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Farkas Rita  

A klaszterek szerepe a kis- és közepes 
vállalkozások fejlesztésében 

 
A kis- és közepes vállalkozások (kkv) fejlesztése az egyes nemzetgaz-
daságok gazdaságpolitikai koncepciójában kiemelt hangsúllyal szerepel, 
hiszen ezen vállalkozói szféra fontos szerepet tölt be nemcsak a fog-
lalkoztatásban, hanem a regionális különbségek felszámolásában, va-
lamint az adott terület lakossága szociális körülményeinek javításában.  

A nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan Magyarországon is az 
egymást követ  kormányzati id szakok vállalkozásfejlesztési politiká-
ja kiemelten foglalkozott a hazai kis- és középvállalkozások felzárkóz-
tatásával. Ezen vállalkozásfejlesztési programok azonban – a részleges 
pozitív hatások ellenére – nem voltak képesek a kkv-ok versenyképes-
ségének olyan mérték  javítására, hogy azok a jelenlegi gazdasági kö-
rülmények között a gazdasági növekedés stratégiai alapjává válhassa-
nak. Ennek oka abban keresend , hogy a kis- és közepes vállalkozáso-
kat támogató hazai gazdaságpolitikai programok – a rendszerváltás 
id szaka óta – az egyes kormányváltások során cél- és eszközrendsze-
rükben megváltoztak, ami kizárta a folyamatosság és kiszámíthatóság 
alapelvének érvényesülését, és ez megakadályozta az érintett vállal-
kozások meger södését.1 

A gazdaságfejlesztési politika jelenlegi dilemmája, hogy miképpen 
kezelje a közvetlen külföldi befektetések csökkenése, valamint a kül-
földi tulajdonban lév  vállalkozások Magyarországról történ  kivonu-
lása által el idézett gazdasági és társadalmi problémákat. Ez a helyzet 
még inkább rávilágít a hazai vállalkozásfejlesztés hiányosságaira, hi-
szen a t kekorlátos hazai vállalkozások nem képesek a gazdaság dina-
mizálására. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az EU-csatlakozást 

                                                      
1  A hazai kis- és középvállalkozásokat érint  különböz  gazdasági programok hátterér l és 

következményeir l l. Lentner Csaba (2002) elemzéseit. 
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követ en a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak újabb kihívások-
kal kell szembenézniük, hiszen alkalmazkodniuk kell a piaci verseny 
fokozódása, a gyors technológiai fejl dés, a vásárlói magatartás állan-
dó változása által diktált követelményekhez. 

Magyarország kis nyitott gazdaság, ezen oknál fogva nem hagyhat-
ja figyelmen kívül a külföldi m köd t ke-import szükségességét,2 
ugyanakkor a gazdasági növekedés és az életszínvonal emelése érde-
kében végre fel kell ismerni a hazai vállalkozások hatékony fejleszté-
sének igényét.  

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy közvetlen támogatá-
sok által nem érhet  el a vállalkozások hatékonyságnövelése. Olcsó 
pénzek transzfere helyett, vagyis a versenyhátrány közvetlen támogatá-
sokkal való csökkentése helyett a versenyképesség javítására kell he-
lyezni a hangsúlyt.3 A kkv-szektor gazdasági hatékonyságának, vala-
mint profitabilitásának növelése érdekében min ségi megújulásra, 
szerkezetváltásra, új technológiák bevezetésére, új együttm ködési for-
mákra, és új finanszírozási koncepciókra van szükség.  

Ehhez nyújthat megfelel  keretet például – a beszállítói programok 
továbbfejlesztése, a beruházás, kutatás-fejlesztés támogatáspolitikája, 
stb. mellett – a kooperációs hálózat egy speciális formája, vagyis a 
klaszterek alakítása és m ködtetése.  

A klaszter olyan, mint egy jól együttm köd  team, amely rugalma-
san 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 ág-
ban egymással kapcsolatban álló vállalkozások (ezek lehetnek együtt-
m köd  vagy egymással versenyz  vállalkozások) és intézmények 
földrajzi koncentrációja, amely magában foglal számos egymáshoz 
kapcsolódó gazdasági ágat és további, a verseny szempontjából rele-

                                                      
2  Kalotay Kálmán (2003) írásában úgy véli, hogy a külföldi m köd t ke-beáramlás volumené-

nek visszaesése csak átmeneti jelleg , és 2003-tól ezen e téren ismét növekedés fog beállni. 
3  Kállay László (2002) a célcsoportok helyett a beavatkozási területek támogatását hangsú-

lyozza, továbbá kiemeli a tranzakciós költségek csökkentésének jelent ségét a hatékony-
ságjavítás érdekében. 
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váns szervezeti egységet, ezenkívül magában foglal hatóságokat, szak-
mai érdekképviseleteket, egyetemeket és kutatóközpontokat. 

