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Celem artyku³u jest prezentacja wyników analizy zdolnoci konkurencyjnej gospodarki Wêgier przy u¿yciu najnowszych danych statystycznych Wêgierskiego Centralnego Urzêdu Statystycznego obejmuj¹cych lata 19952002
oraz na podstawie konsultacji z pracownikami Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Budapeszcie. W badaniu przyj¹³em konkurencyjnoæ
kraju na poziomie sektorów, bran¿ na rynku miêdzynarodowym, dlatego badanie dotyczy wp³ywu BIZ na miêdzynarodow¹ konkurencyjnoæ wêgierskiego przemys³u przetwórczego, ze szczególnym uwzglêdnieniem dwóch bran¿
wg kodyfikacji NACE: (DL) produkcji urz¹dzeñ elektrycznych i optycznych
oraz (DM) produkcji sprzêtu transportowego, które to bran¿e w latach 90. by³y
priorytetowymi sektorami polityki rz¹dowej. Gospodarka Wêgier nieprzypadkowo obrana zosta³a jako cel analizy, gdy¿ restrukturyzacja oraz sukces
w zakresie wzrostu konkurencyjnoci dokona³ siê na Wêgrzech za spraw¹
zorientowanych eksportowo projektów inwestycyjnych sfinansowanych
g³ównie przez kapita³ obcy.

1. Wprowadzenie

Konkurencyjnoæ w ekonomii klasycznej i neoklasycznej wi¹¿e siê z wymian¹ rynkow¹, gdzie posiadanie tej cechy przynosi okrelone korzyci.
M. E. Porter [1990] jako pierwszy zauwa¿y³, ¿e przemys³y b¹d przedsiêbiorstwa mog¹ byæ konkurencyjne, jeli rodowisko gospodarcze i polityka rz¹du
wspieraj¹ innowacyjnoæ przedsiêbiorstw oraz wp³ywaj¹ na mo¿liwoci osi¹gania zysków. W diamencie Portera, konkurencyjne rodowisko przedsiêbiorstw, bran¿ kszta³towane jest poprzez politykê rz¹du, szansê oraz wp³yw
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rodowiska miêdzynarodowego biznesu. Wp³yw tego ostatniego czynnika widoczny jest na gruncie gospodarki m.in. w postaci nabywania udzia³ów
w przedsiêbiorstwach krajowych przez kapita³ zagraniczny. Powody inwestowania przez kapita³ obcy w gospodarkê narodow¹ opisuje teoria lokalizacji,
sprowadzona przez J. H. Dunninga do eklektycznego paradygmatu OLI (Ownership, Localisation, Internalisation ) [Dunning, 2001]. Wskazuje ona ró¿norodne obszary przyczyn rozmieszczania aktywnoci gospodarczej w przestrzeni geoekonomicznej. W myl paradygmatu, wystêpowanie bezporednich inwestycji zagranicznych1 (BIZ) uzale¿nione jest od trzech warunków:
posiadania przez dane przedsiêbiorstwo przewag w³asnociowych, op³acalnoci umiêdzynarodowienia posiadanej w³asnoci oraz zaistnienia przewag
lokalizacyjnych, sk³aniaj¹cych do umiejscowienia produkcji w danym, innym
ni¿ kraj macierzysty, pañstwie. BIZ mo¿e byæ rozumiany jako czynnik wp³ywaj¹cy na wyniki gospodarki, a tym samym jako czynnik wp³ywaj¹cy na jej
konkurencyjnoæ, b¹d te¿ obecnoæ BIZ wskazuje na konkurencyjnoæ gospodarki jako miejsca lokalizacji.
We wspó³czesnej gospodarce wiatowej, gospodarka narodowa na drodze
do rozwoju, by osi¹gn¹æ wysoki poziom produkcji opartej na zaawansowanej
technologii i kapitale ludzkim, potrzebuje wyspecjalizowanych inwestycji
i innowacyjnoci [Fageberg, 1996]. Niezaprzeczalnie, to wielkie korporacje
zagraniczne i miêdzynarodowe s¹ istotnym ród³em wiedzy, technologii, inwestycji oraz dostêpu do rynków. W warunkach liberalizacji przep³ywów
handlowych i kapita³owych BIZ szybciej integruje dan¹ gospodarkê z miêdzynarodowym ³añcuchem produkcyjnym, co trwale podtrzymuje zdolnoæ konkurencyjn¹. Zgodnie z teori¹ lokalizacji, nap³yw BIZ ma przynieæ optymalizacjê w zakresie struktury produkcji, dokonaæ najlepszego z mo¿liwych podzia³u pracy pomiêdzy krajami, zapewniæ wiêksz¹ zyskownoæ sektora krajowego poprzez rozwój wspó³pracy i zwiêkszenie stopnia zaawansowania technologicznego oraz zdobycie nowych umiejêtnoci, a tak¿e poprawiæ efektywnoæ zaspokajania potrzeb spo³ecznych. Aby tak siê sta³o, potrzebny jest efekt
zewnêtrzny nap³ywu BIZ w postaci rozprzestrzeniania siê wiedzy i technologii (spillover)2. Brak tego efektu mo¿e prowadziæ do dualizmu gospodarczego,
powstania luki technologicznej pomiêdzy sektorem przedsiêbiorstw krajowych a przedsiêbiorstwami kontrolowanymi przez zagranicê.
Konkurencyjnoæ kraju na poziomie makroekonomicznym to konkurencyjnoæ uto¿samiana nie tylko z wynikami kraju w handlu zagranicznym, ale
1 Bezporednie inwestycje zagraniczne (BIZ) definiowane s¹ jako inwestycje, które przynosz¹ zarz¹dzanie (i kontrolowanie) podmiotem gospodarczym rezyduj¹cym w jednej gospodarce
przez podmiot gospodarczy rezyduj¹cy w innej gospodarce oraz jednoczenie poci¹gaj¹ za sob¹
d³ugoterminow¹ relacjê odzwierciedlaj¹c¹ d³ugookresowe zainteresowanie akcjonariusza obc¹ jednostk¹, za: FDI Policies for Development: National and International Perspectives, World
Investment Report 2003, UNCTAD, New York and Geneva 2003, s. 231. Ucilaj¹c tê definicjê,
w ujêciu statystycznym BIZ oznacza, ¿e kapita³ zagraniczny jest w posiadaniu co najmniej 10%
udzia³ów przedsiêbiorstwa zlokalizowanego w danej gospodarce krajowej.
2 Zob. [Brzozowski, Kubielas, 2003].
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równie¿ zyskownoæ i mo¿liwoci adaptacyjne przedsiêbiorstw zlokalizowanych w danej gospodarce oraz wywieranie wp³ywu przez pañstwo na rodowisko konkurencyjne przedsiêbiorstw oraz bran¿ i sektorów, gdzie toczy siê
walka konkurencyjna. Najbardziej popularna, akademicka definicja Miêdzynarodowego Instytutu Zarz¹dzania i Rozwoju (IMD), wydawcy zestawienia
najbardziej konkurencyjnych gospodarek wiata The World Competitiveness
Yearbook, precyzuje, ¿e

