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A német működőtőke-befektetések jelentősége Köztes-Euró-
pában és Magyarországon a rendszerváltást követően egy hazai 
mikrorégió példáján
J. Stefán Klára

Bevezetés

A címben szereplő rövid kutatás egy 10 évvel koráb-
bi vizsgálat (Majdánné Mohos – Stefán 2009) frissítése, 
akkor a dél-dunántúli kisváros, Bonyhád gazdasági szer-
kezetváltását vizsgáltam, ezt most a mai irányzatoknak 
megfelelően kiegészítettem a külföldi – elsősorban német 
– működőtőke-befektetések társadalomra és gazdaságra 
gyakorolt hatáselemzésével, a város imázsához kapcso-
lódó telepítő tényezők feltérképezésével. Érdekesnek 
tartom a szakirodalomban geoökonómiai és gazdasági 
vonatkozásban egyaránt keveset szereplő térkategória, a 
kisváros és annak vonzáskörzete (mikrorégió) vizsgálatát. 

A kutatás újragondolása kapcsán Bonyhád, nem csak, 
mint típusos kisváros, hanem mint a német nemzetiség 
egyik fontos hazai bázisa nyert számomra jelentőséget. 
A német nemzetiség jelenléte révén lokális szinten is 
felvetődik a társadalmi-gazdasági befolyás változásának 
kérdése az átmenet során, majd a gazdasági világválság 

után, amely egyúttal a gazdasági függőség intenzitásának 
növekedését, avagy átstrukturálódását is hozta.

A kutatást szekunder vizsgálatokkal (statisztikák, 
adatbázisok elemzése, internetes adatforrások feldolgo-
zása), valamint primer kutatással alapoztam meg (kérdő-
íves interjúkkal, cégvezetőkkel készített irányított mély-
interjúkkal). 

Németország helye a világgazdaságban 
napjainkban

A nemzetközi integrációs folyamatokban a külföldi mű-
ködőtőke-befektetések (foreign direct investments, FDI) 
kulcsfontosságú szerepet játszanak. Világszinten a mű-
ködőtőke-befektetések növekedési üteme kiemelkedő, 
az 1980-as évek közepe óta – egy-egy évtől eltekintve 
– rendszerint felülmúlja mind a GDP, mind pedig a keres-
kedelmi forgalom növekedését. 

Ez a tanulmány a 2017. május 5-én, Kecskeméten, a Pallas Athéné Egyetemen rendezett PhD-workshopon elhangzott, „A német 
működőtőke-befektetések jelentősége Köztes-Európában és Magyarországon egy mikrorégió példáján” előadás szerkesztett, 
bővített változata.

Absztrakt

Németország szerepvállalását a rendszerváltás után átalakuló Köztes-Európában nem lehet és nem szabad teljesen 
tisztán gazdasági síkon értelmezni, még a kutatás szűkebb témájaként megjelölt befektetéseknek is van bőven a 
gazdasági szférán túlmutató jelentőségük. Németország a modernizációban sokszor inkább csak passzív szerepet 
játszott, de a térség országai közül talán éppen elsősorban Magyarország volt az, amelyik intézményi és szervezeti 
mintákat vett át onnan.

Németország ma Köztes-Európa országaiban általában a legfontosabb kereskedelmi partner, 21-27% közötti ex-
port-részesedéssel. Kelet-Közép-Európa országai német külföldi működőtőke (KMT) kihelyezés célpontjaiként Kínát is 
megelőzik. A német befektetéseknek köszönhető az az igen nagy jelentőségű átalakulás, amely nélkül aligha beszél-
hetnénk ma ezekben az országokban versenyképes, húzóágazatként funkcionáló gép- és járműiparról, vegyiparról, 
élelmiszeriparról. A német vállalatok által képviselt szervezeti és minőségi kultúra megjelenése igen komoly másodla-
gos hatást váltott ki, ennek térségre ható jelentőségét, lokális és kistérségi hatásait taglalom egy esettanulmányban.