A klaszter összességében a vállalkozások regionális hálózatának 
olyan formája, amely egyrészt fontos tényez je egy adott terület gaz-
dasági fejl désének, másrészt pedig er síti a résztvev  kis- és közép-
vállalkozásokat.  

1. ábra: A klaszter általános struktúrája 

Az általam felvázolt klaszterstruktúra természetesen nem kötött, hi-
szen annak felépítése változhat aszerint, hogy a klaszter milyen gazda-
sági ágban tevékenykedik, illetve hogy milyen szervezetekkel m kö-
dik együtt. Ezenkívül a klaszter szervez dhet egy úgynevezett vezet  
vállalkozás, például egy multinacionális nagyvállalat köré, de létrehoz-
hatják hazai tulajdonban lév  kis- és középvállalkozások is. Természe-
tesen mindkét formátum rendelkezik el nyökkel és hátrányokkal egy-
aránt. Egy konszern köré való tömörülés esetén el fordulhat, hogy a 
kisebb vállalkozások túlzott mértékben kívánnak támaszkodni a nagy-
vállalat által kínált el nyökre, és esetleg elkényelmesednek, aminek a 
következménye lehet, hogy gazdasági recesszió esetén teljesítményük 
nagymértékben a vezet  vállalattól válik függ vé. Ugyanakkor, ha 
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ügyesen használják ki a klaszter által kínált lehet ségeket, megalapoz-
hatják hosszú távú fejl désüket. A klaszteralakításnak különösen a 
kezdeti id szakában a résztvev k számára mindenképpen el nyös, 
hogy számíthatnak a vezet  vállalkozás tapasztalataira, támogatására, 
továbbá a vezet  vállalat dinamizálni képes a klaszter fejl dését. A ki-
zárólag kis- és középvállalkozások által létrehozott klaszterben a 
résztvev  vállalkozások kezdetekt l kénytelenek saját összesített ere-
jükre támaszkodni, ami lehet, hogy kezdetben lassúbb növekedést 
eredményez, de a forráskoncentráció által hosszabb távon ez a struktú-
ra is az el bbihez hasonlóan sikeres tud lenni. 

A klaszter például a szomszédos Ausztriában már bevált, jó haté-
konysággal m köd  gazdasági modell, így itt már megfelel  mennyi-
ség  tapasztalat gy lt össze a klaszteresedési folyamatra vonatkozóan. 
A klaszterben való együttm ködéssel a kis- és közepes vállalkozások 
pótolhatják a mérethatékonyság hiányosságait a multinacionális ver-
senytársakkal szemben, hiszen a kooperáció által gyorsabban tudnak 
reagálni az egyre speciálisabbá váló vásárlói igényekre. 

A mérethatékonyság mellet lényeges a vállalatok hálózati együtt-
m ködéséb l ered  szinergiahatás is, ugyanis a rendelkezésre álló er -
forrásaikat összehangoltan használják, és energiáikat egymás közöm-
bösítése helyett az eredményesebb m ködésre tudják fordítani. 

Nemzetközi elemzések szerint a klaszterben m köd  vállalatok ter-
melési függvényeinek vizsgálata azt mutatta, hogy a termelés skálaho-
zadéka növekv  (a skálahozadék és a jövedelmez ség közötti kapcso-
lat er sen szignifikáns), továbbá a kooperáló vállalatok versenyképes-
ségét illet en javulás következett be. A klaszterm ködtetés hozzájárul 
a munkapiac pozitív változásaihoz, ami nemcsak a foglalkoztatottak 
létszámának és munkabérének javulásában jelentkezik, hanem meg-
növekedik a munkavállalók bizalma is, a munkahelyi fluktuáció csök-
ken.4 A klaszteresedési folyamat impulzust ad az új vállalkozások lé-
tesítésére olyan gazdasági szférákban is, mint pl. a pénzügyi szolgálta-
tás, vállalati tanácsadás stb., továbbá ösztönzi a kutató- és fejleszt  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 kva-
lifikált munkahelyeket létrehozva. 

A kkv-ok jelent s része, az adott technológia komplexitása, vala-
mint a magas költségek miatt öner b l nem képes kutatás-fejlesztésre, 
innovációra, amihez a klaszter ugyancsak képes segítséget nyújtani. To-
vábbá nem elhanyagolható szempont, hogy az együttm ködés és az inf-
rastruktúra közös használata által költséghatékony m ködés érhet  el. 