konkurencyjnoæ krajów jest polem wiedzy ekonomicznej analizuj¹cej fakty i polityki,
które kszta³tuj¹ zdolnoæ kraju do tworzenia i utrzymywania rodowiska podtrzymuj¹cego wiêksz¹ kreacjê wartoci (value) dla przedsiêbiorstw zlokalizowanych w kraju
oraz wiêksze powodzenie (prosperity) obywateli3.
Konkurencyjnoæ gospodarki jest zatem d³ugookresow¹ zdolnoci¹ do sprostania miêdzynarodowej konkurencji, zdolnoci¹ do skutecznej adaptacji do
zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych oraz zdolnoci¹ osi¹gania trwa³ego,
zrównowa¿onego i zyskownego rozwoju gospodarczego. Klasyfikuj¹c poszczególne wymienione zdolnoci, wyró¿niæ mo¿na cztery rodzaje zdolnoci konkurencyjnej gospodarki narodowej [Trabold, 1995, s. 182; Hunya, 2000, s. 3]:
1) zdolnoæ do przyci¹gniêcia dzia³alnoci gospodarczej i inwestycji z zagranicy;
2) zdolnoæ do sprzeda¿y w warunkach miêdzynarodowej konkurencyjnoci;
3) zdolnoæ do dostosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków miêdzynarodowych;
4) zdolnoæ do osi¹gania zysków.
Ka¿dy z wymienionych obszarów zdolnoci konkurencyjnej gospodarki zostanie scharakteryzowany pod kontem wp³ywu BIZ. Ze wzglêdu na to, ¿e poszczególne obszary zdolnoci s¹ odpowiedzialne tak¿e za pojawienie siê b¹d
przyspieszenie nap³ywu BIZ, dokonany zostanie pomiar tych zdolnoci za
pomoc¹ odpowiednich mierników, przy wykorzystaniu metodologii zaczerpniêtej z pracy Hunya [2000], Impact of foreign direct investment on the international competitiveness in CEE manufacturing .

2. Zdolnoæ wêgierskiej gospodarki do przyci¹gniêcia
dzia³alnoci gospodarczej i inwestycji z zagranicy

Zdolnoæ do przyci¹gniêcia dzia³alnoci gospodarczej i inwestycji z zagranicy wyra¿a siê polityk¹ prywatyzacji maj¹tku narodowego, rz¹dow¹ polityk¹
inwestycyjn¹, zastosowanymi zachêtami, programami oraz instrumentarium
wobec kapita³u zagranicznego. Miarami tej zdolnoci s¹: formy nap³ywu kapita³u, rozmiar rocznych inwestycji i nap³ywu skumulowanego BIZ, stopieñ za-

3 Przyp. Garelli S., Competitiveness of Nations: The Fundamentals , The World Competitiveness Yearbook 2004, IMD International Real World. Real Learning, Lausanne, Switzerland,
2004, s. 730.
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anga¿owania BIZ w poszczególnych sektorach gospodarki oraz udzia³ BIZ
w liczbie firm, zatrudnieniu, kapita³ach w³asnych przedsiêbiorstw, przychodach ze sprzeda¿y, eksporcie i inwestycjach.
Pod wzglêdem nap³ywu BIZ Wêgry zajmuj¹ szczególne miejsce w regionie.
Wêgierska gospodarka w latach 19921997  w pierwszym okresie transformacji i pocz¹tkowym stadium integracji gospodarczej z rynkiem Unii Europejskiej  przyci¹gnê³a ponad jedn¹ czwart¹ kapita³u zagranicznego, który
nap³ywa³ do regionu Europy rodkowej i Wschodniej. £¹cznie do koñca 2003
roku nap³ynê³o na Wêgry ponad 42,9 miliarda USD, co stanowi 16,3% skumulowanych inwestycji zagranicznych w regionie i sytuuje Wêgry na drugiej pozycji
po Polsce. Mniej optymistycznie przedstawia siê natomiast struktura nap³ywu
BIZ, gdzie od 1996 roku notowany jest wzrost udzia³u po¿yczek wewn¹trzfirmowych, generuj¹cych tym samym zad³u¿enie, a maleje udzia³ aportów rzeczowych. Jest to niekorzystna tendencja, zwa¿ywszy, ¿e udzia³ po¿yczek wewn¹trzfirmowych w nap³ywie BIZ w 2001 roku osi¹gn¹³ prawie 60% [World Investment Directory, 2003]. Niemniej jednak, Wêgry nadal s¹ atrakcyjnym miejscem lokalizacji dla inwestorów zagranicznych w regionie, o czym wiadczy
relatywnie wysoki udzia³ w nap³ywie BIZ od pocz¹tku obecnego stulecia. Na
koniec 2003 roku, bior¹c pod uwagê wielkoæ skumulowanego BIZ na jednego
mieszkañca wynosz¹c¹ 4241 USD, Wêgry znalaz³y siê na drugim miejscu po
Estonii. Skumulowany nap³yw kapita³u zagranicznego na Wêgry na koniec
2003 roku stanowi³ prawie 52% PKB, jest to wzglêdnie wysoki odsetek w odniesieniu do pozosta³ych pañstw regionu. Dlatego kwestia wp³ywu BIZ na konkurencyjnoæ wêgierskiej gospodarki jest kwesti¹ kluczow¹.
Tabela 1.

Nap³yw BIZ do wybranych pañstw regionu Europy rodkowej i Wschodniej w latach
19922003 (w % do ca³ego regionu, w 2003 roku w milionach USD oraz w 2003 roku
na jednego mieszkañca w USD)
Kraj/Region 1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003 2003
1997
w mln per
rednioUSD capita
w USD
rocznie
Czechy
11,3 15,2 23,8 18,1 21,4 27,2 12,3 2 583 253
Estonia
1,6
2,4
1,2
1,4
2,1
0,9
4,2 891 660
Litwa
0,9
3,8
1,8
1,4
1,7
2,3
0,9 179
52
£otwa
2,0
1,5
1,3
1,5
0,6
1,2
1,7 360 155
Polska
25,0 26,2 27,4 34,0 21,7 13,2 20,1 4 225 111
S³owacja
2,0
2,9
1,6
7,0
6,0 13,2
2,7 571 106
S³owenia
1,4
0,9
0,4
0,5
1,4
5,1
0,9 181
92
Wêgry
25,4 15,7 12,5 10,0 14,9
9,1 11,8 2 470 244
Region EiW 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20 970 