Kulcsszavak
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Ez arra utal, hogy a világgazdasági integráció elsőd-
leges mechanizmusát ma nem a kereskedelem, hanem a 
működőtőke-beruházások jelentik (Dicken, 2011). Ezek-
hez a folyamatokhoz az országok egyre bővülő köre kap-
csolódik, tőkefogadó és tőkeexportáló országként egya-
ránt. Közismert, hogy Németország évtizedek óta a vi-
lággazdaság meghatározó áru-és tőkeexportőr országa, 
harmadik a rangsorban az USA és Kína mögött 7,9%-os ré-
szesedéssel (MNB 2018), míg Magyarországon a rendszer-
váltás utáni exportvezérelt gazdaságfejlesztési modell 
a külföldi működőtőke importjára épül (Juhász 2016), 
amelyben Németországnak – mint hazánk első számú be-
fektetőjének (Wölfer 2018) – kulcsfontosságú szerep jut.  
Ezért a külföldi működőtőke-befektetések és ezen belül a 
német beruházások, fontos kutatási területet jelentenek 
a magyar gazdasági elemzések számára.

kozásban kutatja a kérdéskört. Ennek egyik forrása a 
vállalatok nemzetköziesedése, tőkekivitelét elemző, a 
hazai kutatásokban is gyakran hivatkozott szerzők mun-
kái – például Dunning (1996) eklektikus elmélete, Dicken 
(2011) gondolatai a transznacionális vállalatok térbeli 
szerveződéseiről, Krugman és Obstfeld (2003) megállapí-
tásai a tényezőáramlásokról. Kevésbé ismertek azonban 
hazánkban azoknak a német kutatóknak az eredményei, 
amelyek a német tőkeexport kiváltó okainak és az anya-
országra gyakorolt hatásainak elemzésével foglalkoznak 
(pl. Bormann – Jungennickel – Keller 2004, Brutscher et 
al. 2012, Buch - Kleinert - Toubal 2003, DIHK 2005, 2016, 
DUIHK 2011, Hecht et al. 2013, Jost - Nunnenkamp 2002, 
2003, Lieb – Yalcin 2015). Ezzel szemben a hazai kuta-
tásoknak markáns vonala a tőkebefektetéseknek a foga-
dó ország gazdaságára gyakorolt hatását elemzi (Hamar 
2001, Kukely 2008, Szanyi 2004).

Az 1990-es évek változást hoztak a német vállalati 
terjeszkedés földrajzi orientációjában (is). A volt szoci-
alista országok piacainak megnyitásával a német válla-
latok új piacokat találtak és az 1990-es évekre a térség 
fejlettebb államai (Csehország, Magyarország, Lengyel-
ország) megjelentek a legfontosabb célterületek között. 
Az ezredfordulót követően megindul a „keleti terjeszke-
dés” második hulláma. A külföldi működőtőke (KMT) von-
zásának semmivel sem pótolható jelentősége van mind 
a fejlett, mind a fejlődő országok gazdasági fejlődése 
számára. A tőkeszegény országok a külföldi működőtőké-
vel tudják felgyorsítani gazdasági fejlődésüket, tehát a 
KMT-import vezet leggyorsabban a jólét érezhető javu-
láshoz (Barta – Bernek – Nagy 2003).

A német működőtőke-állomány Kelet-Közép-Európá-
ban az 1990-es években gyakran összekapcsolódott a ter-
melési kapacitások relokalizációjával, amelyek a 2000-
es évek első felében már a nemzetközi munkamegosztás 
egyre fontosabb elemét képezték. A magyarországi relo-
kalizáció1 elsősorban az elektronikai ipart, másodsorban 
pedig az autógyártást érintette (Hunya – Sass 2006). A 
delokalizáció2 – mint a fejlett országokban – Magyaror-
szágra is helyezett ipari tevékenységet, ez Magyarország 
újraiparosodásában is meghatározó szerepet játszott 
(Barta – Czirfusz – Kukely 2008).

1. ábra: Német működőtőke-befektetések Európában 
2015-ben (millió euro)
Forrás: www. bundesbank.de alapján a szerző szerkesztése

Németország a világ második-harmadik legnagyobb mű-
ködőtőke-exportőre. A több mint 35 ezer német vállalat 
világszerte több mint 6,6 millió főt foglalkoztat (az UNC-
TAD és a Deutsche Bundesbank 2015. évi adatai alapján). 
1980 óta közel 40-szeresére nőtt, 2014-re megközelítve 
az 1,6 milliárd USD-t a német működőtőke-kihelyezés. 
Ezzel világviszonylatban a második helyen áll az Ameri-
kai Egyesült Államok mögött, megelőzve Nagy-Britanniát. 
2015/2016-os statisztikai adatok alapján (Deutsche Bank, 
DUIHK és MNB) Németország a visegrádi térségen belül 
megsokszorozta befektetéseit (Szlovákiában 15-szörös, 
Lengyelországban 8,5-szeres, Csehországban több mint 
7-szeres, Magyarországon 6,6-szeres) a bővülés reálérté-
ken az elmúlt 15 évben.