Ausztriában mintegy 40 klaszter m ködik, ebb l néhány még az 
indulás els  szakaszában. A klaszterek több mint felét az állam támo-
gatja exportösztönz  gazdaságpolitikáján keresztül, míg másokat a tar-
tományi gazdaságfejleszt  programok által támogatnak. A tartomá-
nyok mind a finanszírozási, mind pedig a szervezési feladatok ellátá-
sához jelent s er ket mozgósítanak, tehát tevékeny részesei a klaszter-
fejlesztésnek, ami különösen jellemz  Fels -Ausztriára és Steiermark 
tartományra. 

Az els  szervezeti klaszter Ausztriában az Automobil-Cluster Sty-
ria volt, amely Steiermark tartomány kezdeményezésére jött létre, míg 
a második autóipari klasztert – amely id közben a 345 szervezetet ma-
gába foglaló legnagyobb regionális klaszterré n tte ki magát – az oszt-
rák állam regionális fejlesztést célzó, és kifejezetten Fels -Ausztriára 
kidolgozott programjában hoztak létre.  

A klaszteralapítást követ  5-6 évben az osztrák állam jelent s sze-
repet vállal a m ködtetésben, 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 m -
ködtetése aktív állami szerepvállalás nélkül nem lehetséges. Az állam-
nak és intézményeinek tevékeny részt kell vállalnia a hálózatok létre-
hozásában és m ködtetésében, ami egyaránt jelent konkrét anyagi se-
gítségnyújtást, valamint a kamarákon és egyéb érdekképviseleteken 
keresztül nyújtott informális támogatást. Az állami feladatok els dle-
gesen a klaszterek m ködési környezetének kialakítására irányulnak, 
úgy mint a klaszterek telephelyi infrastruktúráját érint  beruházások 
végzése, illetve azok támogatása, valamint beruházások a képzés és 
továbbképzés területén, a vállalkozások alapításának ösztönzése, vál-
lalkozóbarát ügyintézés kialakítása, azaz a közigazgatási szervek ügy-
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intézésének rugalmassabbá tétele, továbbá nemzetközi klaszterfejlesz-
tési programok kidolgozása, akár a szállítás vagy az energiaellátás te-
rületén. 

A hazai kormányzati intézményrendszernek és vállalkozói érdek-
képviseleteknek fontos szerep jut a klaszteresedési folyamatban. Ma 
már – kormányzati pénzb l, PHARE-pénzb l stb. – számtalan olyan 
kamara, szövetség, hivatal van, amelyek feladata a vállalkozások for-
mális és informális támogatása lenne. Azonban „a kevesebb néha több 
lenne” mondás érvényesülhetne, amennyiben ezen szervezetek inkább 
kisebb számban, de hatékonyan m ködnének. Ugyanis általános ta-
pasztalat, hogy a vállalkozások jelent s része nem is tud ezek m ködé-
sér l, vagy ha a vállalkozónak tanácsra, információra van szüksége, ál-
talában 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 ered  mun-
kakínálat és a vállalkozások munkakereslete között óriási szakadék tá-
tong (a szakmunkásképzés leépült, túlságosan nagy a fels fokú kép-
zettséggel rendelkez k kínálata, amelyet a munkapiac nem képes fel-
szívni). Ugyancsak a teend k között szerepel az információnyújtás a 
finanszírozási lehet ségeket, valamint a pályázati feltételeket illet en. 

A magyarországi klaszeteresedési folyamat támogatása már a 
„Széchenyi Tervben” megjelent, jóllehet a fejlesztési program itt csak 
a klaszterek létrehozásának támogatására koncentrált. A jelenlegi kor-
mány Smart Hungary” középtávú beruházási ösztönzési koncepciójá-
ban a stratégiai célok között szerepelteti a klaszterek fejlesztését a gaz-
dasági növekedés, illetve a vállalkozások versenyképességének meg-

rzése és javítása érdekében. 
Magyarországon jelenleg 19 m köd  klaszter található, amelyek 

közül az els , a 2000-ben létrehozott Közép-Magyarországi Autóipari 
Klaszter (Esztergom Klaszter). Az ugyancsak az autógyártás területén 
létesített másik jelent s 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 Járm gyártó Kft., Citibank 
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Rt. stb. A hazai klaszterek az autóiparon kívül az épít ipar, fa- és 
bútoripar, textilipar, turizmus területén egyaránt megtalálhatók. 

