat értékesítéssel foglalkozott. Az értékesítési leányvállalatok fő 

tevékenységi köre a hagyományos importügyletek bonyolítása valamint az 

élelmiszerkereskedelmi és mezőgazdasági illetve a modern technológiát képviselő ipari 

termékek (mezőgazdasági gépek, gázüzemű ipari és lakossági fűtőberendezések) 

forgalmazása. A Kárpátalján működő leány- és vegyesvállalatok az ukrán vásárlókat 

vámmentesen, az orosz piacot pedig jóval alacsonyabb vámtételek megfizetése mellett 

láthatják el. A megkérdezett vállalatok közül 4 cég szolgáltató tevékenységet folytatott, 

többségük a kommunális szférában (vízszolgáltatás, hulladékkezelés) illetve 

informatikaijellegű szolgáltatásokat nyújtott. 
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5.5 Értékesítési piacok 

 

A Kárpátalján magyar tőkével létesített vegyes- és leányvállalatok értékesítési piacaira 

vonatkozó kérdés megerősítette a befektető vállalatok piacszerző indítékait. A magyar tőkével 

működő kárpátaljai vegyes- és leányvállalatok jellemzően nem a magyar- illetve az uniós 

piacokon értékesítenek. A kérdőíves felmérésben szereplő vállalatok közül 15 cég kelet-

európai piacokon bonyolítja eladásait, ebből 11 csak az ukrán piacon van jelen, 2 az ukrán 

mellett az orosz piacot is ellátja, további 2 pedig csak az orosz piacra termel. Az ukrán piacot 

megcélzó vállalatok egy csoportja (3 cég) csak Kárpátalján értékesít: ezek a vállalatok 

helyhez kötött szolgáltató tevékenységet (ivóvízszolgáltatás, hulladékkezelés) folytatnak, 

amelyhez részben a térségben korábban kiépített infrastrukturális hálózatot veszik igénybe. A 

mintában szereplő vállalatok közül 4 cég szállít ugyan a magyar piacra is, de értékesítéseiket 

döntően Ukrajnában vagy más uniós országokban bonyolítják. Összességében elmondható, 

hogy a befektető kis- és középvállalatok a határhoz közel fekvő, magyar kötődésekkel 

rendelkező régióban létesített befektetések révén korábbi üzleti vagy személyes (rokoni, 

baráti) kapcsolataikból származó versenyelőnyeiket kihasználva a dinamikus növekedési 

kilátásokkal kecsegtető kelet-európai piacokhoz kívántak hozzáférni. (35. táblázat) 

 

35. táblázat: A magyar tőkével működő kárpátaljai vállalatok értékesítési piacai 
 

Az értékesítés piacai A vállalatok száma Részarány (%) 
csak az ukrán piac 11 55 
      ebből: csak a helyi piacot  
     (Kárpátalja) látja el 

3 15 

az ukrán és az orosz piac 2 10 
csak az orosz piac 2 10 
csak a magyar piac 1 5 
ukrán és magyar piac 1 5 
uniós (Mo. is) és ukrán piac 2 10 
döntően uniós piac + egyéb 
(Kína) 

1 5 

Összesen 20 100 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Ami a magyar tőkerésszel működő vegyes-és leányvállalatok importtevékenységét illeti, a 

kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a termelő vállalkozások esetében főként a működés 

kezdetén volt meghatározó a magyarországi import, amely elsősorban technológiai 

berendezésekből állt, míg az értékesítési vállalatok magyarországi áruimportja – 
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tevékenységük jellegéből fakadóan – folyamatos. Hazánk Kárpátalja importpartnerei között 

elfoglalt előkelő helyezéséért feltehetően szintén elsősorban a beregszászi rádiógyár és a 

nyíregyházi Flextronics üzem közötti tranzakciók felelősek.  

 

 

5.6 A vállalatalapítást, a vállalati működést akadályozó és segítő tényezők 

 

Ukrajna már hosszú évek óta igyekszik törvényi háttérrel kedvező befektetési feltételeket 

kínálni a külföldi befektetőknek, azonban ez a törekvés mindeddig igen kevés sikerrel járt. Az 

ország a külföldi vállalatok számára még mindig túlzottan kockázatos befektetési területnek 

számít. Kárpátalja vállalkozói környezetét és vállalkozói jogbiztonságát az általános ukrajnai 

helyzetnek megfelelően a gazdasági életre is kiható politikai instabilitás, bürokratikus 

ügyintézés, a vállalkozók és az állami szervek alacsony pénzügyi fegyelme jellemzi.  

A magyar befektetők körében végzett kérdőíves felmérés szerint a kárpátaljai vállalkozás 

megalapításakor leginkább az áttekinthetetlen jogszabályi háttér jelentett problémát, amelyet a 

gazdasági rendszert szabályozó törvények nagy száma, specifikus elemei és gyakori 

változásai eredményeznek. A vállalatindítást negatívan befolyásoló tényezők között nagy 

hangsúllyal esnek latba a jog alkalmazásának hiányosságai, a bürokrácia, a korrupció (a 

végrehajtó hivatalnokok személyes gazdasági érdeke) és a feketegazdaság elterjedtsége, 

illetve a törvények nem egyértelmű értelmezése. Leginkább a vállalatalapítás, ingatlanvásárlás 

és tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos átláthatatlanul bonyolult és feketegazdasági 

elemekkel átszőtt adminisztrációs eljárások és a befektetői jogok garanciáinak hiányosságai 

hatnak riasztóan a magyar befektetőkre. A gazdasági szereplők egy része szerint a 

határátlépés idejének bizonytalan hossza és a határellenőrzés szigorítása szintén nehezíti a 

vállalkozás elindítását, mert akadályozza a kapcsolattartást a befektető vállalat és kárpátaljai 

vegyes- illetve leányvállalata között. További gondot jelent, hogy nem megfelelő az ukrán 

vállalatok és a befektető magyar cégek közötti közvetítő mechanizmus, utóbbiak nehezen 

jutnak a befektetési lehetőségekről tájékoztató információkhoz, a szóba jövő ukrán partnerek 

listájához. A magas banki költségek, az alacsony betéti kamatok és a bankhitelek főleg kis- és 

középvállalatok számára nehéz elérhetősége kisebb mértékben ugyan, de szintén hozzájárul a 

befektetői környezet kedvezőtlenségéhez. A Kárpátalján vállalatot alapító kis- és 

középvállalatok számára a legkevésbé a megbízható partner hiánya, a nyelvi akadályok és a 

tőkehiány jelentett akadályt a tőkekihelyezés folyamán, ami a befektetések hátterében 
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meghúzódó személyes (rokoni, baráti) illetve üzleti kapcsolatokkal, valamint a térség magyar 

kötődéseivel magyarázható. (25. ábra) (ICEG EC 2004, p.70.) 

 

25. ábra: A kárpátaljai vegyes- illetve leányvállalatok létrehozásának nehézségei 
 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

tőkehiány

nyelvismeret hiánya

megbízható partner hiánya

magas banki ktsg-ek

üzleti információk hiánya 

a határ nehéz átjárhatósága

korrupció

bürokrácia

változó jogszabályi környezet

 
Forrás: saját szerkesztés 

Megjegyzés: A kérdőíves megkérdezés során a válaszadók 1-5-ig értékelhették, hogy mely tényezők okoztak 
nehézséget a kárpátaljai leány- illetve vegyesvállalat alapítása során. Míg az 1-es érték azt fejezi ki, hogy az 
adott tényező nem jelentett akadályt a tőkekihelyezés szempontjából, addig az 5-ös érték azt jelenti, hogy az 
adott tényező jelentősen megnehezítette a vállalatalapítást. Az ábra az egyes vállalatindítást befolyásoló 
tényezők mellett a húsz vállalat megkérdezése után kapott válaszok átlagos értékét tünteti fel. 
 

A kárpátaljai vegyes- illetve leányvállalat működtetése során sok szempontból hasonló 

nehézségekkel találkoztak a magyar cégek, mint vállalatalapításkor. A legkomolyabb 

problémát egyértelműen a bürokrácia, a korrupció jelentette számukra, amelyet a 

vállalatvezetők többsége a működést akadályozó tényezők közül az első helyen említett. A 

jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága ugyanakkor kevésbé gyakran fordult elő a 

válaszokban, mint a vállalatalapítási nehézségekre vonatkozó kérdés esetén. A határok nehéz 

átjárhatóságának vállalati működést befolyásoló hatásáról eltérő az egyes gazdasági szereplők 

véleménye: abban egyetértés mutatkozik, hogy a magyar-ukrán határ menti gazdasági 

kapcsolatok kibontakozásához nem teremt optimális feltételeket a schengeni határőrizeti 

rendszer bevezetése, azonban vannak, akik szerint a határátlépés még a határellenőrzési rend 

szigorítása ellenére is könnyebb lett. A korábban jelentősnek számító „megélhetési” 
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turizmusból élők és csencselők száma ugyanis lecsökkent és helyét egy mérsékeltebb 

forgalommal járó bevásárlóturizmus vette át. Negatívan ítélték meg a vállalkozók az ukrán 

adórendszer működését és komoly kihívást jelentettek számukra az infrastrukturális rendszer 

hiányosságai is (elsősorban a közutak állapota). A magas banki költségek és a megbízható 

partner hiánya kevésbé merültek fel problémaként a vegyes- illetve leányvállalat működtetése 

során, hiszen ezek hátterében az esetek többségében személyes kapcsolatok húzódtak meg. 

(26. ábra) 

 

26. ábra: A kárpátaljai vegyes- illetve leányvállalatok működtetésének nehézségei 
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megbízható partner hiánya 

magas banki költségek
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a határ nehéz átjárhatósága 

változó jogszabályi környezet

korrupció

bürokrácia

 
Forrás: saját szerkesztés 
Megjegyzés: A kérdőíves megkérdezés során a válaszadók 1-5-ig értékelhették, hogy mely tényezők okoztak 
nehézséget a kárpátaljai leány- illetve vegyesvállalat működtetése során. Míg az 1-es érték azt fejezi ki, hogy az 
adott tényező nem jelentett akadályt, addig az 5-ös érték azt jelenti, hogy az adott tényező jelentősen 
megnehezítette a vállalat működését. Az ábra az egyes vállalati működést befolyásoló tényezők mellett a húsz 
vállalat megkérdezése után kapott válaszok átlagos értékét tünteti fel. 
 

A vállalatvezetők értékelése valamint az ukrán és magyar befektetői környezet 

összehasonlításáról szóló korábbi fejezet alapján tapasztalatainkat úgy összegezhetjük, hogy a 

Kárpátalján befektető magyar vállalatok a hazaitól teljes mértékben eltérő üzleti környezetbe 

kerülnek. Bár a külföldi befektetésekre és a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi 

szabályozás nem tér el lényegesen az európaitól, az európaihoz hasonló befektetési környezet 

kialakulása a rendszerváltás után is elmaradt. Ennek az okai rendkívül összetettek: egyrészt 

elmaradt az átfogó közigazgatási reform, amelynek következtében a közigazgatási rendszer 

nem működik hatékonyan és megőrzött néhány szovjet időket idéző jellemvonást (az 
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átláthatóság hiánya, túlzottan bonyolult döntéshozatali folyamat, bürokrácia, a hatáskörök 

kormányzati szervek közötti nem megfelelő szétválasztása stb.), amelyek elősegítik a 

korrupció burjánzását és akadályozzák a befektetési környezet javítására irányuló gazdasági 

reformok megvalósítását. A stabil és kiszámítható jogszabályi környezet hiánya további 

kockázatot jelent az Ukrajnában működő külföldi befektetők számára. A problémát a 

jogszabályok ellentmondásos megfogalmazása, gyakori változásai illetve a törvények 

foganatosításának nehézségei okozzák, amelyek a gyenge és korrupt bíróságok 

tevékenységére vezethetők vissza. (European Business Association 2007, p.6.) Az európaitól 

lényegesen különböző befektetési környezet kialakulásában minden bizonnyal szerepet játszik 

az a tény is, hogy a vállalkozó szellem nem erősödhetett meg a gazdasági szereplők 

többségében: a központosított tervgazdaság időszakában a gazdasági kezdeményezéseket nem 

ösztönözték, hanem éppen ellenkezőleg büntették, a gazdasági reformok megindítása után 

pedig a lakosság nagy része a megélhetési nehézségek következtében kényszervállalkozóvá 

vált. (A kárpátaljai magyarlakta települések gazdaságfejlesztési koncepciója 2005, p.13.) 

Ebben a bizonytalan befektetési környezetben kiemelkedően fontos szerep jutott a hazai 

vállalkozók Kárpátalján élő magyar kisebbség tagjaihoz fűződő személyes kapcsolatainak. A 

kérdőíves vizsgálat tanúsága szerint 7 befektető magyar vállalat esetében korábbi üzleti 

partnerkapcsolatok könnyítették meg a kárpátaljai befektetést, míg 6 cégnél rokoni-baráti 

kapcsolatok is közrejátszottak. További 2 vállalkozás esetében vállalkozásfejlesztési központ 

(vagy kereskedelmi- és iparkamara) segítségével valósult meg a beruházás. Az 

üzletembertalálkozók, kiállítások és vásárok a megkérdezett magyar befektetők közül további 

2 céget segítették a tőkekivitelben, míg az önkormányzatok a befektetések 3 vállalatnál 

működtek közre a kárpátaljai vegyes-, vagy leányvállalat létrehozásában. (Az önkormányzati 

részvétellel létrejött befektetési kapcsolatok azonban a vizsgált mintában erőteljesen 

felülreprezentáltak voltak, aminek az oka az ilyen jellegű vállalkozások könnyebb 

elérhetősége volt.) A rokoni-baráti kapcsolatok elsősorban a kisebb méretű vállalkozások 

tőkekihelyezéseinél számítottak: a mintában szereplő 14 mikro-, kis-és közepes méretű 

vállalkozás fele nyilatkozott úgy, hogy a befektetési döntés során fontos szerepet játszottak a 

kárpátaljai személyekhez fűződő személyes kötődések. A rokoni-baráti szálak ugyanakkor a 6 

nagyobb méretű (több mint 250 foglalkoztatottal rendelkező) befektető vállalat esetében is 

megjelentek, de csak 2 vállalatnál kerültek említésre. 
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6. Vállalati esettanulmányok 

 

6.1 Agroforg Kft. 

 

Az 1989-ben alakult és mintegy 50 főt foglalkoztató Agroforg Kft mezőgazdasági gépek 

értékesítésével foglalkozik, és meghatározó szerepet tölt be a magyar mezőgazdasági, 

kertészeti, erdészeti kisgépek, láncfűrészek alkatrész utánpótlási piacán. A vállalat két 

telephelye Budapesten és Nyíregyházán található, de a szakkereskedői vevőkör révén 

termékei szinte az ország teljes területén elérhetők. (www.agroforg.hu) 

Az Agroforg Kft 2007-ben a beregszászi székhelyű Agro-Invest Kft-vel közösen többségi 

magyar tulajdonban lévő vegyesvállalatot hozott létre Kárpátalján, amely mezőgazdasági 

gépek értékesítését végzi az ukrán piacon. Az Agroforg Kft befektetést lehetővé tevő 

tulajdonspecifikus előnyét az általa forgalmazott kiváló termékek jelentették (a vállalat a 

japán Maruyama gépcsalád és a világ legnagyobb láncfűrészlánc- és vezetőlemez gyártójának 

számító Blount Inc. Oregon típusú termékeinek kizárólagos magyarországi képviselője, 

valamint az AL-KO termékek hazai alkatrész-ellátását végzi). A jó minőségű termékeken 

kívül a magyar cég kárpátaljai befektetésének megvalósulását piaci ismeretei és korábbi üzleti 

partnerkapcsolatai segítették elő. A Kárpátalja által nyújtott elhelyezkedési előnyök közül a 

magyar vállalat számára elsősorban a nyelvi akadályok magyar kisebbség jelenlétéből fakadó 

hiánya és a térség határhoz való közelsége (az ezzel párosuló alacsonyabb szállítási költségek) 

jelentették a legfőbb vonzerőt, az ukrán megye mezőgazdasági hagyományai és az országos 

átlagtól elmaradó bérköltségek pedig további kiegészítő versenyelőnyöket nyújtottak. Mivel 

Ukrajnán belül ezek az adottságok együttesen csak Kárpátaljára jellemzőek, az Agroforg Kft 

nem hajtott végre működőtőke-befektetést az ország magyar határtól távolabbi régióiban.  

