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1. A DUIHK konjunktúrafelmérése 

A külföldi vállalatok eddig több mint 40 milliárd eurót fektettek be 
Magyarországon, ennek mintegy harmada Németországból érkezett.  
A külföldi vállalatok ma már a magyar gazdaság szerves részét képe- 
zik. Csupán a DUIHK tagvállalatai nagyjából negyedmillió embert fog- 
lalkoztatnak, és az ország legjelentősebb exportvállalkozásai közé tar-
toznak.  

A német cégek szerepvállalása a termelésben, a kereskedelemben 
és a szolgáltatásokban a két ország gazdaságának szoros összefonódá-
sát is eredményezi: a magyar gazdasági növekedés és az export szoro-
san összefügg a német konjunktúra alakulásával. A két ország gazdasá-
gának sikerét döntően azok a keretfeltételek határozzák meg, amelyek-
kel a belföldi és külföldi befektetők szembetalálják magukat.  

A DUIHK 1995 óta, évente elvégzett konjunktúra felmérése, rend-
szeres hangulatjelentést ad a magyarországi német befektetők gazda-
sági helyzetéről, kilátásaikról és főleg „hangulatukról”:  

Milyennek látják Magyarország befektetési feltételeit, melyek az 
erősségek, és hol találhatók még hiányosságok? 

A felmérés elsősorban a vállalatok eddigi tapasztalatait tükrözi egy-
részt eddigi külföldi tevékenységük, másrészt az aktuális magyarországi 
gazdasági feltételek vonatkozásában. Ezért kritikus válaszokból koránt-
sem lehet azt a közvetlen következtetést levonni, hogy konkrét tervük 
lenne befektetésük más országba való áthelyezésére. A kritikus meg-
jegyzések sokkal inkább a vállalatoknak azon szándékát tükrözik, hogy 
megnevezzék a gazdasági keretfeltételek gyenge pontjait, és ezáltal le-
hetővé tegyék megfelelő politikai döntések megszületését a gazdaság 
érdekében.  

Az idén 205 cég vett részt a felmérésben, ezek közül 202 került be 
az értékelésbe (1. táblázat). Közöttük kb. 25 olyan cég is volt, amelynek 
nincs német „háttere”, elsősorban francia, osztrák vagy magyar tulajdonú 
cégek.  

Az szövegben a „német” vagy „külföldi” befektetők, ill. „német” vagy 
„külföldi tulajdonú vállalatok” fogalmakat valamennyi megkérdezett válla-
latra kell értelmezni.  

Az idei évben első alkalommal végezték el a felmérést teljesen meg-
egyező tartalommal a régió 10 országában, további két ország esetében 
összehasonlítható adatok álltak rendelkezésre 2005 végéről. Az össze-
hasonlító elemzés eredményeit májusban hozzák nyilvánosságra.  
 

 



1. táblázat 
A felmérés résztvevői 

 
 Résztvevők Részesedése 
  Termelő Kereskedő Szolgáltató 
2005  116 34,1% 26,4% 39,5% 
2006  202 37,1% 27,8% 35,0% 

 
Foglalkoztatottak száma 

 
2006  

kb. 45 000 Összesen 
 Átlagos létszám 

65 Médián 
273 Számtani átlag 
123 Számtani átlag a Top10 nélkül 
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1. ábra A felmérésben részt vevők szektor szerinti hovatartozása (%) 
 
 

A megkérdezettek összetétele idén is messzemenően fedi a ma-
gyarországi német befektetők szerkezetét (1. ábra):  

– A résztvevők valamivel több mint egy-egy harmada nevezte meg 
a termelést, ill. a szolgáltatást, mint tevékenységi kört, szűk 30%-
uk kereskedelemmel foglalkozik. Ezeket az arányokat az utóbbi 
évek felméréseiben is aránylag állandó mértékben tapasztaltuk.  



– A résztvevő cégekben az alkalmazottak száma jellemzően 50 és 
100 fő között volt, tehát túlnyomórészt kis és- középvállalkozások-
ról van szó, amelyek részaránya a befektetők összességét tekint-
ve is a legmagasabb.  

A felmérés eredményei messzemenőkig igazolják azokat az infor-
mációkat és azt a légkört, amelyet a DUIHK érzékel a cégekkel ápolt 
mindennapos kapcsolatok során. Ebből a szempontból is kifejezetten 
reprezentatívnak nevezhetők az eredmények.  