ród³o: World Investment Report 2004 [2004, s. 371]; Population 2003, World Development Indicators database [2004].
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Wêgry dosyæ wczenie rozpozna³y potrzebê zagranicznych inwestycji, gdy¿
mo¿liwoæ inwestowania na Wêgrzech istnia³a ju¿ od 1972 roku. By³ to czynnik sprzyjaj¹cy wzajemnym kontaktom zarówno wêgierskich przedsiêbiorstw
pañstwowych, jak i samych Wêgrów, z zagranicznymi partnerami i korporacjami miêdzynarodowymi. Jednak¿e dopiero liberalizacja dzia³alnoci gospodarczej i handlowej maj¹ca miejsce po 1988 roku oraz zagwarantowane
legislacyjnie szersze otwarcie na kapita³ zagraniczny (ustawa XXIV/1988),
daj¹ce m.in. mo¿liwoæ swobodnego wywozu zysków oraz od 1992 roku mo¿liwoæ posiadania 100% udzia³u, wzmocnione dodatkowo zachêtami inwestycyjnymi, ulgami i zwolnieniami podatkowymi z preferencj¹ dla kapita³u
zagranicznego, spowodowa³o odejcie od powi¹zañ z zagranic¹ typu joint ventures w kierunku przejêcia wêgierskich przedsiêbiorstw przez korporacje
zagraniczne i miêdzynarodowe. ¯aden sektor nie by³ zamkniêty dla BIZ.
W 1994 roku, wraz z zawieszeniem normatywnych ulg podatkowych dla przedsiêbiorstw zagranicznych, firmy zagraniczne zyska³y narodowe traktowanie.
Oddzielne ustawodawstwo dla BIZ sta³o siê zbyteczne.
Tabela 2.

Skumulowany nap³yw BIZ w wybranych pañstwach regionu Europy rodkowej i Wschodniej
(w latach: 1995, 2000, 2002 i 2003 w % do ca³ego regionu; na koniec roku 2003 w milionach
USD, na jednego mieszkañca w USD, w % do PKB)
2003
2003
Kraj/Region
1995
2000
2002
2003
2003
skumulo- skumulo- skumulowane wane per wane w %
do PKB
capita
w USD
w USD
Czechy
18,6
15,7
16,8
15,6
41 033
4022
48,0
Estonia
1,7
1,9
1,9
2,5
6511
4823
77,6
Litwa
0,9
1,7
1,7
1,9
4960
1436
27,2
£otwa
1,6
1,5
1,2
1,3
3320
1430
35,1
Polska
19,8
24,8
21,0
19,8
52 125
1365
24,9
S³owacja
2,0
2,7
3,4
3,9
10 248
1904
31,5
S³owenia
4,5
2,1
1,8
1,6
4290
2184
15,6
Wêgry
28,6
16,5
15,7
16,3
42 915
4241
51,8
Region EiW 100,0
100,0
100,0
100,0 263 270
796
23,7

ród³o: World Investment Report 2004 [2004, s. 379380, 409410]; Population 2003, World Development Indicators database [2004].