A klaszterek megoszlása egyenl tlenséget mutat, ugyanis a Nyu-
gat-Dunántúli Régióban 5, a Közép-Dunántúli Régióban 4 klaszter 
m ködik, ugyanakkor az Észak-Magyarországi Régióban egyáltalán 
nincs klaszter. Tekintettel arra, hogy a hazánkban m köd  klaszterek 
még rendkívül fiatalok, így kevés a rendelkezésre álló tapasztalat azok 
tevékenységét, sikerét avagy sikertelenségét illet en. Az azonban lát-
ható, hogy az egyes klasztereken belül nem megfelel  súllyal tevé-
kenykednek az egyetemek, kutatóbázisok, valamint a kormányzati in-
tézmények és érdekképviseletek, ezek részvétele a klaszterekben in-
kább jelképesnek mondható, tehát itt lényegesen nagyobb aktivitásra 
lenne szükség. Problémát jelent a támogatási rendszer szerkezete is. A 
jelenlegi támogatási rendszer egy három szint  struktúrát mutat, va-
gyis van egy kormányzati szint, regionális szint és a megyei-önkor-
mányzati szint. Ezen belül a regionális szint  támogatások elosztása 
különösen nehézkes, ami abból fakad, hogy vannak olyan gazdasági 
régiók, amelyek egyenl re nem kívánják támogatni a területükön m -
köd  klasztereket.  

Az említett nehézségek ellenére, amelyek véleményem szerint az 
információáramlás hiányosságaiból, valamint a hazai kis- és középvál-
lalkozások kezdeti, egy a számukra kevésbé ismert együttm ködési 
forma bevezetésével kapcsolatos aggályokból fakadnak, a klaszterese-
dési folyamat Magyarországon is sikeres lehet. Ez a program jól il-
leszthet  a gazdaságfejlesztés koncepciójába, és ezen belül a kis- és 
közepes vállalkozások támogatási politikájába, hiszen a fejlesztési és 
támogatási célok egybevágnak. Éppen ezért végre konkrétumokra, va-
lós intézkedésekre van szükség a klaszterek létrehozásának és különö-
sen m ködtetésének mind közvetlen, mind pedig közvett (pl. a bérjá-
rulékok csökkentése, az amortizációs leírás gyorsítása, adókedvezmé-
nyek a képzésre, továbbképzésre, K+F-re, a kockázati t kebefekteté-
sek támogatása stb.) támogatását illet en. 

Az állami támogatásoknak és adókedvezményeknek kompatibilis-
nek kell lennie az EU-normákkal. Az Európai Bizottság azt szorgal-
mazza, hogy a tagállamok támogatási politikája kiegészítse az uniós 
támogatásokat.  
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Az EU-támogatások igénybevétele érdekében pontosan meghatáro-
zott projektek kidolgozása szükséges, erre tanulságként szolgál Auszt-
ria példája, amely a csatlakozást követ en több EU-támogatási keretet 
nem volt képes kihasználni, mert fejlesztési szakemberei felkészületle-
nek voltak az EU támogatási projektjeivel kapcsolatban. A klaszterek 
megfelel  keretet nyújtanak a támogatások sikeres megszerzéséhez, 
egyrészt mert a klasztermanagement vagy egy klasztertag projektkoor-
dinátor összefogja és irányítja a projektkidolgozást és a pályázat be-
nyújtásának munkafolyamatát, másrészt a kkv-k a kooperációban ösz-
szevonva er forrásaikat sikeresebben képesek pályázni a támogatá-
sokra. 

Az EU közösségi politikája kiemelten foglalkozik a kis- és közép-
vállalkozásokkal, 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 megfelel  felkészültsé-
ge, valamint a kamarák és egyéb szakmai érdekképviseleti szervek in-
formációáramoltatásának hiányosságai. 

Az Európai Unión belül fejlett és jól m köd  metodikája van a kis- 
és közepes vállalkozások támogatásának, míg Magyarországon min-
den kormányváltást követ en változik ezen vállalkozói szféra támoga-
táspolitikája. A magyar kkv-k már meglév  versenyhátránnyal lépnek 
az Európai Unióba, és számolnunk kell azzal, hogy a nyitott Európá-
ban a konkurenciaharc er södésével további nyomás nehezedik ezekre 
a vállalkozásokra. 

A klaszter mint gazdasági modell alkalmazása önmagában termé-
szetesen nem jelent teljes megoldást az érintett vállalatok problémái-
nak kezelésében, de egyfajta lehet séget biztosít a kis- és középvállal-
kozások dinamizálásában a képességek és lehet ségek koncentrált ki-
aknázása által. 
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