A nemzetközi és a hazai szakirodalom több vonat-

1 Relokalizáció: termelési folyamat egyik helyről a másikra történő áthelyezése, amely nem jár határátlépéssel (Mucchielli- Saucier 
1997)
2  Delokalizáció: sokat vitatott fogalom, egy gazdasági tevékenység teljes vagy részleges megszüntetése és másik országban közvetlen 
befektetés útján való újraindítása (EGSzB 2005), az OECD (2007) szerint az „offshore outsourcing is része - A kiszervezések, a 
profiltisztítás révén növekszik a vállalati tevékenységek terén a specializáció, mely a fajlagos költségek csökkenésével jár (Kukely 
2008).

J. Stefán Klára 2018: A német működőtőke-befektetések jelentősége Köztes-Európában és Magyarországon a rend-
szerváltást követően egy hazai mikrorégió példáján. Területfejlesztés és Innováció, 12(2) pp.33-39.
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Jelenleg a kelet-közép-európai régióban befektetett 
német tőke 33%-a Csehországban, 30%-a Lengyelország-
ban, 24%-a Magyarországon, 12%-a Szlovákiában és ke-
vesebb mint 2%-a Szlovéniában realizálódott. Az ágazati 
megoszlás tekintetében a visegrádi országokba befekte-
tett német tőke egynegyedét az iparban ruházták be, kb. 
kétharmadát a szolgáltató szektorban. (DUIHK3 2017) Az 
iparon belül a közútijármű-gyártás, a telekommuniká-
ció, a gépgyártás, az elektronika és a vegyipar szerepe 
kiemelkedő, míg a szolgáltatásban a telekommunikáció, 
a kereskedelem emelkedik ki, illetve a magasabb hozzá-
adott értéket magában hordozó tevékenységek kerültek 
előtérbe.

Német működőtőke Magyarországon

Vápár József, 2013-as, lassan szállóigévé váló megál-
lapítása kellően hűen tükrözi a német működőtőke-be-
fektetések jellegét mind a Visegrádi Négyek, mind Ma-
gyarország gazdaságában: „A német kelet-közép-európai 
működőtőke-befektetések elsősorban piacorientáltak, 
másrészről költségorientáltak”. Ez tovább erősíti a kép-
zett munkaerő iránti kereslet fontosságát, főként a szol-
gáltató-központokban és a pénzügyi területeken (pl. IT 
Services). A kelet-közép-európai térségre vonatkozó leg-
újabb felmérések (DUIHK 2016) szerint a beruházásokban 
a költségcsökkentés, valamint az értékesítés, a vevőszol-
gálati motívum vált fontossá az elmúlt néhány évben, 
amely új utakat nyit a fogadó országok számára is.

A magyar gazdaságban a külföldi működőtőke-befek-
tetések szerepe elvitathatatlan. A gazdaság fejlődését 
alapjaiban meghatározó jelentségről van szó, a külföldi 
tőke, a multinacionális vállalatok hatása átszövi nemcsak 
a legfontosabb gazdasági jelenségeket, hanem a társadal-
mi, politikai, kulturális viszonyokat is (Antalóczy 1998). 
E hatásokat a kutatások számos dimenzióban elemzik az 
ipari átalakulástól kezdve a kereskedelmi hatásokig be-
zárólag. A német beruházások motivációit és jellemzőit 
ugyanakkor aránylag kevés kutató (Juhász 2016, Vápár 
2013) elemzi, annak ellenére, hogy a hazánkban felhal-
mozott összes külföldi működőtőke-állománynak mintegy 
negyedét német beruházások teszik ki, 2013-ban megkö-
zelítve a 15 milliárd eurót. E beruházásoknak több mint 
harmada a járműgyártásba érkezett. Az öt milliárd eurót 
meghaladó tőkeállománnyal hazánk a német járműipa-

ri beruházásoknak világszinten a negyedik – Svédország, 
Kína és az Egyesült Államok mögött 2015-ben – Kelet-Kö-
zép-Európában pedig az első számú célterülete. Jelenleg 
Magyarországon a kb. 7500 német vállalkozás mintegy 
300 ezer főt foglalkoztat (KSH 2017).