Az Agroforg Kft befektetését elsősorban a 46 millió fős ukrán (hosszabb távon pedig a kelet-

európai) piachoz való hozzáférés motiválta. A magyarországi vállalat a befektetés 

kockázatainak csökkentése érdekében a vegyesvállalati formát választotta, többségi 

tőketulajdonossá vált egy magyar-ukrán vegyesvállalatban. A kárpátaljai partnerkeresés során 

elsődleges szempont volt, hogy a partner magyar anyanyelvű legyen, és jó ismeretekkel 

rendelkezzen az ukrán piacról. A magyarországi vállalat végül korábbi üzleti kapcsolatainak 

köszönhetően talált megbízható, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező partnercéget a határ 

túloldalán. A kárpátaljai Agro-Invest számára a magyarországi vállalattal történő 

együttműködés lehetővé tette, hogy jó minőségű és kedvező árú termékekkel jelenjen meg a 

mezőgazdasági kisgépek ukrajnai piacán (a magyar cég közvetítésével ugyanis a piaci árnál 

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 187 

20-30%-kal olcsóbban, közvetlenül a gyártótól tud vásárolni). A mezőgazdasági kisgépek 

piaca Ukrajnában számos kiaknázatlan üzleti lehetőséget rejt, mivel az ország gazdasági 

fellendülése csak a kétezres évek elején kezdődött és a lakossági vásárlóerő folyamatosan 

bővül. A mezőgazdasági gépek értékesítésével foglalkozó kárpátaljai vegyesvállalat 

működését megkönnyíti, hogy Ukrajnában a gépekre kivetett behozatali vám nem túl magas 

(5%), azonban a minőségi tanúsítvány kiállításáért meglehetősen sokat kell fizetni.  

Az Agroforg Kft számára a vegyesvállalat létrehozása során a legnagyobb nehézséget az 

Ukrajnában tapasztalt közigazgatási bürokrácia és korrupció, valamint a gyakran változó 

jogszabályi környezet jelentette, amelyben csak a helyi partner segítségével tudott eligazodni. 

A fenti problémák az értékesítési vegyesvállalat egész működését végigkísérték, illetve 

újabbak is jelentkeztek (pl.: a bankhitelek nehéz elérhetősége, a magas banki költségek vagy a 

színvonalas szakmai szolgáltatások hiánya). A vegyesvállalat fejlődése szempontjából a 

legnagyobb nehézséget a folytonosan változó jogi, politikai, adózási környezetből és az 

árfolyammozgásból adódó bizonytalanság jelenti. A vegyesvállalat mindezen nehézségek 

ellenére 2007 óta folyamatosan növekvő árbevételt produkál. 

 

 

6.2 Nyírségvíz Zrt. 

 

A Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Vállalat 1992-ben alakult abból a célból, hogy 

a nyíregyházi agglomeráció közműtulajdonossá vált önkormányzatai a térség ivóvízellátását, 

valamint szennyvízelvezetését-tisztítását saját tulajdonú szervezet keretében oldják meg. A 

vállalat 1996. november 1-jei hatállyal Nyírségvíz (Nyíregyháza és Térsége Víz- és 

Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) néven részvénytársasággá alakult és 

tulajdonosai sorába immár 29 települési önkormányzat, valamint a Magyar Állam 

képviseletében a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium is belépett. A társaság tevékenysége 

felkeltette a térségben lévő önkormányzatok figyelmét, ezért tulajdonosainak száma – és ezzel 

együtt működési területe is – növekedésnek indult. A társaság központja Nyíregyházán van, 

működési területe 2010-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén 49 településre 

(közel 260 ezer fő) terjedt ki. (27. ábra) A működési területen a vízellátottság teljes körű, a 

szennyvízcsatornázottság közel 70%-os. A vállalat árbevétele a megalakulás óta 

megnégyszereződött, a működtetett eszközök értéke a tízszeresére nőtt. (www.nyirsegviz.hu) 
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27. ábra: A Nyírségvíz Zrt. szolgáltatási területe 

 
Forrás: www.nyirsegviz.hu 

 

A Nyírségvíz Zrt. 2008-ban hozta létre az ivóvízszolgáltatással és szennyvízkezeléssel 

foglalkozó beregszászi székhelyű Kárpátvíz Kft-t. A Kárpátvíz Kft. többségi önkormányzati 

tulajdonban működik, megalakításához a beregszászi önkormányzat a víz- és 

csatornaművekhez tartozó vagyontárgyakat, épületeket és telephelyeket biztosította, ami a 

társaság vagyonának 51%-át tette ki, míg a Nyírségvíz Zrt. a működtetéshez szükséges 

járműveket, célgépeket, kútfejeket, szivattyúkat hozta apportként a társasági vagyon 49%-

ának megfelelő értékben. A vegyesvállalat létrehozásához Nyíregyháza és Beregszász 

önkormányzatainak évek óta tartó együttműködése biztosított megfelelő alapot. A kárpátaljai 

település önkormányzata azért kérte a nyíregyházi székhelyű cég segítségét, mert a 

kisvárosban nem volt 24 órás vízszolgáltatás és az ivóvíz minősége, valamint a 

szennyvízelvezető csatornahálózat állapota, működtetése sem volt megfelelő.  

A Nyírségvíz Kft. beregszászi befektetését elsősorban az ivóvíz- és szennyvízhálózat 

kiépítésében szerzett tapasztalatai és műszaki-technológiai ismeretei tették lehetővé. A cég 

kárpátaljai tőkekihelyezése elsősorban piacszerző jellegű volt, de a vállalat tevékenységéből 

fakadóan a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés is meghatározó szerepet játszott. Az 

alacsony termelési és munkaerőköltségek csak a piac- és erőforrásszerző megfontolások után 

következtek, az alacsonyabb szállítási költségek és adók pedig egyáltalán nem befolyásolták a 

befektetési döntést. A Kárpátalja által nyújtott lokációspecifikus előnyök közül a 
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legfontosabbnak a magyar határhoz való közelség illetve a nyelvi akadályok hiánya bizonyult: 

a vállalat mindeddig nem létesített más ukrán megyében leányvállalatot, hosszabb távú 

célkitűzéseikben is csak a további kárpátaljai terjeszkedés szerepel. A befektetés során a 

Nyírségvíz Zrt. a piaci információk hiánya miatt választotta a vegyesvállalati formát, de az 

önkormányzati partnernek köszönhetően a vállalat az ukrajnai befektetési környezetre 

jellemző nehézségekkel is kevésbé szembesült. A magyar befektető a vegyesvállalat 

létrehozása és működtetése során felmerülő legkomolyabb problémának a schengeni határ 

nehéz átjárhatóságát értékelte (szemben a többi hazai befektetővel, akik számára a korrupció 

és a bürokrácia bizonyult a legkomolyabb akadálynak). A kárpátaljai önkormányzati partner 

számára a magyar vállalat műszaki ismeretei és tőkeerőssége jelentett garanciát a közös 

vállalkozás sikeréhez, de a magyar-ukrán vegyesvállalat létrehozása az EU határ menti 

gazdasági együttműködést támogató pályázataiban való részvételre is lehetőséget nyújt. 

Mivel Ukrajnában jelenleg (Beregszász kivételével) egyetlen városban sincs 24 órás 

vízszolgáltatás, a beregszászi székhelyű Kárpátvíz Kft. hosszabb távú céljai között szerepel az 

ivóvízszolgáltatási tevékenység további kárpátaljai városokra (Ungvár, Munkács, Csap, 

Huszt) és határ menti területekre történő kiterjesztése, ezáltal a Nyírségvíz Zrt. ukrajnai 

leányvállalata válhatna Kárpátalja egyik legnagyobb vízszolgáltatójává. 

 

 

6.3 Sárkány Informatikai Zrt. 

 

A budapesti székhelyű Sárkány Informatikai Zrt. egy magyar tulajdonban lévő kis- és 

középvállalat, amely a kilencvenes évek elején alakult. A vállalat az érintést nem igénylő 

chiptechnológia egyik legnagyobb hazai fejlesztőjeként az ipari, pénzügyi és állami 

szektornak, valamint az értékesítéssel, logisztikával, reklám- és marketingtevékenységgel 

foglalkozó vállalatoknak kínál egyedi és költséghatékony informatikai megoldásokat 

(szoftver, hardver, rendszerkiépítés, karbantartás, oktatás). A cég az érintést nem igénylő 

technológiákat igénylő rendszerek tervezésén, fejlesztésén kívül a hozzáadott értékkel növelt 

vonalkódos, kártyás eszközök, kellékek, nyomtatók értékesítésével is foglalkozik. A Sárkány 

Informatikai Zrt. a közelmúltban két működőtőke-befektetést valósított meg, egyet 

Romániában illetve egy másikat Ukrajnában. (www.sarkany.hu) 

A Sárkány Kft számára az ukrajnai befektetést műszaki-technológiai illetve korábbi üzleti, 

illetve rokoni-baráti kapcsolatok révén megszerzett piaci ismeretei tették lehetővé. A 

tőkekihelyezést elsődlegesen az ukrán piachoz való hozzáférés motiválta, azonban a 
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befektetés megvalósításának ösztönzője egyértelműen a személyes jellegű kapcsolat volt. A 

Kárpátalja által nyújtott lokációspecifikus előnyök közül a befektető a térség magyar határhoz 

való közelségét és a magyar nyelvű kisebbség magas részarányából következő 

anyaországihoz hasonló mentalitást, valamint a szakképzett munkaerő jelenlétét emelte ki, 

míg az átlagosnál alacsonyabb munkabéreknek elhanyagolható szerepet tulajdonított. A közös 

vállalati formát nem elsősorban a piaci információk hiánya, hanem a rokoni-baráti 

kapcsolatok megléte indokolta, ebből következően a kárpátaljai partnercég is magyar 

tulajdonosi háttérrel rendelkezik. A magyar befektető számára a vállalat alapítása illetve 

működtetése során a legnagyobb nehézséget a bürokrácia és a korrupció, a változó jogszabályi 

környezet illetve a schengeni határellenőrzési eljárás bevezetése jelentette, a továbbfejlődés 

szempontjából pedig a bankhitelek nehéz elérhetősége, a magas banki költségek, 

végeredményben a tőkehiány jelent komoly akadályt. 

A Sárkány Informatikai Zrt. a 2006-ban alapított beregszászi székhelyű ID System Ukraine 

Kft-ben rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdonosi részesedéssel (a vállalat jogelődje 1996 

óta működött). A cég a magyar befektető vállalathoz hasonlóan plasztikkártyák, 

mágneskártyák, chip-kártyák megszemélyesítésével illetve vonalkód nyomtatók, vonalkód 

olvasók és adatgyűjtők értékesítésével rendszerbe illesztésével (pl.: beléptetőrendszerek) 

foglalkozik. A vállalkozás 10 főnél kevesebb embert foglalkoztat, többségében fiatal, helyi 

magyar informatikai szakembereket, akik magyarországi felsőoktatási intézményekben 

végzett tanulmányaik után hazatértek Kárpátaljára, de az ukrán nyelv magas szintű 

ismeretének hiányában nem találnak végzettségüknek megfelelő állást. A vállalat 

értékesítésének fő piacait Ukrajna illetve Magyarország jelentik. 

 

 

6.4 Egy konzervipari vállalat 

 

A Kft. 1999-ben alakult Nyíregyházán, tevékenységét eredetileg zöldség- gyümölcs 

konzervek kereskedelmére koncentrálta, profilját 2000-ben bővítette konzervgyártással. A 

Kft. tulajdonosai jelentős konzervipari tapasztalattal rendelkező magyarországi 

magánszemélyek. A vállalat 2005-ben helyezett ki tőkét Ukrajnába egy gyümölcs- és 

zöldségfeldolgozással és értékesítéssel foglalkozó konzervipari vegyesvállalatba. A befektetés 

hátterében mindenekelőtt a magyar vállalatvezető és kárpátaljai partnere közötti személyes 

(rokoni) kapcsolatok húzódtak meg, de a magyar cég tőkekihelyezését a megbízható partner 

meglétén kívül piaci ismeretei és üzleti kapcsolatai is lehetővé tették. A magyar cég további 
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tulajdonspecifikus versenyelőnyei technológiai és marketing ismeretekből származtak. A 

befektető vállalat célja elsősorban a kelet-európai piachoz való hozzáférés volt, amelyet a 

kárpátaljai vegyesvállalat létesítése annyiban mindenképpen megkönnyített, hogy Ukrajnából 

a magyarországinál alacsonyabb vámok megfizetése mellett lehet exportálni a FÁK-országok 

piacára. Kárpátalja nem csupán a rokoni kapcsolatok és a magyar határhoz való közelség 

miatt bizonyult ideális befektetési célpontnak a magyar vállalat számára. Az alacsonyabb 

termelési, szállítási és munkaerőköltségek, a megye mezőgazdasági hagyományai és az itt 

élők zöldségtermeléssel kapcsolatos tapasztalatai is fontos szempontnak bizonyultak a 

gyümölcs- és zöldségfeldolgozással foglalkozó leányvállalat létrehozására vonatkozó 

befektetési döntés meghozásakor. 

A kárpátaljai Tiszakeresztúron működő Mikaland Kft. nemcsak magyar (hanem ukrán, 

amerikai és német) tőkével zöldmezős beruházásként létesült. A konzervgyár a település mind 

ipari, mind foglalkoztatási szempontból kétségtelenül legmeghatározóbb létesítménye. A 

vállalkozás főszezonban közel háromszázötven helyi és környékbeli lakosnak nyújt kereseti 

lehetőséget (főszezonon kívül kb. 120 főt foglalkoztat). A konzervgyár vetőmaggal, 

szaporítóanyaggal és különböző növényvédőszerrel is támogatja a megközelítőleg ezer 

beszállítóját. Az itt készülő termékféleségek évi mennyisége megközelíti az öt-öt és félmilliós 

darabszámot. A vállalat értékesítéseinek 30%-át bonyolítja az ukrán piacon, termékei 

nagyrészét (70%-át) azonban más kelet-európai országokba (Oroszországba, Belorussziába és 

Kazahsztánba) exportálja, ami stabil anyagi hátteret biztosít a nyugodt termeléshez és a 

tervszerű továbbfejlődéshez. 

A vegyesvállalat létrehozásának hátterében ugyan elsősorban rokoni kapcsolatok álltak, de a 

befektető számára a partner szaktudása, piaci ismeretei és az előállított termékek minősége is 

indokolta a tőkekihelyezést. A kárpátaljai félnek a magyar (illetve a német és amerikai) tőke 

pótlólagos anyagi erőforrást nyújtott a vállalkozáshoz, az importált gépek révén pedig a 

korszerűbb technológiához is hozzájutott. A legkomolyabb nehézségeket a közös vállalat 

működése során a változó jogszabályi környezet, az ukrán adó- és járulékrendszer 

sajátosságai, a bankhitelek nehéz elérhetősége és a kiugróan magas banki költségek okozták. 

A közigazgatási bürokrácia és a korrupció elterjedtsége az előbbi tényezőknél kevésbé 

nehezítette meg a vállalkozás működését. A közös vállalat fejlődése szempontjából leginkább 

a befektetőbarát környezet, illetve az adó- és vámtörvény szinkronjának hiánya jelent 

akadályt. 
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7. Befektetési lehetőségek 

 

Az Európai Unió keleti bővítése, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia uniós 

taggá válása teljesen új geopolitikai környezetet teremtett Kárpátalja számára. A terület az 

integrált európai gazdasági és politikai térség határára került, ami lehetőségeket és kihívásokat 

egyaránt hordoz magában. Az alacsony termelési- és bérköltségek vonzó befektetési célponttá 

tehetik Kárpátalját. A térség a közép- és nyugat-európai piacok közelsége és a szomszédos 

országokhoz fűződő történelmi kapcsolatai révén “Nyugat” és “Kelet” találkozási pontja lehet 

és kereskedelmi híddá válhat Kelet-, illetve Közép- és Nyugat-Európa között.  