Do pónych lat 90. prywatyzacja by³a g³ówn¹ si³¹ stoj¹c¹ za nap³ywem BIZ
na Wêgry. Na Wêgrzech mielimy do czynienia z dwiema falami prywatyzacji.
Pierwsza zakoñczy³a siê w 1993 roku, wówczas Wêgry korzysta³y z przewagi
pierwszego wchodz¹cego. Udzia³ prywatyzacji w nap³ywie BIZ ogó³em wynosi³ w latach 19911993 redniorocznie 38% [Investment Policy , 2003, s. 11].
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Powodem tak du¿ego udzia³u by³a polityka prywatyzacyjna pañstwa, g³ównie
w drodze kapita³owej, faworyzuj¹ca zagranicznych inwestorów strategicznych, co mia³o byæ kotwic¹ unowoczenienia gospodarki Wêgier. Druga fala
prywatyzacyjna mia³a miejsce w latach 19951999. Pionierska prywatyzacja
sektorów strategicznych sprawi³a, ¿e rednioroczny udzia³ prywatyzacji
w nap³ywie BIZ ogó³em wzrós³ w latach 19951998 do poziomu 50,5%. Obecnie, pomimo zakoñczenia procesu prywatyzacji de facto w 2000 roku, notowany w ostatnich latach wzrost nap³ywu BIZ wiadczy o istnieniu wci¹¿ du¿ego
potencja³u atrakcyjnoci lokalizacyjnej. Ostatecznie, cech¹ charakterystyczn¹ wêgierskiej struktury w³asnoci jest dominacja kapita³u zagranicznego.
O ile w 1992 roku w³asnoæ zagraniczna by³a w posiadaniu 10,9% ogó³u gospodarki, to w 2002 roku wskanik ten wynosi³ ju¿ 39,65%, wyprzedzaj¹c w³asnoæ
krajow¹ prywatn¹ (38,1%) [The Hungarian , 2003].
Rozbudowana i z kosmetycznymi zmianami konsekwentnie realizowana
w latach 90., niezale¿nie od zmian rz¹du, polityka przyci¹gania zagranicznych inwestorów, bez faworyzacji kraju nap³ywu, by³a jedn¹ z najbardziej
atrakcyjnych w regionie, a zarazem najbardziej systemow¹. Konsekwentnie,
choæ z przerwami, wcielany program rozwoju parków przemys³owych na
Wêgrzech, a tak¿e programy rozwoju: klasterów przemys³owych, centrów
logistycznych, centrów badañ i rozwoju oraz specjalnych stref ekonomicznych, przy wsparciu finansowym przez pañstwo, przyczyni³y siê do wzglêdnej
obfitoci zagranicznych inwestycji typu greenfield. Szczególn¹ rolê w przyci¹gniêciu tego typu inwestycji odegra³ rz¹dowy program przemys³owych
i handlowych stref wolnoc³owych, specjalnego obszaru wydzielonego na terenie Wêgier4. Program ten zosta³ od 1994 roku wsparty legislacyjnie mo¿liwoci¹ nabycia przez inwestora zagranicznego prawa w³asnoci do nieruchomoci niezbêdnej do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz od 1995 roku liberalizacj¹ prawa dewizowego. Polityka promocji przemys³owych stref wolnoc³owych by³a g³ównym narzêdziem wêgierskiej polityki proeksportowej.
Obszar ten traktowany jako zagranica pod wzglêdem regu³ celnych i dewizowych, z mo¿liwoci¹ prowadzenia ksiêgowoci we w³asnej walucie inwestora,
umo¿liwia³ prowadzenie produkcji na nieoclonych i nieob³o¿onych podatkiem od wartoci dodanej maszynach i materia³ach. Z tego programu korzysta³y g³ównie firmy zagraniczne, przede wszystkim montownie z przeznaczeniem na eksport, które w ramach jednego przedsiêbiorstwa mog³y zak³adaæ
kilka stref. Wejcie Wêgier w 1997 roku do Paneuropejskiej strefy kumulacji
sprawi³o, ¿e g³ównym kierunkiem wymiany handlowej stref wolnoc³owych
sta³a siê Europa. Istotnoæ tych stref odzwierciedla fakt, ¿e w 2002 roku generowa³y one 46% wêgierskiego eksportu, prawie podwajaj¹c eksport ogó³em,
oraz przynosi³y nadwy¿kê handlow¹ w wysokoci 5,4 mld USD. G³ówn¹ grup¹
eksportow¹ stref wolnoc³owych jest grupa maszyn, urz¹dzeñ i rodków trans4 Wspomniana ustawa z 1988 roku da³a mo¿liwoæ zagranicznym firmom zak³adania w³asnych stref handlu wolnoc³owego.
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portu (SITC 7), której udzia³ w 2002 roku wyniós³ 87%, przy osi¹ganej dla tej
grupy nadwy¿ce handlowej 5,1 mld USD. Dzia³alnoæ stref ma decyduj¹cy
wp³yw zarówno na wyniki, jak i strukturê ogólnego eksportu Wêgier, zwiêkszaj¹c konkurencyjnoæ wêgierskiej oferty eksportowej. Za spraw¹ stref wolnoc³owych, szczególny wzrost obj¹³ sektory przetwórstwa o wysokiej wartoci
dodanej, zdominowane przez kapita³ zagraniczny, a zatem produkcjê: maszyn
elektrycznych, sprzêtu telekomunikacyjnego, sprzêtu RTV i AGD, maszyn
biurowych, sprzêtu komputerowego oraz sektorów redniej technologii: samochodowego i silnikowego. Oddzielenie czêci przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê w strefach wolnoc³owego handlu doprowadzi³o równie¿ do szybkiego
rozpoznania problemu dualizmu gospodarczego i kwestii braku po³¹czenia
przedsiêbiorstw w nich dzia³aj¹cych z krajowym sektorem ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw. Zmiana tego zachowania poprzez politykê pañstwa okaza³a
siê w minionym okresie niezwykle trudna. Wejcie do Unii Europejskiej spowodowa³o w³¹czenie tych stref do systemu celnego Wêgier.
Rz¹dowa polityka proeksportowa wyznacza³a równie¿ strategiczne sektory przemys³u dla gospodarki, na które nakierowane by³y zachêty: m.in. produkcja samochodów i czêci zamiennych, produkcja sprzêtu RTV i AGD oraz
produkcja sprzêtu i wyposa¿enia medycznego oraz od koñca lat 90.: produkcja komputerów, sprzêtu biurowego oraz urz¹dzeñ elektronicznych i telekomunikacyjnych. W przypadku inwestycji du¿ej skali, we wskazanych sektorach wysokiej technologii, inwestorzy otrzymywali równie¿ subsydia rz¹dowe
oraz mo¿liwoæ negocjowania pakietu zachêt i ulg podatkowych. W rezultacie, pod wzglêdem wielkoci skumulowanego BIZ na koniec 2002 roku najwiêkszy udzia³ mia³y grupy: DL  produkcja urz¹dzeñ elektrycznych
i optycznych (9,3%) oraz DM  produkcja sprzêtu transportowego (11%), przy
46-procentowym udziale BIZ w wêgierskim przetwórstwie ogó³em. Dla tych
sektorów odpowiedni rynek zbytu jest wiêkszy ni¿ wêgierski, dlatego przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w tych sektorach operowa³y g³ównie w strefach wolnoc³owych.
Innym instrumentem wsparcia rozwoju produkcji eksportowej by³y celowe ulgi podatkowe (do 50% nale¿nego podatku) udzielane inwestorom-eksporterom i uzale¿nione od zrealizowania okrelonego pu³apu eksportu. Nie
by³a to jedyna forma ulg podatkowych. Polityka podatkowa wobec przedsiêbiorstw na Wêgrzech od drugiej po³owy lat 90. by³a i wci¹¿ jest jedn¹ z najbardziej atrakcyjnych w regionie. Od 1995 roku przedsiêbiorstwa p³aci³y 18-procentowy podatek od zysków, jeden z najni¿szych wed³ug miêdzynarodowych
standardów5 oraz 20-procentowy rycza³towy podatek od dywidend, przy pe³nej mo¿liwoci transferu zysków. Atrakcyjnoæ podatkowa wyra¿a³a siê równie¿ systemem ulg i zachêt podatkowych siêgaj¹cych od 50% do 100% redukcji podatku, zale¿nie od wielkoci zainwestowanego kapita³u, wzrostu przychodów ze sprzeda¿y ponad okrelony pu³ap b¹d wielkoci zwiêkszenia za5
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Od 2003 roku zmniejszony do 16%; Por. [The World Competitiveness , 2004].
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trudnienia. Czêæ z przyznawanych zachêt dotyczy³a regionów ogarniêtych
bezrobociem. Do systemu ulg centralnych dochodzi³y jeszcze ulgi regionalne
w podatku dochodowym, rozporz¹dzenia rz¹du dotycz¹ce bezporedniej pomocy publicznej dla okrelonego celu inwestycyjnego przyznawane równie¿
firmom zagranicznym oraz bezzwrotne dotacje. Jednak¿e, z uwagi na niewystarczaj¹c¹ iloæ kapita³u w posiadaniu sektora przedsiêbiorstw krajowych
oraz wymagan¹ d³ugoæ okresu realizacji inwestycji, na programach tych najbardziej skorzysta³y firmy zagraniczne.
Obok programów wspierania rozwoju inwestycji, od 1997 roku rz¹d wprowadzi³ program promocji innowacyjnoci, dziêki któremu przedsiêbiorstwa
z siedzib¹ na Wêgrzech mog³y w drodze konkursu ubiegaæ siê o dop³aty do
inwestycji b¹d odpisy od podatku zwi¹zane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, uzale¿nione od wartoci inwestycji, zatrudnienia okrelonej liczby miejscowych pracowników, d³ugoci okresu prac oraz zapewnienia
dostêpu danej ga³êzi przemys³u do najnowszych rozwi¹zañ technicznych. Od
2000 roku, Plan Széchenyiego przyznawa³ dodatkowo subwencje w zakresie
tworzenia regionalnych centrów handlowych oraz regionalnych centrów
zarz¹dzania korporacji miêdzynarodowych, a tak¿e wsparcie inwestycji
w parkach przemys³owych, szczególnie przy budowie uniwersyteckich parków przemys³owych (do 100% pokrycia kosztów).
Tabela 3.

