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FALUSNÉ SZIKRA KATALIN

Külföldi beruházás – belföldi munkahely
A külföldi közvetlen beruházások hatása a foglalkoztatásra és a bérekre
A gazdaságilag fejlett országok külföldi beruházásai az utóbbi évtizedekben gyors
ütemben növekedtek, ugyanakkor munkanélküliségük – legalábbis Európában –
nagyobb lett, béreik egyenlõtlensége fokozódott. Önkéntelenül is felvetõdik a kér
dés, nincs-e ebben valamiféle ok-okozati kapcsolat. Vajon nem a külföldi beruházá
sok elõretörése okozza-e a munkanélküliség makacsul magas színvonalát, növeke
dését és a béregyenlõtlenségek fokozódását? A tanulmány azt vizsgálja, hogy mi
lyen hatással van az anyaország és a fogadó ország munkaerõhelyzetére a müködõ
tõke-áramlás, a külföldön megvalósított beruházások hogyan befolyásolják az érintett
országok munkaerõ-piaci helyzetét (a foglalkoztatás méretét, a foglalkoztatottak képzett
ség szerinti összetételét, a bérszínvonalat és a bérarányokat).*

A külföldi beruházások fõszereplõi a magasan fejlett országok. Nagy többségében õk a
beruházók és õk a beruházások befogadói is. Az 1990-es évek közepén a külföldi beruhá
zások mintegy 85 százalékát õk hajtották végre, és közel 60 százalékát õk fogadták be. A
magasan fejlett országok fõképpen egymással kereskednek, egymás gazdaságaiba fektet
nek be. A fejlõdõ országok a külföldi beruházások nem egész egyharmadának a befoga
dói, és ez a mennyiség is csupán néhány viszonylag fejlettebb fejlõdõ országra koncent
rálódik. (Az 1. táblázat a mûködõtõke-áramlás közelmúltbeli alakulását mutatja be.) Míg
azonban a termelésnek másik fejlett országba való áttelepítése ritkán okoz nagyobb
aggodalmat, ritkán fenyeget súlyos munkaügyi következményekkel, addig az alacsonyan
fejlett, alacsony bérû országokba való áttelepítést rendszerint nagy nyugtalanság kíséri.
Tanulmányunkban fõképp ez utóbbi esettel foglalkozunk, számunkra ez ígér több
tanulságot.
A foglalkoztatás méretére gyakorolt hatás
A munkavállalói oldal szakemberei rendszerint azt hangoztatják, hogy a külföldön meg
valósított beruházásokkal csökken a hazai munkahelyek száma, nõ a hazai munkanélkü
liség. Európában, az Egyesült Államokban és újabban Japánban is megkongatták a vész
harangot az üzemek külföldre „szöktetése” miatt. Ezzel szemben a munkaadók, a multi
nacionális cégek képviselõi szerint a külföldi beruházás fokozza a vállalat versenyképes
ségét és ezzel éppen segíti a hazai munkahelyek megõrzését. Mindkét állításban van
igazság, mindkét hatás létezik. Valójában a külföldi beruházásoknak a foglalkoztatásra
* A cikk a T 029068 számú OTKA kutatás keretében készült.
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1. táblázat
A külföldi közvetlen beruházások be- és kiáramlásának regionális megoszlása,
1994–1997 (százalék)
Régió/ország

Beáramlás

Kiáramlás

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

Fejlett országok
Nyugat-Európa
Európai Unió
Más európai országok
Egyesült Államok
Japán

58,2
32,3
29,5
2,8
18,6
0,4

63,9
37,1
35,3
1,8
17,7
–

57,9
29,6
27,4
2,2
22,6
0,1

58,2
28,7
27,0
1,7
22,7
0,8

85,0
47,0
42,4
4,6
25,8
6,4

86,9
49,2
45,2
4,3
26,1
6,4

85,1
50,6
45,3
5,3
22,5
7,0

84,8
46,2
42,4
3,7
27,0
6,1

Fejlõdõ országok
Afrika
Latin-Amerika és Karib-szigetek

39,3
2,3
11,8

31,9
1,6
9,6

38,5
1,4
13,0

37,2
1,2
14,0

15,0
0,2
1,8

12,9
0,2
0,7

14,8
0,1
0,7

14,4
0,3
2,1

Fejlõdõ európai országok
Ázsia
Nyugat-Ázsia
Közép-Ázsia
Dél-, Kelet- és Délkelet-Ázsia
Csendes-Óceánia

0,2
25,0
0,6
0,4
24,0
–

0,1
20,3
–0,2
0,5
20,1
0,2

0,3
23,7
0,1
0,6
23,0
0,1

0,2
21,7
0,5
0,7
20,6
0,1

–
12,9
0,4
–
12,5
–

–
12,1
0,2
–
11,9
–

–
14,0
–0,3
–
14,2
–

0,1
12,0
0,1
–
11,8
–

2,4

4,3

3,7

4,6

0,1

0,1

0,2

0,8

Közép- és Kelet-Európa
Egész világ

100

100

100

100

100

100

100

100

Forrás: UNCTAD [1998], Függelék B1 és B2 táblázat.

