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Magyarország megőrzi vonzerejét  
a német befektetők szemében – A NMIKK  
2005. évi konjunktúrajelentése 

Egy évvel az Európai Unióhoz való csatlakozás után Magyarország 
túlnyomóan kedvező megítélést élvez az itteni német befektetők 
szemében. Ez a legfontosabb üzenete a Német–Magyar Ipari és Ke-
reskedelmi Kamara (NMIKK) legfrissebb konjunktúrajelentésének, 
amelyet 2005. április 29-én mutattak be a nyilvánosságnak. A felmé-
rés viszont azt is bizonyítja, hogy a vállalatok néhány keretfeltétellel 
továbbra sincsenek megelégedve. A sajtótájékoztató keretein belül 
először ismertették egy, a miénkkel tematikailag megegyező és 
egyidejűleg Csehországban végzett felmérés eredményeit, ezzel 
Magyarországot egy regionális környezetbe helyezték.  
 
Tárgyszavak: konjunktúra; vállalat; beruházás; befektetés;  

munkaerőpiac; munkaerőköltség; adórendszer;  
euró; EU. 

Magyarországi német vállalatok körében végzett  
felmérés francia és osztrák érdekeltségű vállalatok  
részvételével. Összehasonlítás a csehországi  
és szlovákiai felmérések eredményeivel 

A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (NMIKK) 1995 óta 
évente készít konjunktúrajelentést. A jelentés alapja a tagok között ké-
szített felmérés, amelyet ebben az évben március és április folyamán 
végeztek. 

A közvélemény-kutatásban Magyarországon összesen 116 cég vett 
részt, közöttük francia és osztrák vállalatok is. Összességében azonban 
a minta döntő többségét a német vállalatok adták kb. 100 résztvevővel. 

Ebben az évben először került sor egyidejűleg erre a felmérésre 
Csehországban és Szlovákiában is, szinte azonos kérdésekkel, ezért az 



eredmények érdekes összehasonlítást tesznek lehetővé a térségbeli 
„versenytársakkal”. 

A felmérés eredményeit a következő személyek mutatták be és 
kommentálták: 

Straub Elek, a NMIKK elnöke és a Matáv Rt. elnök-vezérigazgatója, 
Wolfram Klein, a NMIKK ügyvezető elnökségi tagja, 
Juhász László, a The Boston Consulting Group menedzsere. 

1. A legfontosabb eredmények áttekintése 
Pozitívan látják Európát 

A válaszadó vállalatok fele tapasztalta Magyarország uniós tagsá-
gának kedvező hatásait, mindössze 4%-ban panaszkodtak a hátrányos 
következményekre, 90%-ban üdvözölnék az euró bevezetését, 62%-ban 
erre 2010-re számítanak. 
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1. ábra Gazdasági helyzet 

Jó az általános konjunktúra  
Minden ötödik vállalkozó tekinti jónak a gazdasági konjunktúrát (1. 

ábra), mindössze 15% rossznak. 2005-re is túlsúlyban vannak az optimis-
ták: 24%-ban azt vélik, hogy a magyar gazdaság 2005-ben jobb helyzet-
ben lesz, mint 2004-ben, csak 19%-ban számítanak nehezebb időkre.  

 



Kedvezőnek értékelik saját helyzetüket 
A válaszadók 48%-a jónak tekinti saját vállalata helyzetét. 49%-uk 

nyeresége nőtt 2004-ben, 50%-ban pedig 2005-ben is az eredményük 
növekedésére számítanak. 2004-ben 20%-kal nőtt a nyereségük, 2005-
re pedig még mindig 12%-ot várnak. 

Lassabban emelkednek a költségek 
A felmérésben résztvevő vállalatok költségei 10%-kal emelkedtek 

(2. ábra), és idén mindössze 8%-ra számítanak. A bérköltség 2005-ben 
előreláthatólag csak 7%-kal, vagyis az általános költségnövekedéstől 
elmaradó mértékben emelkedik. 
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2. ábra Fontos vállalati jellemzők 

Kedvező beruházási hajlandóság 
A 2004-ben mért 36% után idén a válaszadó vállalatok 32%-a kíván-

ja emelni beruházási kiadásait. Csupán minden tizedik vállalat nem ter-
vez beruházásokat. 



Elégedettség a magyarországi befektetésekkel, de csökken az előny  

A válaszadók 79%-a ismét Magyarországon eszközölné beruházá-
sát, csak 21% fontolgatna más országot. Ez az élesebb, a beruházókért 
folytatott nemzetközi versenyt tükrözi, ugyanakkor azt is mutatja, hogy a 
vállalatok döntő többsége elégedett magyarországi tevékenységével. A 
kedvelt beruházási célországok között egyértelműen Románia áll az élen 
Szlovákia, Csehország és Kína előtt. 

Munkaerőpiac: Jó a képzettség, de változatlanul fennáll  
a szakemberhiány 

Kedvezőnek ítélik meg a munkavállalók képzettségét, teljesíteni 
akarását és termelékenységét. A szakemberek kínálatát viszont változat-
lanul rossznak tekintik. Csökkentek ugyanakkor a munkaerőköltségek 
miatti feszültségek. 

A beszállítók jobbak a hírüknél 

A helyi beszállítók rendelkezésre állása és minőségi színvonala is, 
amelyre számos panasz él a közvéleményben, jobb a hírüknél. Az üzleti 
partnerek fizetési morálját az érintett vállalatvezetők viszont rossznak 
találják. 

