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Szalavetz Andrea: $zakostrdás rís feijebb l*pés a multinaeionális vállalatok

globális ért*ákláncaln belül, lV!agyarorseági feldolgozÓipari leányvállalatok
taPasztalatai

círrri! ei'iadel irliii ctoktelri úr'tekeaeserÖl

Akadenriai doktori ertekezÓsóben Szalavetz Ancirea hosszabb ide]e kutatott ternajanak

egy sajátos aspektusa, mint vezerfonal kÖré csoportosítva összegezte és szintetizálla az

uiónni években elért kutatási eredmenyeinek jelentŐs részét. Az értekezes tárgya a

szakosodás és íeljebi: lepes a multin;iciclnáiis valla1atok globalis értékláncaiban'

A tézisfüzet eisŐ, Problernafeliletes cirnLi reSZe szelesebb globáiis, illetve makro- és

rnikroökonÓmiai osszefÜggÓsrerldszerbe ágyazza a disszertácio temáját. Ez egyben aZ

értekezes tárgyának az aktualitásílra is választ ad, Kétségtelen, hogy a releváns

nernzetkozi és lrazai szaliiioljii],',in 1oiyanlatosan e lemzi nrrnd mikro- mind

makrogazdasági szinterr [i g:]Zl.]ciSa!] ieilettseg alalcsonyarlb szint1erŐl a magasabb

szintjeie törtenó Íelzarkozas 05$Zetevoit, najtŐerŐii' lehetŐsegeit es korlatait, nem utolsÓ

sc,rbán a globalizaciÓval Ósszeíüggesoen Ennek rltkroszintű megkozelíiésben növekvŐ

fontosságú eleme a rnultinacionális vállalatokon beluli munkarnegosztas (legfoképp az

anyavállálatok es a leányrláliiriatok viszonylatában) alal<ulása, külonÖs tekintettel a

gtonatls erieklaricolikal kapcsolaics ii;l),anlatokra' Ezen a területen a nrertekadÓ

nerrzetkÖzt es hazai szai<irocjalttri forrásoit kritlkai uenrutatása és elemzéSe, illetve az

elméleti igenyű rnegközelitesek verifikálása tudományosan új Ós újszerű kovetkeztetések

le,,,onásáia eS vállalati stratégiai ós gazdaságpoliiikai javaslatok kidolgozására ad

alkalmat

A szerzÓ aliai irtaikon tulrneiiŰerl a [enle] aklu?]iitase]i iarlaszt]a merJ a|a, hogy a

Magyarországon irrűxÓdŐ KrjiÍÖlcji, ilietve külfoIcli iulajc1onosi reszesecjesű vállalatok

tevó[enysegének a vallalati kultúrára, a vállalati szervezetre, a vállalati siratégiákra, illetve

a nrűsiaki fejlŐc1esre' a gazr1asagi rrovekeclósre, a szerkezeti modernizáciÓra, a

kü|gazc1asági egye rrsiiiyl,,islcilvilKi'i] St0 gyaKOl"c)ll itÖzvellerl és kÖzvetett gazdaságl

hatásait a terna SZaKerIÜi egyirr;isiÓi eiieroen erteKelik Ibben nagyszámÚ, a

gazc1aságfilozofiaval, aZ ertékrenddei sti-l. kapcsolatos szull]ektiv es ob1ektív tényezŐ

1atszhat ózerepet' [zen túlmenoen a nemzetkÖzi szakirodalomban publikált, statisztikai
'r,lutokon 

alapulo kutatási eredmenyek sem egysÓgesek e hatások rnegítelesében és

értekelÓseben '

VegÜl az eddigi eredmenyeii eiienere tovabbi kutaltast igenyel annak a kérdesnek a

rne"gvalaszolásá, hogy nrieri rekecj n]eg a ÍelzárkÓzÓ országok tÖbbsege a kÖzepes

