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A Prologis raktáraiban folytatott tevékenységek gazdasági hatása

1. BEVEZETÉS
A Prologis a világ legnagyobb kereskedelmi raktárterület tulajdonosa. A Prologis 
ügyfelei raktárterületet bérelnek a társaságtól, ahol logisztikai feladatokat, illetve 
esetenként kisebb összeszerelési munkákat végeznek. A Prologis raktárterületeihez 
kapcsolódó műveletek jelentős gazdasági tevékenységet képviselnek, amelyet eb-
ben a jelentésben az Oxford Economics által kidolgozott globális gazdasági hatás-
modell segítségével igyekszünk megbecsülni. 

Egész pontosan az alábbiakra készítünk becsléseket: 

• a Prologis raktárain áthaladó áruk értéke (forgalom)
• a Prologis raktáraiban folyó tevékenységekhez kapcsolódó közvetlen

foglalkoztatás
• a Prologis raktáraiban folyó vizsgált tevékenységek gazdasági összha-

tása, becsülten az alábbiakra nézve:
• a GDP-re gyakorolt hatás,
• a foglalkoztatásra gyakorolt hatás,
• a vizsgált gazdasági tevékenység által megtermelt adók.

A gazdasági összhatás magába foglalja a raktárakban helyben folytatott tevé-
kenységeket (közvetlen hatás), a szóban forgó tevékenységet támogató ellátási 
lánc tevékenységeit (közvetett hatás), valamint a közvetlenül vagy közvetve fog-
lalkoztatottak munkabérének elköltéséből adódó gazdasági tevékenységeket 
(indukált hatás). 

Az Oxford Economics első alkalommal 2017-ben készített becslést a Prologis rak-
táraiban folyó tevékenységek gazdasági hatásairól. A most elkészült jelentés a Pro-
logis legfrissebb (2020. június 30-i állapot szerinti) raktárterület-portfóliója alapján 
aktualizálja a korábban becsült értékeket, és kiterjed a portfólió utóbbi időben meg-
vásárolt vagy megépített raktáraira is. A jelentés az aktuálisan rendelkezésre álló 
információk alapján tett feltételezéseket is pontosítja. 
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MÓDSZERTAN 

Adatforrások és feltételezések 

A Prologis adatszolgáltatásában a 2020. június 30-i állapot szerinti teljes alapterület szerepelt or-
szágonkénti bontásban, így a becsült értékek is erre az időpontra érvényesek. A Prologis rendel-
kezésünkre bocsátotta az egy munkatársra jutó átlagos alapterület becsült értékét is, szintén or-
szágonkénti bontásban, amely hozzávetőlegesen 93 és 176 négyzetméter között mozog. 

A Prologis raktárak forgalmára (az áthaladó áruk összértékére) vonatkozó becslések alapját a je-
lentés első ismétlése során begyűjtött szakértői vélemények képezték, melyek szerint ez az érték 
2016-ban 93 négyzetméterenként 2 millió USD volt. A becsült értéket az Oxford Economics glo-
bális iparági adatbankjában a legutolsó évre (2019) vonatkozó névleges termelékenységi becslé-
sek alapján 2,2 millió USD-re módosították. 

Miközben a Prologis portfólióadatai a 2020. június 30-i állapotot tükrözik, a termelékenységi becs-
lések többségében 2019. évi adatok felhasználásával készültek, és az eredmények a 2019. évi 
makroökonómiai adatokhoz viszonyítva kerültek meghatározásra, mivel ezek a legfrissebb nyilvá-
nosan hozzáférhető számadatok. Ezzel a módszerrel a COVID-19 járvány okozta gazdasági ha-
tásokkal összefüggő komplikációk is kizárhatók. Az egy dolgozóra jutó raktár-alapterületre vonat-
kozó becslések is a COVID-19 járvány előtt készültek. Mérlegeltük ezeknek a becsléseknek a 
módosítását, de a helyzet képlékenységére tekintettel ezt elvetettük, különösen, mivel a Prologis 
a nagy raktárbérlők részéről továbbra is jelentős munkaerőigényt tapasztal. 

Gazdasági hatáselemzés 

Az általános gazdasági hatáselemzések egy adott tevékenységből származó három ha-
táscsatornát különböztetnek meg, amelyek alapján kiszámítható a gazdasági összhatás 
(lásd 1. ábra). Esetünkben ezek a következők: 

• Közvetlen hatás: ez a Prologis raktáraiban zajló műveletekhez közvetlenül köt-
hető foglalkoztatást és tevékenységeket foglalja magába.