Udzia³ BIZ przedsiêbiorstw przetwórstwa w g³ównych wskanikach ekonomicznych Wêgier
w latach 19952002 (w % do ogó³u przedsiêbiorstw przetwórstwa)
Wyszczególnienie Liczba firm Zatrudnienie Kapita³y w³asne Wartoæ dodana brutto Sprzeda¿
2002 rok
Przetwórstwo
9,6
43,6
77,6
65,7
71,6
DL
11,3
66,8
90,7
78,3
88,4
DM
18,5
62,2
97,0
86,9
91,7
Gospodarka ogó³em
8,1
25,0
53,5
43,3
46,8
2002 rok (% zmiana udzia³u wzglêdem 1995 roku)
Przetwórstwo
29,4
26,0
33,6
54,2
57,4
DL
8,9
27,2
49,9
31,8
33,9
DM
12,3
65,4
63,6
27,6
15,8
Gospodarka ogó³em 37,2
4,6
49,9
32,4
30,0
ród³o:
[2004].
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By³o to zatem rozbudowane instrumentarium zarówno proeksportowe,
proinwestycyjne, jak i proinnowacyjne, którego ostatecznym skutkiem jest
wysoki udzia³ BIZ w poszczególnych wskanikach gospodarczych Wêgier. Mimo pozornie niewielkiej liczby BIZ, zauwa¿alny jest wysoki stopieñ penetraekonomia 14
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cji gospodarki przez kapita³ zagraniczny, co ma miejsce szczególnie w badanych bran¿ach. Przedsiêbiorstwa z udzia³em BIZ w grupach DL i DM generuj¹ równie¿ najwiêkszy udzia³ w zatrudnieniu (ponad 60%), kapita³ach w³asnych przedsiêbiorstw (90%97%), wartoci dodanej brutto (78%86%) oraz
przychodach ze sprzeda¿y (88%91%), nadreprezentuj¹c nie tylko ca³¹ gospodarkê, ale i sektor przetwórstwa ogó³em. Wed³ug danych z 2002 roku, olbrzymia luka pomiêdzy przedsiêbiorstwami z udzia³em BIZ a pozosta³ymi firmami wystêpuje równie¿ w zakresie inwestycji w przetwórstwie (71% pochodzi
od przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ) oraz w eksporcie ogó³em (83% pochodzi
od BIZ). W zestawieniu porównawczym lat 19952002, zatem od momentu rozpoczêcia zmasowanej produkcji i ekspansji eksportowej przedsiêbiorstw
z udzia³em BIZ, w badanych grupach DL i DM w zakresie udzia³u w: kapita³ach w³asnych, wartoci dodanej brutto, sprzeda¿y i zatrudnieniu, dokona³
siê wzrost. Natomiast spadkowi udzia³u w liczbie przedsiêbiorstw, przy
wzrocie liczby firm z udzia³em BIZ w badanym okresie, towarzyszy³o zwiêkszenie liczby krajowych przedsiêbiorstw tych bran¿. Dlatego, o ile przedsiêbiorstwa z udzia³em BIZ w przetwórstwie w latach 19952002 zwiêkszy³y
zatrudnienie o 95 tys., a ca³e przetwórstwo zyska³o tylko 66,6 tys. nowych
miejsc pracy, o tyle przedsiêbiorstwa z udzia³em BIZ w badanych grupach DL
i DM, zwiêkszaj¹c zatrudnienie w tym okresie o 72,3 tys. pracowników, wp³ynê³y na wzrost zatrudnienia we wszystkich przedsiêbiorstwach tych dwóch
bran¿ o 82,4 tys. wiadczy to o wzrocie wspó³pracy z sektorem krajowych
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. rednie wynagrodzenie miesiêczne pracowników zatrudnionych w przedsiêbiorstwach z udzia³em BIZ w tych dwóch
grupach w badanym okresie kszta³towa³o siê 1216% powy¿ej redniej dla
wszystkich przedsiêbiorstw i by³o nieznacznie ni¿sze ni¿ analogiczny wskanik dla przetwórstwa ogó³em (125%).
W rozbiciu regionalnym zauwa¿alny jest, mimo zastosowanej gamy rodków koryguj¹cych nap³yw BIZ oraz instrumentów s³u¿¹cych przeciwdzia³aniu pog³êbianiu siê peryferyzacji zacofanych gospodarczo regionów Wêgier,
brak diametralnej zmiany w zakresie geograficznego zró¿nicowania poziomu
rozwoju gospodarczego. Tylko pó³nocno-zachodnia czêæ Wêgier, wokó³ Budapesztu oraz od stolicy w kierunku granicy z Austri¹ i S³owacj¹, dowiadczy³a wzrostu i rozwoju. Wed³ug danych na koniec 2002 roku, regiony: Wêgry
rodkowe, rodkowe Zadunaje oraz Zachodnie Zadunaje przyci¹gnê³y a¿
83,2% skumulowanych BIZ, a liczba przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ wynios³a
w tych regionach ³¹cznie 77% ogólnej liczby krajowej. W konsekwencji,
udzia³ tych regionów w tworzeniu PKB wyniós³ w 2002 roku 64,4%. W regionach tych, w porównaniu z pozosta³¹ czêci¹ kraju, najmniejsza jest równie¿
stopa bezrobocia.
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3. Zdolnoæ wêgierskiej gospodarki do sprzeda¿y w warunkach
miêdzynarodowej konkurencyjnoci

Zdolnoæ do sprzeda¿y w warunkach miêdzynarodowej konkurencyjnoci,
czyli zdolnoæ do sprzeda¿y i eksportu, mierzona jest udzia³em w g³ównych
rynkach eksportowych i ich rozwojem.
W przetwórstwie w 2002 roku tylko dwie bran¿e wykaza³y zdecydowany
wzrost sprzeda¿y ogó³em w stosunku do 1992 roku i okaza³y siê nimi priorytetowe sektory polityki rz¹dowej z lat 90.  DL (wzrost 17-krotny) i DM (odpowiednio 9,5-krotny). Zdolnoæ do przekszta³ceñ strukturalnych badanych
bran¿ wêgierskiego przetwórstwa okaza³a siê zatem wysoka. Sta³o siê to za
spraw¹ nap³ywu BIZ poszukuj¹cych mo¿liwoci generowania korzyci skali
produkcji, gdzie poród przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ wzrost ten notowany
w 2002 roku wzglêdem 1995 roku by³ w grupie DL 14-krotny, natomiast dla DM
7,3-krotny. Fakt ten ilustruje równie¿ porównanie sprzeda¿y sektora przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ na jednego zatrudnionego w odniesieniu do sprzeda¿y pozosta³ych przedsiêbiorstw na jednego zatrudnionego. Wskanik ten
dla ca³ego przetwórstwa stanowi³ w 2002 roku prawie 325,3% (przy 264,5% dla
ca³ej gospodarki), wskazuj¹c na olbrzymi¹ lukê w zakresie mierzonej w ten
sposób produktywnoci. Jak nale¿a³o siê spodziewaæ, przepaæ ta jest najwiêksza w badanych grupach DL i DM, gdzie najwy¿sz¹ produktywnoæ
osi¹ga grupa DM ze wskanikiem 668% sprzeda¿y per capita ogó³u przedsiêbiorstw. Jednoczenie, pomimo nieustaj¹cego wzrostu sprzeda¿y, zauwa¿alny jest w obu badanych grupach spadek tego wskanika, zw³aszcza dla grupy
DM z kulminacji w 1999 roku, kiedy to kszta³towa³ siê na poziomie 901%.