Az adórendszer, a rossz közigazgatás a kritika tárgya 

A gazdaságpolitikai feltételek közül a befektetők legfőképpen ezekre 
a tényezőkre panaszkodnak. Ezzel szemben a politikai stabilitás és a 
jogbiztonság kapott jó minősítést. Kritizálják viszont a támogatási forrá-
sokhoz való hozzáférést, a közbeszerzések átláthatóságát, valamint a 
bűnözés és korrupció elleni harcot. 

2. Konjunkturális környezet 

A felmérésben részt vevő vállalatok saját üzleti pozícióikat határo-
zottan kedvezőnek ítélik meg. Ez nem csupán a közvetlenül az üzletme-
netre vonatkozó kérdésre adott válaszokból, hanem a részleges indikáto-
rokból is kitűnik. 

A múlt év mérlege szinte kivétel nélküli pozitív volt, és szintén pozi-
tív trendet várnak a folyó évre is. A válaszadó vállalatok fele például na-
gyobb nyereséget vár a 2004-esnél. A költségek változása a legkisebb 

 



mértékű minden eddigi felmérés vonatkozásában, és ez legfőképpen a 
visszafogott eredménnyel lezárt bértárgyalásoknak köszönhető. 

2.1. Csupán kielégítőnek tekintik az általános konjunktúrát 

A válaszadók egyötöde jónak tekinti Magyarország gazdasági hely-
zetét, és csak 15%-uk tartja rossznak, a többség „kielégítőnek” nevezte 
(1. táblázat). 

1. táblázat 
Milyennek ítéli Magyarországi jelenlegi gazdasági helyzetét? 

 
 Jó Kielégítő Rossz 
Magyarország 21% 65% 15% 
Csehország 36% 58%   6% 
Szlovákia 60% 38%   2% 

 
 
A visszafogott eredmény tükrözi mindazokat a kockázati tényezőket, 

amelyek a múlt évi tisztességes 4%-os gazdasági növekedés ellenére az 
államháztartás és a külkereskedelmi mérleg tartósan magas hiányából 
származnak. Ezek a kockázatok például a kamatoknál és az árfolyam-
okban mutatkozó trendek miatt közvetlenül kihatnak a vállalatok helyze-
tére és ezzel borús hangulatot is eredményeznek. 

Ezzel szemben a Cseh Köztársaságban működő vállalatok jóval de-
rűlátóbbak. Az ott válaszoló vállalatok 36%-a jónak minősítette az ország 
általános gazdasági helyzetét és csupán 6%-uk tekintette rossznak azt. 
Még inkább egyértelmű a különbség Szlovákiához mérten, ahol a vá-
laszadók 60%-a tekintette jónak és mindössze 2%-a rossznak a gazda-
ság helyzetét. 

A magyarországi vállalatok a 2005-ös évre nézve a derűlátók (3. áb-
ra), (2. táblázat). 

2. táblázat 
Milyennek értékeli a gazdaság kilátásait Magyarországon 2005-ben  

a 2004-es évhez képest? 
 

 Jobb Változatlan Rosszabb 
Magyarország 24% 57% 19% 
Csehország 36% 57%   7% 
Szlovákia 71% 27%   2% 
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3. ábra Magyarország gazdasági kilátásai 
 

 
„A helyzet javul” részaránya valamivel magasabb, mi

táké (24 és 19%), miközben Csehországban egyértelm
vannak az optimisták (36%-kal a 7-tel szemben), és aligh
nyalni a gazdasági nekirugaszkodás hangulatát Szlová
71%-nyi optimistával mindössze 2% pesszimista áll sz
eredményekből kitűnik, hogy a gazdaságpolitikai környez
ben befolyásolja az üzleti várakozásokat.  

A vállalatok saját gazdasági ágazatával szembeni vá
korlatilag nem különböznek az általános gazdasági konju
lésétől, tehát ezek is visszafogottabbak (3. táblázat): 

A gazdasági ágazatának fejlődése a 2005-ös é
az előző évhez képest 

 
 Jobb Változatlan 
Magyarország 25% 54% 

 

 
25%-ban hisznek a javulásban, de 21%-ban rosszab

Ennél a kérdésnél szintén rosszabb az eredmény a 200
még 34%-ban vártak pozitív irányú fejlődést az ágazatu
13% várt rosszabb időket (4. ábra). 
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4. ábra A saját ágazat kilátásai 

2.2. A vállalatok helyzetét jobbnak ítélik a nemzetgazdaságénál 

A vállalatok saját helyzetének megítélése jelentősen eltér az ágaza-
tuk és a gazdaság egészének megítélésétől: a válaszadók 48%-a jónak 
tekinti saját gazdasági helyzetét (5. ábra), és csupán 7%-ban tartja azt 
rossznak(4. táblázat). 2005-re  a résztvevők még mindig 43%-a számít 
jobb üzletmenetre, csupán 10%-ban várnak rosszabbodást (5. táblázat) 
(6. ábra). 
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5. ábra Gazdasági helyzet 



4. táblázat 
Hogyan értékeli vállalata jelenlegi gazdasági helyzetét? 