• Közvetett hatás: ez a Prologis raktáraiban folyó tevékenységek ellátási láncán (to-
vábbá a beszállítóikon) keresztül megvalósuló foglalkoztatást és hozzáadott érték te-
remtését foglalja magába.

• Indukált hatás: ezt szokás „multiplikátor hatásnak” is nevezni, ami a foglalkoztatottak
munkabérének a helyi közösségben való közvetlen vagy közvetett elköltésének pozitív
gazdasági hatását fejezi ki.
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1. ábra: Egyszerűsített gazdasági hatásmodell

A Prologis raktáraiban folytatott tevékenységek gazdasági hatása

A gazdasági hatással kapcsolatos források és módszerek 

A jelentésben alkalmazott input-output modell elsődleges adatforrásai az OECD (Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által összeállított országközi input-output táblázatok 
(OECD IO) voltak. Munkánk során a legfrissebb, 2015 tárgyévre vonatkozó és USD-ben megadott 
értékeket tartalmazó táblázatokat használtuk. Az eredményeket a 2019. évi inflációs értékek és 
az Oxford Economics globális gazdasági adatbázisából vett országspecifikus termelékenységi 
adatok alapján megállapított termelékenységi változások figyelembevételével határoztuk meg. 
Ahol lehetséges volt, a nemzeti ágazatspecifikus foglalkoztatási adatokat az OECD adatbázisából 
szereztük be, és ahol nem, a becsült értékek megállapításához az országközi iparági átlagterme-
lékenységi adatokat vettük alapul. 

Az adókkal kapcsolatos hatások tekintetében a hatások egy kisebb része (a termékek szintjén 
megjelenő adók és a termelők által közvetlenül megfizetett adók) szerepel az eredeti OECD IO 
táblázatokban. A munkából szerzett jövedelemre és tőkejövedelemre kivetett adókat az Interna-
tional Centre for Tax and Development (Nemzetközi Adóügyi és Fejlesztési Központ) szervezettől 
beszerzett (a teljes munka- és tőkejövedelemre vetített) nemzeti átlagadókulcsok felhasználásá-
val becsültük meg. Fontos megemlíteni, hogy az adókra vonatkozó hatások egy adott gazdaság 
átlagadókulcsaira, és nem pontos ágazatspecifikus modellekre épülő nagyságrendi becslések. 

Közvetlen hatás

Vállalati/iparági 
kiadások

Indukált hatás

Munkabérekből 
származó lakossági 

fogyasztás:

Élelmiszerek  
és italáruk

Pihenés, szabadidő
Ruházkodás

Háztartási áruk

Összhatás

Hozzáadott érték

Foglalkoztatás

Adók
Közvetett hatás

Beszerzések be-
szállítóktól

Beszállítók saját 
ellátási láncai
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2. A KÖZVETLEN EREDMÉNYEK 
    ÖSSZEFOGLALÁSA

2.1.  FORGALOM 

A 2020. június 30-i állapot szerint a Prologis közel 93 millió négyzetméter alapterü-
letű, saját vagy bérelt raktárterületet üzemeltetett világszerte. 

Az Oxford Economics iparági szakértők felmérései alapján megállapított becslése 
szerint a forgalom (a raktáron egy évben áthaladó áruk értéke) körülbelül 2,2 millió 
USD/93 m2.1 

Ha ezt az értéket a teljes Prologis-portfólióra vetítjük, a Prologis raktárainak 
globális becsült forgalmát hozzávetőleg 2,2 billió USD-ben állapíthatjuk meg. 
Ez a világ teljes GDP-jének mintegy 2,5%-a, illetve a háztartások világszintű 
fogyasztásának 4,4%-a.2 Ahol az adott országra volt elérhető adat, a forgal-
mat az árufogyasztásra (a szolgáltatásokat kizárva) vetítve is meghatároz-
tuk. Ezek alapján a forgalom az USA árufogyasztásának kb. 30%-a, míg 
Európa teljes árufogyasztásának mintegy 11%-a.3 A Prologis forgalmának a 
nemzeti GDP-hez viszonyított aránya eltérő azokban az országokban, ahol 
a Prologis jelen van: a legalacsonyabb, 0,6%, Szingapúrban, a legmaga-
sabb, 12,5%, Csehországban (lásd 2. ábra). 