Kárpátalja 2007-ben elfogadott gazdaságfejlesztési stratégiája az országos célkitűzésekkel 

összhangban határozza meg az ukrán régió fejlesztési céljait és prioritásait a 2015-ig tartó 

időszakra. A legfontosabb fejlesztési célkitűzések a következők:  

 
- a határokon átívelő kapcsolatok bővítése, a határ menti infrastruktúra javítása 

- a turizmus és az üdülési-rekreációs szféra fejlesztése  

- a természeti katasztrófák elleni védelem biztosítása (elsősorban árvízvédelem) 

- az agrárszektor és a mezőgazdasági termőföldek kihasználtságának komplex fejlesztése 

- a természeti kincsek még hatékonyabb kiaknázása 

- az ipari termelés növelése 

 

Mivel a térség gazdasági-társadalmi problémáinak enyhítésére, a felzárkózás megindítására a 

régió belső erőforrásai nem elégségesek, ezért a fejlesztést a belső erőforrások maximális 

mobilizálása mellett részben állami és uniós források bevonásával, részben további külföldi 

működőtőke-befektetések segítségével tervezik megvalósítani.  

A Kárpátalján befektetett külföldi működőtőke-állománya 1995 óta dinamikusan növekszik. 

A kárpátaljai magyar befektetőkkel és más gazdasági szereplőkkel folytatott interjúim alapján 

valószínűsíthető, hogy a jövőben a Kárpátalján befektetett magyar tőkeállomány lassú 

növekedése várható. A kilencvenes éveket jellemző round tripping jellegű befektetések után 

várhatóan a ténylegesen magyar FDI is egyre nagyobb mennyiségben áramlik a térségbe. 

A Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ 2007-ben elkészítette a kárpátaljai magyarlakta 

területek befektetési térképét, amely szerint települési önkormányzatok elsősorban a 

mezőgazdasági termékek feldolgozásával, élelmiszerfeldolgozással, csomagolással, 

konzervipari tevékenységgel, borászattal, gyógynövénytermesztéssel, illetve tárolási-

raktározási, logisztikai és könnyűipari tevékenységgel foglalkozó magyar vállalatok 
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befektetéseit várják. A betelepülő vállalkozások részére az önkormányzatok kedvezményes 

áron kínálják az épületet és a telket illetve Internet-hozzáférést és gyors ügyintézést ígérnek. 

(A Kárpátaljai magyarlakta települések gazdasági fejlesztési koncepciója, tevékenységi 

programja, befektetési térképe 2007-2013 II., 2007) Az alábbiakban sorra veszem a megye 

ígéretes befektetési lehetőségeket kínáló ágazatait és megvizsgálom, hogy mennyiben 

kínálnak potenciális befektetési lehetőséget a magyar vállalkozások számára. 

 

 

7.1 Turizmus, gyógyturizmus 

 

A kárpátaljai gazdaságfejlesztési elképzelésekben a termelési szféra mellett fontos helyet 

foglal el az idegenforgalom. A megyei vezetes kiemelt feladatként kezeli a turisztikai és a 

gyógyüdültetéssel kapcsolatos fejlesztések kivitelezését (pl.: turistaközpontok, gyógyfürdők, 

szanatóriumok felújítása), és a szálláslehetőségek infrakstrukturális és komfortellátottságának 

emelését. A megye 2007. évi idegenforgalmi statisztikai adatai szerint a belföldi turisták 

száma erős ingadozást mutat, de 2004-2008 között folyamatosan növekedett. A nyaralás során 

52%-uk az olcsóbbnak számító ifjúsági és turistaszállásokon, 41,5%-uk hotelekben szállt 

meg. A belföldi turisták által a célterületen eltöltött vendégéjszakák száma az elmúlt 

időszakban a felére csökkent: 2007-ben 3,4 vendégéjszaka/fő volt. A külföldi turisták 95%-a 

Európából (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Ausztria) és a volt szovjet tagállamokból 

(Fehéroroszország, Oroszország) érkezik. A külföldi vendégek átlagosan 1,9 vendégéjszakát 

töltenek Kárpátalján és a kereskedelmi szálláshelyek közül általában a színvonalasabb 

hoteleket részesítik előnyben. (Berghauer 2010, p.9.) A Magyarországról érkező csoportokat 

falusi turistaegyesületek is fogadják. Állandó jelleggel ilyen működik Visken és a beregszászi 

járási Nagybaktán. (36. táblázat) 
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36. táblázat: A Kárpátaljára érkező turisták száma 
 
 Külföldi turisták 

száma (fő) 
Részarány 

% 
Belföldi turisták 

száma (fő) 
Részarány 

% 
A turisták száma 

összesen (fő) 
2000 6411 13,5 41183 86,5 47594 
2001 6542 13,0 44044 87,0 50586 
2002 6708 11,0 53842 89,0 60550 
2003 11339 14,7 65834 85,3 77173 
2004 10112 21,4 37137 78,6 47249 
2005 14728 26,1 41691 73,9 56419 
2006 11726 19,6 48205 80,4 59931 
2007 8985 14,6 52529 85,4 61514 
2008 10735 16,7 53520 83,3 64255 
2009 7761 16,5 39254 83,5 47015 
2010 8425 20,7 32232 79,3 40657 
Forrás:www.stat.uz.ua 

 

Kárpátalja rekreációs- és gyógyüdülési ágazatát két évtizeddel a rendszerváltás után még 

mindig az átalakulás, formálódás jellemzi. Ugyan a minőségi szálláshelyek kialakítása 

elkezdődött és az intézmények száma is állandósulni látszik, de továbbra is sok a megoldásra 

váró probléma (infrastrukturális hiányosságok, kiépítetlen, rendszertelen tájékoztatási-

információs hálózat, a megfelelően képzett szakemberek és azokat képző intézmények hiánya). 

Az ágazat további bővülése elsősorban a zárva maradt intézmények megnyitásától várható, ami 

csökkentheti az intézmények egyenlőtlen területi eloszlását is. (28. ábra) (Berghauer 2010) 

 

28. ábra: Kárpátalja rekreációs-gyógy övezetei és fontosabb gyógy- és ásványvízforrásai 

 
Forrás: Berghauer Sándor: A gyógyturizmus mai helyzete Kárpátalján 
www.karpatszemle.uz.ua/termtud/te060301.htm 
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A kárpátaljai turisztikai befektetések többségét jelenleg az ország iparosodottabb keleti és 

központi régióiból érkező hazai illetve orosz tőke segítségével valósítják meg. Az ágazatra a 

Nyugat-Európából érkező tőkebefektetések kevésbé jellemzőek, amit a kedvezőtlen befektetői 

környezet (bürokrácia, korrupció, változó jogszabályok) mellett elsősorban az magyaráz, hogy a 

régió turisztikai-rekreációs potenciálja kevésbé ismert az uniós befektetők számára. A 

hegyvidéki területeken koncentrálódó turisztikai beruházások nagyobb tőkeigényük miatt 

feltehetően a jövőben sem jelentenek reális befektetési lehetőséget a többségében kis-és 

közepes méretű magyar vállalkozások számára. 

 

 

7.2 Mezőgazdaság 

 

A mezőgazdaság fontos szerepet játszik a kárpátaljai gazdaságfejlesztési elképzelésekben. A 

primer szektor bruttó hozzáadott érték alapján (a vadgazdálkodással és az erdőgazdálkodással 

együtt) a második legeredményesebb gazdasági ágazat, amely a 2009. évi adatok szerint a 

megye össztermelésének 13,1%-át biztosította. A mezőgazdaság szerepe a foglalkoztatás 

szempontjából is kiemelkedő: 2007-es adatok alapján a munkaképes lakosság 26,4%-ának 

biztosított jövedelmet. Az ágazat a síkvidéki régióban élő magyarság megélhetése 

szempontjából is fontos szerepet játszik.  

A rendszerváltás után néhány évig a növénytermesztés adta a mezőgazdasági össztermelés 

értékének döntő részét (1993-ban 51,6%-át), azonban a kilencvenes évek közepétől az 

állattenyésztés (főként szarvasmarha-, sertés-, juh- és baromfitenyésztés) vált vezető ágazattá a 

magángazdaságok fejlődésének köszönhetően. Noha a növénytermesztés részaránya az utóbbi 

években újra növekedésnek indult, 2007-ben még az állattenyésztés biztosította a 

mezőgazdasági össztermelés 52,5%-át. Kárpátalja növénytermesztése elsősorban gabonafélék 

(búza, árpa, kukorica, rozs, zab), ipari növények (napraforgó), zöldségfélék és burgonya, 

valamit takarmánynövények termesztésére szakosodott. A legnagyobb területen gabonaféléket 

termesztenek, míg a megtermelt mennyiséget tekintve 2007-ben a megye burgonya-, zöldség- 

és kukoricatermesztését kell kiemelni. Jelentős a szőlő- és gyümölcstermesztés is. (Kárpátalja 

2009, p.320.; www.carpathia.gov.ua) 

A termőterületek ukrajnai viszonylatban aránylag kis mennyisége (a megye összterületének 

37%-a) ellenére a régió - a természeti feltételek (domborzat, talajok, éghajlat) változatossága 

következtében – rendkívül jó adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági termelés fejlesztése 

szempontjából. Kárpátalján elsősorban a zöldség- gyümölcs- és szőlőtermesztés illetve az 
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állattenyésztés számít jövedelmező és perspektivikus mezőgazdasági ágazatnak, amit az 

Ukrajna belső területeiről érkező felvásárlók jó minőségű termékek iránti érdeklődése is 

alátámaszt. Ahhoz azonban, hogy a kárpátaljai zöldség-, gyümölcs- és szőlőfélék meghatározó 

piaci részesedést érjenek el a nyugat-ukrajnai piacon, az eddigieknél jóval hatékonyabb 

gazdálkodási módszerek bevezetésére és jó minőségű, vegyszermaradványokat nem tartalmazó, 

egészséges mezőgazdasági termékeket előállítására van szükség. A modern technológiák 

alkalmazására egyébként az egyre éleződő piaci verseny is rákényszeríti a helyi termelőket, 

hiszen az emelkedő vegyszer- és műtrágyaárak, a dráguló üzemanyag és élőmunka feltételei 

közepette csak úgy tudnak nyereségesek maradni, ha évről évre növelik a hozamokat. 

A magyar befektetők számára a két ország egymást kiegészítő adottságai miatt remek 

kooperációs lehetőségek kínálkoznak a mezőgazdaság (állattenyésztés és növénytermesztés), 

továbbá az élelmiszeripar területén. A kárpátaljai gazdálkodók a magyar vállalatok 

közvetítésével megismerhetik a korszerű földművelési technológiákat és a mezőgazdasági 

nyersanyagfeldolgozás nyugat-európai technológián alapuló módszereit, amelyek révén jobb 

terméshozamokat érhetnek el. Az együttműködés a magyar fél számára is hasznos lehet, 

amennyiben megkönnyíti a hazai agrár- és élelmiszertermékek ukrajnai piaci megjelenését. 

2010-ben ugyanis a magyar agrárgazdaság 5,8 milliárd euró értékű, túlnyomórészt 

feldolgozatlan termékekből álló kivitelének 95%-a az Európai Unió országaiba irányult. A 

magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számára a gyorsan növekvő kelet-európai piacokon 

való megjelenés jövedelemstabilizáló hatású lehet. A magyar termékek és márkák 

közkedveltsége ehhez jó alapokat biztosít, de az agrár- és élelmiszeripari vállalkozások 

térségbeli sikerességét tovább növelheti, ha nemcsak egyszerűen árut, hanem ezzel együtt 

technológiát és tudástranszfert (pl.: vetőmag- és műtrágyahasználat, borkészítés, 

takarmányozás) is értékesítenek a térségben.  

 

 

7.3 Kommunális szolgáltatások 

 

Ukrajnában a kommunális szolgáltatások alacsony színvonala további befektetési lehetőséget 

teremthet a magyarországi vállalkozások számára. Az egyik legkritikusabb állapotban lévő, 

külföldi befektetéseket leginkább igénylő ágazat a vízszolgáltatás. Az elmúlt évek javuló 

tendenciái ellenére a csatornázottság és a vízvezetékhálózat kiépítettsége a megyében továbbra 

sem teljes körű (37. táblázat), de a hálózat valamint a szennyvíztisztítók állapota sem kielégítő, 

hiszen a nyolcvanas évek közepe óta gyakorlatilag nem történt nagyobb volumenű beruházás. 
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Különösen rossz a helyzet Ungváron, ahol a két szennyvíztisztító állomás egyike egyáltalán 

nem működik, ezért évente 9,5 millió köbméter szennyvíz - a megyeszékhely szennyvízének 

közel 35%-a - minden tisztítás nélkül kerül az Ung folyóba. Nem jobb a helyzet a Felső-Tisza 

vidékén sem: több településen egyáltalán nincs víztisztító, mert a 1998-as és 2001-es nagy árvíz 

óta a létesítményeket nem állították helyre. Egy minisztériumi felmérés szerint 2007-ben 

Kárpátalján az ivóvízzel való gazdálkodás szempontjából az országos átlagnál is rosszabb volt a 

helyzet, mivel a vezetékes víz 77%-a egyszerűen elfolyik a rendszerből (az ukrajnai átlag 37%). 

Ungváron az ivóvízveszteség meghaladja az 50%-ot, Munkácson pedig eléri a 68%-ot. 

 

37. táblázat: A kárpátaljai lakóingatlanok infrastrukturális ellátottsága, százalék 
 

 vízvezetékhálózat 
kiépítettsége 

csatornázottság központi 
fűtés 

gáz fürdőszoba 

1995 51,9 49,1 42,7 71,6 44,2 
2000 53,9 52,3 38,8 75,8 47,9 
2005 57,3 56,3 43,3 78,1 51,6 
2010 63,3 62,3 51,0 79,4 58,2 

Forrás: www.stat.uz.ua 

 

Az együttműködés másik perspektívikus területe a hulladékgazdálkodás és a hulladék 

újrahasznosítása. A Szovjetunióban a kommunális hulladék mennyisége viszonylag csekély 

volt, hiszen folyamatos volt az áruhiány, a csomagolóipar pedig kifejezetten fejletlen volt. A 

90-es évektől kezdve viszont egész Ukrajnában és ezen belül Kárpátalján is jelentősen nőtt a 

kommunális hulladék (ezen belül a műanyaghulladék) mennyisége. A kárpátaljai városokban a 

hulladék gyűjtését és elszállítását a helyi kommunális szolgáltatók végzik. A megye falvainak 

többségében azonban, ahol a lakosság 62%-a él, nincs központi hulladékgyűjtés és a lakosok a 

hivatalosan bejegyzett vagy az illegális lerakókra viszik a szemetet, ami – megfelelően kiépített 

infrastruktúra hiányában – veszélyezteti a talajvíz és a folyók vizének tisztaságát. 

Az utóbbi időben Kárpátalján a kommunális szférában is megjelentek a külföldi vállalatok, 

köztük a magyar befektetők. A beruházás nagy tőkeigénye miatt ez az ágazat főként az egykor 

állami tulajdonban lévő privatizált nagyvállalatok és a külföldi cégek magyarországi 

leányvállalatai számára kínál kiaknázható lehetőségeket. A magyarországi vállalatok (a 

Beregszász vízellátását biztosító Nyírségvíz Kft., a Beregszász és környéke 

hulladékszállításáról gondoskodó Vertikál Rt. és a Munkácson és Nagyszőlősön szintén 

hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó osztrák AVE cég magyarországi leányvállalata), a 

települési önkormányzatokkal vegyesvállalatot létrehozva valósították meg a beruházást. A 
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magyarországi vállalatok versenyelőnyét a külföldi tőkeerősebb szolgáltató vállalatokkal 

szemben a piacismeret jelentette (a vegyesvállalat vezetője minden esetben a helyi magyar 

kisebbséghez tartozó személy volt). 
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ÖSSZEGZÉS 

 

Disszertációmban a magyar-ukrán határtérséggel kapcsolatban egy, a kárpátaljai magyar 

tőkebefektetésekre vonatkozóan hat hipotézist állítottam fel, amelyeket a dolgozatban 

részletesen megvizsgáltam. Az alábbiakban kutatási eredményeimet, következtetéseimet a 

hipotézisek szerint rendszerezem.  