gyakorolt hatásáról nagyon keveset tudunk, lényegesen kevesebbet, mint például a nem
zetközi kereskedelem ilyen szerepérõl. Noha a külföldi közvetlen beruházások ilyen ha
tásával körülbelül 30 éve foglalkoznak a szakemberek, ehhez képest kevés empirikus és
még kevesebb elméleti munka született a témakörben és ezek eredményei is rendkívül
eltérõek. Talán nincs még egy kutatási téma a közgazdaságtanban, amely ennyire eltérõ
eredményeket, következtetéseket és gazdaságpolitikai javaslatokat produkált volna.
Így például az Egyesült Államokra vonatkozó kutatások egy része a külföldi befekteté
sek negatív végsõ szaldóját, nettó munkahelyveszteségét mutatja ki, míg más, ugyancsak
az amerikai gazdaság egészére vonatkozó kutatások éppen ellenkezõleg, pozitív végsõ
egyenleggel, munkahelynyereséggel zárnak. Hasonlóképpen egymásnak ellentmondók a
Nagy-Britanniára, a Németországra és a Franciaországra vonatkozó eredmények is.
Szerepet játszik ebben a szükséges adatok hiánya is, de a fõ oka az összefüggések rendkívüli
bonyolultsága, különösen a közvetett hatások nagyon korlátozott mérhetõsége. Egy valóban
egzakt hatásvizsgálatnak számba kellene vennie többek között olyan alig számba vehetõ
körülményeket is, mint például azt, hogy megvalósítható lett volna-e a beruházás az
anyaországban is, és ha igen, milyen gazdasági, foglalkoztatási eredménnyel. (Nyilvánvaló,
hogy ezeknek a beruházásoknak a jelentõs része az anyaországban nem, vagy csak nagyon
gazdaságtalanul lett volna megvalósítható, komparatív elõnyei nagyrészt elvesztek volna.)
De tudni kellene azt is, hogy mennyi munkahely veszett volna el, vagy jött volna létre
közvetetten, az alvállalkozókon, a beszállítókon és más velük kapcsolatban álló cégeken
keresztül. Fontos az is, hogy a végrehajtott beruházás mekkora importot indukál a beruházó
országból. Ilyen és hasonló kérdések megválaszolása nélkülözhetetlen lenne egy aggregált
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hatás számszerûsítéséhez. Márpedig ezek megválaszolása nagyrészt külön-külön is csak
hipotetikusan lehetséges, az eredmények összevonása pedig újabb önkényességet visz a
számításba. Számos közgazdász erõsen kritikus hozzáállása a foglalkoztatási hatások
aggregált szinten való számszerûsítéséhez, ennek a lehetõségéhez, fõképp ebbõl fakad.
Nem kérdéses azonban, hogy a különbözõ vállalatok és iparágak tapasztalatait feldolgozó
esettanulmányok sokat segítenek a kérdéskör jobb megismerésében.
A közvetlen foglalkoztatási hatás
A külföldi beruházás foglalkoztatási hatása közvetlen és közvetett is lehet. A közvet
len hatás – elsõ megközelítésben – roppant egyszerû: mivel, amit külföldön fektetnek
be, nem fektethetõ be az anyaországban, amit külföldön termelnek, nem igényel
munkaerõt a beruházó, a mûködõtõkét exportáló országban, a beruházó országban
csökken, a befogadóban pedig nõ a munkahelyek száma. Ez azonban nincs mindig
így. Lehetséges, hogy a beruházás csak a termelékenységet növeli, és nem hoz létre
új munkahelyet. Sõt, az is elõfordulhat, hogy csökkenti a szükséges létszámot a be
fogadó országban is.
A közvetett hatás
A létszám tényleges alakulása egy vállalatban csak ritkán mutat közvetlen kapcsolatot a
külföldi beruházással. Gyakran éppen a külföldi beruházással (leányvállalattal) nem ren
delkezõ vállalatokban csökken jobban az alkalmazottak száma, és fordítva. A közvetett
hatás jelentõsen módosíthatja a közvetlent. Egyes becslések szerint a fejlõdõ országok
ban két, a külföldi beruházás által közvetlenül létrehozott munkahelyre, egy közvetve
létrehozott jut. (UNCTAD [1994] 163–164. o.)
A befogadó országban a közvetett hatásokon keresztül nõhet is, csökkenhet is a foglal
koztatottak száma. Növekedhet például ha a külföldi tulajdonú vállalat helyi beszállító
kat, alvállalkozókat foglalkoztat, illetve növeli az igénybevételüket. Ezzel szemben csök
ken, ha lemond az igénybevételükrõl („otthoniakkal” dolgoztat), vagy csökkenti azt.
Ugyancsak csökken a foglalkoztatás a befogadó országban, ha új munkahelyek teremtése
az egyik vállalatban több munkahely megszûnésével jár a másiknál. Ha az ilyen közvetett
hatást is figyelembe vesszük, akkor a zöldmezõs beruházás sem feltétlenül létszámnöve
lõ, legalábbis nem abban a mértékben, ahogy azt a közvetlen hatás mutatja. Felépül
például az új bevásárlóközpont 300 új munkahellyel, de néhány év alatt 120 közeli kisüz
let, összesen 400 dolgozóval kiszorul a piacról. Ha csak 250 dolgozó szorul ki, akkor
nincs munkahely-veszteség, de a nyereség jóval kisebb a közvetlen hatásnál. A végsõ
foglalkoztatási hatás szempontjából nem a keletkezés módja (zöldmezõs beruházás vagy
átvétel) a döntõ, hanem a beruházás jellege, stratégiája, a piaci környezet stb.
A beruházó országban is lehet pozitív vagy negatív a közvetett hatás. A közvetlen hatás
a beruházó számára, mint szó volt róla, a munkahelyveszteség. Az a tõke, amit külföldön
fektetnek be, otthon nem teremthet munkahelyeket. Ha azonban a közvetett hatásokat is
figyelembe vesszük, más a helyzet. Ezek ugyanis messzemenõen kompenzálhatják, sõt
túlkompenzálhatják a negatív közvetlen hatásokat. A beruházó ország számára negatív
közvetlen hatásokat fõképp a következõ közvetett hatások ellensúlyozhatják:
– a külföldi beruházást gépek, alkatrészek, félkész termékek exportja kísérheti a beru
házó országból, ami ott munkahelyeket teremthet;
– a külföldi beruházás, amennyiben elõnyösen hat a befogadó ország gazdasági fejlõ-
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désére, olyan új értékesítési piacokat nyithat meg a beruházó ország elõtt, amelyek az
elõtt nem, vagy csak nagyon kevéssé álltak rendelkezésére. Ezzel is nõnek a munkahely
teremtési lehetõségei;
– a munkafolyamatok egy részének külföldre telepítése rendszerint költségcsökkentés