1 A becslés alapjául a 2019. évi legfrissebb adatok szolgáltak. 
2 Fontos megjegyezni, hogy a GDP (bruttó hazai termék) a végfelhasználásra szánt termékek és szolgáltatások 
összértéke. Lehetnek olyan raktárak, ahol ún. közbenső (azaz a végfelhasználásra szánt termékek előállítása során 
alapanyagként használt) termékeket tárolnak, a szolgáltatásokat természetesen nem kell tárolni, illetve ugyanazt a 
terméket gyakran tárolják több különböző raktárban, mielőtt a végfelhasználókhoz kerülne. 
3 Az árufogyasztási adatokat az OECD végső fogyasztási kiadásokra vonatkozó táblázataiból gyűjtöttük, és ahol a 
2019. évi adatok még nem voltak elérhetők, a 2018-as adatokat a teljes háztartási jövedelmekhez viszonyítva növel-
tük. Az USA-ra vonatkozó adatokat az amerikai Bureau of Economic Analysis (BEA) (Gazdaságelemző Hivatal) 
adatbázisából vettük át. Brazíliára, Kínára és Szingapúrra nincsenek adataink. 
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2. ábra: A Prologis raktárak GDP-arányos és a lakossági fogyasztásra vetí-
tett éves forgalma országonkénti bontásban

Forrás: Prologis és Oxford Economics 

2.2.  KÖZVETLEN FOGLALKOZTATÁS 

A Prologis raktárai esetében közvetlen foglalkoztatás alatt a Prologis ügyfeleinek 
azon összes munkatársát értjük, akik a Prologis raktáraiban dolgoznak, ott logisztikai 
és gyártással kapcsolatos kisebb feladatokat látnak el. 

Az Oxford Economics becslése szerint a Prologis raktáraiban munkát vállaló 
személyek száma hozzávetőleg 853 700 világszerte (lásd 3. ábra). 

Lakossági fogyasztás 
Forgalom GDP (millió $) 

Ország Áruk és szolgáltatások Csak áruk 

Mrd. $ Mrd. $ Forgalom (%) Mrd. $ Forgalom (%) Mrd. $ Forgalom (%) 

Belgium 7 $ 530 $ 1,3% 272 $ 2,5% 117 $ 5,9% 

Brazília 24 $ 1 839 $ 1,3% 1 194 $ 2,0% 

Kanada 23 $ 1 736 $ 1,3% 1 004 $ 2,3% 424 $ 5,5% 

Kína 110 $ 14 330 $ 0,8% 5 640 $ 2,0% 

Csehország 31 $ 247 $ 12,5% 117 $ 26,3% 65 $ 47,0% 

Franciaország 71 $ 2 709 $ 2,6% 1 455 $ 4,9% 643 $ 11,0% 

Németország 57 $ 3 853 $ 1,5% 2 011 $ 2,8% 923 $ 6,2% 

Magyarország 15 $ 161 $ 9,4% 78 $ 19,4% 45 $ 33,7% 

Olaszország 28 $ 2 001 $ 1,4% 1 204 $ 2,3% 576 $ 4,8% 

Japán 98 $ 5 084 $ 1,9% 2 807 $ 3,5% 1 131 $ 8,7% 

Mexikó 91 $ 1 260 $ 7,3% 824 $ 11,1% 478 $ 19,1% 

Hollandia 53 $ 909 $ 5,8% 397 $ 13,4% 174 $ 30,6% 

Lengyelország 50 $ 592 $ 8,5% 339 $ 14,8% 207 $ 24,2% 

Szingapúr 2 $ 372 $ 0,6% 134 $ 1,6% 

Szlovákia 10 $ 105 $ 9,5% 59 $ 16,9% 32 $ 31,0% 

Spanyolország 29 $ 1 394 $ 2,1% 803 $ 3,6% 344 $ 8,4% 

Svédország 19 $ 532 $ 3,6% 235 $ 8,1% 110 $ 17,2% 

Egyesült Királyság 73 $ 2 828 $ 2,6% 1 775 $ 4,1% 723 $ 10,1% 

USA 1 359 $ 21 428 $ 6,3% 14 563 $ 9,3% 4 505 $ 30,2% 

Fenti 19 összesen 2 152 $ 61 910 $ 3,5% 34 911 $ 6,2% 

Nemzetközi 2 152 $ 86 599 $ 2,5% 48 833 $ 4,4% 
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3. ábra: Közvetlen foglalkoztatás a Prologis raktáraiban

Az Egyesült Államok esetében összevethetjük ezt a közvetlen foglalkoztatási számada-
tot (530 000) a raktározási és tárolási iparág legfrissebb, 2018. évi teljes foglalkoztatási 
adatával (1 145 000).4 