 
 Jó Kielégítő Rossz 
Magyarország 48% 45% 7% 
Csehország 58% 38% 4% 
Szlovákia 44% 51% 5% 

 
5. táblázat 

Vállalkozásunk gazdasági helyzete 2005-ben 
 

 Jó Kielégítő Rossz 
Magyarország 43% 47% 10% 
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6. ábra Gazdasági várakozások 2005 
 
 
A külső gazdasági környezet eltérő értékelése részben azzal ma-

gyarázható, hogy a külföldi befektetők vállalatai gyakran valóban nyere-
ségesebben működnek az átlagnál. Ezen túlmenően főként a feldolgozó-
ipari külföldi vállalatok sokszor erősen exportorientáltak, ezért kevésbé 
függnek a belföldi konjunktúra alakulásától. 

Csehországban és Szlovákiában hasonlóan elégedettek a vállalatok 
a saját helyzetükre nézve: mindössze 4%, ill. 5% látja rossznak azt, a 
többi kielégítőnek vagy kifejezetten jónak.  

 



2.3. A várt nyereség tekintetében túlsúlyban van a derűlátás 

A válaszadó vállalatok közel fele (48%-a) a múlt évben emelkedő 
nyereségről számolt be, azonban 31%-kal az egyharmaduk csökkenő 
eredményt könyvelhetett el. A nyereség átlagos növekedése ennek elle-
nére tekintélyes mértékű, 20%-os volt (medián értéken). Ez pontosan 
megfelel a vállalkozók várakozásainak, hiszen 2004-re az előző évben 
18%-os nyereségnövekedést jeleztek előre (7. ábra). 
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7. ábra Nyereség – előrejelzés és tényadatok 
 
 
A várakozások és eredmények összhangja megerősíti az előző évek 

eredményét, amikor a tényleges adatok – 2002 kivételével – meghalad-
ták az előrejelzéseket. 

A 2005-ös évre a válaszadó vállalatok közül 50% várják az ered-
mény növekedését (6. táblázat), a várt 12% azonban szerényebb az elő-
ző évinél. Mindazonáltal az előző évek tetemes növekedési ütemét köve-
tően a lassulás matematikailag és gazdaságilag is valóban ésszerűnek 
és természetesnek tekinthető. Csupán minden hatodik vállalat képviselő-
je hiszi azt, hogy idén csökken a nyereségük, ami a 2004-es tényleges 
(31%-os) eredményt követően jelentős javulást jelentene (7. táblázat). 

A várt és megvalósított eredménynövekedést összességében a je-
lentősen emelkedő árbevétel mellett kissé lassabban, de mégis emelke-
dő költségekre lehet visszavezetni. Az árbevétel átlagos növekedése 
2004-ben 13% volt (8. táblázat) (8. ábra), miközben a költségek (9. ábra) 



átlagosan 10%-kal emelkedtek (9. táblázat). A 2004-es felmérés szerint 
9%-ot vártak (10. táblázat). A 2005-ös évre várt átlagosan 10%-os árbe-
vétel-növekedéssel szemben mindössze 8%-ra várt költségnövekedés 
szerepel (11. táblázat). 

6. táblázat 
2005-ben miként változik az adózás előtti eredménye? 

 
 Emelkedik Változatlan Csökken Változás, % 
Magyarország 50% 33% 17% 15,0 

 
7. táblázat 

Hogyan alakult az adózás előtti eredménye a 2004-es évben? 
 

 Emelkedett Változatlan Csökkent Változás, % 
Magyarország 49% 21% 31% 20,0 

 
8. táblázat 

Hogyan alakult az árbevétele a 2004-es év folyamán? 
 

 Emelkedett Változatlan Csökkent Változás, % 
Magyarország 65% 20% 15% 13,0 
Csehország 67% 22% 11%  
Szlovákia 67% 25%   8%  
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8. ábra Árbevétel - előrejelzés és tényadatok 
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9. ábra Költségek –előrejelzés és tényadatok 
 
 

9. táblázat 
Hogyan változott 2004-ben az összes költsége? 

 

 Emelkedett Nem  
változott Csökkent Változás, % 

Magyarország 72% 18% 10% 10,0 
 

10. táblázat 
Összes költségünk a 2005-ös évben az előző évhez mérten  

a következők szerint változik 
 

 Emelkedik Nem változik Csökken Változás, % 
Magyarország 71% 20% 9% 8,0 

 
11. táblázat 

Árbevételünk 2005-ben az előző évhez mérten  
a következők szerint változik 

 
 Emelkedik Változatlan Csökken Változás, % 
Magyarország 61% 27% 12% 10,0 
Csehország 57% 35%   8%  
Szlovákia 65% 31%   4%  



2.4. Munkaerőköltségek 
Egy lényeges és éles vitát kiváltó költségtényezőt jelentenek a bér-

költségek, amelyek az elmúlt évek során meghatározó mértékben járul-
tak hozzá a magyarországi beruházási környezet romló megítéléséhez. 

Az NMIKK ennek tükrében idén először külön is vizsgálta a bérkölt-
ségek növekedését a konjunktúrajelentés elkészítésében. 

A felmérés eredményei szerint a vállalatok mindössze 22%-nál  
emelkednek a bérköltségek az egyéb költségeket meghaladó mértékben 
(12. táblázat), 25%-uknál pedig egyenesen alacsonyabb lesz a növeke-
désük.  

12. táblázat 
Bérköltségünk 2005-ben az egyéb költségekhez mérten  

az alábbiak szerint változik 
 

 Gyorsabban 
nő 

Azonos 
ütemben 

Lassabban 
emelkedik Változás, % 

Magyarország 22% 53% 25% 7,0 
 

 
A reálbérek 2004-es csökkenését követően ez egyértelműen jelzi, 

hogy a tetemes emeléssel járó bérmegállapodások kora egyelőre lejárt. 
A külföldi érdekeltséggel működő, a felmérésre válaszoló vállalatoknál a 
bérköltség idén mindössze 7%-kal emelkedik, ami kissé alacsonyabb a 
várt általános költségnövekedésnél. Ez a tendencia levegőhöz juttatná 
Magyarországot a beruházások betelepítéséért folyó nemzetközi ver-
senyben. 

