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Farkas Rita
A klaszterek szerepe a kis- és közepes
vállalkozások fejlesztésében
A kis- és közepes vállalkozások (kkv) fejlesztése az egyes nemzetgazdaságok gazdaságpolitikai koncepciójában kiemelt hangsúllyal szerepel,
hiszen ezen vállalkozói szféra fontos szerepet tölt be nemcsak a foglalkoztatásban, hanem a regionális különbségek felszámolásában, valamint az adott terület lakossága szociális körülményeinek javításában.
A nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan Magyarországon is az
egymást követĘ kormányzati idĘszakok vállalkozásfejlesztési politikája kiemelten foglalkozott a hazai kis- és középvállalkozások felzárkóztatásával. Ezen vállalkozásfejlesztési programok azonban – a részleges
pozitív hatások ellenére – nem voltak képesek a kkv-ok versenyképességének olyan mértékĦ javítására, hogy azok a jelenlegi gazdasági körülmények között a gazdasági növekedés stratégiai alapjává válhassanak. Ennek oka abban keresendĘ, hogy a kis- és közepes vállalkozásokat támogató hazai gazdaságpolitikai programok – a rendszerváltás
idĘszaka óta – az egyes kormányváltások során cél- és eszközrendszerükben megváltoztak, ami kizárta a folyamatosság és kiszámíthatóság
alapelvének érvényesülését, és ez megakadályozta az érintett vállalkozások megerĘsödését.1
A gazdaságfejlesztési politika jelenlegi dilemmája, hogy miképpen
kezelje a közvetlen külföldi befektetések csökkenése, valamint a külföldi tulajdonban lévĘ vállalkozások Magyarországról történĘ kivonulása által elĘidézett gazdasági és társadalmi problémákat. Ez a helyzet
még inkább rávilágít a hazai vállalkozásfejlesztés hiányosságaira, hiszen a tĘkekorlátos hazai vállalkozások nem képesek a gazdaság dinamizálására. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az EU-csatlakozást

1

A hazai kis- és középvállalkozásokat érintĘ különbözĘ gazdasági programok hátterérĘl és
következményeirĘl l. Lentner Csaba (2002) elemzéseit.
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követĘen a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük, hiszen alkalmazkodniuk kell a piaci verseny
fokozódása, a gyors technológiai fejlĘdés, a vásárlói magatartás állandó változása által diktált követelményekhez.
Magyarország kis nyitott gazdaság, ezen oknál fogva nem hagyhatja figyelmen kívül a külföldi mĦködĘtĘke-import szükségességét,2
ugyanakkor a gazdasági növekedés és az életszínvonal emelése érdekében végre fel kell ismerni a hazai vállalkozások hatékony fejlesztésének igényét.
Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy közvetlen támogatások által nem érhetĘ el a vállalkozások hatékonyságnövelése. Olcsó
pénzek transzfere helyett, vagyis a versenyhátrány közvetlen támogatásokkal való csökkentése helyett a versenyképesség javítására kell helyezni a hangsúlyt.3 A kkv-szektor gazdasági hatékonyságának, valamint profitabilitásának növelése érdekében minĘségi megújulásra,
szerkezetváltásra, új technológiák bevezetésére, új együttmĦködési formákra, és új finanszírozási koncepciókra van szükség.
Ehhez nyújthat megfelelĘ keretet például – a beszállítói programok
továbbfejlesztése, a beruházás, kutatás-fejlesztés támogatáspolitikája,
stb. mellett – a kooperációs hálózat egy speciális formája, vagyis a
klaszterek alakítása és mĦködtetése.
A klaszter olyan, mint egy jól együttmĦködĘ team, amely rugalmasan és gyorsan reagál a piaci változásokra, és éppen ezen képessége
teszi alkalmassá a nemzetközi versenyben való részvételre.
Porter megfogalmazása szerint: a klaszter egy adott gazdasági ágban egymással kapcsolatban álló vállalkozások (ezek lehetnek együttmĦködĘ vagy egymással versenyzĘ vállalkozások) és intézmények
földrajzi koncentrációja, amely magában foglal számos egymáshoz
kapcsolódó gazdasági ágat és további, a verseny szempontjából rele-

