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1. Bevezetés 

 

A gazdasági globalizáció, a termelési és szolgáltatási tevékenység nemzetköziesedése a 

világgazdasági folyamatok egyik legmeghatározóbb tényezıjévé vált. A változások központi 

elemei a technológiai fejlıdés, a transznacionális vállalatok szerepének növekedése és a 

pénzügyi folyamatok korábban soha nem tapasztalt, dinamikus fejlıdése. A transznacionális 

vállalatok (TNC-k) esetében a komparatív és a kompetitív elınyök kihasználása határozza 

meg a lokalizációs döntéseiket. A TNC-k nemzetközi stratégiája szorosan összefügg a 

nemzetközi tıkeáramlásokkal, hiszen a külföldi mőködıtıke-befektetések (FDI) 80%-át ezen 

vállalatok hajtják végre. 

Mindezek hatására átértékelıdik a nemzetállamok szerepe is, aminek következtében a 

nemzetállam alatti és feletti térségi szintek is kiemelt jelentıségővé válnak a globalizációs 

folyamatokban. A transznacionális vállalatok lokalizációs döntéseit mégis az egyes 

nemzetgazdaságok között meglévı különbségek határozzák meg. A termelési tényezık 

közötti különbségek hatása a vállalati döntésekre és a tıkebefektetések mértékére az egyes 

ágazatok esetében jelentıs mértékben eltér. A tıkebefektetések erısödéséhez szükséges 

alapfeltételeket (például: gazdasági, politikai stabilitás, jogi és szabályozási háttér) egyre több 

nemzetgazdaság biztosítja. Szignifikáns különbség alakult ki azonban az állami 

gazdaságpolitikák és a beruházás-ösztönzı rendszerek jellemzıi között. Ezek a tényezık 

egyre nagyobb szerepet játszanak a vállalatok lokalizációs döntéseiben, ily módon az állam 

szerepe fokozatosan növekszik a tıkebefogadó képesség alakításában. 

A kutatás aktualitását indokolja, hogy a külföldi mőködıtıke-befektetések szerepe, 

jelentısége napjainkban egyre növekszik. Az Amerikai Egyesült Államok szerepe ebben a 

folyamatban megkérdıjelezhetetlen. Világgazdasági teljesítményéhez nagymértékben 

hozzájárulnak a transznacionális vállalatai és az általuk végrehajtott külföldi befektetések is. 

Megítélésem szerint az Egyesült Államok dominanciája a világgazdaság egészét tekintve, és 

különösen a tıkebefektetések terén, a pozitív hatások elismerése mellett, számtalan problémát 

generál. Ezen hatások a globalizáció következtében nem csak az amerikai nemzetgazdaságot 

érintik, hanem jelentıs hatással bírnak a világgazdaság egészére. Mindebben kiemelt szerepe 

van a pénzügyi folyamatoknak, a nemzetközi tıkeáramlásoknak és a transznacionális 

vállaltoknak is. Bár a 2008-ban megkezdıdött világgazdasági válság már nem tartozik az 

értekezés tárgyához, mégis kiválóan példázza a negatív hatások átterjedését más 

nemzetgazdaságok területére. A válság elmélyülésében jelentıs szerepe volt az Egyesült 
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Államok transznacionális vállalatainak, termeléscsökkenésük, tıkekihelyezéseik visszaesése 

rendkívül érzékenyen érintették az amerikai FDI befogadó országait. Sıt az amerikai 

gazdasági teljesítmény visszaesése a világgazdaság egészére kihatott. Mindez megítélésem 

szerint alátámasztja a releváns témaválasztást. 

 

2. Célkitőzések 

 

Az értekezés legfontosabb célkitőzése az USA tıkeexportjának komplex bemutatása, 

vagyis idıbeli, területi, ágazati és komponensenkénti aspektusból is elemzi az amerikai 

mőködıtıke-kihelyezést. A vizsgálatokban jelentıs szerepet kap az átalakulási folyamatok 

értékelése és a változásokat befolyásoló tényezık kimutatása is. 