Hazánkban a rendszerváltozást megelőzően a tőkés 
exporthoz kapcsolódóan jelentek meg a német vállalko-
zások, ezek egy része a családi kapcsolatok révén reali-
zálódott. Negyedszázaddal ezelőtt csak Magyarország és 
Lengyelország (mint a két leginkább nyitott, bomlófél-
ben lévő tervgazdaság) volt német FDI-fogadó ország, és 
ezen belül is hazánk tízszer annyi német működőtőkét 
fogadott, mint a lengyelek (1990-ben – mai értéken szá-
molva – 136 millió euró Magyarországon és 13 millió euró 
Lengyelországban)(Kőrösi 2009). Az 1990-es évek elején 
a privatizáció különböző hullámaiban növekedett a je-
lentősége a német működőtőke-beruházásoknak. A hely-
ben található szakképzett munkaerő és az infrastruktúra, 
valamint az elmaradott technológiai megoldások mellett 
vagy ellenére került sor jelentősebb KMT kihelyezésre. A 
nevezett tényezők széleskörű technológiai fejlesztéseket 
igényeltek, ezáltal Németország, mint jelentős innová-
ció-exportőr is funkcionált.

Az ezredforduló után, elsősorban az EU csatlakozást 
követően és a privatizáció lezárulásával a zöldmezős be-
ruházások korszaka jött el, de leginkább még visszafogott 
befektetési kedv mellett. A rendelkezésre álló források 
(EU-s is), a korszerű megoldások a szakképzett munka-
erő, az infrastruktúra-fejlesztések, a kedvező adózási 
környezet mind-mind segítette a KMT Magyarországra ér-
kezését.

A 2008-as gazdasági világválság jelentős mértékben 
visszavetette a működőtőke-exportot, ugyanakkor a vál-
ságból való kilábalást követően vált a német működőtő-
ke minden korábbinál markánsabb gazdasági szereplővé 
Kelet-Közép-Európában, egyúttal Magyarországon is. A 
korábbi hagyományos telepítő tényezők (hard és soft ele-
mek egyaránt – a természeti erőforrások megléte, a piac 
mérete és növekedési perspektívái, olcsó munkaerő) mel-
lett már a másodlagos tényezők szerepe vált dominánssá. 
Így felértékelődött a kiegyensúlyozott gazdaságpolitika 
és a stabil politikai környezet, valamint az agglomerációs 
hatás, az infrastruktúra minősége, vagy akár az alacso-
nyabb országkockázati tényező is. 

Napjainkban nem pusztán termelőtevékenységet 
folytató ipari vállalkozások, vagy kereskedelmi egységek 

3Deutsch-Ungarische Handelskammer, azaz Német–Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
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révén érkezik a német (vagy akár más országból) műkö-
dőtőke, hanem a back-office (háttérirodai rutinjellegű 
tevékenységek) funkciók kitelepülése is megkezdődött 
a régió országaiba (pl. a Lufthansa prágai beruházása, 
amellyel a repülőtér és a kiszolgáló épületek fejleszté-
sére kerül sor 2026-ig), míg az egyszerűbb tevékenységek 
tovább „vonulnak” keletre (Románia, Oroszország piacai-
ra), mind pedig Magyarországra (IT Services). Hazánkban 
a sokat emlegetett járműgyártás mellett az energiaellá-
tás, a kereskedelem (1,7 milliárd euró körüli beruházás-
sal), a bankszektor (1 milliárd euró), továbbá az IT-szek-
tor (877 millió euró) is kiemelkedő területe a német mű-
ködőtőke-beruházásoknak (OECD 2017).

Ezzel párhuzamosan 2010 után az oktatás-képzés te-
rületén is beépültek az ágazati szektorba, hiszen a duális 
képzés megindulása összefügg a német működőtőke-be-
fektetések intenzívebbé válásával, gondolhatunk a Mis-
kolci Egyetemre (Robert Bosch Tanszék), a Szent István 
Egyetemre Győrött (Audi Tanszék) és a nyelvi képzésben 
is egyre hangsúlyosabb szerepvállalásra (lektorátus he-
lyezése Miskolcra elsősorban a Bosch és a Mercedes mun-
kavállalói utánpótlásának biztosítására).