 

1.a) A magyar-ukrán határtérség hazánk uniós csatlakozásával új geopolitikai helyzetbe 

került, európai térszerkezetben betöltött szerepe megváltozott. A megváltozott 

geopolitikai helyzet a határ elmaradottabb ukrán oldalán, Kárpátalja gazdaságában 

indított el pozitív irányú folyamatokat, a térszerkezeti változásokból elsősorban ez a 

terület profitál, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlődése mindeközben 

stagnál. Különösen igaz ez az állítás, ha közvetlenül a határ két oldalát vizsgáljuk: a 

határ menti ukrán járások – köszönhetően az itt található városoknak - Kárpátalja 

legdinamikusabban fejlődő területei, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti 

kistérségei a megyén belül és országos viszonylatban is a legrosszabb gazdasági 

mutatókkal rendelkeznek. 

 

A határ menti két megye, a magyar Szabolcs-Szatmár-Bereg és az ukrajnai Kárpátalja 

fontosabb társadalmi-gazdasági mutatóinak vizsgálata után összefoglalóan elmondhatjuk, 

hogy az ezredforduló óta mind a megyei, mind az egy főre jutó GDP növekedése folyamatos 

volt a magyar-ukrán határtérségben, bár Kárpátalján, az uniós határ külső oldalán mindkét 

gazdasági mutató növekedése dinamikusabb. A többi vizsgált mutató tekintetében a két 

megye gazdaságában ellentétes irányú tendenciák bontakoztak ki. Míg Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében a munkanélküliség tovább emelkedett, az ipari termelés volumennövekedése 

elmaradt az országos átlagtól, a külföldi működőtőke állománya pedig 2004 óta csökken 

illetve stagnál, addig Kárpátalja gazdaságában pozitív folyamatok indultak el: az ipari 

termelés volumene jelentősen meghaladta az országos értéket, a megyében realizált belföldi 

beruházások és külföldi működőtőke-befektetések pedig a munkanélküliség látványos 

csökkenéséhez vezettek. A fentieket ugyanakkor ki kell egészítenünk azzal a megállapítással, 

hogy a gazdasági teljesítmény kapcsán megfigyelt pozitív tendenciák nem változtatták meg 

lényegesen Kárpátalja ukrán adminisztratív egységek között elfoglalt pozícióját egyik mutató 

esetében sem, fennmaradt tehát mindkét terület saját országán belüli periférikus gazdasági 

helyzete.
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A magyar-ukrán határtérségben tehát valóban periféria találkozik perifériával (ld.: Hardi 

2000), de ezt a megközelítést a válság előtti évtized gazdasági folyamatainak tükrében úgy 

pontosíthatjuk, hogy egy dinamikusan fejlődő periféria (Kárpátalja) találkozik egy leszakadó,  

stagnáló perifériával (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye is „kibillenjen” jelenlegi stagnáló helyzetéből, elkerülhetetlen a gazdaság további 

fejlesztése, amely az ipari és a szolgáltató szektor megerősítését, azaz a K+F helyben tartását, 

a mezőgazdaság tényleges átalakítását, az operatív programok kínálta pályázati lehetőségek 

folyamatos figyelését és mindenekelőtt a csatlakozás nyújtotta „periféria-előnyök” 

kiaknázását, a határokon átnyúló gazdasági - a térség adottságaiból fakadóan elsősorban 

logisztikai - együttműködési lehetőségek kialakítását jelenti.  

(Az ukrán járásokra vonatkozó statisztikai adatok hiányában a határ mentén közvetlenül 

elterülő NUTS 4 szintű területi egységek gazdasági és társadalmi mutatószámai sajnos nem 

összehasonlíthatók.) 

 

1.b) Ez a tézis általános érvényűen úgy fogalmazható meg, hogy a különböző gazdasági-

társadalmi rendszerek között húzódó erőteljesen elválasztó jellegű, szűrő funkciójú 

határ mindig a fejlettebb gazdasági tömörüléssel szomszédos elmaradottabb külső 

térség számára jelenti a dinamikusabb gazdasági növekedés lehetőségét (ld.: finn-

orosz, vagy amerikai-mexikói határrégió). 

 

2.) A határ menti térség vállalkozásainak tőkeszegénysége miatt feltételezhető, hogy a 

Kárpátalján befektetett magyar tőke elsősorban és jellemzően nem határ menti tőke, 

tehát elsősorban nem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy az Észak-alföldi 

régióban székhellyel rendelkező vállalkozások fektetnek be a határ ukrán oldalán. A 

schengeni határ erőteljes szűrő funkciói miatt a valódi, legális szférát érintő határ 

menti tőkekapcsolatok kialakításának lehetősége a térségben korlátozott. 

 

Kárpátalja Magyarországgal kiépített külgazdasági kapcsolatai - a lakosság kb. 12%-át kitevő 

magyar kisebbségnek köszönhetően - sokkal erőteljesebbek bármelyik másik ukrán megyénél: 

Magyarország Kárpátalja legfontosabb exportpartnere, a magyar-ukrán vegyesvállalatok 

bejegyzésének gyakorisága pedig a tőkekapcsolatok intenzitásáról tanúskodik. A térség 

vállalkozásainak tőkeszegénységéből kiindulva feltételeztem, hogy a Kárpátalján befektetett 

magyar tőke elsősorban és jellemzően nem határ menti magyar vállalkozásoktól származik. A 

kutatás azonban várakozásaimmal ellentétesen azt igazolta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 
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megyében illetve az Észak-Alföldi régióban székhellyel rendelkező vállalatok az ország más 

területén működő vállalkozásoknál gyakrabban végeznek befektető tevékenységet a 

szomszédos ukrán megyében. A megkérdezett vállalatok 45%-ának az Észak-Alföldi 

régióban, ebből egy kivételével minden vállalkozásnak a Kárpátaljával közvetlenül 

szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (döntően Nyíregyházán) volt a központja. A 

vizsgálatban megkérdezett befektető vállalatok további 20%-a Budapesten működik. 

Kiemelhető még az Észak-Magyarországi és a Dél-Alföldi régió vállalkozásainak befektetői 

aktivitása. A fejlettebb dunántúli régiókból mindösszesen a Kárpátalján befektető 

vállalkozások 10%-a érkezett. A szabolcs-szatmár-beregi vállalkozások kárpátaljai befektetői 

aktivitása ellenére kijelenthető, hogy a magyar-ukrán határtérségben a vállalkozások közötti 

kapcsolatok fejlődése a jelen körülmények között erőteljesen korlátozott, ezért sem most, sem 

a közeljövőben nem lehet beszélni integrált határgazdaság kialakulásáról. 

Kárpátalja földrajzi közelsége tehát fontos szerepet játszott a befektetési döntésekben. A 

megkérdezett befektető vállalatok felének a magyar-ukrán határtól 2-3 órára, 80-170 km-es 

távolságban található a székhelye, ami – a határátlépés nehézségeit nem számítva – könnyebb 

kapcsolattartást tesz lehetővé az anyavállalat és leányvállalat illetve a befektető magyar cég és 

a magyar tőkerésszel működő kárpátaljai leány- vagy vegyesvállalat között. A földrajzi 

közelség a piaci informáltság szempontjából is meghatározó tényező lehetett. A magyar-ukrán 

határtól távolabb fekvő területekről érkező vállalkozásoknál az esetek többségében 

kimutatható valamiféle kárpátaljai magyar kisebbség tagjaihoz fűződő személyes (rokoni, 

baráti), esetleg korábbi üzleti kapcsolat. A megkérdezett befektetők többségének 

tapasztalataim szerint más külföldi piacokon hiányoztak volna a tőkekivitelhez 

nélkülözhetetlen erőforrásai és piaci ismeretei. 

Az uniós külső határ nehéz átjárhatóságának a Kárpátalján magyar tőkével létrehozott 

vállalatok működésére gyakorolt hatásáról eltérő az általam megkérdezett gazdasági szereplők 

véleménye: abban egyetértés mutatkozik, hogy a magyar-ukrán határ menti gazdasági 

kapcsolatok kibontakozásához nem teremt optimális feltételeket a schengeni határőrizeti 

rendszer, sokak szerint azonban a határátlépés még a határellenőrzési rend szigorítása ellenére 

is könnyebb lett a kilencvenes évekhez viszonyítva. Az illegális szférába tartozó 

tevékenységek (illegális migráció, jövedéki termékek csempészete) ugyan nem szűntek meg 

2007 decembere óta, a határ bűnügyi fertőzöttsége továbbra is jelentős, azonban a 

„megélhetési” turizmusból élők és a csencselők számának csökkenésével a 

határátkelőhelyeken töltött várakozási idő hossza is mérséklődött.  
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A kérdőíves kutatás szerint tehát a határ menti gazdasági kapcsolatok fejlődése számára 

elsősorban nem a schengeni határ, hanem a két ország befektetői környezetének eltérései 

jelentenek akadályt. Bár Ukrajnában a külföldi befektetésekre és a gazdasági társaságokra 

vonatkozó törvényi szabályozás nem különbözik lényegesen az európaitól, az európaihoz 

hasonló befektetési környezet kialakulása a rendszerváltás után is elmaradt. A magyar 

vállalatvezetők számára a legkomolyabb problémát egyértelműen a bürokrácia, a korrupció és 

a feketegazdaság elterjedtsége jelentette. A stabil és kiszámítható jogszabályi környezet 

hiánya további kockázat a befektetők számára. A problémát a jogszabályok ellentmondásos 

megfogalmazása, gyakori változásai illetve a törvények foganatosításának nehézségei 

okozzák, amelyek a gyenge és korrupt bíróságok tevékenységére vezethetők vissza. 

Leginkább a vállalatalapítás, ingatlanvásárlás és tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos 

átláthatatlanul bonyolult és feketegazdasági elemekkel átszőtt adminisztrációs eljárások és a 

befektetői jogok garanciáinak hiányosságai hatnak riasztóan a magyar befektetőkre. 

 

3.) A Kárpátaljára érkező statisztikailag magyar nemzetiségűként nyilvántartott tőke 

esetben számolni kell a „round tripping capital”, azaz a körbeáramló tőke 

jelenségével. A körbeáramló tőke azt jelenti, hogy az alapvetően Kárpátalján keletkező 

tőke először elhagyja Ukrajnát, majd külföldi közvetlen befektetés formájában ismét 

visszatér oda. Az ilyen típusú befektetés nem tekinthető valódi külföldi működőtőke-

befektetésnek, az elméleti részben bemutatott elméletek nem vonatkoztathatók rá. 

 

A magyar tőke Kárpátaljára áramlása a kilencvenes évek második felében volt a 

legdinamikusabb, a befektetett tőke mennyisége 1995 és 2000 között meghétszereződött. 

Ebben az időszakban az Ukrajnába irányuló magyar befektetések döntő többségét a határ 

menti ukrán megye gazdaságában realizálták. Noha a 2000 és 2009 közötti időszakban 

folytatódott a Kárpátalján befektetett a magyar FDI-állomány összegének emelkedése, a 

növekedés dinamikája mérséklődött. A kutatás keretében lebonyolított interjúk igazolják, 

hogy a kilencvenes évek korai működőtőke-befektetéseinek hátterében nem feltétlenül a 

magyar gazdasági szereplők valós ukrajnai befektetési szándéka húzódott meg, hanem azt 

elsősorban a round tripping FDI (körbeáramló tőke) jelensége magyarázza. Tehát a kárpátaljai 

gazdasági szereplők korábban Magyarországra kimenekített ukrán eredetű tőkéje tért vissza 

külföldi közvetlen befektetés formájában, többnyire a befektető saját helyi vállalkozásába, a 

külföldi vállalkozásoknak nyújtott kedvezmények megszerzése és az ellenőrzések elkerülése 
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céljából. Ukrajna esetében - ahol Ciprus és a Brit Virgin-szigetek előkelő helyen szerepel a 

befektető országok listáján – a körbeáramló tőke jelensége egyáltalán nem példa nélküli.  

A magyar vállalatok megerősödésének, az ukrajnai piacgazdasági viszonyok 

megszilárdulásának és a határőrizeti rendszer szigorodásának együttes eredményeképpen a 

round tripping jellegű tőkebefektetések jelentősége fokozatosan csökkent és napjainkra már a 

ténylegesen befektetési céllal kihelyezett magyar eredetű külföldi működőtőke is megjelent 

Kárpátalján. Ezzel egyidejűleg azonban a határ menti megye Ukrajnában befektetett magyar 

FDI-ból való részesedése a kilencvenes évekhez képest drasztikusan lecsökkent: a Magyar 

Nemzeti Bank és a Kárpátalja Megyei Statisztikai Hivatal adatainak összevetése alapján 

2009-ben az Ukrajnába kihelyezett magyar tőkének már csak kb. 7%-a áramlik Kárpátaljára.  

 

4.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok között a külföldön befektető magyar 

vállalatok Antalóczy és Sass által megkülönböztetett négy típusa közül (Antalóczy-Sass 

2008, p.15.) legnagyobb arányban magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások 

fordulnak elő, a határ menti ukrán terület elsősorban számukra kínál kiaknázható 

versenyelőnyöket.  

 

A kárpátaljai magyar befektetői aktivitás nem elsősorban a vállalkozók által kihelyezett tőke 

mennyisége, hanem a befektető vállalatok száma alapján érdemel figyelmet: az ITD Hungary 

2009. évi adatai szerint ugyanis 254 vállalat működött a térségben magyar tőkével. A 

vállalatok nagy száma a befektetők között a kis- és középvállalatok magas arányát 

valószínűsíti, akiknek tevékenysége egy más térségekkel aligha összevethető környezetben 

valósul meg. A kutatás igazolta a magyar tőkével működő vállalatok száma alapján 

megfogalmazott feltevést: a Kárpátalján befektető magyar vállalatok között foglalkoztatotti 

létszámukat tekintve a mikro-, kis- és közepes méretű vállalatok vannak többségben (a 

megkérdezett vállalatok 70%-a). A befektető KKV-k jellemzően 25-49, illetve 50-99 főt 

foglalkoztattak. A megkérdezett vállalkozásoknak mindössze 30%-a tartozott a 250-nél több 

főt alkalmazó nagyvállalatok csoportjába. A tulajdonosi szerkezetet is megvizsgálva kiderül, 

hogy a befektető vállalatok többsége (90%-a) kizárólagos vagy többségi magyar tulajdonban 

van. A megkérdezett vállalatok mindössze 10%-a hajtotta végre a kárpátaljai befektetést 

külföldi tulajdonú cég magyarországi leányvállalataként.  

Kárpátalja tehát területi közelsége, a nyelvi akadályok hiánya és a régió sajátosságainak 

ismerete következtében a kevesebb tőke befektetésére és kisebb kockázatok elviselésére 

képes, főleg magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások számára nyújt perspektivikus 
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befektetési lehetőségeket, a magyarországi (sokszor azonban külföldi tulajdonú) tőkeerős és 

kockázatok elviselésére inkább képes nagyvállalatok ugyanis ukrajnai befektetéseik jelentős 

részét a dinamikusan fejlődő fővárosban és az ország távolabbi, fejlett ipari termeléssel 

rendelkező keleti megyéiben hajtják végre. 

 

5.) A vállalatok külföldi működőtőke-befektetéseinek motivációit magyarázó közgazdasági 

jellegű elméletek elsősorban a fejlett országok nagy multinacionális vállalatainak 

tevékenységét vették alapul, figyelmen kívül hagyva a kisebb méretű vállalatok 

tőkekihelyezéseit. A közgazdasági elméletek szintézisének tekinthető, Dunning nevéhez 

fűződő eklektikus elmélet azonban bizonyos megszorításokkal alkalmazható a 

Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar kis- és középvállalatok befektetési motivációinak 

magyarázatára. (ld. még: Hollenstein 2001; Nakos-Brouthers 2002; Svetličič–Jaklič–

Burger 2007) A befektetési motivációk vizsgálata a kárpátaljai magyar FDI kapcsán 

egyéb, elsősorban kisebb vállalatok nemzetköziesedését leíró elméletek (IDP 

paradigma, fokozatos nemzetköziesedés modell, hálózat elmélet) vizsgálatba történő 

bevonásával egészülhet ki. 