Tabela 4.

Sprzeda¿ przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ na jednego zatrudnionego w % do sprzeda¿y
pozosta³ych przedsiêbiorstw w przetwórstwie na jednego zatrudnionego
Kod 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sektor, bran¿a
D 157,9 171,3 201,9 217,9 234,6 229,1 320,3 325,3 Przetwórstwo
przemys³owe
DL 175,7 237,8 404,8 393,7 408,5 335,0 444,1 377,8 Produkcja urz¹dzeñ
elektrycznych
i optycznych
DM 632,1 611,1 564,7 774,0 901,2 809,9 707,7 668,1 Produkcja sprzêtu
transportowego
179,1 192,0 229,5 236,9 250,9 245,6 265,7 264,5 Gospodarka ogó³em
ród³o:
[2004].
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O konkurencyjnoci powy¿szych sektorów wiadczy nie tyle skala i dynamika produkcji sprzedanej, ile fakt, ¿e grupy te w sposób szczególny przesz³y
test miêdzynarodowej konkurencyjnoci. Analizuj¹c dynamikê sprzeda¿y na
eksport w przetwórstwie w 2002 roku, badane grupy ponownie okaza³y siê byæ
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grupami najwiêkszego wzrostu, który w przypadku bran¿y DL, w stosunku do
1992 roku, by³ prawie 39-krotny, dla grupy DM za odpowiednio 12-krotny.
Prym wiod³y tu g³ównie strefy wolnoc³owe oraz zlokalizowane w nich inwestycje typu greenfield. Zdolnoci dostosowawcze przedsiêbiorstw z udzia³em
BIZ, przy wspó³udziale proeksportowej polityki wêgierskiego rz¹du, okaza³y
siê wysokie. Tak wysoka dynamika wzrostu w badanych grupach wp³ynê³a
równie¿ na strukturê towarow¹ wêgierskiego eksportu oraz jego wyniki w poszczególnych grupach towarowych. Najwa¿niejszymi towarami eksportowymi Wêgier w 2002 roku by³y: rodki transportu i czêci do nich (18% ogó³u eksportu), w tym pojazdy silnikowe (13%)  a zatem grupy towarowe reprezentuj¹ce bran¿ê DM oraz urz¹dzenia telekomunikacyjne (17,9%), maszyny elektryczne (8,7%), maszyny i urz¹dzenia (7,3%), komputery i maszyny biurowe
(7,1%)  reprezentuj¹ce bran¿ê DL. Za spraw¹ dzia³alnoci przedsiêbiorstw
z udzia³em BIZ Wêgry w 2002 roku by³y eksporterem netto w grupach: pojazdy
silnikowe (nadwy¿ka 2,6 mld USD), maszyny elektryczne (401 mln USD), komputery i sprzêt biurowy (327 mln USD) oraz urz¹dzenia telekomunikacyjne
(78 mln USD).
Zestawienie udzia³u wêgierskiego eksportu w zewnêtrznym imporcie Unii
Europejskiej na przestrzeni lat 19902002 ukazuje wzrost udzia³u wêgierskiej oferty eksportowej w rynku unijnym z 0,8% do 2,6%, a dok³adniej skalê
ekspansji przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ na tym rynku. Od 1995 roku udzia³
BIZ w eksporcie na rynek unijny wzrós³ z 53,2% do 86,1% w 2002 roku, przy
osi¹ganym od 1997 roku dodatnim bilansie handlowym. Wzrost ten dokonywa³ siê w znacznej mierze dziêki ekspansji eksportowej przemys³owych stref
wolnoc³owych, których udzia³ w eksporcie na rynki unijne od 1998 roku oscylowa³ wokó³ 86%, równie¿ przynosz¹c dodatni bilans handlowy w handlu
z Uni¹. Zarówno dzia³alnoæ stref wolnoc³owych, jak i przedsiêbiorstw
z udzia³em BIZ, stanowi³a przez prawie ca³y badany okres motor rozwoju
wêgierskiego eksportu. Dopiero rok 2001 zmieni³ proeksportowy kierunek
i gospodarka przesz³a na rozwój stymulowany wzrostem popytu wewnêtrznego i sztucznym podtrzymywaniem koniunktury.
W rozbiciu na poszczególne grupy towarowe kierowane na rynek unijny,
silnie nadreprezentowana jest grupa towarowa maszyn, urz¹dzeñ i rodków
transportu (SITC 7), generuj¹ca w 2002 roku 65,4% eksportu na ten rynek.
W latach 19972002, w badanych podgrupach SITC 7, najwiêkszy wzrost
udzia³u wêgierskiego eksportu w unijnym imporcie zewnêtrznym dokona³ siê
w bran¿y samochodowej (DM)  przy uzyskiwanym dodatnim saldzie handlowym. O ile jeszcze w 1990 roku udzia³ badanych grup DL i DM by³ bliski zeru6,
o tyle ekspansja eksportowa BIZ spowodowa³a, ¿e dokona³o siê przejcie
w kierunku towarów o wy¿szej wartoci dodanej, wysoko zaawansowanych
technologicznie, kosztem zmniejszenia udzia³u pozosta³ych towarów przetworzonych. Finansowanie tej oferty eksportowej odby³o siê g³ównie poprzez
6
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M.in. za spraw¹ regulacji COCOM, które ostatecznie zosta³y zniesione w 1992 roku.
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firmy z udzia³em BIZ. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e w produkcji generatorów energii elektrycznej (SITC 71) Wêgry s¹ drugim najwiêkszym eksporterem na rynek Unii Europejskiej po Stanach Zjednoczonych. Oznacza to
w³¹czenie Wêgier za pomoc¹ przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ do europejskiego ³añcucha produkcji i zbytu, stanowi¹c zarazem d³ugookresow¹ determinantê zdolnoci konkurencyjnej gospodarki Wêgier.
Tabela 5.

Udzia³ grup wêgierskiego eksportu o najwiêkszym udziale w imporcie zewnêtrznym UE
w latach 19902002 (w %)
Grupa SITC
1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002/
(UE 12)
1997
Udzia³ wêgierskiego
eksportu w imporcie
zewnêtrznym UE
0,8
1,7
2,1 2,3
2,1
2,4
2,6 152,9
(71) Generatory energii
elektrycznej i wyposa¿enie
do nich
0,2
8,0 10,2 9,7
8,3
9,4 10,3 128,8
(76) Sprzêt
telekomunikacyjny, do
przetwarzania dwiêku
i obrazu, telewizyjny
0,2
4,2
5,3 5,0
5,4
7,4
8,1 192,9
(75) Maszyny biurowe
i komputery
0,0
1,6
2,3 3,2
3,3
2,8
2,9 181,2
(752) Sprzêt komputerowy 0,0
2,1
3,0 4,2
4,6
4,1
4,1 195,2
(77) Urz¹dzenia
elektroniczne
0,9
3,0
3,1 3,4
2,8
3,5
4,2 140,0
(78) Pojazdy drogowe
0,2
2,2
2,7 4,3
4,9
5,8
5,4 245,5
(781) Samochody osobowe 0,0
1,5
2,0 4,3
5,5
6,5
5,5 366,7

ród³o: External and intra-European Union trade  Statistical Yearbook, Data 19582000 [2001,
s. 6171]; External and intra-European Union trade [2003, s. 7587].