Juhász Krisztina 2016-os magyarországi német válla-
latvezetőkkel készített felmérése alapján megállapítha-
tó, hogy a beruházók leginkább a munkaerőpiaccal ösz-
szefüggésbe hozható telepítő tényezőkkel elégedettek, 
jó megítélést kapott az infrastruktúra, a beszállítók mi-
nősége és elérhetősége, ami mindenképpen fontos szem-
pont a magasabb hozzáadott érték előállításában, illetve 
a hazai gazdasági fejlődés, a vállalkozások, a technoló-
giatranszfer szempontjából. Ugyanakkor kevésbé örven-
detes, hogy noha a kutatás-fejlesztés körülményeinek 
megítélése nem rossz, de némiképpen romlott hazánk 
megítélése a régió országainak viszonylatában. Előbbihez 
kapcsolódva leszögezhető, hogy a beruházások és azok 
volumene révén a közösségi szerep- és felelősségvállalás 
fokozódik, akár a kultúra, akár a környezetvédelem kér-
déskörére gondolunk.

Német működőtőke a bonyhádi mikrorégióban

A sokat hallott nagyvárosi és ideális telepítő tényezők-
kel rendelkező (Rechnitzer – Lengyel 2004) térségekkel 
szemben érdemes kisvárosi szinten is felmérni a műkö-
dőtőke-befektetések jelentőségét a gazdaság, illetve a 
társadalom oldalán. 

Mikroregionális példaként a bonyhádi járást és annak 
névadó székhelyét vizsgáltam, amely egy közel 14 ezer 
fős kisváros Tolna megyében, a mentális térképeken ta-
lán a zománcgyára vagy cipőgyára révén ismert. Abban a 
Tolna megyében található, amely az ország kevéssé fej-
lett térségei közé tartozik, nagyfoglalkoztatóként csupán 
a Paksi Atomerőmű van jelen a térségben. Bonyhádon a 
gazdasági szektorokban az ipari termelés részesedése 
22% (202 vállalkozás tevékenysége kötődik az iparhoz 
TEÁOR-szám alapján), ami a járás átlagától némileg el-
marad, de meghaladja az országos és a megyei járásszék-
helyek átlagát.

A multietnikus kapcsolatok (német, székely, zsidó, 
felvidéki csoportok hagyományosan békés együttélése) 
révén már korán megjelent külföldi működő tőke a csa-
ládi kapcsolatoknak, a nemzetiségi jelenlétnek köszön-
hetően. Elsőként a tradicionális iparágban, elsősorban a 
cipőiparban (a német Salamander 1985-től volt jelen a 
településen egészen az 1990-es évek végéig), illetve köz-
vetlenül a rendszerváltás előtt az autókereskedelemben 
is.

Az 1990-es évektől a 2000-2010-es évtized közepéig a 
német volt az EU egyik leglassabban növekedő gazdasága, 
nem volt képes dinamizálni a közösséget és Köztes-Euró-
pa országait sem. Bár a német multi- vagy transznacio-
nális vállalkozások a privatizáció során igyekeztek minél 
nagyobb szeletet nyerni a gazdaságból, piacokból, még-
sem beszélhettünk elsöprő beruházási hullámról, ez mik-
roregionális szinten is éreztette hatását. 

Új cégek jelentek meg a német működőtőke beáram-
lásával, továbbra is a helyben hagyományos ágazatokban 
(zománcárugyártás, fémmegmunkálás, cipőgyártás), de 
ebben az időszakban egy létszám-racionalizáció is végbe 
ment. Az innovációk adaptációja jellemzőbbé vált (tech-
nológiai újítások, infrastruktúra beruházások valósultak 
meg), a nyugati piacra történő termelés fokozódott. A ko-
rábban már a településen letelepedő, magas minőséget 
előállító Salamander tovább folytatta termelését, illetve 
több kisebb középvállalkozás vetette meg lábát szintén 
a cipőiparban (LD Jagd, GoyserSchuh, Velur). A tradici-
onális iparágak közül a Zománcárugyár Ema-Lion néven 
svájci és német tulajdonosokkal folytatta tevékenységét.