1ovóoetmű nemzetgaric1asagol' szintjén, es rnivel magyarrázhato hogy keves ország került

a masodik rrilaEilir',orú iitárii itj,;s.:lil''|,irri a tcchrlo1ogiai elvonal i<ÖzeleDe, a magaS

g azd as ág i f ej lettseg rl e nlzctg.]Zd ii-s á!j tlii cs o por t1 á oer



A disszertácio bevezetésben cjeklaralt cálja antlak aZ elemzése, hogy a kÜlföldi

multinacionális ctlgek Ínagyarorszagi leányvállalatai fel1ebb leptek-e az anyavállalatok

globalis Órtékláncaban, ha igert, akl'or ez rnilyen rnÓdon tortént, rni jellemezte ezt a
folyamatot. A kutatasi cel |cl1esll'c.seL sztligaija 11 kutaiási kerdes, amelyek részben a

vizsgálat fo teruleteii jelÖiik meg, iesZl]en elemzesi szernpontokat tartalrnaznak, A

disszertáciÓban nincsenek , klasszikus ertelemben vett" explicit elŐzetes feltételezések

Vagy más szoval lripotézisek, amelyek megkönnyítenék aZ olvasÓnak és aZ

opponenseknek az ertekezes rrrrnŐsítesét A '11 kutatási kerdes csak reszben felel meg

ennek a kÖveielnl0l5l1"1g1i

Ugyanakkor a teinára VOnatkOZO ilipotezisnek tekintheto a tezisfüzet ProblÓmafelvetés

cÍrrű részenek vegen felig allítasneni rneg1ogalrnazott azon megallapítás, hogy a kis,

világgazdaságra nyitott, a kuIföldi rnijlröcjŐiŐke*beíektetésekre támasz'kodÓ országokban

a műszaki_szerliezcLi trioijetrlizlici(r ts gllz_daisági fe|ztvkozás leglenyegesebb eleme a

helyi learlyvaliaiatoir Íel1ei:i-l ie1'lc:e ii gl,lbatis ertckIelnccrL:an' Ez egyi:en a disszertáciÓ

általános vezerfonalának is rrregie lei.

A:: egyes fejezetekben a sZerzo kiinelulÓpontja mindig a téma adott aspektusára

vonaikozo nemzeikozi szakirocjalc:rn megáll;ip1tásainak, elméleti vagy eIriéleti igenyű

következieteseineli a bemutiliasa iJzutart ezeK l'.ritikai elemzese kovetkezik. VegÜl a

szerzŐ aZ elmeleti koveikezteteseket, illetve esetenkent az azokbÓl általa levont

konklÚziÓkat ütköztetl a hazai vállalaii tapasztalatokkal, Ez a mÓdszer alkalmas az

el'néIetekben ós eln"releti igenyű nregkozelÍtesekben ú] kapcsolatok és osszefÜggések

feItarasara ilIetve L.!},..S -_,itliie1t rll.'t.liiÓzeIiteseli iesz"telesere es verifikaIasára

A jelö|t által alkatrnazoit [ti.iriirlisi rrorjszer csszetett A íentiekbŐl is kirűnik, ho9y az elsŐ

kutatasr tnodszer az irocialorriel*ntzós, a Letnára vorlatkozÓ kiterjedt nemzetkÖzi ós hazai

sz:akirodalonl összegyűjtese' felc1olgozása, kritiiiai elemzese es következtetések levonása

a szakiroclalnii ír:rrlsokuÓl l\u' t:tteil.tr*sbŐl llilűrrik hogv a jelÖlt iolyal]]alOSan nyOmOn

kovette a kiter1erit.) LrJ),rt,9'/t'lJi']U|]U lratai eS l]eÍIZeLkÖzi szakiroc1ailornbarl publikalt

kuiatási eredme nyeket. ÖsszessegéL;e n a 1e lÖlI sz_akirodaltli tájekozottsága és a Íorrások

nregfelelo felhasználásánal< képessege imponálo' A Íe ntiel<en kívÜl ezt tárnasztja alá meg

egyreszt a 28 oldalas irodalornjegyzék, másrészt aZ, hogy a szerző szakirodalmi

h'llatkozásai poniosak, celzotiaK, a lényeget enieiili ki es a rnegfelelő helyen szerepelnek

gondol atrnenetérlelr alátán laszlilslit'ci

A nrásodik kutatasi modszer a st;itisutikiri aejatokre táin*szkodÓ hatás*lgrnzes, arnelyet

a szerzö viszonylag keves, c]e indoko|t esetben haszná| mondanivaloja igazolására, llyen

eiemzes találi'raio péltláiuI a7 34-35 eS re b1-62 oldalon aZ egyes szereplŐk

szakosodásarla|i |:il'g113|i151 k.i1-rcsalt liz ÜiUrj-VvTc 
"l-iVa 

adatbazisra tarnaszkodva A

jelolt azt igazoi1a, hcrgy a glouátis erteiiiltrlcoli meg1eienese, Íe1iŐc1ese, illetve dominanciája

io.1en a szakosodás terrnekaiaporl [orIerlŐ vlzsgalaia torz képet ad a valÓi folyamatokrÓl,