A kutatás célja: 

• annak kimutatása, hogy miként változik az Egyesült Államok súlya, szerepe a világszintő 

tıkeexportálási folyamatokban. Mivel a transznacionális vállalatok a legjelentısebb 

tıkekihelyezık, ezért a kérdés vállalati szintő megközelítése is elıtérbe kerül. Vagyis 

kiemelt kérdés az is, hogy az amerikai vállalatok dominanciája hogyan változik az egyes 

vállalati mutatók alapján. 

• az Egyesült Államok mőködıtıke-befektetésének idıbeli vizsgálatával kimutatni, hogy a 

világgazdasági, világpolitikai, valamint a jelentıs nemzetgazdasági változások hogyan 

befolyásolják az amerikai tıkeexportot. 

• feltárni, hogy az amerikai mőködıtıkének mely térségek, országok lesznek a célpontjai. 

Milyen tényezık befolyásolják a különbözı térségek tıkevonzási képességét? A fogadó 

országok milyen elınyökkel rendelkeznek, illetve az adott országok kormányai milyen 

eszközökkel élnek, hogy FDI vonzó potenciáljukat növeljék? 

• a tıkeexport ágazati megoszlásának elemzése is. Egyrészt vizsgálom, hogy van-e 

szignifikáns különbség a világszintő és az Egyesült Államok esetében kimutatható ágazati 

megoszlás között. Másrészt van-e eltolódás a tıkeexport terén az egyes ágazatok között? 

• Az amerikai külföldi mőködıtıke-befektetések komponensek szerinti elemzése. Az FDI 

komponensek (törzstıke állomány, reinvesztáció, vállalaton belüli hitelezés) változásainak 

vizsgálata napjainkban még kevésbé kutatott téma.  
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3. Alkalmazott módszerek és adatforrások 

 

Az értekezés összefoglalja a nemzetközi tıkeáramlásokkal kapcsolatos azon elméleti 

eredményeket, melyek segítségével értékelhetıek az Egyesült Államok tıkebefektetéseinek 

sajátos elemei. A disszertációban elsısorban a fı irányvonalak ismertetésére kerül sor, hiszen 

az utóbbi években a külföldi mőködıtıke-befektetések elemzése a nemzetközi és a hazai 

empirikus és elméleti kutatásokban is kiemelt vizsgálati terület lett. 

A kutatás során kvantitatív módszerek alkalmazására is szükség volt. Az elemzések 

alapját egy idıbeli, területi, ágazati és komponensek szerint összeállított adatbázis képezi. Az 

USA FDI értékei esetében (stock és flow mutatóknál egyaránt) az Amerikai Egyesült 

Államok Gazdaságelemzı Hivatalának (Bureau of Economic Analysis) adatai alapján 

állítottam össze az adatbázist. Az elemzések jelentıs részéhez a flow típusú mutatókat 

használtam fel. Az idıbeli és ágazati jellemzık esetében a világszintő tendenciákkal vetettem 

össze az amerikai tıkebefektetések alakulását. A világ egészére vonatkozó 

összehasonlításoknál az ENSZ UNCTAD által publikált World Investment Report statisztikai 

adatállományát használtam fel. A Magyarországra vonatkozó vizsgálatoknál az adatok 

forrását a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa jelentette. A vállalati szinten megjelenı 

tendenciák kimutatásához a Fortune Magazin Global 500 rangsorát és a World Investment 

Report vállalati adatbázisát használtam. Az elemzés során az adatok és az adatokból számított 

mutatók mennyiségi és megoszlási jellemzıinek értékelését végeztem el (területi és ágazati 

koncentrációs mutató, Pearson-féle korrelációs mátrix). A beruházások lokalizációját 

befolyásoló tényezık feltárása esetében többváltozós lineáris regressziós modellt 

alkalmaztam. 