2
3

Kalotay Kálmán (2003) írásában úgy véli, hogy a külföldi mĦködĘtĘke-beáramlás volumenének visszaesése csak átmeneti jellegĦ, és 2003-tól ezen e téren ismét növekedés fog beállni.
Kállay László (2002) a célcsoportok helyett a beavatkozási területek támogatását hangsúlyozza, továbbá kiemeli a tranzakciós költségek csökkentésének jelentĘségét a hatékonyságjavítás érdekében.
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váns szervezeti egységet, ezenkívül magában foglal hatóságokat, szakmai érdekképviseleteket, egyetemeket és kutatóközpontokat.
A klaszter összességében a vállalkozások regionális hálózatának
olyan formája, amely egyrészt fontos tényezĘje egy adott terület gazdasági fejlĘdésének, másrészt pedig erĘsíti a résztvevĘ kis- és középvállalkozásokat.

Klasztermanagement

Vállalkozások

Kutatóközpontok

Hatóságok

Érdekképviseletek

Pénzügyi
intézetek

Gyártás, marketing, értékesítés,
logisztika, K+F, innováció, információs
technológia, minĘségfejlesztés,
nemzetközi kapcsolatok stb.

1. ábra: A klaszter általános struktúrája
Az általam felvázolt klaszterstruktúra természetesen nem kötött, hiszen annak felépítése változhat aszerint, hogy a klaszter milyen gazdasági ágban tevékenykedik, illetve hogy milyen szervezetekkel mĦködik együtt. Ezenkívül a klaszter szervezĘdhet egy úgynevezett vezetĘ
vállalkozás, például egy multinacionális nagyvállalat köré, de létrehozhatják hazai tulajdonban lévĘ kis- és középvállalkozások is. Természetesen mindkét formátum rendelkezik elĘnyökkel és hátrányokkal egyaránt. Egy konszern köré való tömörülés esetén elĘfordulhat, hogy a
kisebb vállalkozások túlzott mértékben kívánnak támaszkodni a nagyvállalat által kínált elĘnyökre, és esetleg elkényelmesednek, aminek a
következménye lehet, hogy gazdasági recesszió esetén teljesítményük
nagymértékben a vezetĘ vállalattól válik függĘvé. Ugyanakkor, ha
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ügyesen használják ki a klaszter által kínált lehetĘségeket, megalapozhatják hosszú távú fejlĘdésüket. A klaszteralakításnak különösen a
kezdeti idĘszakában a résztvevĘk számára mindenképpen elĘnyös,
hogy számíthatnak a vezetĘ vállalkozás tapasztalataira, támogatására,
továbbá a vezetĘ vállalat dinamizálni képes a klaszter fejlĘdését. A kizárólag kis- és középvállalkozások által létrehozott klaszterben a
résztvevĘ vállalkozások kezdetektĘl kénytelenek saját összesített erejükre támaszkodni, ami lehet, hogy kezdetben lassúbb növekedést
eredményez, de a forráskoncentráció által hosszabb távon ez a struktúra is az elĘbbihez hasonlóan sikeres tud lenni.
A klaszter például a szomszédos Ausztriában már bevált, jó hatékonysággal mĦködĘ gazdasági modell, így itt már megfelelĘ mennyiségĦ tapasztalat gyĦlt össze a klaszteresedési folyamatra vonatkozóan.
A klaszterben való együttmĦködéssel a kis- és közepes vállalkozások
pótolhatják a mérethatékonyság hiányosságait a multinacionális versenytársakkal szemben, hiszen a kooperáció által gyorsabban tudnak
reagálni az egyre speciálisabbá váló vásárlói igényekre.
A mérethatékonyság mellet lényeges a vállalatok hálózati együttmĦködésébĘl eredĘ szinergiahatás is, ugyanis a rendelkezésre álló erĘforrásaikat összehangoltan használják, és energiáikat egymás közömbösítése helyett az eredményesebb mĦködésre tudják fordítani.
Nemzetközi elemzések szerint a klaszterben mĦködĘ vállalatok termelési függvényeinek vizsgálata azt mutatta, hogy a termelés skálahozadéka növekvĘ (a skálahozadék és a jövedelmezĘség közötti kapcsolat erĘsen szignifikáns), továbbá a kooperáló vállalatok versenyképességét illetĘen javulás következett be. A klasztermĦködtetés hozzájárul
a munkapiac pozitív változásaihoz, ami nemcsak a foglalkoztatottak
létszámának és munkabérének javulásában jelentkezik, hanem megnövekedik a munkavállalók bizalma is, a munkahelyi fluktuáció csökken.4 A klaszteresedési folyamat impulzust ad az új vállalkozások létesítésére olyan gazdasági szférákban is, mint pl. a pénzügyi szolgáltatás, vállalati tanácsadás stb., továbbá ösztönzi a kutató- és fejlesztĘ in-