Statisztikai elemzés olvashato a 43-44. oldalon a kiszervezés munkahelyekre gyakorolt

hatásának tárgyalása kapcsán i\ szerz.Ű Arniti es VVei rlrodszere aIapján bizonyítja, hogy

az USA-ban a kiszervezeseii eIlcrlere sent csÓl<.Kent az átlagc.,s valiatali meret Ennek az

a magyarázata, hogy aZ anyaValialatoknál új feladatkÓrok leptek a kiszervezett feladatok

helyebe, Vegül a gazdaságpolitiliai ajánlások kapcsán is elokerül az OECD-WTo TiVa

aclatbázisra építŐ statisztikai elentzÓs a 173-174,oldalon'

A harmadik kutaitáisi rnotjsz.el a i;r;itiiiati trltilyiitier'j* ;i negyedik a nrelyinter1ukhoz

kapcsolodva a illintábnn szeieJ:ia vliil;i!*toll eves L:eszárnoloinil|i és kiegészÍtő

rnellékleteinek *z eientresc' /\Z OiVa]SO es aZ OpponenS számára egyertelmű, hogy a

váIlalati melylnterjÚk es eves besz-ámolok rnáshogyan nem hozzaÍérheto informáciÓkkal

szolgá|tak a kutatasiloz

Ug},anakkor feiteileiŐ '? l\erde5 rrUqy ri;ixeni Kerulhet be egy akademiai doktort

clisszertácioba kutatÉrsi rnoc]szetkerrt az. eiSŐsorban a marketingkutatásban széles körben

alilalnrazott mólyinterjÚ. A valasz aZ, hogy a jelölt altal alkalmazott mÓdszertan a

nemzetközi szakirocjalontban elÍogaLlotl elmeleti alapra, aZ ún. grounded theory-ra

támaszkorjik, arnely ienyeget lei'irltve esettanLrlrrlaitlyokcn nyugVO kvairtatív elemzés'

MegernlíihetŐ rleg egy ,,teitirtielyelvu' órv is Ronalcj Coase NO0ei*dí]as kÖzgazdász

szerint a moc]ellek és kvantilatÍv eszktlzÓk rrrellett az üz1etemberekkel folytatott interjúkra

(es egyéb, ne rn feltetle nui tudornányos igenyű dokumentumok: jegyzokönyvek,

s,:erzŐclesek stb o|rrasására) is szukseg vain, anlit kvalitatív kutatásnak nevezett

A szerzŐnek a iiaiaszlott trl,;clszcl ileiielti ';rveiese nreggyŐzŐ Ráacjasui előnyei mellett

annak korlátaira es háir"anyaira ts rántiltat A mocJszer alkalrnazásavaI xapcsolatos elŐnyök

nyilvánvalÓan nieghalac1jak a hatrányokat, ellenkezo esetben nern használta volna a

tnÓclszert Érderr,es irangsúiyoz_ni hclgy' a mullinacionális vállalatok vezetői altalában, a

magyarOrSzagi learr5'vallaiaii,kei ii,-r1,-,li,j:jeii neiiezeir l'ra1iandÓk melyinte11úkon részt venni

illr:tve kercjŐíver'ei rliegvá1aszo]l'ri lirleltjuiapozoItall ielteteiezheto, hr:gy a szerzÓ korabbi,

többek kÖzÖtt aZ cl'i.il kcreteLren iolytatoit kutatásai során kialakÍtott személyes

kapcsolatai és megszerzeit gyakorlati isrneretei és tapasztalatai is hozzájárultak a jelen

erlekezes rlegirasaltoz szükseges nrelyilterjÚk leirejottehez' A ]elek szerint a jelöIt

nlaxiitialisar kiliasz:nalra er itleiyiliiilr'liikorr rendclki]zesere állo időkeretet ahhoz, hogy

interjrjalanyaitol errJerrti inÍor'r'tll'ciuLiiiL szet"i'zzt' t itj3Szeriaciojahoz,