Ez nem utolsó sorban lehetővé teszi számos vállalatnál a foglalkoz-
tatottak számának növelését a 2005-ös évben (10. ábra). A válaszadó 
vállalatok 37%-a idén további dolgozók felvételét tervezi, és mindössze-
sen 14% szándékozik csökkenteni a dolgozói állományt (13. táblázat). 
Ebben a tekintetben egyébként gyakorlatilag nem tapasztalható szignifi-
káns különbség Csehországhoz vagy Szlovákiához képest: az állo-
mánybővítés ott is egyértelműen túlsúlyba került a leépítések helyett. 

 
13. táblázat 

Foglalkoztatottjaink számát a 2005-ös év folyamán előreláthatólag 
 

 Emeljük Megőrizzük Csökkenjük 
Magyarország 37% 49% 14% 
Csehország 39% 49% 12% 
Szlovákia 35% 59%   6% 

 



nő; 37%

csökken; 14%

változatlan; 
49%

 
 

10. ábra A foglalkoztatottak száma 2005-ben 
 

2.4. Kedvező beruházási hajlandóság 

A Magyarországon működő külföldi vállalatokat a beruházások és 
az innováció motorjának tekintik. A megelőző felmérés alkalmával a vál-
lalatok 34%-a a beruházási kiadásaik emelkedésére számított, ténylege-
sen pedig 35%-uk növelte a beruházásait. A vállalatok 2005-ben ismét  
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jelentős beruházásokat terveznek Magyarországon: 32%-ban tervezik a 
beruházási kiadások növelését, 45%-ban legalább változatlan szinten 
tartják azt, és csupán 13%-ban kívánják csökkenteni a beruházásokat. 
(11. ábra). 

A csehországi német érdekeltségű vállalatok a múlt évben azonban 
még a magyarországiaknál is nagyobb hajlandóságot mutattak a beru-
házásokra (14., 15. táblázat): a vállalatok 91%-a növelte vagy tartotta 
szinten a beruházási kiadásokat, míg számos vállalat nyilvánvalóan lé-
legzethez kíván jutni, mert a 18%-uk 2005-ben kevesebbet vagy akár 
semmit sem kíván beruházni – vagyis az arányuk az előző évinek két-
szeresére nőtt. 

14. táblázat 
Német érdekeltségű vállalatok beruházási kiadásai 2004-ben az előző 

évhez képest 
 

 Nőttek Változatla-
nok Csökkentek Nincs  

beruházás 
Magyarország 36% 41% 13% 10% 
Csehország 45% 46%   9%  
Szlovákia 37% 56%   7%  

 
15. táblázat 

Német érdekeltségű vállalatok beruházási kiadásai a 2005-ös évben 
 

 Emelked-
nek 

Változatlanok 
maradnak Csökkennek Nincs  

beruházás 
Magyarország 32% 45% 13% 10% 
Csehország 40% 42% 18%  
Szlovákia 44% 48%   8%  

 
 
Szlovákiában ezzel szemben úgy tűnik, hogy töretlen a hatalmas 

beruházási kedv: mind 2004-re, mind 2005-re a vállalatok kb. 90%-a 
számolt be változatlan vagy erősödő beruházási tevékenységről. 

3. A befektetési helyszín minősége 

A 2005-ös felmérés ismét azt mutatja, hogy Magyarországon szá-
mos olyan feltétel adott, amely az országot a külföldi befektetők számára 
továbbra is vonzóvá teszi. Mindenesetre az is egyértelműen kiderült, 

 



hogy néhány keretfeltétel még mindig, sőt egyre erősebb mértékben ad 
okot a vállalatok kritikájára. A korábbi évekkel összehasonlítva minden-
képpen eltolódások érzékelhetők, amelyek a gazdaságpolitikával szem-
ben támasztott elvárásokat is körvonalazzák. 

A felmérésben a vállalatoknak azzal a négy alapvető területtel kap-
csolatban tettek fel kérdéseket, amelyek meghatározzák a vállalatok 
gazdasági környezetét: gazdaságpolitikai keretfeltételek, üzleti partne-
rek, munkaerő- és felvevőpiac (12. ábra). 
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12. ábra Üzleti tényezők: főbb területek 

 
 
A részvevőkhöz intézett kérdések részben az egyes tényezők jelen-

tőségére, részben pedig a tényleges helyzetre vonatkoztak. 
A válaszokból kiderült, hogy olyan területeken, amelyek különösen 

fontosak a vállalatok számára, ott nagyobb gondossággal figyelnek oda 
a vállalatvezetők. Ez részben hozzájárult ahhoz, hogy néhány kritérium 
kevésbe jó megítélést kapott, mint egy évvel korábban.  

3.1. Gazdaságpolitika  

A vállalatok az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is a gazdaságpo-
litikának tulajdonítják a legnagyobb jelentőséget, ugyanakkor ez az a te-



rület, ahol a tényleges helyzet a legnyilvánvalóbb hiányosságokat mu- 
tatja.  