A felmérés írásbeli megkérdezésen alapult. A kérdőíveket a válasz-
adók anonimitása mellett értékelték. 2005-től kezdve a kérdéseket átdol-
gozták. Néhány kérdés esetében így nincsenek teljes idősorok.  

2. A felmérés fontosabb eredményei 

1. Magyarország gazdasági helyzetét 2006 elején jóval szkeptiku-
sabban ítélik meg, mint a tavalyi felmérésben. A folyó évre való ki-
látások tekintetében is a pesszimisták javára billent a mérleg.  
A vállalatok főleg az államháztartás állapota miatt aggódnak. Az 
ebből fakadó kockázatok jelentős bizonytalansághoz vezetnek a 
finanszírozási feltételek és az árfolyam-alakulás tekintetében, ami 
a vállalatok gazdaságos működését veszélyezteti.  

2. A megkérdezett vállalatok átlagon felülinek értékelik saját ver-
senyképességüket. A saját vállalat helyzetét és kilátásait sokkal 
pozitívabbnak látják, mint a gazdaság egésze vagy az érintett 
ágazat tekintetében. Az optimisták túlsúlya azonban kicsit vissza-
esett a tavalyi felméréshez képest. Ezek a kijelentések tükröződ-
nek a forgalom és a nyereség alakulását illető adatokban is. Pozi-
tívumként azt lehet feljegyezni, hogy tovább lassul a költségek 
emelkedése.  

3. A vállalatok elsöprő többsége változatlan mértékű vagy növekvő 
fejlesztéseket tervez, ugyanez az alkalmazottak számát illetően is 
érvényes. A felmérésben mért értékek lényegében a tavalyi év 
magas színvonalán maradtak. Ez azt bizonyítja, hogy a külföldi 
befektetők továbbra is a gazdasági növekedés és foglalkoztatás 
egyik meghatározó hajtó erejét képezik.  
A kereskedelem és a feldolgozóipar képviselői a legtöbb kérdés-
ben kevésbé bizakodóan nyilatkoztak, mint a szolgáltató vállalko-
zások.  

4. A befektetési döntéseket befolyásoló tényezők közül a munkaerő 
kínálata és minősége, a kiszámíthatóság és a stabilitás valamint 

 



az adózási feltételek játsszák a döntő szerepet. Az állami vagy 
uniós támogatásokhoz való hozzáférés fontosabb lett, de nem 
szerepel a legfontosabb kritériumok között.  

5. A befektetési adottságokkal való elégedettség tekintetében alig 
történt változás az elmúlt évhez képest. Több tényező eseté- 
ben javulást érzékeltek a cégek, de akad több olyan terület is, 
amelyet kritikusabban látnak, mint tavaly. Összességükben a 
megfelelő és az inkább problémás tényezők nagyjából kiegyenlítik 
egymást.  

6. A legalacsonyabb elégedettséget továbbra is az általános gazda-
ságpolitikai keretfeltételek váltanak ki a cégvezetőkben. A vállala-
tokat főleg a kiszámíthatóság és az átláthatóság hiánya, valamint 
a korrupció elleni küzdelem erőtlensége nyomasztja. A bürokrácia 
leépítésében sem tapasztaltak előrehaladást az előző évhez ké-
pest. Az adóterhek és az adóhivatal értékelésében azonban ki-
sebb mértékű javulás következett be.  

7. A munkaerőpiac helyzetét illetően elégedettség jellemző, főleg a 
munkavállalók teljesítési készsége, termelékenysége és általános 
képzettsége vonatkozásában. A munkaköltségek terén még ki-
sebb javulás is érzékelhető. A képzetlen munkaerő elérhetősége 
is javult, de a szakképzett munkavállalók hiánya továbbra sem fe-
lel meg az elvárásoknak.  

8. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország az idén is jó he-
lyezést ért el. Kína, Szlovákia és Csehország csupán valamivel 
kapott jobb értékelést. Ezzel lényegében a tavalyi eredmény iga-
zolódott újra.  

9. Azon vállalatok aránya, amelyek újra Magyarországot választanák 
befektetésük célpontjává, 78%-kal szinte változatlanul a tavalyi ér-
téken áll. A kevésbé elégedett 22% közül a legtöbben szíveseb-
ben fektetnének be Romániában, Szlovákiában vagy Kínában.  

3. Gazdasági helyzet és várakozások 

Gazdasági helyzet, kilátások: a cégeké jobb,  
mint az országé  

A felmérés eredményei azt igazolják, hogy a megkérdezett vállala-
tok – a tavalyi évhez hasonlóan átlagon felülinek értékelik versenyké-
pességüket, úgy az ágazathoz, mint a gazdaság egészéhez képest. Ez 



főleg a jelentős befektetésekkel magyarázható, amelyek segítségével az 
elmúlt években modern vállalatokat hoztak létre.  