A 2000-es évek elején a tradicionális ágazatok ese-
tében a piaci szerepkör csökkenése – korábbi kapcsolat-
rendszerek leépülése, exportmutatók visszaesése – figyel-
hető meg, egyedi, specializált termékstruktúra kialakítá-
sára és minőségi termék-előállításra való áttérésre volt 
szükség innovatív és hatékony megoldásokkal. Ekkor az 
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EU-csatlakozás révén a források rendelkezésre állásával 
párhuzamosan zöldmezős beruházások valósultak meg a 
településen és környezetében. Ebben az időszakban a vá-
rosközponti telephelyek leértékelődtek, és a város szé-
lén, illetve a külterületek felértékelődtek. Így az ipari 
park 16 hektáros területén megkezdte működését több 
húzóágazathoz kapcsolódó vagy annak beszállítójaként 
tevékenykedő vállalkozás (Schäfer Oesterle, Treitz&Tár-
sa Bt.), és teret kapott több a járműgyártáshoz kapcso-
lódó terméksor (prémiumkategóriás autóbőr huzat, autó-
bilincs) is. 

A 11 vállalatvezetőknek elküldött, 14 pontból áll kér-
déssort tartalmazó online kérdőívek eredményei alapján 
egyértelműen kiderült, hogy telepítő tényezőként a ren-
delkezésre álló munkaerő és a megközelíthetőség mellett 
az agglomerációs hatás is jelentős szereppel rendelkezik 
a telephelyválasztásnál. 

A vizsgálatot kiterjesztettem azokra a szereplőkre 
is, amelyek jelentősek a mikrotérségben, de telephelyük 
nem Bonyhádon, hanem vonzáskörzetében (Nagymányok, 
Ófalu) találhatók, illetve külföldi érdekeltségű vállalko-
zásai jelentős befolyással bírnak a foglalkoztatásra, a 
kisváros életére.

A beérkező válaszokból egyértelmű előnyként fogal-
mazódott meg a rugalmas és nyitott gazdasági környezet, 
a folyamatos technológiai fejlesztési lehetőségek és igé-
nyek. A visszaérkezett tíz kérdőívből egyértelműen kide-
rül, hogy a megtelepedésben az informális kapcsolatok 
meghatározó tényezőként szerepelnek, hiszen a jelenle-
vő vállalkozások több mint felében a családi, baráti kap-

csolatok, ismeretségek segítették a megfelelő telephely 
kiválasztását. 

Szintén egybehangzó álláspont, alapvető kritika a 
szakemberhiánnyal való küzdelem, a gazdaságpolitika ki-
számíthatatlansága és hatása a bérköltség változására, 
valamint több esetben fogalmazódott meg a jogbiztonság 
megkérdőjelezhetősége is.

Bonyhádon az 5600 munkavállaló közel 40%-a be-
járó (KSH adatai alapján), a 202 ipari vállalkozás közül 
11 a középvállalkozás (50-249 fő) kategóriáját erősíti, a 
munkavállalók közel 22%-a az ipar jelentőségével azonos 
arányban, német érdekeltségűek vállalkozásnál vállal 
munkát (Pirisi – Kiss – Máté 2016). Ez a 11 külföldi vállal-
kozás adja a megyei nettó árbevétel 3%-át. A legjelentő-
sebb német tulajdonú vállalkozások közül többek között 
a mezőgazdaságban, a szőlészetben és borászatban élen 
járó Danubiana bonyhádi székhelyű vállalkozást érdemes 
kiemelni. Az ország harmadik legnagyobb szőlőborterme-
lője a Törley és a Tokaji Borház mögött 40 fővel 3,3 Md Ft 
éves nettó árbevétellel 1999 óta működik, a Mátraalján, 
Gyöngyösön is rendelkezik telephellyel.

A húzóágazatokhoz kapcsolódik például a bőr üléshu-
zat (Schäfer Oesterle) és autóbilincs (Treitz és Társa Bt) 
gyártása, mint minőségi termék-előállítók, hiszen a Mer-
cedes, a Jaguar, a Rolls-Royce, az Audi, a Porsche beszál-
lítói. Mellettük a hagyományos ágazatok kis szériában, de 
magas minőséggel a cipőiparban, illetve a fémmegmun-
kálásban tevékenykednek, döntően német tulajdonosi 
háttérrel.