sel jár a beruházó számára (éppen ez a fõ célja), ami lehetõvé teheti a termelés kiszélesí
tését és ezzel új munkahelyek létrehozását;
– a külföldi leányvállalatok mûködésének irányítása és ellenõrzése megfelelõ appará
tust igényel az anyavállalatban vagy a vállalati központban. Ez is munkaerõt szív fel,
munkahelyeket teremt.
A felsorolt körülmények kapcsolatát a foglalkoztatás mértékével számos vizsgálat ta
núsítja. Így például több esettanulmány jelentõs kapcsolatot mutat ki az osztrák külföldi
közvetlen beruházások és az osztrák export, és ezen keresztül a foglalkoztatás alakulása
között (Altzinger [1999] 477. o.). Az is kiderül azonban a vizsgálatból, hogy a külföldi
közvetlen beruházások exportindukáló hatása – és így az ebbõl származó pozitív foglal
koztatási hatás is – esetenként csak átmeneti.
Egy Japánra vonatkozó kutatás szerint Japán külföldi direkt beruházásai 1991 és 1996
között – közvetlen hatásként – évente mintegy 1,3 millió munkahely megszûnésével jár
tak. Ezt azonban a közvetett hatások – elsõsorban a gépek és alkatrészek megnövekedett
exportja a külföldi leányvállalatok számára – képesek voltak ellensúlyozni, sõt a kutató
szerint a külföldi beruházásoknak jelentõs szerepe volt a japán munkahelyek
fennmaradásában (Legewie [1999] 42. o.).
A felsorolt pozitív kompenzáló hatások közül azonban éppen a legfontosabbak gyön
gülõ tendenciájúak. Az alacsony fejlettségû befogadó országban, gazdaságának a meg
erõsödésével az anyavállalattól származó importtal szemben – importhelyettesítés formá
jában – ellenállás bontakozik ki. A gépeket, alkatrészeket stb. az alacsony fejlettségû
országok igyekeznek maguk elõállítani. Ennek a foglalkoztatásra gyakorolt hatása empi
rikusan is nyomon követhetõ. Finnországban például az 1980-as évek végéig pozitív
kapcsolat állapítható meg a külföldi közvetlen beruházások és a belföldi foglalkoztatás
között. Az 1990-es években, amikor a külföldi leányvállalatok termelése kezdte helyette
síteni a hazait, ez megfordult (Altzinger [1999] 477. o.). Az alacsonyan fejlett ország
gazdasági megerõsödésével kedvezõbbekké válnak az ottani befektetési lehetõségek: kö
vetkezésképpen mérséklõdik a profit-visszaáramlás, és ezzel szûkül a munkahelyterem
tésnek ez a rendkívül fontos forrása a tõkét exportáló magasan fejlett országokban. Ezek
a folyamatok jelen vannak mindennapjaink valóságában. Így például Japán külföldi köz
vetlen beruházásainak pozitív összhatása a foglalkoztatásra – az elvégzett becslések sze
rint – 1992 óta erõsen csökken, és egyre inkább negatívba fordul át. A kutatók szerint
ebben egyrészt az importhelyettesítés kibontakozása játszik növekvõ szerepet – a japán
tulajdonú külföldi vállalatok egyre inkább helyben szerzik be a számukra szükséges ter
melõeszközöket. Másrészt az, hogy mind gyorsabban növekszik a külföldi japán terme
lésbõl származó japán import.
A magasan fejlett országok külföldi beruházásai okozta munkahelyveszteséget ellensú
lyozhatja a hozzájuk betelepült külföldi cégek munkahelyteremtése is. A valóságban azon
ban ez sem ilyen egyszerû. A betelepült cég esetenként belföldit szorít ki, és kevesebb
munkaerõt foglalkoztat, mint amennyit a kiszorított foglalkoztatott. Ez nemcsak maga
sabb termelékenységi színvonalának az eredménye, hanem abból is fakad, hogy gyakran
a megszokott külföldi beszállítóval dolgozik továbbra is.
Mint már szó volt róla, a külföldi közvetlen beruházások foglalkoztatási hatásáról több
becslés készült. Ezek eredménye rendkívül divergáló. Abban azonban szinte mindenki
egyetért, hogy ez a hatás ma még nem nagy. Nem is lehet az, mikor a fejlett országok
GDP-jüknek alig 2 százalékát fektetik be külföldön. A magas szintû európai munkanél-
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küliségnek tehát ez nem lehet a fõ oka. Biztosra vehetõ azonban, hogy ez a hatás, a
magasan fejlett országok számára negatív irányban növekedni fog, csökkenti a foglalkoz
tatást és növeli a munkanélküliséget.
Az empirikus vizsgálatok néhány eredménye
A külföldi közvetlen beruházások számszerû foglalkoztatási hatásáról kevés átfogó empiri
kus tanulmány készült. A vizsgálatok inkább csak egy-egy magasan fejlett beruházó ország
egy-egy ágazatára vagy vállalatára irányultak, egész országra vonatkozóak nagyon ritkán
és nagyon különbözõ szemléletben és eredménnyel. Így például az Egyesült Államokra
mint külföldi beruházóra vonatkozó több tanulmány pozitív foglalkoztatási egyenleget,
nettó munkahelynyereséget mutat ki, de léteznek ezzel ellentétes eredmények is. Egy, a
közvetett hatásokat is tekintetbe vevõ input-output alapú számítás szerint például 1977 és
1986 között az Egyesült Államokban körülbelül 3,3 millió munkahely szûnt meg külföldi
beruházások következtében, míg 600 ezer volt az Egyesült Államokban betelepült külföldi
vállalatok által létrehozott munkahelyek száma (Glichman–Woodward [1989]). Az ered
mény: nettó 2,7 millió munkahelyveszteség a tíz év alatt, elsõsorban az elektromosgép
iparban, a fémgyártásban és fémfeldolgozásban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
Egyesek szerint az Egyesült Államok külföldi közvetlen beruházásai azért jártak végül
is nettó munkahelyveszteséggel, mert a tõkejavak és a félkész termékek megnövekedett
exportja és a megnövekedett profit-visszaáramlás nem volt képes teljes mértékben kom
penzálni a hazai közvetlen foglalkoztatás csökkenését (Lee [1996]).
A Németországra vonatkozó vizsgálatok egy része – például a német Gazdaságkutató
Intézeté – jelentõs pozitív foglalkoztatási hatást tulajdonít a külföldi német beruházásoknak
(Altzinger [1999] 477. o.). Más kutatók arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy ha van is
negatív foglalkoztatási hatás, az csak kismértékû, a külföldi német beruházások gyors nö