Az ország gazdasági helyzetét a megkérdezettek szkeptikusabban 
ítélik meg, mint egy évvel ezelőtt (2., 3. táblázat): csupán 13%-uk értékeli 
jónak a jelenlegi helyzetet, míg 19% úgy gondolja, hogy a helyzet rossz 
(2005-ös felmérés: 21% és 15%). A kilátások tekintetében is a szkepti-
kusok javára billent át a mérleg (javulás: 19%, romlás: 24%) (2. ábra).  

 
2. táblázat 

A magyar gazdaság – helyzete 
 
  Jó  Kielégítő Rossz  Szaldó  
Összesen  2005  20,9% 64,3% 14,8% 6,1 
Összesen  2006  13,4% 67,7% 18,9% –5,5 
Ebből:       
  Termelő 2006  12,4% 68,5% 19,1% –6,7 
  Kereskedő 2006  14,1% 59,4% 26,6% –12,5 
  Szolgáltató  2006  14,6% 69,5% 15,9% –1,2 

 
3. táblázat 

A magyar gazdaság – kilátásai 
 
  Javul  Nem változik Rosszabb Szaldó 
Összesen  2005  24,3% 56,5% 19,1% 5,2 
Összesen  2006  19,1% 57,3% 23,6% –4,5 
Ebből:       
  Termelő 2006  17,4% 65,1% 17,4% 0,0 
  Kereskedő 2006  23,4% 46,9% 29,7% –6,3 
  Szolgáltató  2006  22,2% 54,3% 23,5% –1,2 

 
 
Saját ágazatukat illetően a megkérdezettek 27%-a vár javulást és 

25% számít romlásra (4. táblázat). A várakozások tehát majdnem ki-
egyenlítettek és csak kis mértékben térnek el a tavalyi eredménytől (3. 
ábra).  

A saját vállalattal kapcsolatban határozottan kedvező képet mutat-
nak a megkérdezettek, még ha az optimizmus valamivel kevésbé látvá-
nyos is, mint az előző évben (5. táblázat). A cégek 44%-a jónak ítéli saját 

 



helyzetét, és 45%-uk idén is további javulásra számít. Csupán 11–12% 
elégedetlen helyzetével, ill. a kilátásokkal (6. táblázat).  
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2. ábra Gazdasági kilátások – nemzetgazdaság: csökken  
a bizalom 

 
4. táblázat 

Saját ágazat – kilátások 
 
  Javul Nem változik Rosszabb Szaldó 
Összesen  2005  26,3% 52,6% 21,1% 5,3 
Összesen  2006  27,1% 47,7% 25,1% 2,0 
Ebből:       
  Termelő 2006  29,5% 44,3% 26,1% 3,4 
  Kereskedő 2006  32,3% 40,0% 27,7% 4,6 
  Szolgáltató  2006  26,3% 52,5% 21,3% 5,0 
 
 

A gazdasági helyzet megítélése a különböző ágazatokban azonban 
jelentős eltérést mutat. A gazdaság helyzete, a forgalom és a nyereség 
tekintetében a szolgáltató cégek a legoptimistábbak. Ezzel szemben a 
kereskedők és a termelő vállalkozások az egyre élesebb verseny miatt 
kissé visszafogottabban nyilatkoztak.  
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3. ábra Gazdasági kilátások. Nemzetgazdaság – ágazat – cég 

 
5. táblázat 

Saját vállalat – helyzet 
 
  Jó Kielégítő Rossz Szaldó 
Összesen  2005  47,8% 45,2% 7,0% 40,9 
Összesen  2006  44,0% 45,0% 11,0% 33,0 
Ebből:       
  Termelő 2006  41,4% 42,5% 16,1% 25,3 
  Kereskedő 2006  48,5% 39,4% 12,1% 36,4 
  Szolgáltató  2006  43,9% 50,0% 6,1% 37,8 
 

6. táblázat 
Saját vállalat – kilátások 

 
  Javul Nem változik Rosszabb Szaldó 

Összesen  2005  43,0% 47,4% 9,6% 33,3 
Összesen  2006  45,2% 43,2% 11,6% 33,7 
Ebből:       
  Termelő 2006  50,0% 34,9% 15,1% 34,9 
  Kereskedő 2006  40,9% 42,4% 16,7% 24,2 
  Szolgáltató  2006  42,7% 48,8% 8,5% 34,1 
 