 

A kérdőíves vizsgálat eredményei szerint a Kárpátaljára tőkét kihelyező magyar kis- és 

középvállalkozások esetében Dunning eklektikus elméletének érvényessége elsősorban a 

tulajdon- és a lokációspecifikus előnyök vonatkozásában állapítható meg. Az internalizációs 

előnyök relevanciája nem jellemző, mivel a befektető vállalatok többségében olyan kis- és 

középvállalkozások, akik nem rendelkeznek más régiókban további leányvállalatokkal. 

A Kárpátaljára irányuló magyar tőkebefektetések puszta létezése alátámasztja az IDP-

paradigma azon állítását, mely szerint az alacsonyabb fejlettségű országok vállalatainak 

tőkebefektetései kezdetben a hasonlóan alacsony fejlettségű vagy elmaradottabb szomszédos 

országokba irányulnak elsősorban a piacszerző céllal. Felvethető a kérdés, hogy az IDP-

paradigma állításai igazolhatók-e regionális szinten, vagyis vállalkozások székhelyeinek 

otthont adó régiók magyarországi átlagtól elmaradó gazdasági fejlettsége hatással volt-e a 

vállalatok külföldi telephelyválasztási lehetőségeire. Feltételezhető, hogy a gazdasági 

fejlettség regionális szinten is befolyásolja a vállalatok külföldi működőtőke-befektetéseinek 

telephelyválasztását, tehát az országos átlagtól elmaradó fejlettségű területek vállalatai 

nagyobb valószínűséggel fektetnek be még elmaradottabb régiókban. Mindenesetre a 

megkérdezett minta alapján azt mondhatjuk, hogy a kárpátaljai tőkebefektetések a budapesti 
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székhelyű vállalkozásokon kívül elsősorban az alföldi és észak-magyarországi, alacsony 

gazdasági fejlettségű megyék vállalkozásai számára jelentettek vonzó perspektívát.  

A Kárpátalján befektető magyar vállalatok vállalatok nemzetköziesedése a piaci belépés 

módját illetően nem a skandináv iskola fokozatos nemzetköziesedés modellje szerint zajlott, 

vagyis a cégek nem folytattak exporttevékenységet a kárpátaljai működőtőke-befektetést 

megelőzően. Ezt magyarázhatják a térség szereplőihez fűződő rokoni vagy korábbi üzleti 

kapcsolatok, amelyek a befektetés hátterében meghúzódtak, de ezen kívül más tényezők, pl. a 

globalizáció vagy az európai integráció folyamata is meggyorsíthatták a nemzetköziesedést, 

arra kényszerítve a nemrégiben létrejött vagy privatizált vállalatokat, hogy külföldi 

beruházásokat eszközöljenek azokon a piacokon, ahol versenyelőnyeik fenntarthatóak a helyi 

vállalkozásokkal szemben. Noha a piaci belépés módját illetően nem igazolható a skandináv 

modell érvényessége, a modell nemzetköziesedés helyét illető következtetései a kárpátaljai 

magyar befektetések szempontjából is helytállóak. A befektető magyar vállalatok ugyanis 

Kárpátalja esetében fizikálisan és kulturálisan közeli piacokon kezdtek el nemzetköziesedni, 

ahol az ott élő magyar kisebbség révén kisebb a pszichikai távolság mértéke. 

A hálózat modell alkalmazhatósága esetünkben a magyarországi befektetők és a kárpátljai 

gazdasági szereplők közötti informális kapcsolatok szokatlan erőssége miatt merülhet fel. 

Johansson és Mattsson szerint a hálózatok biztosítják a vállalatok számára az információhoz, 

erőforrásokhoz, piacokhoz és technológiákhoz való hozzáférést, az outputok piacra juttatását, 

a tanulás lehetőségét, a hírnév megszerzését, a méret- és a választékgazdaságosságot valamint 

a költségek és kockázatok megosztását más vállalatokkal. A kárpátaljai magyar-ukrán 

vegyesvállalatok létrehozásának hátterében ugyan elsősorban rokoni kapcsolatok álltak, de a 

befektető számára a partner szaktudása, piaci ismeretei és az előállított termékek minősége is 

indokolta a tőkekihelyezést. A kárpátaljai félnek a magyar tőke pótlólagos anyagi erőforrást 

nyújtott a vállalkozáshoz, az importált gépek révén pedig a korszerűbb technológiához is 

hozzájutott. 

 

6.) A Kárpátalján befektető magyar vállalatok tulajdonspecifikus előnyei az általuk 

alkalmazott magasabb színvonalú technológiához és termelési eljárásokhoz kötődnek, 

amelyek elsősorban a piacgazdasági átmenetet később megkezdő, gazdasági 

szempontból hazánkhoz képest elmaradottabb országok piacain használhatók ki.  

 

A feltételezés a termelő és szolgáltató magyar vállalatok kárpátaljai tőkekihelyezései esetében 

igaz (a megkérdezett vállalatok fele illetve 20%-a), amelyeknél elsősorban a műszaki-
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technológiai ismeretek biztosítottak versenyelőnyt a helyi piaci szereplőkkel (esetleg más 

külföldi versenytársakkal) szemben. Emellett a termelési és szolgáltatási tapasztalatok is 

szerepet játszottak a külföldi befektetés megvalósulásában: a tőkét kihelyező magyar 

vállalatok 90%-a ugyanis az 1989-1997 közötti időszakban létesült (részben a már korábban 

is működő állami nagyvállalatok privatizáció során történő újraszervezésével), tehát a 

befektető cégek komoly műszaki tudással, termelési tapasztalattal, ismert márkákkal 

(esetenként szabadalmi védettséget élvező termékekkel) rendelkeztek. A magyar vállalatok 

tapasztalatai és technológiai ismeretei a modernizáció lehetőségét kínálták Kárpátalja 

alacsony hatékonysággal működő gazdasági ágazatai számára. Az ukrán (ezen belül is az 

országos átlagnál alacsonyabb fejlettségű kárpátaljai) piacon realizált működőtőke-

befektetések ténye ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a befektető magyar KKV-k és 

nagyvállalatok technológiai ismeretekhez és tapasztalathoz köthető tulajdonspecifikus előnyei 

ahhoz voltak elegendők csupán, hogy egy kevésbé nagy fogyasztói igényeket támasztó piac 

vállalatainak hasonló típusú előnyeit felülmúlják. A magyar cégek külföldi terjeszkedését 

felgyorsíthatta a vállalatspecifikus előnyök elavulásától való félelem is, de a folyamatot 

elsősorban a külső környezet (szűk magyar piac, globalizációs trendek) motiválták.  

Az értékesítéssel foglalkozó leány- illetve vegyesvállalatok esetében (a minta 30%-a) a jó 

minőségű (és a fejlettebb országok termékeinél olcsóbb) áruk nyújtottak a magyar cégek 

számára egyedi és fenntartható kompetitív előnyöket. A magyar befektetők vállalatspecifikus 

előnyei közül ki kell emelni még a térség gazdasági szereplőivel korábban kiépített üzleti 

(esetlegesen rokoni) kapcsolatokat is. A szabolcsi vállalatok dominanciája a befektetők között 

így elsősorban arra vezethető vissza, hogy földrajzi közelségüknek és korábbi kapcsolatoknak 

köszönhetően szélesebb körű és pontosabb piaci információkkal rendelkeztek az ország más 

pontjain működő (esetlegesen tőkeerősebb) versenytársaiknál. A szervezési és menedzsment 

illetve a marketing ismeretek csak a nagyvállalatok esetében számítottak fontos 

tulajdonspecifikus előnynek.  

 

7.) Kárpátalja a Magyarországhoz való földrajzi közelség, a közös történelmi múlt, a 

rendszerváltás előtti kereskedelmi kapcsolatok és mindenekelőtt a térségben élő magyar 

kisebbség révén speciális, csak a magyar befektetők által kiaknázható lokációspecifikus 

előnyöket nyújt a hazai vállalatok számára. A kárpátaljai magyar befektetések hátterében sok 

esetben felfedezhetők a rokoni-baráti, illetve korábbi üzleti kapcsolatok.  
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A földrajzi közelség mellett a megkérdezett vállalatok 90%-ánál a magyar kisebbség jelenléte 

és a nyelvi akadályok hiánya játszott döntő szerepet abban, hogy Ukrajnán belül Kárpátalja 

megyét választották telephelyként. A korábban bemutatott kockázatos és bizonytalan ukrajnai 

üzleti környezetben a magyar vállalkozások tőkeerősebb nyugat-európai (pl.: osztrák) 

versenytársakkal szembeni előnye elsősorban abból származik Kárpátalján, hogy a térségben 

élő magyar kisebbség tagjaihoz fűződő vagy a rendszerváltás előttre visszanyúló üzleti 

kapcsolataiknak köszönhetően rendelkeznek azokkal a piaci információkkal, amelyek 

befektetéseik biztonságát és sikerességét biztosíthatják. A Kárpátalja által nyújtott komparatív 

előnyöket tehát a magyar KKV-k egy olyan csoportja tudja kihasználni, amely jól ismeri a 

helyi viszonyokat, tisztában van az ukrán gazdaság íratlan szabályaival és/vagy megbízható 

partnereinek köszönhetően el tud igazodni a jogi bizonytalanságok útvesztőiben. A befektetők 

jellemzően vegyesvállalatokat létesítenek, amelyekben a partnerek a helyi magyar kisebbség 

tagjai. Ezekben az esetekben tehát nem is annyira ukrán-magyar, mint inkább magyar-magyar 

tőkekapcsolatról van szó. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a megkérdezett vállalatok 

működőtőke-befektetéseik döntő többségét az ukrán megye magyarlakta területein, elsősorban 

Beregszász városában és a beregszászi járásban valósították meg. A magyar befektetők tehát 

főként a helyi magyar kisebbség vállalkozásaiba visznek ki tőkét, vegyesvállalatokat hoznak 

létre. Az egy nemzethez tartozás, a közös kulturális tényezők, a térség vállalkozóival kiépített 

személyes, informális kapcsolatok különösen azon kisebb magyar cégek számára könnyítik 

meg a működőtőke-befektetéseket, amelyeknek más külföldi piacokon hiányoznának a piaci 

ismeretei. 

 

8.) A magyar vállalatok kárpátaljai befektetései elsősorban piacszerző jellegűek. Az 

Ukrajnában előállított termékek nemcsak a 46 milliós ukrán piacon adhatók el 

könnyebben, de - a FÁK-térség belső vámkedvezményei alapján - szélesre nyílhat 

előttük az orosz piac is.  

 

A magyar vállalatok kárpátaljai befektetéseit döntően piaci jellegű tényezők motiválták: a 

vállalatok az ukrán piachoz szerettek volna tőkekihelyezéseik révén hozzáférni. A hazai 

befektetők egy részének távlati céljai között a kelet-európai (elsősorban orosz) piacra történő 

belépés is szerepel. (A megkérdezett magyar tőkerésszel működő kárpátaljai leány- illetve 

vegyesvállalatok 15%-a ugyanakkor már most is elsősorban az orosz piacra termel.) A piac 

mérete mellett a magyar befektetőket leginkább az ukrajnai viszonylatban is olcsó 

munkabérek vonzották. A befektetési döntésekben – a vállalat tevékenységének jellegétől 
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függően – az alacsony szállítási, termelési vagy infrastrukturális költségek játszottak további 

szerepet, ezek azonban a munkaerőköltségeknél sokkal kisebb jelentőséggel bírtak. A KKV-k 

és a nagyvállalatok motivációi közt nem mutatható ki lényeges különbség: a piachoz való 

hozzáférés vállalatmérettől függetlenül a tőkekihelyezések legfontosabb indokának tekinthető. 

Az alacsony munkaerő- és szállítási költségek a KKV-k számára tűnnek fontosabbnak.  

 

Mivel a magyarországi piac növekedési rátája és vásárlóereje feltehetően nem változik 

jelentősen az elkövetkező időszakban, a kárpátaljai tőkekivitel (az egyértelmű kockázatok 

mellett) a jövőben növekedési és jövedelemstabilizációs lehetőséget jelenthet a külpiacra 

lépésre érett magyar kis- és középvállalkozások számára. Keleti szomszédunk gazdasága 

ugyanis a válságot követően valószínűleg ismét egy az európai átlagot meghaladó növekedési 

pályára fog állni. A térséget jól ismerő külgazdasági diplomaták szerint a tőkekapcsolatok 

jelenlegi szintje még mindig elmarad a lehetőségektől. Az együttműködés a két gazdaság 

egymást kiegészítő jellegét figyelembe véve különösen az olyan ágazatok esetében lehet 

gyümölcsöző, mint az agrárium, az IT, a szolgáltatási szektor, az élelmiszeripar, vagy a 

gépipar és a logisztika. Ahhoz azonban, hogy a jövőben tovább folytatódjon a Kárpátaljára 

kihelyezett magyar tőkeállomány növekedése és a magyar kis- és középvállalkozások közül 

ne csak a rokoni és üzleti kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók lássanak perspektivikus 

befektetési lehetőségeket a határ menti ukrán megyében, mindenekelőtt az Ukrajnában 

általánosan jellemző üzleti környezetnek kellene megváltoznia, befektetőbarátabbá válnia. 

Ezen pedig elsősorban a piacgazdasági viszonyok meggyőző jelenléte tud segíteni, a 

reformfolyamat eddiginél következetesebb és hatékonyabb megvalósítása.  
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: Kárpátalja XX. századi történelmének vázlatos áttekintése 

 

Kárpátalja önálló politikai története lényegében az első világháborút követően, 1918 végén 

kezdődött. A négy megye (Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros) nagyobbik részét, valamint az 

egykori Szabolcs illetve Szatmár vármegye néhány települését magába foglaló terület 

korábban a történelmi Magyarország szerves része volt. Noha 1918 előtt Kárpátalja nem 

létezett önálló politikai-adminisztratív egységként, a magyar földrajztudomány által ebben az 

időszakban Északkeleti-Felvidéknek nevezett terület identitását tekintve már ekkor is 

különbözött a Magyar Királyság más területeitől. Ez az identitás az itt élő őslakos keleti szláv 

népességtől származott, akiket ruszinoknak (rutén, rusznyák) hívtak. A történelem során a 

magyar és ruszin népesség mellett más etnikumok is betelepültek a térségbe, többek között 

románok, németek, szlovákok és zsidók. Az 1910. évi népszámlálási adatok szerint az 

Északkeleti-Felvidéken összesen 605 942 lakos élt, ebből mintegy 330 ezer ruszin (54,5%), 

185 ezer magyar (30,6%), 64 ezer német (10,6%), 12 ezer román (1,9%), 6 ezer szlovák 

nemzetiségű (1%). Az Északkeleti-Felvidék etnikai képe tehát rendkívül tarka volt és a 

területen a ruszin népesség került többségbe a XIX. század végére. Érdemes megemlíteni, 

hogy a magyarság és a ruszinok földrajzilag is elkülönültek egymástól: a ruszinok a 

hegyvidéken éltek, míg a magyarok a folyó menti síkvidéki részeken, azaz a két népesség 

nyelv- és településhatára ott húzódott, ahol a hegyek az Alfölddel találkoznak. (Kárpátalja 

2009, p.69-70.) Az itt élő népek sorsát erősen befolyásoló események 1919 tavaszán 

gyorsultak fel. A XX. század folyamán Kárpátalja számos politikai-katonai fordulatot ért meg 

és különböző államalakulatokhoz tartozott, így az Osztrák-Magyar Monarchiához (1918-ig), 

Magyarországhoz (1918-19; 1939-1944), Csehszlovákiához (1920-1938), az Ukrán Szovjet 

Szocialista Köztársasághoz (1945-1991), a Szovjetunió felbomlása óta pedig a független 

ukrán állam egyik adminisztratív egysége.  