vekedése nem káros a foglalkoztatásra (Henneberger [1996]). Ausztria külföldi beruházá
sai – több kutató véleménye szerint – enyhén pozitív, de legalábbis semleges foglalkoztatási
eredménnyel jártak (Altzinger [1999] 498. o.). Ez a szolgáltatóágazat külföldi beruházása
inak foglalkoztatási hatását is elemzõ osztrák vizsgálat a pénzintézetek, a kereskedelem és
a marketing esetében pozitív, míg a technikai szolgáltatások (tervezés, szerkesztés stb.)
esetében negatív foglalkoztatási hatást állapított meg (uo. 495. o.). Japán külföldi közvet
len beruházásai – mint már szó volt róla – 1991 és 1996 között, exportjának a visszaesése
és a megnövekedett import következtében, 1,3 millió munkahely megszûnésével jártak.
Ezt azonban a gépek és alkatrészek exportja a külföldi leányvállalatok számára körülbelül
ellensúlyozta (Legewie [1999]). Szakértõk körében van olyan vélemény, amely szerint a
külföldi befektetések negatív hatása a foglalkoztatás aggregált színvonalára csupán átmene
ti, hosszabb távon mind a beruházó, mind a befogadó ország számára pozitívvá válik.
Mint az eddigiekbõl is kiviláglik, arra a kérdésre, hogy hogyan hat a külföldi közvet
len beruházás a foglalkoztatás aggregált, globális szintjére akár a beruházó, akár a befo
gadó országokban, megnyugtató, biztos számszerû választ adni nem tudunk. Ez a hatás
ma még összességében kicsi, bár egy-egy földrajzi körzetre, iparágra, szakmára igen
nagy is lehet. Más tényezõk, így a lelassult növekedés, a mûszaki fejlõdés, a nõk munka
vállalási hajlandóságának a fokozódása, a munkapiacon végbemenõ intézményi változá
sok, a szakszervezetek meggyengülése stb. nagyobb mértékben „felelõsek” a magas eu
rópai munkanélküliségért. Nem kétséges azonban, hogy ennek a – magas fejlettségû
országokra nézve inkább negatív – foglalkoztatási hatásnak az erõsödése várható. Külö
nösen az importhelyettesítés kibontakozása és a profit-visszaáramlás mérséklõdése hat
ebben az irányban.
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A foglalkoztatottak képzettség szerinti összetételére gyakorolt hatás
A külföldi közvetlen beruházások természetesen nemcsak a foglalkoztatottak számára,
hanem összetételére is hatnak. Ezen belül kiemelkedõ szerepe van a képzettség (képzett
ségi szint) szerinti összetétel alakulásának.
A beruházó országok helyzete
A fejlett országok alapvetõen a munkaigényes, csupán alacsony képzettséget igénylõ
termelési, illetve munkafolyamatokat telepítik át az alacsonyan fejlett, alacsony bérû
országokba. Ezáltal csökken a képzetlen vagy alacsony képzettségû, és növekszik a ma
gasabban képzett dolgozók iránti kereslet a beruházó országban, megerõsítve ezzel az
alacsony bérû országokból származó importnövekedés hasonló hatását. (Az alacsony
képzettséget igénylõ termelési folyamatok kitelepítése úgy is felfogható, mint az ilyen
igényû munkahelyek exportja.) A munkaerõ képzettség szerinti keresletének ez az eltoló
dása – részben a külföldi beruházások következtében – az egy Svédország kivételével,
valamennyi magasan fejlett országban, így az Egyesült Államokban, Németországban,
Franciaországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában, Belgiumban, Ausztriában stb.
megállapítható (Baldwin [1994] 36. o.). Svédország némileg más utat járt, kevésbé tele
pített át munkaigényes folyamatokat az alacsony bérû országokba, így ott az egyszerû
munkafolyamatok nagy része „otthon” maradt, viszonylag nagyszámú munkahelyet kí
nálva a „kékgallérosok” számára (Blomström és szerzõtársai [1997] 1794. o.). Lehetsé
ges, hogy a rendkívül drága svéd munkaerõ ilyen felhasználása – a termelési költségek
növelésén és így a versenyképesség csökkentésén keresztül – végül is szerepet játszott a
svéd munkanélküliség gyors növekedésében az 1990-es évek közepén, végén.
A magasan fejlett országok – mint már szó volt róla – túlnyomó részben egymás
gazdaságába és nem az alacsonyan fejlettekbe ruháznak be. Itt a képzettségigényes ága
zatoké a fõszerep. Az olyan képzettségigényes iparágak, mint a mechanikus és az
elektromos gépek gyártása, a gyógyszeripar stb. különösen vonzza a külföldi tõkét. Az
itt foglalkoztatottak száma inkább növekvõ vagy legalábbis az ipar átlagánál lassabban
csökken. Ezzel azonban ritkán jön létre munkahely a textiliparból vagy a ruházati iparból
leépített dolgozók számára.
A beruházás az alacsony bérû, alacsony fejlettségû országokba ugyanakkor, amikor
csökkenti az alacsony képzettségû dolgozók iránti keresletet, növeli a magasan képzettek
irántit a beruházó országban. Azonban ez a keresletnövekedés napjainkban gyakran csak
relatív, csupán az alacsonyan képzett munkaerõ iránti kereslet alakulásához viszonyítva
áll fenn. (A magasan képzettek iránti kereslet kevésbé csökken, mint az alacsonyan kép
zettek iránti.) A munkanélküliség a magasan képzetteket is egyre inkább fenyegeti.
A befogadó ország helyzete
Annak ellenére, hogy a külföldi közvetlen beruházás során a fejlett országok fõképp a
képzettséget nem, vagy alig igénylõ termelési folyamatokat telepítik át az alacsony bérû
országokba, ez utóbbiakban is növekszik az iskolázottság iránti igény. Ugyanis ezek a
beruházások csupán a magas fejlettségû beruházó országok otthoni szintjéhez viszonyít
va támasztanak alacsony képzettségi követelményeket, de nem az alacsony fejlettségû
befogadó ország színvonalához képest. Végül is mind a beruházó, mind a befogadó
országban a képzettebb munkaerõ iránti kereslet nõ. Így például a nyolcvanas években –
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fõképpen összeszerelõ üzemek formájában – nagymennyiségû mûködõtõke áramlott az
Egyesült Államokból Mexikóba. Több vizsgálat szerint ez lényeges szerepet játszott a