 

4. Kutatási eredmények és következtetések 

 

1. A disszertációban elvégzett vizsgálatok alapján igazolható hogy az USA mőködıtıke-

befektetéseinek dominanciája kimutatható ugyan, de jelentısége fokozatosan csökken a 

világszintő FDI tendenciák esetében. Ezt a csökkenést az FDI outflow és outward stock 

adatok, az amerikai TNC-k és az Outward Performance Index alapján is igazoltam. A 

stock adatok elemzése alapján 1980-2007 között az USA részesedése a világ 

tıkeexportjából a felére esett vissza (39,3%-ról 17,9%-ra). Az amerikai transznacionális 

vállalatok számának csökkenése a világ legjelentısebb vállalatainak rangsorában 
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szignifikáns összefüggésben áll az FDI terén kimutatott változásokkal. A Global 500 

rangsorában és a WIR ranglistákon egyaránt csökkent az amerikai vállalatok száma. 

Szintén csökkenı tendencia jellemzi az Egyesült Államokat az Outward FDI 

Performance Index alapján. Az Egyesült Államok részarányának csökkenése mellett 

kimutatható, hogy a világszintő tıkekihelyezési folyamatokban egyre több 

nemzetgazdaság vesz részt, mely a korábbi jelentıs exportır országok részarányának 

csökkenését is eredményezheti. Mindezek hatására egy komplex, összetett világgazdasági 

szerkezet kialakulása feltételezhetı, melyben különösen az FDI alapján a centrum-

periféria relációk átértékelıdnek.  

 

2. Az Egyesült Államok tıkeexportjának idıbeli vizsgálata esetében jól érzékelhetı, hogy a 

flow típusú adatok erısen reagálnak a világgazdasági folyamatok alakulására. A két 

olajválság (1973, 1979) és az 1982-es világgazdasági recesszió idıszakában is erıteljesen 

csökkent az FDI flow értéke. Jelentıs hatással vannak azonban az amerikai tıkeexportra 

a hazai és az importáló nemzetgazdaságok államainak döntései is. A legnagyobb mértékő 

visszaesést az amerikai FDI outflow terén ugyanis nem a gazdasági recessziós 

folyamatok okozták. Az állam szerepének fokozott jelentıségére hívja fel a figyelmet, 

hogy 2004-ben egy munkahelyteremtést ösztönzı törvényt fogadtak el az Egyesült 

Államokban (American Job Creation Act, 2004), melynek következtében az osztalékot 

terhelı adót 35 %-ról 5,3%-ra csökkentették. A törvény hatására a leányvállalatok 2005-

ben kiemelkedıen magas osztalékot fizettek ki az anyavállalatnak – sokszor többet, mint 

az adott leányvállalat évi nyeresége volt. Ez egyrészt kiemelten hangsúlyozza a TNC-k 

szerepét a tıkebefektetési folyamatokban, másrészt rávilágít arra, hogy a transznacionális 

vállalatok és a nemzetállam kapcsolatrendszerének alakulása jelentıs mértékben 

módosíthatja a tıkeáramlási folyamatokat  

 

3. A területi változások az Egyesült Államok mőködıtıke-exportja terén a vállalatok 

lokalizációs döntéseivel szoros összefüggésben állnak. A területi elmozdulásokat ugyanis 

nagymértékben befolyásolja, hogy a vállalati expanzió mely térségeket, 

nemzetgazdaságokat érinti erısebben. Ebben a folyamatban kiemelt szerepe van az egyes 

térségek, országok tıkevonzó potenciáljának. Napjainkban a termelési tényezık 

mennyisége és minısége mellett az állam által nyújtott kedvezmények is jelentıs 

mértékben hozzájárulnak a tıkevonzási potenciál javításához. 
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• Az Egyesült Államok tıkeexportjának döntı többsége a fejlett európai országok 