A vállalatok a politikai stabilitással és a jogbiztonsággal (13. ábra) 
többnyire elégedettek (jegyátlag: 2,7, ill. 2,8), míg az adók, adminisztrá-
ció és a kriminalitás/korrupció területe általában csak 3,6-os átlagjegyet 
ért el (16. táblázat). Ez különösen az adók területén a helyzet számotte-
vő romlását mutatja az előző évekhez képest. 
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13. ábra Üzleti tényezők: gazdaságpolitika 

 
 
Az idei évben a vállalatok 60%-a az adórendszerrel elégedetlen 

vagy nagyon elégedetlen volt, és csak 4% vallja magát elégedettnek. Az 
adóterhek vonatkozásában 58% elégedetlen vállalattal szemben csak 
8% elégedett adófizető állt. Ezen mindenesetre nincs miért csodálkozni, 
ha figyelembe vesszük az adóhatóság sokszor kifogásolt gyakorlatát a 

 



2004 végétől érvényben levő ÁFA-visszatérítéssel kapcsolatban. Ezen-
kívül a kormányzat adóreform-bizottsága által 2005 elején előterjesztett 
javaslatok jelenlegi formájukban még nem felelnek meg a gazdaság el-
várásainak. 

 
16. táblázat 

Mennyire fontos …? 
Mennyire elégedett Ön …? 

 
1 = nagyon fontos / elégedett 
5 = nem fontos / elégedetlen 

Fontosság 
16/a 

Elégedettség
16/b 

  1. EU-tagság 2,33  

  2. Politikai stabilitás 1,87 2,66 

  3. Jogbiztonság 1,42 2,83 

  4. Infrastruktúra 1,76 3,03 

  5. Kutatás és fejlesztés feltételei 2,87 3,07 

  6. Gazdaságpolitikai kiszámíthatóság 1,56 3,26 

  7. Hozzáférés állami és EU-támogatásokhoz  2,55 3,44 

  8. Nyilvános pályázatok áttekinthetősége  2,42 3,49 

  9. Korrupció, kriminalitás leküzdése  1,83 3,62 

10. Hatékony adminisztráció 1,70 3,58 

11. Adórendszer és -adminisztráció 1,53 3,63 

12. Adóterhek 1,46 3,65 

Átlagérték 1,94 3,30 
 

(A vállalatok 1 és 5 közötti skálán nevezhettek meg értékeket. 
A 16/a kérdésnél az 1-es jelentése „befektetés helyszínének megválasztásakor na-
gyon fontos”, a 16/b kérdésnél az 1-es megfelelője „nagyon elégedett az aktuális 
helyzettel”.) 

 
 
Rossz eredményt ért el még a korrupció és kriminalitás leküzdése, 

valamint a nyilvános pályázatok áttekinthetősége (3,6, ill. 3,5). Itt is bizo-
nyára ez előző év negatív szalagcímei zavarták meg a hangulatot: min-
den hatodik részt vevő vállalat csak 5-re értékelte a kriminalitás és kor-
rupció leküzdését.  



Végül a gazdaságpolitika kiszámíthatósága is kritika tárgya. A válla-
latok 90%-a fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja. Sajnos a tényleges 
helyzettel csak 24% elégedett, 42% a kiszámíthatóságot hiányosnak 
vagy nagyon hiányosnak tartja. Ez világosan megfogalmazza a magyar 
kormányzattal szemben támasztott egyik legfőbb elvárást: stabil és átlát-
ható környezet megteremtését a hosszú távú vállalati döntések érdeké-
ben.  

A többi vizsgált területek esetében a felmérés eredményei ugyanak-
kor egyértelműen a magyarországi befektetési helyszín előnyeit tükrözik. 

3.2. Munkaerőpiac 

A munkaerőpiac területével, ami a megkérdezettek szerint átlagon 
felüli fontossággal bír, a vállalatok lényegében elégedettnek mutatkoz-
tak, ami az elmúlt évek panaszai után pozitív fejleménynek tekinthető.  

Különösen a termelékenységre, teljesítőkészségre és a munkaválla-
lók szakképzettségére vonatkozóan adott 2,6 és 2,9 közötti értékek bi-
zonyítják az előző évek pozitív összbenyomását (17. táblázat). 

 
17. táblázat 

Mennyire fontos …? 
Mennyire elégedett Ön …? 

 
1 = nagyon fontos / elégedett 
5 = nem fontos / elégedetlen 

Fontosság 
17/a 

Elégedettség
17/b 

1. Munkavállaló képzettsége 1,59 2,63 
2. Munkavállaló teljesítőkészsége 1,58 2,69 
3. Egyszerű munkások hozzáférhetősége  2,98 2,85 
4. Munkavállalók termelékenysége  1,60 2,88 
5. Kezdő munkavállalók szakképesítése  2,28 2,97 
6. Munkaerő költsége 1,73 3,00 
7. Szakképzett munkaerő hozzáférhetősége 1,69 3,15 
8. Munkajogi szabályok rugalmassága  2,11 3,24 
Középérték 1,94 2,93 

 
 
A vállalatok kb. 40%-a ezekben a kérdésekben elégedett vagy na-

gyon elégedett volt. 

 



Kivételt viszont a szakképzett munkaerő hozzáférhetősége képez. A 
vállalatok 36%-a a helyzetet ezen a területen rossznak vagy nagyon 
rossznak ítélte. Az NMIKK már régóta kritizálta elsősorban a szakképzett 
munkaerő hiányát, mint a beruházásokat akadályozó tényezőt. A magyar 
kormányzatnak egy gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakításá-
val sürgősen eleget kell tennie a gazdaság elvárásainak. A TISZK – Tér-
ségi Integrált Szakképző Központok – kiépítésének megkezdése egy 
fontos és helyes lépés annak érdekében, hogy a magyarországi befekte-
tési helyszín hosszú távon vonzó maradjon. 