2.2.1.  Változások a közvetlen foglalkoztatásban 2017. július óta 

Az Oxford Economics első alkalommal 2017-ben készített becslést a Prologis raktárai-
ban folyó tevékenységek gazdasági hatásairól.5 Az akkor rendelkezésünkre álló becslé-
sek alapján azt feltételeztük, hogy a Prologis raktáraiban a közvetlen foglalkoztatás, a 
világ teljes raktárterületére vetítve, egy munkatárs/69 m2. A Prologis későbbi vizsgálata 
pontosította ezt a becsült értéket, így az országspecifikus becslések szerint egy munka-
vállaló jut minden 93–176 négyzetméterre. 

Az eredeti feltételezésre alapozva úgy becsültük, hogy 2017 júliusában a Prologis rak-
táraiban közvetlen foglalkoztatásban lévő személyek teljes száma 816 200 volt. A ko-
rábbi feltételezés módosítása nyomán azonban úgy becsüljük, hogy a Prologis raktárai-
ban 2017-ben 539 900 személy állt közvetlen foglalkoztatásban. Ily módon a Prologis 
raktáraiban az egész világon közvetlen foglalkoztatásban lévő személyekre vonatkozó 
aktuális becsült érték (853 700) 58%-os emelkedést tükröz. 

4 Bureau of Economic Analysis (BEA) (Gazdaságelemző Hivatal) National Income and Product Accounts (NIPA) (nemzeti 
jövedelem- és termékszámlák) 6.4D. táblázat 
5 Lásd: „The Future Flow of Goods: Economic impact of Or Logistics Real Estate” (2017. augusztus). 

Közvetlen Összehasonlítás a 2017. évi becsléssel 
Ország foglalkoztatás Becslés 2017-re az aktuális változás 

m2 feltételezések alapján (%) 
Belgium 3 100 
Brazília 9 500 7 700 23% 
Kanada 9 100 7 200 26% 
Kína 49 400 13 800 258% 
Csehország 13 700 10 900 26% 
Franciaország 31 700 33 700 -6%
Németország 25 600 23 300 10%
Magyarország 6 800 
Olaszország 12 400 10 900 14% 
Japán 23 100 14 100 64% 
Mexikó 35 500 30 400 17% 
Hollandia 23 800 17 500 36% 
Lengyelország 22 400 24 900 -10%
Szingapúr 1 000 
Szlovákia 4 500 
Spanyolország 12 900 8 200 57% 
Svédország 8 500 
Egyesült Királyság 32 500 23 700 37% 
USA 528 300 313 700 68% 
Összesen/Globálisan 853 700 539 900 58% 
Forrás: Prologis és Oxford Economics 
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3. ÖSSZEREDMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALÁSA

Ebben a részben a Prologis raktáraiban folyó tevékenységek gazdasági összha-
tására vonatkozó becsléseket ismertetjük. Amint azt az 1. fejezet módszertani áb-
rájában már bemutattuk, ezek a hatások magukba foglalják a Prologis raktáraiban 
helyben folyó közvetlen műveleteket, a közvetett (ellátási lánc) hatásokat és az 
indukált hatásokat is. 

3.1.  A GDP-RE GYAKOROLT ÖSSZHATÁS 

A Prologis raktárainak a vállalat működési területébe tartozó 19 országban a GDP-
re gyakorolt összhatása becsülten 214 milliárd USD. Ez a hatás az Egyesült Álla-
mokban a legnagyobb, összegszerűen 153 milliárd USD, majd az Egyesült Király-
ság következik 8 milliárd USD-vel, amelyet Franciaország és Németország követ, 
7-7 milliárd USD-vel (lásd 4. ábra). Annak ellenére, hogy a foglalkoztatásra gyakorolt
hatás terén Kína a második (az Egyesült Államok után), a GDP-t érintő hatás tekin-
tetében csak az ötödik, mivel az alkalmazott modell alapjául szolgáló OECD makro-
gazdasági adatok szerint meglehetősen alacsony az ázsiai ország munkatermelé-
kenysége.