1. táblázat: Középvállalkozások a bonyhádi mikrotérségben 2017-ben
Forrás: a szerző szerkesztése

Magyar telephely Termékek Székhely Alapítás Lét-
szám

Stuco Kft. Nagymányok munkavédelmi cipő Svájc 1993 112

Goyser Schuh Kft. Bonyhád-Majos cipő, szandál, papucs Bonyhád 1994 41

HG Cipő Kft. Bonyhád lábbeli Bonyhád 2005 86

LD Jagd Kft. Bonyhád vadászcipő Barbing (Németország) 1991 38

Semler Velur Kft. Bonyhád-Majos lábbeli Pirmasens (Németország) 2001 67

Ema Lion Kft. Bonyhád (Hidas) zománcárú Bonyhád 1993 270

Danubiana Kft. Gyöngyös szőlő, bor, Bonyhád 1995/2010 38

Treitz és Társa Bt. Bonyhád ipari park autóbilincs Ófalu 1998 290

Bogép Kft. Bonyhád egyedi gépgyártás, kültéri eszkö-
zök, köztéri berendezések Bonyhád 1992 22

Schäffer-Oesterle 
Kft.

Bonyhád két helyen 
(Dózsa és IP) autóipar-bőr Würzburg (Németország) 2005 270

Pemac Kft. Nagymányok kábelkonfekcionálás Nagymányok 2009 339
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Az országos tendenciákhoz igazodva a kereskedelem 
és szolgáltatások területén is jelentős a külföldi, első-
sorban német jelenlét (LIDL, Spar, Aldi). Ezek a multina-
cionális vállalkozások – egy korábbi kutatás eredményei 
alapján (Pirisi 2009) – meghatározott népességszámhoz 
és vonzáskörzethez kapcsolódóan hoznak létre „telephe-
lyet” kisvárosi – avagy mikroregionális környezetben.

Összegzés

Összességében leszögezhető, hogy kisvárosi – mikroregio-
nális szinten is nyomon követhető az országos tendencia 
a külföldi – adott esetben a német – működőtőke-export-
tal kapcsolatban. Az intenzitás, a telepítő tényezők az 
országos átlaghoz igazodnak. Sajátosság, hogy a külföldi 
működőtőke megjelenésében a német nemzetiségi ha-
gyományok, az informális, családi kapcsolatok a kezde-
teknél meghatározóak voltak. Vélhetően az is a német 
nemzetiségi jelenléthez köthető, hogy a külföldi befek-
tetők között dominánsabb arányban találunk Bonyhádon 
és térségében német befektetőket, mint az ország vagy a 
régió hasonló méretű kisvárosaiban.

A rendszerváltást követően a gazdaság talpra állítása 
Bonyhádon megkésve és kisebb kilengéssel mehetett vég-
be éppen a német segítségnek köszönhetően, illetve a 
német működőtőke rendszerváltás előtti megjelenésére 
támaszkodva. Az informális kapcsolatok formalizálása ré-
vén képes volt egy kisváros gazdasági élete a külföldi mű-
ködőtőke hatására megújulni mindamellett, hogy a ha-
gyományok továbbélése biztosított. Világmárkák számára 
történik a minőségi termékelőállítás, a húzóágazatok és 
a tradicionális ágazatok egyaránt stabil vállalkozásként 
biztosítják a gazdaság most már élénk működését. Utób-
binál a kisszériás, egyedi igényekhez igazodó produktum 
jelenti a megélhetés kulcsát (talpbetét, szellőzőcipő, 
trezor, dohányipari és hulladéktároló berendezések). A 
kérdőívek tanulsága egyértelműen alátámasztotta, hogy 
a nyelvismeret, a szakképzett munkaerő az elsődleges te-
lepítő tényező, mellettük a rendelkezésre álló EU-s forrá-
sok, a megfizethető munkabér, az adókedvezmény, illetve 
a telephely kedvező földrajzi adottságai is számottevőek. 
Már a kisváros esetében is nevesítésre került, hogy nem 
kizárólag a gyártás – elsődleges ipari termelés – törté-
nik egy-egy telephelyen, hanem az országosan jellemző 
tendenciákhoz igazodva az értékesítési és vevőszolgálati 
tevékenység kihelyezése is.

Leszögezhető, hogy az elmúlt két évtized során a 
külföldi működőtőkével érkező munkamorál és innováció 

egy kisváros gazdaságára is dinamizálóan hat, hiszen ma-
gyar tulajdonú, de külföldi – elsősorban német és oszt-
rák – mintát követő középvállalkozás (pl. Treitz és Társa 
Bt.) is „felnőtt” a multinacionális cégek beszállítói közé. 
Mindezek mentén kijelenthető, hogy ugyanazok az addi-
cionális hatások nyomozhatók a kisvárosi mintán, mint 
amelyek a nagybefektetők kiemelt invesztíciói mentén a 
nagyvárosokban és környezetükben tapasztalhatók.   
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