3.3. Felvevőpiac és üzleti partner környezet  

A felvevőpiacot és az üzleti partner környezetet a felmérésben 
résztvevők szintén pozitívan értékelték (18. táblázat). 

 
18. táblázat 

Mennyire fontos …? 
Mennyire elégedett Ön …? 

 
1 = nagyon fontos / elégedett 
5 = nem fontos / elégedetlen 

Fontosság 
18/a 

Elégedettség
18/b 

Helyi beszállítók hozzáférhetősége 2,32 2,65 

Helyi beszállítók minősége 2,04 2,82 

Fizetési morál 1,55 3,27 

Középérték 1,97 2,91 

Hazai piac (belső kereslet) 1,87 2,79 

Hozzáférhetőség a térség más felvevőpiacaihoz 2,76 2,83 

Középérték 2,31 2,81 
 
 
Kissé meglepő volt, hogy mind a helyi beszállítók hozzáférhetősé-

gét, mind a helyi beszállítók minőségét többségében kielégítőnek ítélték 
(47, illetve 40% elégedett vagy nagyon elégedett volt) (14., 15. ábra), hi-
szen a nyilvános vitában ezeken a területeken sokszor hallani panaszt. 

Egyedül a 3,3 átlagjeggyel értékelt és 40% elégedetlen vagy nagyon 
elégedetlen céget jelentő fizetési morál a továbbra is problematikus te- 
rület.  
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14. ábra Üzleti tényezők: munkaerőpiac 
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15. ábra Üzleti tényezők: partnerek és piacok 

 



4. Helyszínek összehasonlítása 

A 2005. évi konjunktúrafelmérés egyik legnagyobb újdonsága a fel-
mért területek számának bővítése a befektetési helyszínek összehason-
lítására vonatkozó megállapításokkal. Egyrészt új kérdéseket dolgoztunk 
ki, amelyekben a magyarországi befektetési feltételeket közvetlenül a 
többi kedvelt befektetési célország adottságaival állítottuk szembe. Más-
felől a felmérést összehangoltuk a Német-Cseh IKK felmérésével (mind 
tartalmában, mind időben), így a két országban adott válaszokat közvet-
lenül össze lehet egymással hasonlítani.  

A végeredmény mindenekelőtt azt mutatja, hogy a német vállalatok 
túlnyomó többsége – 79% – beruházását ma is Magyarországon kezde-
né meg (16. ábra). 

 

igen; 21%
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16. ábra Más célország Magyarország helyett? 
 
 

Bár ez a szám valamivel alacsonyabb, mint az előző évben (akkor 
még 82% Magyarországon ismételte volna meg beruházását változatlan 
formában), mégis arról tanúskodik, hogy a vállalatok összességében na-
gyon elégedettek magyarországi gazdasági tevékenységükkel.  

Az érték szinte megegyezik a csehországi „újraberuházók“ arányá-
val (77%), azonban lényegesen a szlovákiai megelégedettség értéke 
alatt van: oda a beruházók 92%-a újra jönne.  



Az alternatív célországokkal való közvetlen összehasonlítás azon-
ban azt mutatja, hogy a minőségbeli különbségek sokkal kisebbek mint 
amire a sajtóban megjelent vélemények alapján lehetne számítani (17. 
ábra). 
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17. ábra Magyarország vonzereje más országokhoz képest 
 
 
Szlovákia, Kína, Csehország és Lengyelország ugyan a megkérde-

zettek szerint jobb beruházási feltételekkel rendelkezik, mint Magyaror-
szág, de a különbségek messze nem annyira szembetűnőek, mint aho-
gyan ezt néha a nyilvános eszmecserék sejtetni engedik.  

A legjobb eredményt Magyarország a Németországgal vagy Auszt-
riával való közvetlen összehasonlításokban éri el, míg például a manap-
ság sokszor körülrajongott Ukrajna beruházási helyszínként Magyaror-
szággal szemben akár árnyalatnyi hátrányokat is felmutat.  

Azoknak a magyarországi vállalatoknak, amelyek ma inkább egy 
másik országban hajtanák végre beruházásukat (összesen 21%) kb. 
40%-a Romániát részesíti előnyben befektetési helyszínként Szlovákia 
előtt (körülbelül egyharmaduk), és jóval megelőzve Csehországot és Kí-
nát (mindkettő 14%) (18. ábra). 

Ez látszólag ellentmond a lehetséges célországok minőségbeli érté-
kelésének. Ez viszont főként a beruházási döntések sokszor elhanyagolt 
összetettségével magyarázható. A munkaerőköltségek a számos döntési 
tényező közül csak az egyiket jelentik, egy másik tényező, pl. a piaci je-
lenlét a helyszínen. Éppen ez utóbbi kompenzálhatná az olyan célor-

 



szágok esetében, mint Kína vagy Ukrajna a még meglevő befektetési hiá-
nyosságokat, és ez magyarázhatná az ezekre a piacokra történő betörést. 