képzettebb munkaerõ iránti mexikói kereslet növekedésében (Feenstra–Hanson [1996]
374. o.). Esetenként nem is a magasabb képzettségre, hanem csupán fegyelmezettebb,
alkalmazkodóbb munkásra van szükség, de a fegyelmet és az alkalmazkodást is elsõsor
ban az iskolában lehet megtanulni.
A képzettség iránti igényt növeli, hogy az alacsony fejlettségû országokba bevitt tech
nológia egyre bonyolultabbá, tudásigényesebbé válik. Itt azonban kölcsönhatás áll fenn:
a bevitt technológia bonyolultsága az ott rendelkezésre álló munkaerõ iskolázottságától is
függ. Fekete-Afrikába és a hasonló elmaradott térségekbe nem lehet olyan technológiát
bevinni, mint Délkelet-Ázsiába.
A képzettségi összetételre gyakorolt hatás szorosan összefügg a kitelepített ipar ágazati
szerkezetével. Az olyan nagy arányban alacsony képzettségû munkaerõt foglalkoztató
ágazatok, mint a textilipar, a ruházati ipar, a bõr- és cipõipar, már nagyrészt áttelepültek
az alacsonyan fejlett országokba. De az olyan legmodernebb iparágakból is, mint az
elektronikai ipar, a komputergyártás stb. kitelepítik a kevésbé képzettségigényes terme
lési folyamatokat. A fejlõdõ országok egy része azonban technikailag egyre bonyolultabb
feladatok ellátására, termékek önálló elõállítására képes, miközben a külföldi beruházá
sok növekvõ hányada a szolgáltatási szektort erõsíti. A legfejlettebb fejlõdõnek nevezett
országok rohamosan növelik iskolázottsági szintjüket, kitermelik saját – egyes területe
ken a „világszínvonalat” megközelítõ – értelmiségüket. A külföldi beruházásokkal nem
csak a gépek és a berendezések, hanem a tudás is beáramolhat, veszélyeztetve ezzel a
legfejlettebb országok tudásmonopoliumát. (Igaz, az agyelszívással ennek a tudásnak
egy jelentõs része megint visszakerül oda, ahonnan jött.)
Esetenként elõfordul az is, hogy a külföldi beruházás dekvalifikáló hatással van a
befogadó országra. Ez inkább csak a közepesen fejlett országokkal fordul elõ, ahol a
befogadó ország maga is jól képzett munkaerõvel rendelkezik. (Lásd az egyes magasan
fejlett országokból Magyarországra érkezõ bérmunkát. Ne tévesszen meg senkit, hogy a
hirdetésekben esetleg szakképzett varrónõket keresnek, valójában egészen primitív beta
nított munkákról van szó, ennek megfelelõ bérrel!)
Míg a külföldi közvetlen beruházásoknak a foglalkoztatottak számára gyakorolt hatása
– legalábbis a beruházó ország szempontjából – gyakran negatív, a foglalkoztatottak
képzettségi színvonalára gyakorolt hatása egyértelmûen pozitív: mind a beruházó, mind
a befogadó országban a képzettség növekedése irányában hat.
A külföldi közvetlen beruházás hatása a bérszínvonalra és a bérarányokra
A bérszínvonalra gyakorolt hatás
A mûködõtõke bérszínvonalra gyakorolt hatásáról is megoszlanak a vélemények. Az egyik
felfogás szerint az alacsonyan fejlett, alacsony bérû országokban megvalósuló külföldi
beruházások csökkentik a magasan fejlett beruházó ország bérszínvonalát, mivel lehetõvé
teszik, hogy a munkaadók a hazai magas bérû munkásokat alacsony bérû külföldiekkel
helyettesítsék. Ezt tekinthetjük közvetlen hatásnak. Ezen túlmenõen léteznek a beruházó
ország bérszínvonalát közvetve csökkentõ hatások is. Ebben a tekintetben is érvényes,
hogy az a tõke, amit külföldön fektetnek be, nem fektethetõ be „otthon”, nem segítheti elõ
az ottani termelékenységnövekedést, márpedig a bérszínvonal alakulása nagymértékben a
termelékenység alakulásának a függvénye. Ez lassítja az anyaországban a termelékenység
és a reálbérnövekedést is. A külföldi befektetés csupán fenyegetés formájában, tényleges
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megvalósulása nélkül is csökkentheti a béreket a beruházó országban: „Ha nem engedtek a
követeléseitekbõl, kivihetjük a gyárat oda, ahol sokkal alacsonyabbak a bérek.” Ez gyak
ran már önmagában is hat. A külföldi beruházás olyan fegyver, amit nem feltétlenül kell
elsütni ahhoz, hogy célba érjen. Ez a fenyegetettség nagyon gyengíti a szakszervezetek
tárgyalási pozícióit is, ami azután negatívan hat a bérszínvonalra.
Egyesek azt emelik ki, hogy a bérszínvonal csökkenését mérséklõ hatások is érvénye
sülnek. Mindenekelõtt az, hogy az alacsony fejlettségû országban befektetett tõke – hi
szen azért fektették ott be – gyorsabban térül meg, mintha azt magasan fejlett anyaor
szágban tették volna meg, ami – áttételeken keresztül, de – hozzájárul az anyaországi
bérek növekedéséhez. Végül is a külföldi közvetlen befektetések – az elvégzett számítá
sok szerint – eddig nem csökkentették számottevõen a beruházó országok bérszínvona
lát. (Az elvégzett becslések szerint ez 1990 és 1995 között mindössze 0,15 százalékot tett
ki. – Krugman [1996] 63. o.) Nagyon valószínû azonban, hogy a beruházások volumené
nek a további gyors növekedésével ez az érték nõni fog.
A másik felfogás szerint a külföldi közvetlen beruházás éppen hogy növeli a beruházó
ország bérszínvonalát. A külföldi tulajdonban lévõ vállalatok ugyanis magasabb béreket
fizetnek a hazaiaknál, ami növeli a többi vállalat bérszínvonalát is. Többek véleménye,
hogy a külföldi vállalatokban fizetett magasabb bér nagyrészt azzal függ össze, hogy
ezek a vállalatok az amúgy is magasabb bért fizetõ, az átlagosnál keményebb munkafel
tételekkel mûködõ, magasabb képzettségû dolgozókat foglalkoztató ágazatokban
koncentrálódnak. Valóban, a külföldi tulajdon önmagában ritkán jár magasabb bérrel.
Az alacsony fejlettségû, alacsony bérû ország bérszínvonalára gyakorolt hatásról álta
lános vélemény, hogy ebben a fõ szerepet a modern technológia és az ehhez kapcsolódó
korszerû ismeretek játsszák. Ezeknek az ismereteknek a terjedése – például a beszállító
kon, vagy a munkaerõ mozgásán keresztül – pozitívan hat a gazdaságfejlõdés egészére és
így a bérszínvonalra is.