A váilalati minta kiválesriasa, ;t iriválasztás szerlpontjai elfogadhatok, Ezzel

kapcsolatban a SZSIZŐ megerrilíti a szt-.lekcio kor-láiaii es irátrárlVait, beleÓrtve a szelekciÓs

elfogLrltságot i.(Özr;l neltÉily.i'',rliltIlan iliíc1cze'tl aijaiot a tnitriarul Ugyanaklior aZ

oppónens hianycll1a t]llnaii & UaíliJttil'JsaL nO9y ttleiiirora a rnirltat aikolr: het autoipari es

öt elektronikar rragyvállal.it nernzeigazdaság sulya (peidául a brutto feldolgozÓipari

termelesben, hozzaadott erteki:et'l eS exportban elíoglait re szesedes, ugyan eZaZ iparágak

vonatkozasában stb,) Ezek, i|letve az ezelihez hasonlÓ adatok segítenének megérteni,
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hogy a vizsgált vallalati kÖr" iniiyen szc.repei1atszik vagy játszhat Magyarország gazdaság

felzárkÓzásabarr. ivlec] lei.]ei:lli lt,irll lizl is einljtc.rli, ilogy az elernzett vállalatok közÜl

hánnyaI kÖtÖtt a magyar kortlarry straicgiai egyLittrnűkÖdesi megálIapocjást. Ezek tartalma

ugyan nreglehetŐserl álialános, nlegieiük mégis jelzés ertekű lehet'

Összességében a felhasznáit kutatási mÓdszer alkalnras a téma targyaIasara, összes

aspekttrsának bellltl{!ileSara el tlIctitzesere Inneii alapjan aZ akaderniai doktori

értekezés rrrŰíaja leginirailr; ltzuri;lt:s eirrlcleIcir ieszlelesenek es veriÍikálásának és

sa1átos hatáselernzeseknek a7' t-rt,lozele, kvarrtitaltív eS kvalitatív eiemzés, amely

nemzetkÖziIeg elfogacjOtt ellrleleii inegkozelílésekre es rnodszertanra támaszkodik.

A sz.erzÓ a o ssze riáicio iiitl:ll1iii l']l0l']ii-e ll iir-,tii]riataroita, ezállal nagyrrertékben

csokkentette a puicrlci:iils t.ltilLi''ii:si ií.luittr:l 'legso 5ÜlÜn elfogacihato, hogy a jelölt

kizarolag a kLrlÍolcji rrruititii'icionalis vailaiatoit globálls áriékláncába tagozodott, azok

tLrlajdonában levci ieányválialatoKra ltortcentral, azokat vizsgá11a' Az opponensnek mégis

hiányérzete Vaíl arniatt, hogy a je lolt nem foglalkozik témajának világgazdasági

aspekiLisaival, a gionáiis l.riek|árlcoli íejlŐdeset nreghatározÓ hajtoerŐlikel, alakulását

befolyásoiÓ tenyc.zÓ|tr.e! Ugyallakllor r,iregjegyzenc1Ő' etinek a SZen]polttnak a tárgyalása

nem hiányzik a szerzo tudornányos rnunkassagaboi, reÍerált ÍolyÓiratokban megjelent

cikkeiben o|vashatÓ

Az erteliezesbo1 |ii,:Lliz.ik il tit,'lgt,zilI it'lŐhoiizlrll1áirrai|< iiz expIicit deÍinialasa, a vizsgáIt

jelensegek ic1ŐL,'cn toiierI,; ciircl;izl.lsi; A szlliiirciij,:inli i'lrráscli rncglehetŐsen szeles

idŐsavban (19:r7 es '2r)1q irczoii) ci:iialccjnali Az opponensneli idcnkent az volt a

benvomása, hogy a hivatkozoilj'orrasok rnegállapÍtásal tértŐl es (foleg) idŐtŐl függetlenek.