4

A klaszterek munkapiaci hatásaival részletesen foglalkozik a Tu Wien (2002) tanulmánya.
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tézeteket, hogy azok a klaszterrégióba települjenek, ezáltal újabb kvalifikált munkahelyeket létrehozva.
A kkv-ok jelentĘs része, az adott technológia komplexitása, valamint a magas költségek miatt önerĘbĘl nem képes kutatás-fejlesztésre,
innovációra, amihez a klaszter ugyancsak képes segítséget nyújtani. Továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy az együttmĦködés és az infrastruktúra közös használata által költséghatékony mĦködés érhetĘ el.
Ausztriában mintegy 40 klaszter mĦködik, ebbĘl néhány még az
indulás elsĘ szakaszában. A klaszterek több mint felét az állam támogatja exportösztönzĘ gazdaságpolitikáján keresztül, míg másokat a tartományi gazdaságfejlesztĘ programok által támogatnak. A tartományok mind a finanszírozási, mind pedig a szervezési feladatok ellátásához jelentĘs erĘket mozgósítanak, tehát tevékeny részesei a klaszterfejlesztésnek, ami különösen jellemzĘ FelsĘ-Ausztriára és Steiermark
tartományra.
Az elsĘ szervezeti klaszter Ausztriában az Automobil-Cluster Styria volt, amely Steiermark tartomány kezdeményezésére jött létre, míg
a második autóipari klasztert – amely idĘközben a 345 szervezetet magába foglaló legnagyobb regionális klaszterré nĘtte ki magát – az osztrák állam regionális fejlesztést célzó, és kifejezetten FelsĘ-Ausztriára
kidolgozott programjában hoztak létre.
A klaszteralapítást követĘ 5-6 évben az osztrák állam jelentĘs szerepet vállal a mĦködtetésben, jóllehet a cél mindenképpen az, hogy a
klaszterek nagyobb részben, de persze graduálisan, önfinanszírozóvá
váljanak.
Az ausztriai példa is mutatja, hogy a klaszterek létrehozása és mĦködtetése aktív állami szerepvállalás nélkül nem lehetséges. Az államnak és intézményeinek tevékeny részt kell vállalnia a hálózatok létrehozásában és mĦködtetésében, ami egyaránt jelent konkrét anyagi segítségnyújtást, valamint a kamarákon és egyéb érdekképviseleteken
keresztül nyújtott informális támogatást. Az állami feladatok elsĘdlegesen a klaszterek mĦködési környezetének kialakítására irányulnak,
úgy mint a klaszterek telephelyi infrastruktúráját érintĘ beruházások
végzése, illetve azok támogatása, valamint beruházások a képzés és
továbbképzés területén, a vállalkozások alapításának ösztönzése, vállalkozóbarát ügyintézés kialakítása, azaz a közigazgatási szervek ügy71
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intézésének rugalmassabbá tétele, továbbá nemzetközi klaszterfejlesztési programok kidolgozása, akár a szállítás vagy az energiaellátás területén.
A hazai kormányzati intézményrendszernek és vállalkozói érdekképviseleteknek fontos szerep jut a klaszteresedési folyamatban. Ma
már – kormányzati pénzbĘl, PHARE-pénzbĘl stb. – számtalan olyan
kamara, szövetség, hivatal van, amelyek feladata a vállalkozások formális és informális támogatása lenne. Azonban „a kevesebb néha több
lenne” mondás érvényesülhetne, amennyiben ezen szervezetek inkább