A külföldi vállalatok magasabb bére egyes gazdasági ágakban növelõen hathat a bel
földi tulajdonú vállalatok bérszínvonalára, húzó hatást gyakorolhat. Ez azonban nincs
mindig így. Egy, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Venezuelában végzett vizsgá
lat szerint ez utóbbi két országban a külföldi tulajdonú vállalatok magasabb bére csak
közvetlenül növelte az átlagos bérszínvonalat, közvetve, a hazai tulajdonú vállalatok
bérszínvonalán keresztül, nem (Aitken és szerzõtársai [1995]). Ez annak tulajdonítható,
hogy ezekben az alacsonyabban fejlett országokban a két szféra gazdasági feltételei rend
kívül messze állnak egymástól (uo. 2. o.).
A bérarányokra gyakorolt hatás: az egyenlõtlenségek növekedése
Sok társadalomkutatót, szociológust, közgazdászt nyugtalanít, hogy szinte az egész vilá
gon két évtizede tart a jövedelemegyenlõtlenségek növekedése. E mögött mindenekelõtt
a képzettség szerinti bérkülönbségek növekedése húzódik meg. A magasan és alacsonyan
képzett, a képzett és a képzetlen dolgozó bére közötti távolság helyenként szakadékká
mélyült. Míg az 1970-es években az OECD-tagállamokban a béregyenlõtlenségek általá
ban csökkentek vagy változatlanok maradtak, addig az 1980-as években 17 tagállam
közül 12-ben nõttek (Baldwin [1994] 12. o.). Az egyenlõtlenség növekedésének a mérté
ke országonként különbözõ. Mint az 2. táblázat is mutatja, az Egyesült Államokban és
Nagy-Britanniában lényegesen nagyobb volt, mint Franciaországban vagy Japánban. Az
1990-es években a bérkülönbségeknek ez a növekedése szinte mindenütt meggyorsult.
A bérkülönbségek meggyorsult növekedése különbözõ, köztük országspecifikus okok
kal is magyarázható. Így például az Egyesült Államokban a magasan képzett munkaerõ-
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kínálatnak a lelassult növekedésével. Kiemelkedik azonban néhány közös ok. Így minde
nekelõtt a technikai fejlõdés, amely felértékeli a magas, és leértékeli az alacsony képzett
séget igénylõ munkát. Minden bizonnyal hozzájárul a bérkülönbségek növekedéséhez
egyes munkapiaci intézmények megváltozott mûködése is, elsõsorban a szakszervezetek
érdekérvényesítési képességének a gyengülése vagy az állami minimálbér-politika, amely
utóbbi az alacsonyan képzett dolgozók bérének alacsonyan tartásával igyekszik fékezni a
munkanélküliséget. Végül felvetõdik a globalizáció, ezen belül a nemzetközi kereskede
lem, de a külföldi közvetlen beruházások terjeszkedésének a „felelõssége” is.
Elsõ megközelítésben a probléma rendkívül egyszerûnek látszik. Mivel a külföldi köz
vetlen beruházás csökkenti a tanulatlan munka keresletét a magasan fejlett beruházó or
szágban, ugyanitt csökkenti a tanulatlan és növeli a képzett munka bérét, de ilyen irány
ban hat a mûködõtõkét befogadó alacsonyan fejlett országban is. Mint szó volt róla, azok
a termelõfolyamatok, amelyeket a magasan fejlett országból az alacsonyan fejlettbe tele
pítenek át, a magasan fejlettbõl tekintve ugyan kevéssé képzettségigényesek, az alacso
nyan fejlettek szemszögébõl azonban éppen fordítva, növelik a képzettség iránti igényt.
Ilyen módon az eredmény mindkét országban – a magasan és az alacsonyan fejlettben is
– a képzett munka iránti relatív kereslet és ezáltal relatív bérek növekedése lesz, a bér
egyenlõtlenségek a magasan és az alacsonyan fejlett országban is nõnek.
Nagyon ritka a bérkülönbségek okait elemzõ, illetve a külföldi közvetlen befektetések
ilyen hatásaira vonatkozó vizsgálat. A külkereskedelemrõl inkább esik szó. Egy szakér
tõi vizsgálat szerint az iparosodott országokban az 1980-as és az 1990-es években mutat
kozó bérszóródás mintegy 10-20 százaléka a külkereskedelemnek tulajdonítható
(Transformation [198] 22. o.). A bérkülönbségek növekedését a közepesen fejlett orszá
gokban többen azzal magyarázzák, hogy komparatív elõnyük ma már nem a tanulatlan,
hanem inkább a tanult munkán alapuló termékek exportjából fakad.
Egyes kutatók szerint a béregyenlõtlenségek alakulása nem egyik vagy másik ténye
zõ, hanem az ország egész gazdaságpolitikájának, ezen belül a képzettségigényes tech
nológia terjedésének a függvénye. Mivel ez utóbbi – különösen az alacsonyabb fejlett
ségû országokban – nagyrészt a külföldi közvetlen beruházások szélesedésén keresztül
valósul meg, ha közvetve is, ha áttételesen is, de érvényesül a külföldi beruházások
hatása. Feenstra–Harrison [1997] szerint Mexikóban 1975 és 1988 között a külföldi
közvetlen beruházások alakulása határozott pozitív korrelációt mutat a képzettséget
igénylõ munka keresletének és ennek megfelelõen relatív bérének az alakulásával.
Azokban a mexikói térségekben, amelyekben a külföldi közvetlen befektetések kon
centrálódtak, a képzett munka bérének a relatív növekedése több mint 50 százalékban
a külföldi közvetlen beruházások növekedésével magyarázható (Feenstra–Harrison
[1997] 371. o.).
Ha sok is a bizonytalanság a témakörben, annyi minden bizonnyal megállapítható,
hogy a külföldi közvetlen beruházások mind szélesebb köre nemcsak a munkanélkülisé
get növelheti, hanem a bér- és ezen keresztül a jövedelmi egyenlõtlenségeket is. Ez is a
társadalom legszegényebb, legnehezebb helyzetû rétegeit sújtja. Ma még – abszolút mér
tékkel mérve – kicsi ez a hatás, de növekvõ tendenciájú.
A perspektíva és a befogadó ország lehetõségei
A rendelkezésre álló információk korlátozottsága miatt sem vonhatunk le messzemenõ
következtetéseket a leírtakból. Néhány megállapítást azonban tehetünk. Az elsõ, hogy a
kérdéskör – különösen a magasan és az alacsonyan fejlett országok közötti beruházási
kapcsolatok problematikája – növekvõ jelentõségû. Bár teljes mértékben még ma is igaz,
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2. táblázat
A béregyenlõtlenségek alternatív módon mért nagysága négy országban, 1979–1990
Megnevezés