 

 

1. Út a Csehszlovák Köztársasághoz (1918. április 8. – 1919. szeptember 10.) 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918. októberi felbomlását követően illetve a terület még egy 

rövid ideig a Magyarországhoz tartozott. 1918 végén a kárpátaljai ruszinok nemzeti 

tanácsokba szerveződtek és kinyilvánították önrendelkezési igényüket. A magyar kormányzat 
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elismerte a ruszin politikai törekvéseket és a négy egykori vármegye Ruszka Krajna néven 

autonóm területté alakult. A kapott jogok azonban nem elégítették ki a ruszin politikai 

vezetőket. Három elképzelés létezett az önrendelkezéssel kapcsolatosan: voltak, akik jogaik 

kiszélesítését Magyarország keretein belül szerették volna elérni (például az 1918 

novemberében Ungváron megalakult Magyarországi Rutének Néptanácsa), mások az alakuló 

nyugat-ukrán állammal való egyesülést támogatták (az 1919. január 21-én Huszton ülésező 

tanács), míg egy harmadik csoport az új Csehszlovák államhoz való csatlakozást javasolta.  

Az 1918-19-es kárpátaljai eseményeket a helyi politikai törekvéseken kívül elsősorban a 

nemzetközi diplomáciai történések határozták meg. 1918 nyarától az Amerikai Egyesült 

Államokban élő ruszin-ukrán emigránsok figyelemmel kísérték a hazai eseményeket. A 

legbefolyásosabb a Ruszinok Amerikai Néptanácsa volt, amely egy független ruszin állam 

megalakulását követelte. A tanács vezetője, Gregory Zhatkovich ügyvéd többször tárgyalt 

Woodrow Wilson elnökkel, aki a független állam létrehozását nem tartotta kivitelezhetőnek, 

helyette a Csehszlovákiához való csatlakozást és a szintén amerikai emigrációban élő cseh 

politikai vezetővel, Tomáš G. Masarykkal folytatott tárgyalások megkezdését javasolta. Az új 

Csehszlovák államon belüli autonóm ruszin terület létrehozásáról szóló amerikai javaslatot 

1919 májusában mutatták be az Ungváron összegyűlt nemzeti tanácsoknak. Miután a 

csehszlovák kormány is elfogadta a ruszinok által lakott területek csatlakozását, a döntést az 

1919. szeptember 10-én aláírt saint-germain-i egyezmény szentesítette, amelyet a trianoni 

békeszerződés erősített meg. (Jordan-Klemenčić 2004, p.28-29.) 

 

 

2. Kárpátalja a Csehszlovák Köztársaságban (1919. szeptember 10. – 1938. október 11.) 

 

1920. június 4-én Csehszlovákiával megkötött trianoni békeszerződés következtében 

Kárpátalja Podkarpatszka Rusz néven Csehszlovákia részévé vált. A Csehszlovák 

Köztársasághoz csatolt Kárpátalja területe 12 694 km²-t tett ki és az 1921-es népszámlálás 

adatai szerint 605 ezer lakosa volt, amelynek 62%-a ruszin, 17%-a magyar, 15%-a zsidó 

nemzetiségűnek vallotta magát.40 A világháborút lezáró békeszerződés és a csehszlovák 

alkotmány rögzítette Kárpátaljának az önigazgatáshoz és az autonómiához való jogát. Mivel 

azonban a csehek a ruszinoknak ezt a jogát hosszú ideig nem engedték érvényesülni, az 
                                                 
40 A Podkarpatska Rusz nem foglalta magában az összes ruszinok által lakott területet, így például az Ung 
folyótól nyugatra lévő területek (Zemplén, Szepes és Sáros megye) ruszin lakossága szlovák közigazgatás alá 
került. Kiterjedt azonban nem-ruszin területekre is, így az Ungvártól és Munkácstól délre elterülő síkságra, ahol 
több mint 100 ezer magyar lakott. 
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autonómia kérdése a majd két évtizedig tartó cseh uralom idején is folyamatosan jelen volt a 

régió politikai törekvéseiben. Az autonómiát Csehszlovákián belül az 1938. szeptemberi 

müncheni egyezmény és a Csehszlovákiára nehezedő német nyomás hozta meg a ruszinok 

számára. Létrejött egy új államalakulat, a csehek, szlovákok és ruszinok föderatív 

köztársasága, amelyen belül 1938. október 11-én megalakult az autonóm ruszin kormány 

Bródy András vezetésével, akit még ugyanabban a hónapban az ukránbarát Avgusztin 

Volosin váltott a miniszterelnöki székben.  

 

 

3. Kárpát-Ukrajna (1938. október 11 – 1939. március) 

 

A Volosin-kormány vonakodott együttműködni csehekkel és a szlovákokkal: az ukránt tették 

meg hivatalos nyelvvé, a magyar és orosz nyelvű lapokat betiltották, a magyar és ruszin 

egyesületeket, politikai pártokat feloszlatták és a Podkarpatszka Rusz nevét önkényesen 

Kárpát-Ukrajnára változtatták. (Móricz 2001, p.52.) Az autonóm ruszin terület létezésének az 

első bécsi döntés vetett véget. A müncheni egyezmény záradéka szerint ugyanis 

Csehszlovákiának rendeznie kellett Lengyelországgal és Magyarországgal fennálló területi 

vitáit. A magyar-csehszlovák tárgyalások 1938 októberében kezdődtek meg. A november 2-i 

bécsi döntés értelmében Kárpát-Ukrajna déli, magyarok által lakott része Ungvár, Munkács és 

Beregszász városával együtt újra visszakerült Magyarországhoz. Az első bécsi döntés után 

kialakult helyzet Kárpátalján sok vonatkozásában áttekinthetetlen volt. A Volosin-kormány 

Husztra tette át székhelyét és 1939 februárjában megtartotta a parlamenti választásokat, 

amelyen az ukrán nacionalista párt elsöprő győzelmet aratott (ez volt ugyanis az egyetlen 

politikai párt, amelyre le lehetett adni a voksokat, a szavazást pedig kötelezővé tették). A 

szlovák példát követve március 14-én Volosin rádióbeszédében kikiáltotta Kárpát-Ukrajna 

függetlenségét, de kormányának egy nappal később már menekülnie kellett: március 15-én, 

ugyanazon a napon, amikor Hitler bevonult Prágába, a magyar hadsereg is megkezdte 

Kárpátalja teljes területének visszacsatolását. (Jordan-Klemenčić 2004, p.32.) 

 

 

4. Újra magyar uralom alatt: Kárpátalja terület (1939. március – 1944. október) 

 

A magyar kormány autonómiát ígért a ruszinoknak, de a kárpátaljai és a magyar politikusok 

nem tudtak megegyezni az autonómia tartalmát illetően. Az egykori Kárpát-Ukrajna 
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Kárpátalja néven három közigazgatási egységhez (beregi, máramarosi, ungi) került, 

összterülete 12146 km²-t tett ki, lakossága 671 962 fő volt. A terület élén kormányzói biztos 

állt, a hivatalos nyelv a magyar mellett a ruszin volt. A kárpátaljai társadalom egyes rétegei, 

például az ukránbarát egyetemisták és fiatalok nem fogadták örömmel a terület 

Magyarországhoz való visszacsatolását. A kárpátaljai autonómia körül zajló csatározásokat 

azonban háttérbe szorította Németország, majd a Szovjetunió Lengyelország elleni támadása. 

A magyar államapparátus tagjainak többsége szó nélkül végrehajtotta a deportálásokra 

irányuló embertelen utasításokat: 1941 nyarán megkezdték a Szovjetunió által megszállt 

Galíciából bevándorolt és állampolgársággal nem rendelkező zsidóknak, ukránoknak, 

romáknak a németek által már megszállt ukán területekre történő kitelepítését majd 

deportálását. 1944 májusában és júniusában pedig, Magyarország német megszállása után újra 

több mint 150 000 kárpátaljai zsidót deportáltak az auschwitzi koncentrációs táborba. A 

magyar hatalommal elégedetlenek közül sokan észak felé, a Szovjetunió területére 

menekültek. (Jordan-Klemenčić 2004, p.33.) 

 

 

5. Kárpátontúli Ukrajna (1944. október – 1945. június) 

 

A szovjet hadsereg 1944. október 2-án érte el Kárpátalja első települését. Kezdetben úgy tűnt, 

hogy a Szovjetunió semmisnek fogja tekinteni az 1938-40 között Németország és Olaszország 

döntőbíráskodásával végrehajtott területi változtatásokat és Kárpátalja újra Csehszlovákia 

része lesz. Az emigrációban lévő csehszlovák kormány az elsőként felszabadított kárpátaljai 

területeken hozzá is látott az élet megszervezéséhez. A szovjet katonai vezetés azonban egyre 

nyíltabban éreztette a csehszlovák kormány képviselőivel, hogy igényt tart Kárpátaljára. 1944 

november 19-én Munkácson megalakult a Kárpátontúli Ukrajna önálló kommunista pártja, 

amely első ülésén kinyilvánította a Szovjet-Ukrajnához való csatlakozás szándékát. 1945 

június 29-én Csehszlovákia kénytelen volt lemondani Kárpátaljáról és a területet, amely 1944. 

novembere és 1945. júniusa között Kárpátontúli Ukrajna néven gyakorlatilag önálló államként 

működött az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság részeként a Szovjetunióhoz csatolták.  

(Jordan-Klemenčić 2004, p.34.) 
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6. Az Ukrán SzSzK Kárpátontúli területe (1945. június – 1991. augusztus) 

 

1946-ban a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnökségi rendelete révén Kárpátalja 

hivatalosan az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Kárpátontúli területévé (oblaszty) vált.  

A kommunista diktatúra a csehszlovák demokráciánál jóval mélyrehatóbb változásokat idézett 

elő a régió gazdasági-társadalmi fejlődésében: felszámolták a magántulajdont, államosították 

az üzemeket, megkezdődött a mezőgazdaság szocialista átalakítása, az erőszakos 

kolhozosítás. Ezzel gyakorlatilag létalapjától fosztották meg a lakosság túlnyomó többségét 

kitevő gazdálkodó-vállalkozó réteget. Aki az új hatalommal szembehelyezkedett, azt 

elhallgattatták. A háború után több tízezer oroszt (többnyire a kommunista párt tagjait) 

telepítették be a területre, számuk így 1989-re elérte az 50 ezret. Becslések szerint kb. 150 

ezer Galíciából és Szovjet-Ukrajna egyéb területeiről érkezett ukrán is letelepedett 

Kárpátalján. A szovjet vezetés az ukrán-ruszin vitát egyszerűen oldotta meg: kimondták, hogy 

Kárpátalja őslakos keleti szláv lakossága ukrán, tekintet nélkül arra, hogy ruszinnak, 

kárpátorosznak vagy ruténnek mondja magát. Az ukránosítás politikája azt eredményezte, 

hogy a népszámlálások alkalmával senki nem vallotta magát ruszinnak, helyette az ukrán 

vagy orosz identitást választották. A helyi ruszin lakosság alap- és középfokú oktatásának 

nyelve így az ukrán illetve az orosz lett. (Batt 2002, p.4.) A magyar és német kisebbség 

esetében kimondták a kollektív bűnösség elvét és mintegy 40 ezer embert a Szovjet-Ukrajna 

középső és keleti részeiben levő munkatáborokba deportáltak. Az egyházak működését a 

lehető legszűkebb korlátok közé szorították. A római katolikus és református papokat, akik a 

magyar és a német kisebbséget szolgálták, bebörtönözték vagy az ország elhagyására 

kényszerítették. A térség legnépesebb egyházát, a görögkatolikus egyházat 1949-ben 

betiltották, lelkipásztorait meggyilkolták, elhurcolták, vagy hitük megtagadására 

kényszerítették. Az egyház templomait és épületeit részben az ortodox egyháznak adták, 

részben állami tulajdonba kerültek. (Jordan-Klemenčić 2004, p.35-36.) 

 

 

7. Kárpátontúli terület a független Ukrajna keretei között 

 

A nyolcvanas évek végén a politikai irányváltás szele Kárpátalját is elérte. Az ukrán 

értelmiség egy része csatlakozott az Ukrajna szuverenitását és függetlenségét követelő 

mozgalomhoz. 1990-ben megalakult a Kárpát-Ruszinok Társasága is, amely a ruszin identitás 

felélesztését tűzte ki céljául és területi autonómiát követelt. Az ukrán pártok és szervezetek 
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azonban nemhogy a ruszin autonóm köztársaság létjogosultságát nem ismerték el, hanem 

magukat a ruszinokat sem tartották önálló nemzetiségnek. A szovjet rezsim bukásával 

ukránok és ruszinok a tárgyalóasztal két oldalára kerültek. Különösen akkor mutatkozott ez 

meg élesen, amikor az 1991. december 1-jére kiírt népszavazásnak az ukrán függetlenségre 

vonatkozó kérdése mellé Kárpátalján odakerült a vidék autonómiájának, a beregszászi 

járásban pedig a magyar autonóm körzetnek a kérdése is. Az Ukrajna függetlenségéről 

megrendezett népszavazáson a kárpátaljai lakosság 92,6%-a szavazott a függetlenségre. A 

szavazók 78%-a igent mondott Kárpátalja különleges önkormányzati státuszára is,41míg a 

beregszászi járás szavazópolgárainak több mint 80%-a egyetértett a magyar autonóm körzet 

létrehozásával. Az elvi döntés megszületett tehát, de az új ukrán állam – követve az összes 

eddigi államalakulat gyakorlatát, amelyhez Kárpátalja a XX. század folyamán tartozott - nem 

vette figyelembe a népszavazás eredményét. Az ukrán állam jelenleg a ruszinokat sem ismeri 

el önálló kisebbségként: az ukrán nép alcsoportjának tekinti őket, nyelvüket pedig az ukrán 

egyik tájszólásának. Annak ellenére így van ez, hogy több közép-európai állam (pl.: 

Magyarország és Szlovákia) elismeri a területén élő ruszinokat, mint nemzeti kisebbséget. 

(Jordan-Klemenčić 2004, p.36-37.) 

A 2001-es népszámlálás adatai szerint a megye területén több mint hetven nemzetiség és 

etnikai csoport él. A lakosság legnagyobb része ukrán (80,5%), amelynek mindössze 0,8%-a, 

10100 fő tartja már csak magát ruszinnak. A legnagyobb számú kisebbség a magyar (12,1%), 

de a területen élnek még románok (2,6%), oroszok (2,5%) romák (1,1%), szlovákok (0,5%) és 

németek is (0,3%). (www.ukrcensus.gov.ua) Kárpátalján a magyarok többsége a magyar 

nyelvterületen él. A magyar nyelvterületet magyar többségű települések viszonylag egységes 

(mindössze néhány kisebb telepesfalu és vegyes lakosságú város által fellazított) sávja alkotja, 

amely Kárpátalja délnyugati részén húzódik az ukrán–magyar határral párhuzamosan, 15-20 

km szélesen. A magyarok többsége (64,6%) falvakban él, a városlakók csak a nemzetrész 

26,6%-át teszik ki. A fennmaradó 8,8% úgynevezett városi típusú települések42 lakója. A 

kárpátaljai magyarság lélekszáma a múlt század utolsó évtizedétől kezdődően folyamatosan 

csökken.(Molnár 2006, p.79.) 