Az idŐhorizont niegjelÖlese, eseileg a jeiensegek vizsgálatának idŐbeli elhe|yezése ezt a

hiányÓrzetet elcszlalllatIai'lo1i r;t

A 1elÖlt hangsúlyoZZe!' a7 ertelii.lrrcoi(;i[ ÜVclúcios rrlegkozelítesberl celszerű iárgyalni

(13 olda|), és ennek rtlegíelelŐen cselekszii<', Az evolÚrciÓs rnegkozelítes szÜkségessége

acJodik magábÓl a disszeriácio targyabÓl kornplex vállalatszervezeti, üzleti és gazdasági

jelenségről, azaz nergyszámú elenlb0i ÍelápLllŐ, valamilye n belső struktúrávaI rendelkező

rendszerrŐl van szu, art'leiyrrek clirrirtlriiia1a r.tni-lrriKus tcii;elszialaiok szertnt nem egyirányu.

A renűSZer dinarlt|,,aja US a KuIrtylg7g11e vaio reagalasa aZ egyeS eiernek mozgásátÓ| és

kolcsönhatasatot ftrgq Az e volÚcirls nlegkŐz"elites ioniosságát iamasztják alá tcvábbá a

specializácro (ar oisszertacioban iobbek kozÖtt -[Lrnkcicnális szakosodás) és a
rlunkelme-qosztlls sajatr:ssaq;il is A. cjisszertircioDail a sZerZő azan|:ari nerncsak az

evolLtcios kozg.ize:lsi1r;Liil'i Ilit]':]liU:1elllcjeL iiiKalrt |'.l17[|, hatlu'trl 0 nenrzetközi

gazdaságian, a l,iláÜ9iiz,JasÉigl.ril, ct v;liiaiatgazc1aseigte]n eS az- innovácio kozgazdasagtan

kategÓriait es erveit is íelliasztnl1a azaz erl'enyestll a multidrszciplinarrs nregközelítés'

A szerzÓ rregKcintlylte|le voltla aZ opl]Onens doigat egy olyan szintetizálÓ jellegű

or;sz*Ícglaiás í1leQti"il$;-t\'Úii, ailr]eiVijeIl rcit|csirb|-r nregállapílásai nleliett kierneli aZ
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értekezes tucjonially0SaIl Lij esivi]9y r.i1s:crű ereclnienyeil ós Kovetkezteteseit, illetve

részletesebben vázolja a disszertacionoi kÖvetkezŐ jövŐbeli kutatási irányokat. Ezt a

szintetizálÓ jellegű ÖsszeÍoglalási csak reszi:en potolja egyrészt aZ értekezés 12'

Kitekintés, Összegzés, gazdaságpolitika tanulságok című fejezete, másrészt a tézisfÜzet.

A dissze rtácio t;rtÍ*tnái:yi:s szrrnporiii:*i tcgiúnye ge sellb új oredmenye a

leányvállaIatok eS aZ atiyaváil;llatol'', rir:tnpetenciÉii és hozzaadoitertek-termelése

változásainak egy|ittes eIernzeselrez kapcsclÓdix l\ disszertácio ugyanis nem

elszigetelten, hanern aZ anyaVallalaiokkal egyÜtt tárgyalja a leányvállalatok fel1ebb lepését

a gIobális értekláncokoan' ll szeizŐ kiiilLitat1a (|ásd a 10 Íejezet 4. ábrájáIa137. oldalon):

annak kÖvetkeztu:i:crr' iiU'J}', ll11 ;lí1]ii.lVa]|lal:1L,J|\;] ki;rabr:lnal tudásigeriyesebb feladatokat

adnak át a leanyVailaiataiKll.ji( aZ: eiolrbtul"i versenyiiepesSego neÍn gyengÜl, mert az

anyavállalatok a luIaidonosi e|Őrryokkel KapCsOlatos meg nagyobb hozzáadottertek-

tartalnrÚ tevékenysegekre speciaIizáloclnak. Ez tudornányOSan új kovetkeztetés, A jelölt

ezzel magyarazza azt a jelenseget, ilOgy miert nern nŐ egyáltalán vagy ahozzaadottérték-

tartalom nÖvel<riertyevel aran)lO5an a qlor:alts ertókláncban ie|jei:b lepett leányvá|lalatok