1979

1984

1987

1990

Férfiak
90/10
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Japán

1,23
0,88
1,19
0,95

1,36
1,04
1,18
1,02

1,38
1,10
1,22
1,01

1,40
1,16
–
1,04

90/50
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Japán

0,56
0,51
0,72
0,49

0,66
0,61
0,73
0,52

0,68
0,63
0,76
0,51

0,69
0,67
–
0,55

50/10
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Japán

0,67
0,37
0,47
0,47

0,70
0,43
0,45
0,50

0,69
0,47
0,46
0,50

0,71
0,49
–
0,50

Nõk
90/10
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Japán

0,96
0,84
0,96
0,78

1,16
0,98
0,93
0,79

1,23
1,02
1,00
0,84

1,27
1,11
–
0,83

90/50
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Japán

0,55
0,50
0,53
0,43

0,63
0,58
0,52
0,45

0,61
0,59
0,54
0,50

0,67
0,64
–
0,49

50/10
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Franciaország
Japán

0,41
0,34
0,44
0,35

0,53
0,41
0,41
0,34

0,63
0,43
0,46
0,34

0,61
0,47
–
0,35

Megjegyzés: A 90/10 a dolgozók 90 és 10 százaléka közötti bérkülönbség logaritmusát jelenti. A 90/50 és
az 50/10 hasonlóképpen értelmezendõ. A béregyenlõtlenségek mértéke az Egyesült Államokban, NagyBritanniában az órabérre, Japánban a havi bérre vonatkozik.
Forrás: Baldwin [1994] 13. o.