területén koncentrálódik. A térség dominanciáját tekintve csökkenés nem mutatható 

ki, az amerikai tıkének 1966-2007 között átlagosan 40-60%-a lokalizálódott e 

területen. A transzatlanti kapcsolatok dominanciája az FDI tendenciák alapján 

egyértelmően igazolható. Az amerikai vállalatok expanziója kiemelkedı jelentıségő a 

térségben, számtalan regionális, logisztikai központ kiépítésére került sort. A 

fogyasztóképes kereslet megléte a piacorientált befektetések létrehozásának kedvez, de 

emellett a hatékonyságnövelı és stratégiai beruházások aránya is kimagasló. A fejlett 

európai országokon belül a lokalizációs folyamatok esetében az egyes 

nemzetgazdaságok szerepe is átalakult (Németország és Franciaország tıkevonzó 

képessége csökkent, a Benelux államok és Írország azonban dinamikusan növelte 

részesedését a térségbe irányuló amerikai tıkebefektetésekbıl).  

• A közép-, kelet- és délkelet-európai térségben lezajlott politikai és gazdasági 

átalakulási folyamatok következtében az európai térségbe irányuló tıkebefektetések 

keletre való eltolódása kimutatható ugyan, de ennek mértéke minimális. A térség 

országai az 1990-es évek elıtt nem szerepeltek az amerikai tıke célterületei között, 

azóta fokozatosan növekszik az FDI outflow értéke, de napjainkban is mindössze 2-

3%-kal részesednek az USA tıkeexportjából.  

• Az USA tıkebefektetésében Latin-Amerika az 1960-1970-es években, a fejlıdı 

térségeket tekintve, a legvonzóbb befektetési területnek számított. Az 1980-as évek 

elején csökkent a kihelyezett amerikai tıke mennyisége, sıt néhány esztendıben 

(1981-83) tıkekivonásra is sor került! Az 1980-as évek végére azonban az 

összamerikai befektetésekbıl a térség részesedése kimagaslóvá vált, elérte a 25-35%-

ot. Vagyis az USA befektetéseinek közel 1/3-a ebbe a térségbe érkezett. Azóta a 

növekvı flow értékek mellett fokozatosan csökkenı részesedés jellemzi a térséget (az 

ezredforduló után 10-15%). Napjainkban a fejlıdı térségek közül a dél- és, délkelet-

ázsiai térség rendkívül komoly versenytársnak bizonyul az FDI vonzás tekintetében.  

• Az újonnan iparosodó fejlıdı országok (Newly Industrialized Countries – NIC), 

valamint Kína és India tıkevonzó képessége dinamikusan növekszik. Az Egyesült 

Államok tıkeexportjának az 1960-as években mindössze 2%-a koncentrálódott ezen 

országokban, 2007-re azonban már 13%-os részesedéssel jellemezhetıek. Ha a NIC 

országok és Kína, India befektetési adatait összesítjük, akkor az amerikai vállalatok 

terjeszkedési súlypontjának keleti irányú elmozdulása vitathatatlan. 
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• Afrika esetében a flow adatok minimális növekedése ugyan kimutatható, de a 

befektetett tıke mennyisége rendkívül erıteljesen fluktuál. Ez arra vezethetı vissza, 

hogy egy-egy TNC jelentısebb befektetése is kimagasló növekedést eredményezhet 

(például az ExxonMobil befektetései a kıolaj-szektorban). A kontinens még 2007-ben 

is csupán 1%-kal részesedett az amerikai mőködıtıe-befektetésekbıl.  