által elsajátítoit jovedeleni Etdernes lenne vegiggondolrti, nogy milyen kÖvetkezményei

lehetnek ennek a kornparatív elonyok e|rlieletének éri:elmezesere,

TuclományOS SzeinpOntbcrl új ereclrneny irz i+rt*klíincon beli'lli feljebb lépés elmélettinek

továbh,ÍojlÜszte3t"' /\ 'liss,luri'j.lU tOVai',i-,iejies;:it alz ertekláncban valc Íeljebb lepes

or;ztalyozasi reiiilszcter es airyaijrt ir fr-ririicroniilis leileDil lepes fogi.ilnlat f(irnutaiia, hogy

a íunkcioná|is leijebrl lepes |Obrj, rnint ÍLrnNcionárIis ter]eszkeoés. Megtestesíthet

funkcionális rnelyülest \aZaZ aZ adott funkciohoz tartozÓ tevékenységek

tudásigényessé9enek nove}icdesi) es irn lratoköri feljebb lepest' Ez utobbi az a jelenség,

amikor a sirlai. erteiriiiiilr-:z-iii'i;::tza:lrc,z K;ipcs';iocio tamc;gato tevekenysegek

valarnelyikebetl kienltlKeclo tl.ijejilillÜllyi iryujto ieanyy!|131at a szoban forgo tevékenvség

konlpetencia-központjava valik anriben hatokÖre megno, más vállalatokra is kiterjed.

Az esettanulmányok benrutat]ák a funkcionalis feljebb lepes jelölt altal elemzett három

forrná1ának a nlegvaiosLrlásiii A szerzŰ kÖvetkeztetese szerirtt ezek a rnechaniznnusok _

a vcnatkozÓ szakiroclalorn rrlcgáiiapiiasaiiloi *itcrÓer.', * a7- arryaviriiaieit elvárasainak a

hatására autornatil<usan is Vegberrjei]eltnek, KÖvelxezéskeppen a szakirodalrni források

által demonstrált proaktív ,,vallalkozci leanyvállalat" hozzaállás csak bizonyos feljebb

Iepesi kÜszöbértÓk |eletijellenrzo A leányvallalatok hosszabb ideig együtt ÍejIodhetn ek az

anyavallalatLrkkel,

TudornányOS SZcrn'l-)ontilol Lij eredmerlynek lexintiietŐ * globális *riékláncoklran az

et]}''es szerep;lrlk szaKosÜtiásárraik továi;bÍajiesztcse (91-95 oldal)' A jelÖlt szerint az

eiieklancban szereplŐk szakosodása és aZ értókláncok szervezŐdése nem aZ ún.

rrrosclygör'be_elr'r_lelei altal rrlegitttlaroz_crit lineáris rnintanak felel rneg, hanern mozaikszerű.

Ezazljelenti, hogy aZ Bgyes szerepiŐ|i ilat soxiele , 0gyniaSSal osszefüggŐ tevékenységet

végeznek, aZ egyes funkciÓkbol azorlban csak meghatározott részfeladatokat válIalnak.
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Ráadásul aZ egyeS értÓklanc_tevekenységek (peldául ellátásilánc-menedzsment,

logisztika, K+F) az ertéklánc tobb szakaszában is jelen vannak. A disszertacio az

értékláncot egyebkent halozatkent, folclrajzi-funkclonális mátrixként fogja fel és írja le.

Tutiományos&fi iljszerill'ltii teir,irrliletr:.lZ_ e[tel(lancilan tÓi-tenŐ íel]ei.)b lepes és a
Ieányvállalati jove cielmezŐse g, ille tve a felzarl<ozás kÖzÖttl kapcsclatok kritikai

bernutatása. A szakirocla|orn feliÓtelezese szertnt a versenyképesség növelese, illetve

fenntartása érdekeben a gyartást vegzŐ leánvvállalatoknak egyre nragasabb hozzáadott

ertekű tevekenysegel<re iiei1 sz;k,.lsutlrliuli Izl tovább9ondolva a jelÖlt kirrutatja, hogy a

leányr73||3|ati íei1ei;b le1,res llglIl ijiiill; .J leal])/Vi]|la1erloK jÖvedelmezŐsegét A globális