hogy a magasan fejlett országok legszívesebben magasan fejlett gazdaságba fektetnek be,
de az arányok változnak. Míg 1990-ben a fejlõdõ országok az egész beáramló külföldi
beruházás-állománynak csupán egyötödéhez jutottak, 1997-ben már közel egyharmadához
(UNCTAD [1998] XVIII.).
A második: valószínû, hogy a külföldi beruházások a jövõben inkább okoznak majd
munkahelyveszteséget a magasan fejlett országokban, mint eddig. Gyengülnek ugyanis
azok a folyamatok, amelyek ezeket a veszteségeket képesek ellensúlyozni, ilyen például

456

Falusné Szikra Katalin

a termelõberendezéseknek, alkatrészeknek, félkész termékeknek stb. a tõkekivitelt kísé
rõ exportja. Ezeket egyre inkább az alacsonyan fejlett, alacsony bérû országok is elõ
tudják állítani. Másrészt, mint már szó volt róla, az alacsonyan fejlett országok gazdasá
gának megerõsödésével feltehetõen, legalább is relatíve, mérséklõdik a profit-vissza
áramlás, és ezzel csökkennek a munkahelyek létesítésére rendelkezésre álló források a
magasan fejlett országokban. Mindennek egyes földrajzi körzetekben, ipar- vagy szol
gáltatási ágazatokban, szakmában igen súlyosak lehetnek a következményei.
Létezik olyan vélekedés, amely szerint a magasan fejlett országoknak különösebb oka
nincs a külföldi beruházásokkal kapcsolatos aggodalomra, mert feldolgozóiparuk zöme
már a tudás- és innovációintenzív ágazatokban helyezkedik el, és ezeket nem fenyegeti
az alacsony bérû országokba való áttelepítés. Ez tévedés. Tessék megnézni, hogy mire
képesek indiai, kínai stb. szakemberek! És mennyivel olcsóbban! Igaz, egyelõre inkább
az „agyakat” viszik ki. De nincs már messze az idõ, amikor mérlegre kerül: nem kifize
tõdõbb-e saját hazájukban dolgoztatni õket? Szûk területen ez már megkezdõdött. A
befogadó ország kulturális színvonalának a növekedése magasabb képzettséget igénylõ
munkafolyamatok kitelepítését is kifizetõdõvé tesz.
Persze nemcsak a beruházó ország munkahelyei veszélyeztetettek. A külföldi közvet
len beruházás a befogadó országban is szüntethet meg munkahelyeket. Mit tehet a befo
gadó ország annak érdekében, hogy ez csak korlátozott mértékben következzen be: a
beruházás a befogadó ország számára foglalkoztatási szempontból kedvezõ legyen, vagy
legalább is ne túl hátrányos?
Úgy tûnik, ha korlátozottan is, de vannak ilyen lehetõségek, néha több is, mint
gondolnánk. A külföldi közvetlen beruházás foglalkoztatási hatásait jelentõs részben
a munkaerõ képzettsége, képzettségi színvonala, az infrastrukturális helyzet, a mun
kapiaci feltételek, a jogrend stb. befolyásolják. Ezekre pedig a befogadó ország tud
hatni. Ez a munkapiac szabályozásánál kezdõdik. A munkaerõt nagyon megdrágító
vagy rugalmatlan szabályozás akadályozza a külföldi vállalatok munkahelyteremté
sét is. A külföldi tõkét egyrészt az országba kell vonzani és ott tartani, másrészt
esetenként munkaigényesebb megoldások választására ösztönözni. A gazdasági elszi
getelõdés, az autarkia, az általános protekcionizmus ebbõl a szempontból is a leg
rosszabb megoldás.
A nemzetközi fejlõdéssel való – csak hozzávetõleges – lépéstartás lehetetlen a külföldi
mûködõtõke részvétele nélkül. A szelektív piacvédelem, a gyenge iparágak erõs export
ösztönzéssel párosuló átmeneti védelme viszont eredményes lehet. Ezt támasztják alá a
kelet-ázsiai országok tapasztalatai is.
A külföldi tulajdonosokat néha szerzõdésben kötelezik bizonyos számú munkahely
létesítésére, elõírják a helyi beszállítók alkalmazásának a minimális arányát stb. Ez átme
netileg enyhítheti a helyi munkaerõ-felesleget, ugyanakkor azonban elijesztheti a poten
ciális beruházókat. A befogadó ország gazdaságpolitikája, iparpolitikája, kereskedelem
politikája, pénzügypolitikája stb. és ezek számos eleme külön-külön is hathat a külföldi
tõke beáramlására és vállalataik munkaerõ-politikájára. A fokozódó gazdasági integráció
nem jelentheti a nemzeti politika feladását.
A külföldi mûködõtõke beáramlásában a befogadó ország bérszínvonala még ma sem
elhanyagolható szerepet játszik. A nemzetközi cégek nemegyszer az alacsonyabb bér
miatt viszik át a termelést egyik alacsonyan fejlett országból a másikba. Az alacsonyabb
bér szerepe azonban csökkenõ. Ez következik már abból is, hogy a munkaköltség aránya
az összköltségeken belül egyre kisebb. Míg az 1970-es években ez még 25 százalékot tett
ki az OECD országokban, a kilencvenes években 5-10 százalékra süllyedt (Spar [1999]
64. o.). A képzettség felzárkózott a munkaerõ olcsóságának a szempontja mellé. A nem
zetközi tõke jól képzett munkaerõt keres olcsón.
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A globalizáció, ezen belül a külföldi közvetlen beruházások fokozódó térnyerése nega
tív foglalkoztatási következményekkel is jár, mind a beruházó, mind a befogadó ország
ra. Fel kell készülni az elhárításukra, vagy legalább is az enyhítésükre.
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