 

4. Az Egyesült Államok mőködıtıke-befektetéseinek ágazati sajátosságai esetében 

kimutatható, hogy az 1990-es évek elején az amerikai tıkeexport mindössze 5%-a 

koncentrálódott a primer szektorban. Az ezredforduló után azonban az Egyesült Államok 

dinamikusan növelte befektetéseit a kitermelı ágazatokban, így a szektor részaránya 10% 

közelébe került. Az amerikai kıolaj-stratégia célkitőzésének megfelelıen a befektetések 

ágazaton belüli megoszlását tekintve kiemelt jelentıséggel bír a szénhidrogén-bányászat 

(különösen a kıolaj kitermelés). A szekunder szektor esetében a tıkevonzás terén 

jelentıs visszaesés mutatható ki. Az 1990-es évek elején az amerikai vállalatok 

tıkebefektetéseinek még a  felét ebben az ágazatban koncentrálódott. Az ezredfordulóra 

azonban már csak 20%-os részesedés jellemzi az ipari tevékenységet. Ez részben tükrözi 

a világgazdasági folyamatok alakulását is, hiszen a tercier szektor erısödése más 

gazdasági mutatók esetében is kimutatható. A szekunder szektoron belül a 

tıkebefektetések leginkább a gépipari és a vegyipari ágazatokban koncentrálódnak. Az 

amerikai befektetések is a tercier szektor irányába tolódnak el. Már 1990-ben is 45% volt 

a szektor részesedése az USA FDI értékébıl, az ezredforduló utáni idıszakban pedig a 

részarány 70% körüli értéket ér el.  

Az egyes szektoroknak a részarányát azonban erısen befolyásolja, hogy a szolgáltató 

szektoron belül kiemelt és egyre növekvı jelentısége van a holding vállalatoknak. A 

holdingok tevékenysége statisztikailag a tercier szektorhoz tartozik, viszont a rajtuk 

keresztül befektetésre kerülı tıke sok esetben a szekunder szektort érinti. Ez a folyamat 

arra a rendkívül fontos jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy az FDI outflow értékébıl a 

szekunder szektor aránya az ágazati befektetések esetében valószínőleg jóval nagyobb, 

mint az a statisztikai adatok alapján kimutatható! Hiszen a jelenlegi ágazati besorolás 

következtében a ténylegesen az iparban realizálódó befektetések a holdingok tıkevonzó 

képességét emelik meg. Hasonló indokok miatt a lokalizáció értelmezésének átértékelése 

is indokolttá vált. A korábban említett statisztikai problémák következtében bizonyos 

országok, térségek szerepe sokkal jelentısebb lehet az FDI adatok alapján, mint a 
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tényleges termelı, szolgáltató tevékenység terén. Kiváló példa Hollandia vagy 

Luxemburg esete, melyek hatalmas mértékő amerikai tıkét vonzanak, de ennek jelentıs 

része ún. „áthajózó” (trans-shipped FDI) tıkebefektetésnek minısül. 

 

5. Az Egyesült Államok tıkeexportjának komponensenkénti vizsgálata alapján igazolható, 

hogy az FDI komponensek közül a reinvesztáció szerepe válik dominánssá az Egyesült 

Államok tıkekihelyezésében. Megállapítható, hogy a törzstıke állományának erısödése 

is jellemzı az amerikai befektetésekre, de a reinvesztáció esetében még markánsabb a 

növekedés. Ennek következtében az utóbbi években a reinvesztáció vált az FDI 

legfontosabb összetevıjévé. A disszertációban felvázolt vizsgálatokkal igazolható, hogy 

az anyavállalat országának gazdasági recessziója idején a leányvállalatoknál helyben 

keletkezett profit jelentıs részét kivonja a cég. Az állam adópolitikájában, beruházás-

ösztönzı rendszerében bekövetkezı változások is rendkívül erısen hatnak e komponens 

alakulására. A kimagasló reinvesztációs adatok arra utalnak, hogy az adott évben (területi 

vizsgálatoknál az adott térségben) magas a leányvállalatok bevétele, az anyavállalat a 

jövıben is kedvezı befektetési lehetıséget lát a térségben, ezért a repatriálás helyett a 

helyben keletkezett profit újrabefektetésére törekszik. 
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