Ekspansja eksportowa przedsiêbiorstw BIZ odby³a siê g³ównie w kierunku rynku Unii Europejskiej, co wymusi³o wysok¹ jakoæ oferty eksportowej.
Szczególnie nadreprezentowany jest tutaj rynek niemiecki, w 2002 roku
przedsiêbiorstwa z udzia³em BIZ wysy³a³y na ten rynek 37% swojego eksportu. Gospodarka wêgierska tym samym jest bardzo czu³a na wahania koniunkturalne w Niemczech. Wystêpuj¹ce w latach 20012004 os³abienie gospodarek samej Unii, a przede wszystkim gospodarki Niemiec, która jeszcze
nie wesz³a w stan o¿ywienia, oznacza zdolnoæ do poprawy pozycji konkurencyjnej wêgierskiej gospodarki w najbli¿szych latach.
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4. Zdolnoæ wêgierskiej gospodarki do dostosowania siê do
zmieniaj¹cych siê warunków miêdzynarodowych

Zdolnoæ do dostosowania siê, do adaptacji mierzona jest szybkoci¹ zachodz¹cych zmian specjalizacji produkcyjnej i eksportowej, zmian strukturalnych w kierunku wy¿szej wartoci dodanej, wy¿szego zaawansowania
technologicznego produktów, które to zmiany prowadz¹ do wy¿szych zysków.
W wêgierskiej strukturze przemys³u w latach 19952002 zasz³y zasadnicze
zmiany. Bran¿e DL i DM zwiêkszy³y swój udzia³ w produkcji wytworzonej
brutto przemys³u ogó³em odpowiednio z 4,0% do 24,5% (DL) i z 4,9% do 13,1%
(DM) i by³y to grupy o najwiêkszym wzrocie udzia³u. Zmiany te dokona³y siê
przy znacz¹cym udziale przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ, gdy¿ obie bran¿e
w badanym okresie nadreprezentowa³y ca³e przetwórstwo pod wzglêdem
nap³ywu BIZ.

Tabela 6.

Zmiany w strukturze wêgierskiego eksportu ogó³em oraz eksportu BIZ w latach 199519972002
(wg grup SITC, w %)
Ogó³em
Maszyny,
Towary
Rok Produkty spo¿ywcze, Surowce Paliwa,
(2 + 4) noniki przetworzone urz¹dzenia i rodki
napoje, wyroby
energii (3) (5 + 6 + 8 + 9) transportu (7)
tytoniowe (0 + 1)
Eksport wêgierski ogó³em
1995
20,3
5,5
3,2
45,4
25,6
100,0
1997
4,2
3,3
9,6
40,9
42,0
100,0
2002
3,0
2,0
7,5
35,5
52,0
100,0
Eksport BIZ
1995
21,2
37,6
0,2
27,0
13,9
100,0
1997
9,1
3,1
0,3
30,3
57,2
100,0
2002
4,4
1,1
1,8
27,6
65,0
100,0
ród³o:
M

Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv 2002

, pliki: t103.xls, t109.xls [2003];

ûködõ Tõke Magyarországon 19952002, plik: fejezet1.xls [2004].

A Külföldi

Wzrost znaczenia bran¿ DM i DL w strukturze wêgierskiego eksportu odzwierciedla zwiêkszenie udzia³u grupy towarowej SITC 7 z 25,6 % w 1995 roku
do 52% w 2002 roku, przy spadku pozosta³ych grup, przede wszystkim towarów przetworzonych. Grupa ta przynosi w 2002 roku dodatnie saldo handlowe
zarówno w handlu ogó³em (0,6 mld USD), jak i w wymianie handlowej z rynkiem Unii Europejskiej (5,9 mld USD). Analiza wykazuje osi¹gniêcie tego
sukcesu dziêki przedsiêbiorstwom z udzia³em BIZ, gdzie przemiany struktury towarowej eksportu dokona³y siê szybciej i w sposób bardziej wyrany
w kierunku grup o wy¿szej wartoci dodanej.
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5. Zdolnoæ wêgierskiej gospodarki do osi¹gania zysków

Najlepszym miernikiem zdolnoci do osi¹gania zysków na poziomie sektora czy przedsiêbiorstwa jest, wed³ug G. Hunya [2000], stopa zyskownoci przemys³u b¹d przedsiêbiorstwa.
Dokonuj¹c zestawienia udzia³u korporacji niefinansowych kontrolowanych przez zagranicê stosuj¹cych równoleg³e ksiêgowanie, o sprzeda¿y netto
ponad 50 mln forintów rocznie, w zyskach w przetwórstwie w relacji do ogó³u
zysków analogicznych korporacji niefinansowych, zauwa¿alny jest fakt przechwytywania prawie ca³oci zysków w poszczególnych bran¿ach przez korporacje kontrolowane przez zagranicê. Luka w zakresie zysków ma miejsce równie¿ w badanych sektorach DL-DM. Wyniki nie s¹ jednak precyzyjne ze wzglêdu na po³¹czenie grup w statystykach. Zestawienie potwierdza, ¿e mo¿liwoci
i obszary osi¹gania zysków w wêgierskiej gospodarce przez kapita³ zagraniczny s¹ znaczne. Wiêkszy udzia³u w zyskach po opodatkowaniu w stosunku do
zysków operacyjnych przedsiêbiorstwa zarówno w przetwórstwie ogó³em, jak
i w badanych bran¿ach DL-DM wskazuje na ni¿sze obci¹¿enie podatkowe korporacji kontrolowanych przez zagranicê.

Tabela 7.

Udzia³ w zyskach w przetwórstwie korporacji niefinansowych stosuj¹cych równoleg³e
ksiêgowanie, o sprzeda¿y netto ponad 50 mln forintów rocznie, kontrolowanych przez
zagranicê w % do ogó³u zysków korporacji niefinansowych w 2000 i 2001 roku
Kod
Sektor, bran¿a
Zyski
Zyski operacyjne
Zyski po
handlowe przedsiêbiorstwa
opodatkowaniu
2000
D
Przetwórstwo przemys³owe
71,1
74,3
78,7
30 + 34 Produkcja urz¹dzeñ elektrycznych
(DLDM) i optycznych oraz produkcja
sprzêtu transportowego
89,9
89,5
90,6
2001
D
Przetwórstwo przemys³owe
79,9
84,3
88,3
30 + 34 Produkcja urz¹dzeñ elektrycznych
(DLDM) i optycznych oraz produkcja
sprzêtu transportowego
84,1
83,8
85,2
ród³o: A vállalatok pénzügyi adatai 20002001, [2003, s.170185].