értekláncban vaio feijebb lepes a ieatryvall61latoi( jÖvedelmere nem, hane nr csak legfel1ebb

a heiyi hozzáadcit ertek voiutnenere gyakorol pozitÍv hatást A feljebb lepestŐl a helyi

menedzsrnent autonornia.;a sem no autorrratikusan, a fel1ebb lepes nyomán a tulajdonos-

koordinátorok netrr tekintik ŐKei ,patrtr]i'reknek'' az erteklárlcon belül

Ezek a nregállapitások trivialisal<', viszont ne m szerepelnek a szakirodalomban. A

szakirodalmi forrásc;k ettŐ| ellerŐen aZOÍl az ál1ásponton vannak, hogy a periferikus

szereplŐk feljebi: lepese az értekláncban hosszabb távon is gyogyír a műkÖdotŐke-

iniportŐr" orszagok ve tseny[epus-lá';i pioille rláira

A jelÖlt szerirlt 3llelnZeIgiizd;isagi szinILi versenykepesSeg 1avulása, a gazdasági

felzárkÓzas feltétele hogy a leányváliaiati fel1ebb lepest az értéklártcban sok más, a helyi

tŐkeakkumuiáciot erÓsíto tényezo es intezkedés egészitse ki es tárnogassa' llyen lehet

pelcláLll a helyi vallllkozéisoli inrtováciuorieltalt piaci te11eszkedese, a helyi szolgáltatÓk

ertekláncokoa tortetio ilttegrl'lir;tt,:lli, a Ieá:rryvailaiaic'lk erotel1e seob es szervesebb

beepülese a helyr gazdasagi.la sib'

TLrdonrányosan ujszerűnek tekinthető a leányvállalatok immateriális beruházásai

s,:er*pének ar atte !r.intóse *s *rte !rriezése. Az immateriális beruházásokrÓl szolÓ 1'1

(l52 1B2 oldal) |e1ezetben;i1clÖ1t iirra a kovelileztetesre jut, hogy ezek aberuhazások a

leányvállalatoknái lleln il ilagyornany05e]ll nekix luiajdonított szerepet töltik be. Az

in1materiá|is beruházások iragyon]anyÜSaÍ] a nem arjellegű versenykepesség erősítését

szolgaljak A feIdo|gozÓipari tevekenysegekre szakosodott IeányválIalatoknál azonban a

kutatas_fejlesztesi' in{orrnattketi. mLrtikae rŐ*íejiesztesi beruhazások a hagyományos

szereptŐi ei[eroe,ii clsŐsoi'D;]i]:] t;ci;li ,1yilrLcisi u> i']Z iiil!i'iriáilaiatcktoi erkezo transzferek

abszorpciÓ1át tanog ai1ali.

A szerző masik |.'clvetkez:tetese szerint aZ immateriáIis beruházásnak minŐsÜlŐ

anyavállalati szt:lgáltatások a le;inyvailaIatok által megterrnelt profit kreaiív mÓdon tÖrténő

kiszivattyÚzásár sz_o1gaijái,, [:i-li.,eri orlitlag]ai;an vóve sernnti trjdonsag nincs' Megis

érdekes leíl'va es Összesitve iatrli, nogy rlliiyen sokfele cimszo takarhat proíittranszfert

(royalty; technikai szolgáltatás; vevŐi kapcsolattartás; márKanevlrasználat; kapcsolt

vallalkozás által szárn lazoti jogd 1jak; szervezetfejlesztes)'



Az értekezés gazelaságpolitikai *jánlásai tudornányos SZempontbÓl Újdonságot nem

iartalmaznak, viszoili gyokereserr eliértle k a kÖvetett magyar kormányzati

gazdaságpolitikai celoktol es prioritasoktol, A disszertácio rrregállapításaival és

következtetéseivel Összhangban a szerzŐ célzott támogatási programokat javasol,

amelyek a szolgáltatásokra szakosodott helyi szereplok feldolgozoipari értékláncokba

integralodását segitenék elŐ Arra is felhívja a íigyelnnet, hogy a tudásaIapú üzleti

szo|gáltatásokaL nyúito váliaiaioii gyai\rar] i'ionrlye i:lren leiesítenek üzleti kapcso|atokat a

hellyi feldolgozclipari leárlyválialalokka], rnirIl az alkalresz- ós reszegységbeszálIítÓk.

Osszefoglaláskent rnegállapÍthato: SzaIavetz Andrea akadémiai doktori értekezése

színvonalas, kierlelt rnunka, hiteles adatokat tartalmaz, tudornányos eredményei

elegendŐk az MTAiJoktora cirn ntegszerzesehez, ennek alapjan a doktori művet nyilvános

vitara alkalrnasnak tartom, es javaslont annak nyilvanos vitára tortenŐ l<itűzeset'

Budaörs, 2016 szeptember 26
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