kisebb számban, de hatékonyan mĦködnének. Ugyanis általános tapasztalat, hogy a vállalkozások jelentĘs része nem is tud ezek mĦködésérĘl, vagy ha a vállalkozónak tanácsra, információra van szüksége, általában hiányos tájékoztatást és nem konkrét segítségnyújtást kap.
A fenti szervezetek, érdekképviseletek legfontosabb feladatai közé
tartozik többek között a képzés, illetve továbbképzés anomáliáinak
megszüntetése, továbbá az ezen területen való egyeztetés az állam és a
vállalatok között, ugyanis a jelenlegi képzési struktúrából eredĘ munkakínálat és a vállalkozások munkakereslete között óriási szakadék tátong (a szakmunkásképzés leépült, túlságosan nagy a felsĘfokú képzettséggel rendelkezĘk kínálata, amelyet a munkapiac nem képes felszívni). Ugyancsak a teendĘk között szerepel az információnyújtás a
finanszírozási lehetĘségeket, valamint a pályázati feltételeket illetĘen.
A magyarországi klaszeteresedési folyamat támogatása már a
„Széchenyi Tervben” megjelent, jóllehet a fejlesztési program itt csak
a klaszterek létrehozásának támogatására koncentrált. A jelenlegi kormány Smart Hungary” középtávú beruházási ösztönzési koncepciójában a stratégiai célok között szerepelteti a klaszterek fejlesztését a gazdasági növekedés, illetve a vállalkozások versenyképességének megĘrzése és javítása érdekében.
Magyarországon jelenleg 19 mĦködĘ klaszter található, amelyek
közül az elsĘ, a 2000-ben létrehozott Közép-Magyarországi Autóipari
Klaszter (Esztergom Klaszter). Az ugyancsak az autógyártás területén
létesített másik jelentĘs klaszter, amely a magyar GDP 10%-át adja, a
Pannon Autóipari Klaszlet (PANAC), amelynek alapító tagjai között
szerepel pl. az Audi Hungária Kft., Magyar Suzuki Rt., Rába Magyar
Vagon és Gépgyár Rt., Opel Magyarország JármĦgyártó Kft., Citibank
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Rt. stb. A hazai klaszterek az autóiparon kívül az építĘipar, fa- és
bútoripar, textilipar, turizmus területén egyaránt megtalálhatók.
A klaszterek megoszlása egyenlĘtlenséget mutat, ugyanis a Nyugat-Dunántúli Régióban 5, a Közép-Dunántúli Régióban 4 klaszter
mĦködik, ugyanakkor az Észak-Magyarországi Régióban egyáltalán
nincs klaszter. Tekintettel arra, hogy a hazánkban mĦködĘ klaszterek
még rendkívül fiatalok, így kevés a rendelkezésre álló tapasztalat azok
tevékenységét, sikerét avagy sikertelenségét illetĘen. Az azonban látható, hogy az egyes klasztereken belül nem megfelelĘ súllyal tevékenykednek az egyetemek, kutatóbázisok, valamint a kormányzati intézmények és érdekképviseletek, ezek részvétele a klaszterekben inkább jelképesnek mondható, tehát itt lényegesen nagyobb aktivitásra
lenne szükség. Problémát jelent a támogatási rendszer szerkezete is. A
jelenlegi támogatási rendszer egy három szintĦ struktúrát mutat, vagyis van egy kormányzati szint, regionális szint és a megyei-önkormányzati szint. Ezen belül a regionális szintĦ támogatások elosztása
különösen nehézkes, ami abból fakad, hogy vannak olyan gazdasági
régiók, amelyek egyenlĘre nem kívánják támogatni a területükön mĦködĘ klasztereket.