6. Uwagi koñcowe

Analiza zdolnoci konkurencyjnej gospodarki Wêgier wykaza³a znacz¹cy
wp³yw przedsiêbiorstw z udzia³em BIZ, które w drugiej po³owie lat 90. zmieni³y nie tylko strukturê w³asnociow¹, ale i dokona³y modernizacji struktury
produkcyjnej i eksportowej. Prywatyzacja oraz nap³yw inwestycji typu greenfield mia³y du¿y wp³yw na rodowisko wêgierskich przedsiêbiorstw krajowych, zmieniaj¹c struktury szybciej i g³êbiej, wp³ywaj¹c na zwiêkszenie ja-
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koci oferty eksportowej, a zatem konkurencyjnoæ na rynkach miêdzynarodowych. Wynika³o to z faktu, ¿e inwestycje zagraniczne na Wêgrzech
w wiêkszoci przypadków by³y umotywowane mo¿liwociami eksportowymi,
st¹d te¿ wysoki stopieñ penetracji i du¿a szybkoæ zmian. Nie wp³ynê³o to jednak na znaczne zmniejszenie ró¿nic regionalnych w poziomie rozwoju gospodarczego.
Liczne zachêty podatkowe oraz inwestycyjne wzmocnione rz¹dow¹, sektorow¹ polityk¹ proeksportow¹ by³y wa¿nym narzêdziem atrakcyjnoci lokalizacji. Firmy z udzia³em BIZ w przetwórstwie, w porównaniu z ogó³em przedsiêbiorstw, charakteryzuj¹ siê lepsz¹ kondycj¹ finansow¹, wiêkszym udzia³em w wartoci dodanej brutto i inwestycjach oraz wiêksz¹ sprzeda¿¹ i eksportem. Skutkuje to istnieniem olbrzymiej luki w zakresie produktywnoci
pomiêdzy przedsiêbiorstwami z BIZ a pozosta³ymi przedsiêbiorstwami dzia³aj¹cymi na Wêgrzech oraz wysokimi dysproporcjami w zakresie generowania zysków, przyczyniaj¹c siê m.in. do du¿ego transferu zysków z Wêgier za
granicê od pónych lat 90. Najwiêkszy stopieñ penetracji przez kapita³ zagraniczny osi¹gaj¹ badane bran¿e przetwórstwa DL i DM, a zatem bran¿e o wysokiej wartoci dodanej i wysokim zaawansowaniu technologicznym, które nadreprezentuj¹c strukturê towarow¹ wêgierskiego eksportu, zw³aszcza strukturê towarow¹ wêgierskiego eksportu BIZ na rynek Unii Europejskiej, przy
dodatnim saldzie handlowym, wskazuj¹ na w³¹czenie siê gospodarki Wêgier
do europejskiego ³añcucha produkcji i zbytu. Przedsiêbiorstwa z udzia³em
BIZ stworzy³y tym samym d³ugookresowe wsparcie zdolnoci konkurencyjnej
wêgierskiej gospodarki. Wskutek tego, wysoka jest równie¿ zdolnoæ wêgierskiej gospodarki do sprzeda¿y w warunkach miêdzynarodowej konkurencyjnoci, na co nie s¹ w stanie wp³yn¹æ czynniki krótkookresowe. Mimo umacniania siê forinta oraz wci¹¿ s³abych wyników ekonomicznych gospodarek
pañstw Unii Europejskiej, przede wszystkim gospodarki Niemiec, a zatem
braku impulsu zewnêtrznego, strukturalnie umocniona pod wp³ywem przedsiêbiorstw z BIZ wêgierska oferta eksportowa, wsparta powrotem gospodarki
do rozwoju kierowanego przez inwestycje i eksport, notowanym w 2003 roku
wzrostem udzia³u grupy towarowej SITC 7, udowadnia, ¿e jest w stanie przezwyciê¿yæ to krótkookresowe os³abienie.
Jednak¿e za spraw¹ odejcia wêgierskiej gospodarki w latach 20012003
od proeksportowego kierunku, zdolnoæ do przyci¹gania inwestycji zagranicznych zaczê³a wskazywaæ oznaki pogorszenia. W zakresie zachêt inwestycyjnych oraz podatkowych brakuje nowych rozwi¹zañ systemowych wychodz¹cych poza ramy Narodowego Programu Rozwoju, co m.in. wynika z faktu
intensyfikacji wysi³ków na rzecz podniesienia zdolnoci do wykorzystania
unijnych funduszy strukturalnych. Oprócz ustanowionej od 2002 roku w ramach pakietu Smart Hungary 2002 mo¿liwoci gromadzenia wolnych od podatku rezerw inwestycyjnych, obecnie ci¹gle nie ma nowych zachêt zgodnych
z normami unijnymi. Natomiast osi¹gany w spadku po rz¹dach Orbána wysoki deficyt bud¿etowy powoduje dodatkowo, ¿e na bud¿etowanie subsydiów
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Wp³yw zagranicznych inwestycji bezporednich na zdolnoæ konkurencyjn¹ gospodarki
brakuje pieniêdzy, natomiast dawne programy zachêt inwestycyjnych s¹
stopniowo wygaszane. Inn¹ bol¹czk¹ Wêgier jest brak wysoko wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w zawodach technicznych, co oznacza, ¿e
inwestycje zagraniczne w dziedzinie przetwórstwa zbli¿y³y siê do granicy
mo¿liwoci ich absorpcji. Mimo wystêpowania na Wêgrzech imigracji zarobkowej z pañstw ociennych, g³ównie S³owacji i Rumunii, mo¿liwoci nagromadzenia si³y roboczej w dziedzinie technicznej wyczerpa³y siê, przesuwaj¹c
priorytety rz¹dowe w stronê rozwoju sektora us³ug.
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Abstract

The Impact of Foreign Direct Investment on the Competitiveness of the Hungarian Economy in the Process of Integration with the European Union

In the paper, the results of the research into the competitiveness of Hungarys
economy in 19952002 were presented. The competitiveness of the economy
was determined on the level of the manufacturing sector with special regard to
the impact of foreign direct investment on the automotive industry and the
electrical and optical appliance industry. The above industries that in the
1990s had enjoyed priority governmental support in the form of investment incentives, showed the strongest penetration by the foreign capital. The foreign
direct investment (FDI) companies established in these industries made the
quickest adaptive structural transformations in the sphere of production and
marketing, increased the export volume and decidedly improved the quality of
their product offer, thus integrating Hungary into the European production
and sales chain. This has been not without influence on the profitability of the
FDI companies in the above industries. Thus, the adaptability of the Hungarian economy and its sales and profit making capability in the industries under
review have proved, thanks to the foreign direct investment companies, high.
However, at the same time the economys capability of attracting foreign investment has been considerably weakening, as the volume of foreign investment in the manufacturing sector has been approaching the limit of this sectors absorption capability.
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