 

 

                                                 
41 Az autonómia kifejezés használatát azért kerülték, hogy megnyerjék az államelnöki posztra pályázó Leonyid 
Kravcsuk támogatását. 
42 Az ukrán településrendszerben a szovjet időkből maradt fenn a falvak és városok közötti átmenetet képviselő 
városi típusú települések kategóriája. Ide sorolják azokat a településeket, amelyek bizonyos szempontok szerint a 
városokhoz, mások alapján viszont inkább a falvakhoz állnak közelebb. (Molnár 2006, p.83.) 
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2/A. számú melléklet: A forint-dollár árfolyam alakulása (éves átlag) 

 US dollár 

2000 282,27 

2001 286,54 

2002 258,00 

2003 224,44 

2004 202,63 

2005 199,66 

2006 210,51 

2007 183,83 

2008 171,80 

2009 202,26 

2010 208,15 

2011 200,94 

Forrás: MNB 

 

2/B. számú melléklet: A hrivnya-dollár árfolyam alakulása (éves átlag) 

 100 US dollár 

2005 512,47 

2006 505,00 

2007 505,00 

2008 526,72 

2009 779,12 

2010 793,56 

2011 796,76 

    Forrás: Ukrán Nemzeti Bank 
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3. számú melléklet: Kérdőív a Kárpátalján magyar tőkével működő vállalatok számára 
 
Rövid tájékoztató a kérdőív céljáról 
A kérdőív célja, hogy a Kárpátalján magyar tőkével működő vállalatok megkérdezésével feltárja a magyar-ukrán 
határ menti gazdasági kapcsolatokat jellemző jelenlegi nehézségeket és az együttműködésben rejlő 
lehetőségeket.  
Minden adatot bizalmasan kezelek, csak összesített adatok kerülnek publikálásra, melyekben az adott gazdasági 
társaság neve nem szerepel. 
 
I. Általános információk a magyar tőkével Kárpátalján működő (vegyes)vállalatról 
 
1.) Kérem, adja meg a Kárpátalján magyar tőkével működő vállalat nevét (társasági formát is)! 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2a.) A Kárpátalján magyar tőkével működő vállalat székhelye (település) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2b.) A (vegyes)vállalat vámszabadterületen, különleges gazdasági övezetben működik-e? 
 
igen  
 nem  
a múltban igen, most nem  
 
3.) Melyik évben alapították a (vegyes)vállalatot illetve annak jogelődjét? ……………………………………….. 
 
4.) Milyen jellegű tevékenységet folytat a (vegyes)vállalat?  
 
termelés (termelés, összeszerelés)  
értékesítés, marketing   
egyéb (nevezetesen):   
 
5.) Kérem, nevezze meg, hogy melyek a (vegyes)vállalat árbevételének döntő hányadát kitevő fő tevékenységi 
területei? (Ha több is van, akkor a vállalat profiljába vágó fontossági sorrend alapján.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.) Kérem, nevezze meg a (vegyes)vállalat főbb termékeit, szolgáltatásait, esetleg azt, hogy mióta foglalkoznak 
az adott termék gyártásával illetve az adott szolgáltatással! 
 

Termék /szolgáltatás kevesebb mint 
1 éve 

1-2 
éve 

3-5 
éve 

6-10 
éve 

10 évnél 
régebben 

      
      
      
      

 
7.) A magyar tőke részaránya a (vegyes)vállalatban 
 
10-24%  
25-49%  
50%  
51-99%  
100%  
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8.) Mennyi a (vegyes)vállalat foglalkoztatottjainak teljes létszáma? (teljes és részmunkaidős)  
 
10 fő alatt  
11-24 fő  
25-49 fő  

50-99 fő  
100-250 fő  
250 fő felett  

 
 
II. Piaci tendenciák 
 
1.) Melyek a kárpátaljai (vegyes)vállalat főbb piacai? Kérem adja meg, hogy az értékesítés hány százaléka 
irányul az egyes régiókba? 
 
helyi piacok (Kárpátalja)  
Ukrajna más megyéi  
Magyarország (adja meg a megyét vagy a várost is) ………………………………………….  
az EU más tagországai, pl.: Szlovákia, Ausztria, Románia, Lengyelország stb. 
Ha több ország, kérem jelölje országonként is a százalékot! 

 

a balkáni térség országai (Horvátország, Szerbia, Macedónia, Montenegró, Albánia, Boszna-
Hercegovina, Koszovó) Ha több ország, kérem jelölje országonként is a százalékot! 

 

Független Államok Közössége (keleti piacok: Oroszország, Belorusszia, Kazahsztán stb.) 
Ha több ország, kérem jelölje országonként a a százalékot! 

 

egyéb, éspedig:  
 
2.) A magyarországi üzletfelekkel bonyolódó kereskedelem hány százalékát teszi ki a közös vállalkozásban 
résztvevő magyar partnervállalattal folyó kereskedelem? 
 
Összes magyar export 100% 
Ebből a közös vállalkozásban 
résztvevő magyar vállalathoz: 

 
Összes magyar import 100% 
Ebből a közös vállalkozásban 
résztvevő magyar vállalattól: 

 

 
3.) Jellemezze a vegyesvállalat árbevételeinek tendenciáit az egyes időszakokban! 
(növekvő=N, stagnáló=S, csökkenő=CS, ingadozó=I) 
 
a megalapítástól 1998-ig (orosz pénzügyi válság)  
1999-2004. május (Magyarország EU-csatlakozása előtt)  
2005-2008 ősze (EU-csatlakozástól a gazdasági válságig)  
2008 vége óta  
 
Amennyiben nem a fenti időszakokhoz igazodott a vállalat árbevételének változása, akkor kérem nevezze meg a 
fontosabb fordulópontokat az árbevétel alakulása szempontjából és jellemezze az időszakokat! (növekvő=N, 
stagnáló=S, csökkenő=CS, ingadozó=I) 
 
Időszak Tendencia 
  
  
  
 
4.) Mennyiben érintették az alábbi események a vegyesvállalat értékesítési lehetőségeit, működését? Karikázza 
be a választ! 1= az üzleti lehetőségeket javította, 2= az üzleti lehetőségeket rontotta, 3=más alapokra kellett 
helyezni az üzletpolitikát, 0= nem változtatott rajta semmit 
 

Magyarország uniós tagsága 1 2 3 0 
a schengeni határőrizeti rendszer bevezetése 1 2 3 0 
a kishatárforgalmi engedély bevezetése 1 2 3 0 
a különleges gazdasági övezetek kiváltságainak 
megszűnése 

1 2 3 0 

egyéb esemény, ami érintette:     
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5.) Milyen értékesítési lehetőségekkel számol az ágazatban az elkövetkező 3 évben? Jelölje be az értékesítés 
tendenciájára vonatkozó elképzeléseit! 
 
jelentősen romló  
romló  
stagnáló  

enyhén javuló  
jelentősen javuló  

 
6.) Hogyan határozná meg röviden azt a „versenyelőnyt” amelyre a vegyesvállalat alapítása révén tett szert a 
kárpátaljai vállalkozás?  
 
- az ukrán piacon 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
- a magyar piacon (amennyiben értékesít itt) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
III. Általános információk a magyarországi partnervállalatról 
 
1.) Kérem, adja meg a magyarországi vállalat nevét (társasági formát is)! (Ennek kitöltése NEM KÖTELEZŐ!) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.) A magyarországi vállalat székhelye (csak település) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3.) Melyik évben alapították a magyarországi vállalatot illetve annak jogelődjét? …………………………… 
 
4.) Mennyi a Kárpátalján tőkét befektető magyarországi vállalat foglalkoztatottjainak teljes létszáma? (teljes 
és részmunkaidős) 
 
nincs foglalkoztatottja  
1-5 fő  
6-10 fő  
11-24 fő  

25-49 fő  
50-99 fő  
100-250 fő  
250 fő felett  

 
5.a) Van külföldi tulajdoni részesedés a magyarországi vállalkozásban? 
 
igen  
nem  
 
5.b.) Ha igen, meghaladja az 50%-ot? 
 
igen  
nem  
 
5. c.) A külföldi tulajdonos(ok) származása 
 
EU 27  
Ukrajna  
USA  
FÁK (Ukrajna kivételével)  
 
6.) Végez-e export és importtevékenységet a magyarországi partnervállalat? 
 
IGEN, csak Ukrajnába / Ukrajnából  
IGEN, nemcsak Ukrajnába / Ukrajnából  

NEM  
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IV. Befektetői motivációk 
 
1./ Voltak-e (és ha igen, milyen jellegűek) a vegyesvállalat alapítása előtti kapcsolatok a kárpátaljai / 
magyarországi partnerrel? 
 
IGEN, voltak kapcsolatok  
- beszállítói kapcsolatok  
- értékesítési kapcsolatok  
- rokoni, baráti kapcsolatok  

- versenytárs  
- egyéb, éspedig:  
NEM volt kapcsolat  

 
2./ Hogyan határozná meg azt a versenyelőnyt, amely lehetővé tette a befektető (magyarországi) vállalat 
számára a kárpátaljai befektetést? Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a legkevésbé játszott szerepet, 5= a 
leginkább ez játszott szerepet, 0= nem tudom) 
 
különleges, jó áru 0 1 2 3 4 5 
műszaki, technológiai ismeretek 0 1 2 3 4 5 
piaci ismeretek, meglévő üzleti kapcsolatok  0 1 2 3 4 5 
rokoni kapcsolatok 0 1 2 3 4 5 
szervezési (menedzsment) ismeretek 0 1 2 3 4 5 
marketing ismeretek 0 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:       
 
3./ Hogyan határozná meg a befektető (magyarországi) vállalat motivációját a kárpátaljai befektetést illetően? 
Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a legkevésbé játszott szerepet, 5= a leginkább ez játszott szerepet, 0= 
nem tudom) 
 
olcsóbb munkaerőköltség 0 1 2 3 4 5 
olcsóbb termelési költségek 0 1 2 3 4 5 
olcsóbb szállítási költségek 0 1 2 3 4 5 
olcsóbb nyersanyagköltségek 0 1 2 3 4 5 
alacsonyabb vámok 0 1 2 3 4 5 
alacsonyabb adók, az ukrán állam által a külföldi befektetéseknek 
nyújtott egyéb kedvezmények  

0 1 2 3 4 5 

meglévő rokoni, baráti, üzleti kapcsolatok Kárpátalján 0 1 2 3 4 5 
az ukrán piachoz való hozzáférés  0 1 2 3 4 5 
a kelet-európai piacokhoz való hozzáférés   0 1 2 3 4 5 
természeti erőforrásokhoz, tárgyi infrastruktúrához, technológiai 
képességekhez való hozzáférés 

0 1 2 3 4 5 

stratégiai okok (méretgazdaságossági előnyök kihasználása, 
kockázatmegosztás a külföldi leányvállalatok között) 

0 1 2 3 4 5 

egyéb, éspedig:       
 
4.) Melyek voltak azok az előnyök, amelyeket Kárpátalja nyújtott a befektető (magyarországi) vállalat 
számára (a többi ukrajnai megyéhez képest)? Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a legkevésbé játszott 
szerepet, 5= a leginkább ez játszott szerepet, 0= nem tudom) 
 
a magyar határhoz való közelség, jó 
közlekedési kapcsolatok 

0 1 2 3 4 5 

hasonló mentalitás, kulturális hasonlóság 0 1 2 3 4 5 
magyar nyelvű kisebbség jelenléte, a nyelvi 
akadályok hiánya 

0 1 2 3 4 5 

rokoni, illetve kiépült baráti kapcsolatok 0 1 2 3 4 5 
meglévő üzleti kapcsolatok 0 1 2 3 4 5 
a megye ipari hagyományai 0 1 2 3 4 5 
a megye mezőgazdasági hagyományai 0 1 2 3 4 5 
az átlagosnál alacsonyabb munkabérek 0 1 2 3 4 5 
képzett munkaerő 0 1 2 3 4 5 
más külföldi befektetők jelenléte 0 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:       
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5.) Milyen úton sikerült a megfelelő kárpátaljai / megyarországi partnerre találni a közös vállalkozás 
alapításához? 
 
rokoni, baráti kapcsolatok  
korábbi üzleti partnerkapcsolatok, korábbi ismeretség útján  
a kamara / vállalkozásfejlesztési központ segített a partnerkeresésben  
szaklapból vagy honlapokról szerzett információ alapján  
települési vagy megyei önkormányzat segítsége révén  
kiállítás, vásár, üzletembertalálkozó, termékbemutató stb. során  
privatizációs tender keretében  
egyéb, éspedig:  
 
6.) Szerepet játszott-e a közös (magyar) anyanyelv a partnertalálásban?  
 
igen  
nem  
 
7.) Van-e Ukrajnában más területen is vegyesvállalata a befektető (magyar) vállalatnak vagy csak Kárpátalján? 
 
igen  ………………………………megyében / városban 
nem, csak Kárpátalján   
Nem tudom   
 
8./ Milyen indokok késztették arra a befektető (magyar) vállalatot, hogy a közös vállalkozás formáját válassza? 
Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a legkevésbé játszott szerepet, 5= a leginkább ez játszott szerepet) 
 
tőkehiány 1 2 3 4 5 
a piaci információk hiánya 1 2 3 4 5 
a befektetés kockázatainak csökkentése 1 2 3 4 5 
a vegyes vállalkozásokkal kapcsolatos ukrán törvénykezés sajátosságai 
(kedvezmények) 

1 2 3 4 5 

meglévő rokoni, baráti kapcsolatok 1 2 3 4 5 
korábbi üzlettársi kapcsolatok 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:      
 
9.) Milyen tényezők voltak fontosak a befektető (magyar) vállalatnak a kárpátaljai partner kiválasztása 
során? Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a legkevésbé játszott szerepet, 5= a leginkább ez játszott 
szerepet) 
 
a partner ismerete az ukrán piacról 1 2 3 4 5 
a partner szaktudása 1 2 3 4 5 
az előállított termék vagy szolgáltatás minősége 1 2 3 4 5 
a partner tőkeerőssége 1 2 3 4 5 
a partner magyar anyanyelve 1 2 3 4 5 
személyes kapcsolatok (rokoni, baráti illetve üzleti partnerkapcsolat) 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:      
 
10.) A vegyesvállalatban résztvevő kárpátaljai cég magyar tulajdonosi háttérrel rendelkezik-e? 
 
igen  
nem  

részben  
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11.) Mit várt a kárpátaljai vállalkozás a közös vállalkozástól? Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a 
legkevésbé játszott szerepet, 5= a leginkább ez játszott szerepet)  
 
a magyar tőke pótlólagos anyagi erőforrást biztosít a beruházásokhoz 1 2 3 4 5 
a korszerű technológia meghonosodásának lehetősége 1 2 3 4 5 
korszerű vezetési, szervezési módszerek elterjedése 1 2 3 4 5 
külső (uniós) piacokon való megjelenés lehetősége, az uniós üzleti 
partnerkapcsolatok bővülése 

1 2 3 4 5 

részvételi lehetőség az EU határ menti gazdasági együttműködést 
támogató pályázataiban 

1 2 3 4 5 

az ukrán állam által nyújtott kedvezőbb elbírálás az adózásban stb. 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:      
 
 
V. Befektetői tapasztalatok, vélemények 
 
1.) Milyen nehézségekkel szembesült a vegyesvállalat létrehozásakor és ezek mennyiben akadályozták? 
Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a legkevésbé játszott szerepet, 5= a leginkább ez játszott szerepet)  
 
pénzügyi források hiánya 1 2 3 4 5 
az üzleti információk, tapasztalatok hiánya az ukrán piacról 1 2 3 4 5 
a nyelvismeret hiánya  1 2 3 4 5 
nehéz volt megfelelő, megbízható partnert találni 1 2 3 4 5 
közigazgatási bürokrácia 1 2 3 4 5 
korrupció 1 2 3 4 5 
változó jogszabályi környezet) 1 2 3 4 5 
magas banki és egyéb költségek, bankhitelek nehéz elérhetősége Ukrajnában 1 2 3 4 5 
szabályzórendszer a magyar oldalon, gazdaságpolitikai tényezők 1 2 3 4 5 
a határ nehéz átjárhatósága 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:      
 
2.) Milyen problémákkal szembesül a közös vállalkozás működtetése során és ezek mennyiben akadályozták a 
cég működését? Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 = a legkevésbé játszott szerepet, 5= a leginkább ez 
játszott szerepet)  
 
a schengeni határ nehéz átjárhatósága 1 2 3 4 5 
magas banki költségek 1 2 3 4 5 
a partner megbízhatatlansága 1 2 3 4 5 
közigazgatási bürokrácia  1 2 3 4 5 
korrupció 1 2 3 4 5 
a színvonalas szakmai szolgáltatások hiánya (pl.: beszállítói kapcsolatok) 1 2 3 4 5 
az ukrán adó-és járulékrendszer sajátosságai 1 2 3 4 5 
a vállalkozásokat érintő törvények gyakori változása 1 2 3 4 5 
az infrastrukturális rendszer hiányosságai (pl.: úthálózat) 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:      
 