Az említett nehézségek ellenére, amelyek véleményem szerint az
információáramlás hiányosságaiból, valamint a hazai kis- és középvállalkozások kezdeti, egy a számukra kevésbé ismert együttmĦködési
forma bevezetésével kapcsolatos aggályokból fakadnak, a klaszteresedési folyamat Magyarországon is sikeres lehet. Ez a program jól illeszthetĘ a gazdaságfejlesztés koncepciójába, és ezen belül a kis- és
közepes vállalkozások támogatási politikájába, hiszen a fejlesztési és
támogatási célok egybevágnak. Éppen ezért végre konkrétumokra, valós intézkedésekre van szükség a klaszterek létrehozásának és különösen mĦködtetésének mind közvetlen, mind pedig közvett (pl. a bérjárulékok csökkentése, az amortizációs leírás gyorsítása, adókedvezmények a képzésre, továbbképzésre, K+F-re, a kockázati tĘkebefektetések támogatása stb.) támogatását illetĘen.
Az állami támogatásoknak és adókedvezményeknek kompatibilisnek kell lennie az EU-normákkal. Az Európai Bizottság azt szorgalmazza, hogy a tagállamok támogatási politikája kiegészítse az uniós
támogatásokat.
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Az EU-támogatások igénybevétele érdekében pontosan meghatározott projektek kidolgozása szükséges, erre tanulságként szolgál Ausztria példája, amely a csatlakozást követĘen több EU-támogatási keretet
nem volt képes kihasználni, mert fejlesztési szakemberei felkészületlenek voltak az EU támogatási projektjeivel kapcsolatban. A klaszterek
megfelelĘ keretet nyújtanak a támogatások sikeres megszerzéséhez,
egyrészt mert a klasztermanagement vagy egy klasztertag projektkoordinátor összefogja és irányítja a projektkidolgozást és a pályázat benyújtásának munkafolyamatát, másrészt a kkv-k a kooperációban öszszevonva erĘforrásaikat sikeresebben képesek pályázni a támogatásokra.
Az EU közösségi politikája kiemelten foglalkozik a kis- és középvállalkozásokkal, részben a vállalkozáspolitika keretein belül, részben
pedig koncentrált akciókon keresztül. A tapasztalatok szerint a hazai
vállalkozások eddig csak korlátozott mértékben tudtak bekapcsolódni
a közösségi programokba, aminek oka – véleményem szerint – a helyi
politikusok és a fejlesztési szakemberek nem megfelelĘ felkészültsége, valamint a kamarák és egyéb szakmai érdekképviseleti szervek információáramoltatásának hiányosságai.
Az Európai Unión belül fejlett és jól mĦködĘ metodikája van a kisés közepes vállalkozások támogatásának, míg Magyarországon minden kormányváltást követĘen változik ezen vállalkozói szféra támogatáspolitikája. A magyar kkv-k már meglévĘ versenyhátránnyal lépnek
az Európai Unióba, és számolnunk kell azzal, hogy a nyitott Európában a konkurenciaharc erĘsödésével további nyomás nehezedik ezekre
a vállalkozásokra.
A klaszter mint gazdasági modell alkalmazása önmagában természetesen nem jelent teljes megoldást az érintett vállalatok problémáinak kezelésében, de egyfajta lehetĘséget biztosít a kis- és középvállalkozások dinamizálásában a képességek és lehetĘségek koncentrált kiaknázása által.
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