4. ábra: A Prologis raktáraiban folyó tevékenységek gazdasági összhatása
(közvetlen + közvetett + indukált)

Ország GDP (millió $) Foglalkoztatás Adó (millió $) 
Belgium 1 200 $ 12 300 500 $ 
Brazília 800 $ 53 200 200 $ 
Kanada 4 400 $ 42 000 1 200 $ 
Kína 6 000 $ 334 200 2 100 $ 
Csehország 1 400 $ 33 900 400 $ 
Franciaország 7 100 $ 82 100 2 900 $ 
Németország 7 200 $ 94 400 2 200 $ 
Magyarország 500 $ 15 200 200 $ 
Olaszország 3 200 $ 42 300 1 200 $ 
Japán 3 900 $ 57 400 1 000 $ 
Mexikó 2 900 $ 84 900 400 $ 
Hollandia 6 000 $ 66 000 2 000 $ 
Lengyelország 2 100 $ 58 100 500 $ 
Szingapúr 600 $ 4 700 100 $ 
Szlovák Köztársaság 500 $ 10 800 100 $ 
Spanyolország 2 800 $ 43 300 800 $ 
Svédország 2 400 $ 24 400 1 200 $ 
Egyesült Királyság 7 600 $ 99 900 2 200 $ 
Egyesült Államok 153 200 $ 1 255 200 35 800 $ 
Fenti 19 összesen 213 900 $ 2 414 300 55 000 $ 
Nemzetközi 226 100 $ 2 846 800 * 

Forrás: Prologis és Oxford Economics 
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A Prologis raktáraiban folytatott tevékenységek gazdasági hatása

A fenti hatások meghatározására használt gazdasági hatásmodell kiterjed azokra 
a tovagyűrűző hatásokra is, amelyek a Prologis közvetlen működési területébe tar-
tozó 19 országon kívül jelentkeznek. Miközben a közvetlen gazdasági hatások tel-
jes egészében ebben a 19 országban figyelhetők meg, a szóban forgó tevékeny-
ségeknek vannak más országokat érintő közvetett (ellátási lánc) és indukált (mun-
kabérek elköltése) tovagyűrűző hatásai is, amelyek a modellünkkel kiválóan leké-
pezhetőek. A fentieket figyelembe véve a Prologis raktáraiban folyó tevékeny-
ségek globális gazdasági összhatása 226 milliárd USD. 

3.2.  A FOGLALKOZTATÁSRA GYAKOROLT ÖSSZHATÁS 

A 19 országban, ahol a Prologis raktárakat üzemeltet, a foglalkoztatást érintő össz-
hatás, beleértve a közvetlen, közvetett és indukált hatásokat is, 2,4 millió USD volt. 
Ennek a hatásnak több mint 50%-a az Egyesült Államokban volt érezhető, ahol a 
Prologis raktáraiban zajló tevékenységek 1,3 millió munkahelyet teremtettek. A má-
sodik helyen Kína áll, 334 000 munkahellyel, majd az Egyesült Királyság következik, 
mintegy 100 000 munkahellyel. 

A GDP-re gyakorolt hatáshoz hasonlóan becsülhetők a tovagyűrűző hatások a Pro-
logis működési területébe tartozó 19 országon kívül is. A Prologis raktáraiban foly-
tatott tevékenységekhez köthető, foglalkoztatásra gyakorolt globális összha-
tás becsült értéke 2,8 millió USD. 

3.3.  AZ ADÓKRA GYAKOROLT ÖSSZHATÁS 

A Prologis működési területébe tartozó 19 ország raktáraiban folytatott 214 milli-
árd USD értékű gazdasági tevékenység adókat érintő globális összhatása be-
csülten 55 milliárd USD. Ellentétben azonban a GDP-t és a foglalkoztatást érintő, 
fentiekben ismertetett hatásokkal, az adatok elérhetőségének korlátozottsága 
miatt egy teljesen globális becslést nem áll módunkban meghatározni. Az adókat 
érintő hatások többségét viszont, például a GDP-re gyakorolt hatásokat, a 19 
országra vonatkozóan sikerült megállapítanunk. 

Az adókkal kapcsolatos legnagyobb hatások általában azokban az országokban je-
lentkeznek, ahol a Prologis GDP-re gyakorolt hatása is a legnagyobb, így az Egye-
sült Államokban (36 milliárd USD), Franciaországban (3 milliárd USD), az Egyesült 
Királyságban, Németországban, Kínában és Hollandiában (országonként 2 milliárd 
USD). 

Fontos megjegyezni, hogy a módszertani leírásban közöltek szerint a bemutatott 
becslések nagyságrendi becslések, amelyek nem vonatkoznak átfogóan minden or-
szág összes adónemére. 
A becsléseink tartalmazzák a termékekre kirótt adókat és a termelők által köz-
vetlenül fizetendő adókat, valamint a vállalati és munkajövedelmek után fize-
tendő adók nagyságrendi becsült értékét. 
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