3.) Mi jelent leginkább nehézséget a közös vállalat fejlődése szempontjából? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.) Ön szerint melyek a legfontosabb akadályozó tényezők, amelyek nehézséget okoznak a magyar befektetők 
számára és így távol tartják őket attól, hogy befektessenek Kárpátalján? Kérem, használjon egy ötfokú skálát! (1 
= a legkevésbé játszik szerepet, 5= a leginkább ez játszik szerepet, 0= nem tudom) 
 
a pénzügyi erőforrások hiánya 0 1 2 3 4 5 
a piaci ismeretek/kapcsolatok hiánya, információhiány 0 1 2 3 4 5 
a megbízható ukrán partnerek hiánya 0 1 2 3 4 5 
a nyelvtudás hiánya 0 1 2 3 4 5 
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a termékek /szolgáltatások tulajdonságai (pl.: magas ár) 0 1 2 3 4 5 
az ukrán befektetési környezet (korrupció, bürokrácia) 0 1 2 3 4 5 
a vállalatalapítással, adózással kapcsolatos ukrán törvények  0 1 2 3 4 5 
a schengeni határ nehéz átjárhatósága 0 1 2 3 4 5 
magyar, gazdaságpolitikai tényezők, a támogatás hiánya 0 1 2 3 4 5 
a vállalkozókészség hiánya 0 1 2 3 4 5 
egyéb, éspedig:       
 
5.) Mit kellene tenni a magyar befektetői aktivitás növelése érdekében Kárpátalján? 
 
a.) A magyar kormányzati és szakmai szerveknek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(pl.: üzletembertalálkozók szervezése, információk nyújtása az üzleti környezetről, a schengeni határőrizeti 
rendszer enyhítése a vállalkozók számára, a befektetőknek nyújtott állami támogatások, kedvezményes banki 
hitelek, elérhetőségi feltételek javítása, autópálya építése) 
 
b.) Az ukrán kormányzati és szakmai szerveknek: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pl.: a különleges gazdasági övezetek kedvezményeinek visszaállítása, az adó- és járulékrendszer átalakítása, a 
korrupció visszaszorítása, a közigazgatási bürokrácia mérséklése, a stabil politikai helyzet, a stabil jogszabályi 
környezet, az infrastrukturális feltételek javítása, a képzési kínálat javítása, kedvezményes hitelkonstrukciók a 
helyi önkormányzatok támogatása) 
 
6.) Ön szerint vannak-e kihasználatlan befektetői lehetőségek Kárpátalján különösen a magyar kis- és 
középvállalkozások számára? 
 
igen  
nem  
nem tudom  
 
Kérem, indokolja válaszát! 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.) Mely ágazatokat tartja perspektívikusnak a jövőben különösen a kis-és középvállalkozások 
szempontjából? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
VI. Határ menti kapcsolatok és a schengeni határőrizeti rendszer bevezetésének hatásai 

 

1.) Hogyan ítéli meg a két határ menti megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja) intézményes 
kapcsolatainak intenzitását?  
 
megfelelő a kapcsolatok intenzitása  
lehetne intenzívebb az együttműködés  
az együttműködés csak bizonyos területeken intenzív  
nincs információm a kapcsolatok intenzitásáról  

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.006



 237 

2.) Mely területeket emelné ki, ahol véleménye szerint az együttműködés a legintenzívebb? (pl.: turisztika, 
vízgazdálkodás, kulturális kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.) Hogyan értékeli a magyar-ukrán határátlépést jellemző jelenlegi állapotokat gazdasági-kereskedelmi 
szempontból? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.) Véleménye szerint a határ menti gazdasági aktivitás alakulására hatással bír-e és milyen mértékben 
Magyarország csatlakozása a schengeni határőrizeti rendszerhez? 
 
IGEN, pozitívan befolyásolja (pl.: 
a gazdaság „kifehérítése”) 

 

IGEN, negatívan befolyásolja (= 
az üzleti kapcsolatokat 
visszavetette) 

 

IGEN, vannak pozitív és negatív 
hatásai egyaránt 

 

NEM, nincs rá hatással (= nem 
változtatott az üzleti kapcsolatok 
intenzitásán) 

 

 
5.) Milyen egyéb tényezők befolyásolják és milyen irányban (pozitívan vagy negatívan) a határ menti gazdasági 
kapcsolatok alakulását? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.) Kérem, nevezze meg a schengeni határőrizeti rendszer negatív és esetleges pozitív hatásait! 
 
Negatív hatások: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Pozitív hatások: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pl.: túlzott bürokrácia a határ átlépésekor, a határátlépés ideje nő, a határátlépés ideje kiszámíthatatlanná válik, a 
bevezetett szigorú ellenőrzések visszatartják a vállalkozásokat) 
 
7.) Jellemezze a határátlépés jelenlegi körülményeit a rendszerváltás utáni időszakhoz képest (1991-2007)? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8.) A közös vállalkozás működtetése, illetve üzleti kapcsolatai céljából hányszor van szükség a schengeni határ 
átlépésére? 
 
naponta  
hetente egyszer  
hetente többször  
havonta egyszer  
havonta többször  
2-3 havonta  
ritkábban  
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9.) Változtatott-e az üzleti kapcsolatai esetében a határátlépési szokásain, gyakoriságán a schengeni határőrizeti 
rendszer bevezetése? 
 
NEM, az üzleti kapcsolatok jellegéből fakadóan (pl. értékesítés) 
ugyanannyiszor lépjük át a határt 

 

IGEN, ritkábban kerül sor üzleti kapcsolataink során a határ átlépésére  
IGEN, ha lehetséges, a magyar üzleti partner utazik Kárpátaljára   
Egyéb változtatás, éspedig:  
 
10.) Mennyi idő alatt jut el átlagosan Kárpátaljáról a magyarországi üzleti partnerekhez?  
 
A partnervállalat(ok) elhelyezkedése (város vagy megye):………………………………………………………… 
 
kiszámíthatatlan  
2-3 óra  
3-5 óra  
5-7 óra  
8-10 óra  
 
11.) Milyen intézkedésekkel lennének enyhíthetők a schengeni határ gazdasági kapcsolatokra gyakorolt negatív 
hatásai? (a magyar állam illetve az Európai Unió részéről) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
12.) Kapott-e és ha igen, milyen célra magyarországi állami támogatásokat kapott az elmúlt 5 évben? (pl.: 
Corvinus Befektetési Zrt.) 
 
IGEN   
NEM  
 
A pályázat célja: …………………………………………………………………………………………………… 
 
13.) Pályázott-e valamilyen Európai Uniós határ menti együttműködést célzó támogatásra? 
 
IGEN a ……………………………………….nevű program támogatására és nyert a pályázat  
IGEN a …………………………………nevű program támogatására de nem nyert a pályázat  
NEM  
 
A pályázat célja:…………………………………………………………………………………………………… 
A pályázat benyújtásában segítő intézmény:……………………………………………………………………… 
 
14.) Véleménye szerint mi járulhat(na) hozzá a leginkább a térség és a határ menti gazdasági kapcsolatok 
egyidejű fejlődéséhez? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(magyar-ukrán közös logisztikai fejlesztések, határon átnyúló ipari park létrehozása, nyomtávváltós Intercity 
vonatok közlekedtetése a személyszállításban, a vízumkényszer eltörlése, a magyar-ukrán határt átszelő 
autópálya megépítése, a schengeni határőrizeti rendszer enyhítése vállalkozások számára, a schengeni 
határőrizeti rendszer eltörlése, esetleg egyéb ötletek) 
 

Köszönöm, hogy válaszaival hozzájárult a doktori dolgozat elkészüléséhez! 
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4. számú melléklet: Interjúalanyok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Kárpátalján 

 

Ukrajna Nyíregyházi Főkonzulátusa 

Főkonzul: Ivan Ivancho főkonzul, Dr. Alen Panov konzul 

44000 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 123. 

Levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 190. 

T.: 42-501-012, 42-501-014, 42-501-015, fax: 42-501-013. 

e-mail: gc_hun@mfa.guv.ua 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Ukrán Tagozat 

Elnök: Gyabronka Tibor, Titkár: Mészáros Éva 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.2 -  

Telefon: 42-311-544, 42/312-758, 42/311-750 

E-mail: meszaroseva@invest.hu  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség 

Filepné Dr. Nagy Éva 

4400 Nyíregyháza Benczúr tér 7. 

Telefon: 42/508-357 

 

Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar 

Dr. Filep Gyula tanszékvezető főiskolai tanár (Gazdaságelméleti tanszék) 

 

Dr. Szentpéteri Bertalan (egykori külgazdasági attasé) 

Vezérigazgató 

Vorskla Steel Hungary 

4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 29/5. 

06 70 365 3509, 06 30 354-2966 

szbertalan@yahoo.com 
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Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ (KVK) 

Elnök: Dupka György 

88017 Ungvár, Szriblyaszta u. 1. Tel/fax: (00380 3126) 4 46 61 

E-mail: kvk@email.uz.ua 

 

Másik cím: 88000, Ungvár, Tolsztoj u. 5/a. 

Tel/fax: (00-380-3126) 1-70-27. 

e-mail: kvk@dupka.uzhgorod.ua; 

gyorgy@d. uzhgorod. ua; 

 

Kárpátaljai Kereskedelmi- és Iparkamara 

Elnök: Kovcsár Ottó 

88015 Ungvár, Grusevszkij u. 62. Tel: (00380 3126) 6 22 14Fax: (00380 3126) 6 44 77 

E-mail: tpp@tpp.uzhgorod.ua 

honlap: www.tpp.uzhgorod.ua 

Ukrán-magyar tagozat vezetője: Zékány Katalin zez@tpp.uzhgorod.ua 
 

Kárpátaljai Vállalkozás- és Területfejlesztési Központ 

Igazgató: Brenzovics László 

88000 Ungvár, Pravoszlav part 5.  

Tel/fax: (00380 3126) 1 72 79 

E-mail: root@kmksz.uzhgorod.ua 

 

Négyhatár Vállalkozók Szövetsége (NVSZ) 

Elnök: Kincs Gábor 

90200 Beregszász, B. Hmelnyickij u. 14. Tel/fax: (00380 3141) 2 41 77 

E-mail: east-nvsz@azm.uz.ua 

 

Ukrán–Magyar Területfejlesztési Iroda (UMTI)  

Elnök: Tarpai József (Dancs Karola) 

88000 Ungvár, Népek tere 4. Tel.: (00380 3126) 1 71 08 

E-mail: umti@freemail.hu honlap: www.umti.org 
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A Magyar Köztársaság Főkonzulátusa, Ungvár 

Sziklavári Vimos főkonzul, Ábrahám Ferenc konzul 

Ungvár, Pravoszláv rakpart 12 

Telefon: (+380-312) 61-40-89, 61-61-79 Fax: (+380-312) 612-700 

E-mail: FAbraham@kum.hu, Internet: www.mfa.gov.hu/cons/uzhhorod 
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5. számú melléklet: Interjúvázlat 

 

Kereskedelmi és Iparkamarák 
Vállalkozásfejlesztési Központok 

Diplomáciai Képviseletek 
 

1.) Miért érdemes befektetnie egy magyar vállalkozásnak Ukrajnában?  

2.) Miért érdemes befektetnie egy magyar (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei) 

vállalkozásnak Kárpátalja területén? 

3.) Miért érdemes befektetnie egy ukrán vállalkozásnak Magyarországon? 

4.) Miért érdemes befektetnie egy ukrán (kárpátaljai) vállalkozásnak Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében? 

5.) Milyen nehézségekkel szembesül egy magyar vállalkozás Ukrajnában ill. Kárpátalján? 

6.) Milyen nehézségekkel szembesül egy ukrán vállalkozás Magyarországon ill. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében? 

7.) Érdeklődnek-e magyar vállalkozások az ukrajnai (ezen belül kárpátaljai) 

telephelyek/partnerek iránt? 

8.) Érdeklődnek-e ukrán vállalkozások magyar (ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei) telephelyek/partnerek iránt? 

9.) Érdeklődnek-e Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalatok kárpátaljai 

telephelyek/partnerek iránt? 

10.) Érdeklődnek-e kárpátaljai vállalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

telephelyek/partnerek iránt? 

11.) Milyen információi vannak a kárpátaljai magyar (esetleg Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei) befektetések számáról illetve összegéről? 

12.) Milyen információi vannak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ukrán (esetleg 

kárpátaljai) befektetések számáról illetve összegéről? (Esetleg: magyar-magyar kapcsolat-e?) 

13.) Jellemzi-e valamilyen egyértelmű tendencia az elmúlt éveket (2003-2010)? 

14.) Jellemzően milyen tevékenységet folytatnak azok a magyar vállalatok, amelyek 

befektetnek Kárpátalja területén? Meg lehet-e nevezni olyan ágazatokat, amelyek esetében 

erőteljesebb az érdeklődés a. kárpátaljai telephely/partner iránt? 

15.) Jellemzően milyen tevékenységet folytatnak azok az ukrán vállalatok, amelyek 

befektetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén? (mezőgazdasági, ipari vagy szolgáltató 

vállalatok) Meg lehet-e nevezni olyan ágazatokat, amelyek esetében erőteljesebb az 

érdeklődés a szabolcs-szatmár-bereg megyei telephely/partner iránt? 
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16.) Jellemzően milyen méretű (foglalkoztatott) magyar vállalkozások fektetnek be 

Kárpátalja területén?  

17.) Jellemzően milyen méretű (foglalkoztatott) ukrán vállalkozások fektetnek be 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén?  

18.) Van-e kapcsolata az Ön szervezetének valamilyen kárpátaljai vállalkozásfejlesztési 

szervezettel illetve a Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamarával? Esetleg más ukrán megyék 

hasonló jellegű szervezeteivel? Milyen jellegű a kapcsolat? 

19.) Van-e kapcsolata az Ön szervezetének a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarával? Esetleg más magyar megyék hasonló jellegű szervezeteivel? 

Milyen jellegű a kapcsolat? 

20.) Van-e kapcsolata az Ön szervezetének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő 

ukrán vállalattal vagy ukrán-magyar vegyesvállalattal? Milyen jellegű ez a kapcsolat? 

21.) Vegyesvállalat esetén hogyan zajlik a partnertalálás folyamata? Van-e érdeklődés a 

megyei vállalatok részéről? Milyen segítséget tudnak nyújtani később ezeknek a 

vállalkozásoknak? 

22.) Van-e kapcsolata az Ön szervezetének Kárpátalja területén működő magyar vállalattal 

vagy magyar-ukrán vegyesvállalattal? Milyen jellegű ez a kapcsolat?  

23.) Vegyesvállalat esetén hogyan zajlik a partnertalálás folyamata? Van-e érdeklődés a 

kárpátaljai vállalatok részéről? Milyen segítséget tudnak nyújtani később ezeknek a 

vállalkozásoknak? (esetleg: a magyar-ukrán vegyesvállalatok Kárpátalján magyar-magyar 

vállalatok-e?) 

24.) Vegyesvállalat esetén hogyan zajlik a partnertalálás folyamata? Van-e érdeklődés a 

megyei vállalatok részéről? Milyen segítséget tudnak nyújtani később ezeknek a 

vállalkozásoknak 

25.) Mi kellene ahhoz, hogy intenzívebb legyen az érdeklődés a magyar vállalatok körében 

a kárpátaljai befektetési lehetőségek iránt? 

26.) Mi kellene ahhoz, hogy intenzívebb legyen az érdeklődés a szabolcs-szatmár-beregi 

vállalatok körében a kárpátaljai befektetési lehetőségek iránt? 

27.) Mi kellene ahhoz, hogy intenzívebb legyen az érdeklődés az ukrán vállalatok körében 

a szabolcs-szatmár-beregi befektetési lehetőségek iránt? 

28.) Mi kellene ahhoz, hogy intenzívebb legyen az érdeklődés a kárpátaljai vállalatok 

körében a szabolcs-szatmár-beregi befektetési lehetőségek iránt? 
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