 

41%

32%

14% 14%

9%

5% 5% 5%

RO SK CZ CN HR PL BG A

 
 

18. ábra Kedvelt befektetési célországok 
(csak azok közül, akik máshova mennének, többes jelölés lehetséges) 

 
 
Másfelől az eredmények azt is mutatják, hogy a befektetők tömeges 

méretű elvándorlása a közelben fekvő EU-tagországokba (Szlovákia, 
Lengyelország, Csehország) inkább a kivételt jelenti, mivel sem a költ-
ségek, sem az általános befektetési feltételek tekintetében nem állnak 
fenn drámai különbségek.  

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az új tőke számára 
alternatív befektetési helyszínek is rendelkezésre állnak a régióban. Ma-
gyarországnak ezért törekednie kell arra, hogy saját befektetési feltétele-
inek minőségét folyamatosan próbára tegye.  

5. Európa 

5.1. EU-csatlakozás: pozitív hatás a vállalkozásokra 

Az ország EU-csatlakozása a részt vevő magyar vállalkozásokra túl-
nyomórészt pozitívan hatott. A vállalkozások fele a csatlakozást pozitív 
hatásként értékelte, csak 4% panaszkodott hátrányokra (19. ábra), (19. 
táblázat). 
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19. ábra EU-csatlakozás: hatás a vállalatokra 
 
 

19. táblázat 
A 2004. május 1-jei EU-bővítés kihatása a vállalkozásokra  

alapvető 
 

 Pozitív Semleges Negatív 
Magyarország 51% 45% 4% 
Csehország 71% 26% 3% 
Szlovákia 77% 21% 2% 

 
 
Első pillantásra a számok meglepőek, hiszen sokan abból indultak 

ki, hogy Magyarországot de facto már 2004. május 1-je előtt integrálták, 
és ezért a csatlakozástól szinte nem várhatóak változások. Honnan ered 
a pozitív reakció? Választ a múlt évben elvégzett közvélemény-kutatás 
adhat. A megkérdezettek 44%-a elmondta, hogy a csatlakozás után Ma-
gyarországon növelni szeretnék kötelezettségvállalásukat. 

Az ilyen irányú elkötelezettség nyilvánvalóan a megnövekedett üzleti 
tevékenységből, a vállalkozások általánosan jónak megítélt üzleti helyze-
téből és az EU-csatlakozás objektív kihatásaiból tevődik össze. A jelen-
ség még kifejezőbb Csehországban és Szlovákiában: ott a megkérdezet-
tek 71%, illetve 77%-a saját cége szempontjából az EU-csatlakozást po-
zitívan értékeli. 

 
 

 



5.2. Érkezik az euró – 2010-ben ? 

Már más az összkép, ha azt a kérdést boncolgatjuk, hogy az euró 
leválthatja-e a nemzeti valutát? A közvélemény-kutatásban részt vevő 
menedzserek 89%-a igennel válaszolt, míg csak 3% tartaná meg szíve-
sen a forintot (20. ábra). 
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20. ábra Euró-bevezetés: kívánatos? 
 
 
Ez nem meglepő, tekintve a forint múlt évi folyamatos felértékelését, 

habár ez veszteséget mindenekelőtt a dollártérségbe szállító nettó ex-
portőröknek okozott, ugyanakkor a veszteségek az euró bevezetésével 
sem fognak automatikusan megszűnni. A megerősödött importkonkuren-
cia persze számtalan olyan vállalkozást is negatívan érintett, amelyek 
kizárólag a belső piacra termelnek. 

Csehországban kritikusabban fogadják a közös valuta gondolatát. 
Ott csak a menedzserek 71%-a szeretné az eurót, 19% elutasítja – azaz, 
hatszor többen, mint Magyarországon (20. táblázat). 

 
20. táblázat 

Törekednünk kell az euró bevezetésére? 
 

 Igen Nem Nincs vélemény 
Magyarország 89% 3%   8% 
Csehország 71% 19% 10% 
Szlovákia 76% 17%   7% 

 



A közös valuta bevezetésének pontos időpontjával kapcsolatban el-
térnek a vélemények mindhárom országban. Az előző évtől eltérően 
most nem kérdeztük meg, hogy a vállalkozók mikorra várják az euró be-
vezetését. Akkoriban a válaszadók egyértelműen 2008 mellett voksoltak 
– más szavakkal: amilyen gyorsan csak lehet. Ebben az évben arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek megítélése szerint mikorra vár-
ható reálisan az euró bevezetése, azaz, mikorra fogja Magyarország tel-
jesíteni a maastrichti feltételeket. A megkérdezettek 63%-a határozottan 
állítja: az euró 2010-ben ér Magyarországra (21. ábra). 

 

4%
8% 9%

63%

5%

12%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
 

21. ábra Euró – mikor jön? 
 
 
Csupán 21% számít gyorsabb bevezetésre, 18% ellenben 2010 

utánra helyezi az időpontot. A legkésőbb megnevezett időpont 2013 volt. 
Ezt a szavazati arányt jelentősen befolyásolja a magyar kormány ismét-
lődő ígérete, amely a konvergenciaprogramban előirányzott 2010-es ha-
táridő betartását hangsúlyozza.  

Csehországban is 2010-re várják az euró bevezetését, habár itt 
csak a megkérdezettek 39%-a (21. táblázat). 

40% ezzel ellentétben hisz abban, hogy ez korábban következik be, 
4% ráadásul már 2007-ben fizetőeszközként könyveli el az eurót. A vá-
laszok jelentős szórását mutatja az is, hogy a vállalatok 8%-a feltételezi, 
hogy az eurót csak 2015-től vezetik be. Elképzelhető persze az is, hogy 

 



a számok a vállalkozók euróval szembeni, ki nem mondott szkepticizmu-
sát mutatják. Csehországgal ellentétben Szlovákiában hőn áhítják az eu-
rót: a megkérdezettek több mint háromnegyede az euró legkésőbb 2009-
ben történő bevezetésére számít.  

 
21. táblázat 

Melyik évben vezetik be az eurót? 
 

 Magyarország Csehország Szlovákia 
2007   4%   4% 11% 
2008   8% 19% 32% 
2009   9% 17% 36% 
2010 63% 39% 14% 
2011   5%   6%  
2012 12%   5%  
2013   1%   1%  
2015    8%   2% 

 

6. Javaslatok 

Az ez évi közvélemény-kutatás során is megkértük a vállalatokat, 
adjanak javaslatokat a magyar gazdaságpolitika számára. Szinte minden 
második résztvevő adott egy vagy akár több javaslatot is arra vonatko-
zóan, hogy a magyar gazdaságpolitika hogyan teljesíthetné a vállalatok 
elvárásait. Kevésbé meglepő, hogy a legtöbb javaslat olyan területekre 
vonatkozik, amelyek a résztvevőknek korábban veszteséget jelentettek, 
mindenekelőtt az adórendszerre. Szinte minden harmadik javaslat vala-
milyen vonatkozásban az adózásra vonatkozott, kezdve az adópolitika 
átláthatóságától és áttekinthetőségétől, a jövedelemadón és áruforgalmi 
adón át egészen az iparűzési adó megszüntetéséig.  

Minden hatodik javaslat továbbá a közigazgatás javítását és a bü-
rokrácia leépítését követeli, és minden tizedik elvárná a járulékos bér-
költségek csökkentését. Mindezek mellett akadtak többé-kevésbé realis-
ta elvárások például a forint fix árfolyamának bevezetésére az euróval 
szemben, az oktatás- és egészségügy reformjára vonatkozóan és köve-
telnék az állami beruházások számának növelését is. 

 
 



Módszertani megjegyzések 

A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (NMIKK) 1995 óta 
évente készít konjunktúrajelentést. A jelentés alapja a tagok között ké-
szített felmérés. 

Ebben az évben először került sor egyidejűleg erre a felmérésre 
Csehországban és Szlovákiában is, szinte hasonló kérdésekkel, ezért az 
eredmények közvetlenül is összehasonlíthatóak. 

A szlovákiai és csehországi felméréssel kapcsolatos részletes in-
formációkkal az ottani kereskedelmi kamara áll rendelkezésre.  

A közvélemény-kutatásban Magyarországon összesen 116 cég vett 
részt, köztük francia és osztrák vállalatok is. Összességében azonban a 
minta döntő többségét a német vállalatok adják kb. 100 résztvevővel, 
ezért a kiértékelésben a „német“ vagy „külföldi“ befektető, ill. „német” 
vagy „külföldi” érdekeltségű vállalat kifejezéseket szinonimaként alkal-
maztuk a megkérdezett vállalatok összességére vonatkozóan. 

A kérdőíveket névtelenül értékeltük ki.  
A részt vevő vállalatok 40%-a a szolgáltatói szektorban, 33%-a  

a gyártásban és 27%-a a kereskedelmi szektorban tevékenykedik  
(22. ábra). 
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Az elmúlt évekhez viszonyítva a megoszlás csak csekély mértékben 
különbözik: 2004-ben 34% nevezte meg a szolgáltatói szektort, 39% a 
gyártást és 28% a kereskedelmi szektort, mint tevékenységi kört. 

A számosított adatok összevont csoportosítása során reprezentatív 
értékként a középértéket (mediánt) és nem a számtani középértéket ad-
tuk meg, hogy elkerüljük a szélsőséges értékeket. 

A válaszok súlyozására (pl. a vállalatok nagyságát tekintve) nem ke-
rült sor. Ezzel számításba vettük a részt vevő vállalatok struktúráját, mi-
vel többnyire kis- és középvállalatokról van szó. Az előző évek eredmé-
nyeivel történő összehasonlítás bizonyítja továbbá, hogy az ily módon 
csoportosított adatok minősége lehetővé teszi a reprezentatív visszacsa-
tolást. 

Az előző évek adataival történő összehasonlítás során figyelembe 
kell venni, hogy a felmérésben évről évre más és más cégek vesznek 
részt. Az elmúlt évek felmérései, de különösen az elvárások és a tényle-
ges eredmények összehasonlítása bizonyítják azonban, hogy a felmé-
résben résztvevő cégek összességében reprezentatívan képviselik a 
NMIKK tagságát. Ezáltal az értékek időbeni sorrendben is összehason-
líthatóak. 

Azoknál a pontoknál, ahol összehasonlítási adatokat közlünk cseh-
országi és szlovákiai felmérésekkel, az ottani felmérésben a mindenkori 
ország megítélését adtuk meg, abban az esetben is, ha a jelenlegi jelen-
tésben az „eredeti” magyar kérdést idéztük. (A kérdés: „Hogyan értékeli 
Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét?” a cseh felmérésben a kö-
vetkezőképpen szerepelt: „Hogyan értékeli Csehország jelenlegi gazda-
sági helyzetét?”) 

A 100-ig hiányzó értékek vagy „változatlan” jellegű válaszokból, 
vagy kerekítésből adódnak.  

 
(A jelentés az MKB Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Támogatásával jelent meg) 

 