 



Forgalom, nyereség, költségek: kedvezően  
alakulnak  

A saját helyzet összességében pozitív megítélése fontos vállalati 
adatokban is megmutatkozik. A résztvevők 61%-a tavaly növekvő árbe-
vételt könyvelt el, 68% pedig folyó évben is további növekedésre számít, 
csupán 9% számol visszaeséssel (4. ábra), (7. 8., táblázat).  
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4. ábra Vállalati mutatók – optimisták túlsúlyban 

 
 

7. táblázat 
Saját vállalat – előző évi árbevétel 

 
  Nőtt Nem  

változott Csökkent Változás 
%–ban Szaldó

Összesen  2005 65,2% 19,6% 15,2% 13,0% 50,0 

Összesen  2006 60,7% 15,8% 23,5% 6,5% 37,2 

Ebből:        

  Termelő 2006 58% 16% 26% 6,0% 32,6 

  Kereskedő 2006 58% 17% 26% 7,5% 31,8 

  Szolgáltató  2006 62% 19% 19% 9,0% 43,0 
 



8. táblázat 
Saját vállalat – idei árbevétel 

 
  Nő Nem  

változik Csökken Változás 
%–ban Szaldó 

Összesen  2005  61,5% 26,6% 11,9% 10,0% 49,5 
Összesen  2006  68,6% 22,7% 8,8% 10,0% 59,8 
Ebből:        
  Termelő 2006  65% 24% 10% 10,0% 54,7 
  Kereskedő 2006  65% 23% 12% 10,0% 52,3 
  Szolgáltató  2006  67% 26% 8% 10,0% 59,0 
 
 

A nyereség vonatkozásában is hasonló a helyzet: 2006-ra a meg-
kérdezettek 46%-a nagyobb nyereséggel kalkulál, csak 15% számít ki-
sebb eredményre (9., 10. táblázat).  
 

9. táblázat 
Saját vállalat – előző évi eredmény 

 
  Nőtt Nem válto-

zott Csökkent Változás 
%–ban Szaldó

Összesen  2005  48,6% 20,6% 30,8% 20,0% 17,8 
Összesen  2006  48,5% 16,3% 35,2% 6,0% 13,3 
Ebből:        
  Termelő 2006  45% 18% 37% 5,6% 8,0 
  Kereskedő 2006  43% 18% 38% 5,0% 4,6 
  Szolgáltató  2006  51% 19% 30% 8,0% 20,3 

 
10. táblázat 

Saját vállalat – idei eredmény 
 
  Nő Nem változik Csökken Változás 

%–ban Szaldó 

Összesen  2005  49,5% 33,0% 17,4% 12,0% 32,1 
Összesen  2006  46,3% 38,4% 15,3% 7,5% 31,1 
Ebből:        
  Termelő 2006  43% 42% 14% 10,0% 28,9 
  Kereskedő 2006  41% 40% 19% 4,5% 22,2 
  Szolgáltató  2006  47% 35% 18% 4,8% 28,6 

 



Pozitív fejlemény a költségnövekedés további lassulása (11., 12. 
táblázat). Az előző felméréshez képest jóval kevesebb cég (65%) ta-
pasztalt költségnövekedést, miközben 17% akár alacsonyabb összkölt-
ségről számolt be (2005: 10%). Mindez az általános infláció visszaszoru-
lásának is köszönhető, amely 2005-ben az utóbbi évtizedek legalacso-
nyabb értékére, 3,6%-ra esett vissza.  

11. táblázat 
Saját vállalat – előző évi költségek 

 
  Nőtt Nem válto-

zott Csökkent Változás 
%–ban Szaldó

Összesen  2005  72,3% 17,9% 9,8% 10,0% 62,5 
Összesen  2006  65,1% 17,4% 17,4% 7,8% 47,7 
Ebből:        
  Termelő 2006  66% 19% 15% 6,0% 51,2 
  Kereskedő 2006  65% 17% 18% 8,0% 47,0 
  Szolgáltató  2006  69% 10% 21% 10,0% 48,7 
 
 

12. táblázat 
Saját vállalat – idei költségek 

 
  Nő Nem vál-

tozik Csökken Változás 
%–ban Szaldó 

Összesen  2005  71,2% 19,8% 9,0% 8,0% 62,2 
Összesen  2006  65,8% 29,1% 5,1% 8,2% 60,7 
Ebből:        
  Termelő 2006  59% 36% 5% 6,5% 54,1 
  Kereskedő 2006  60% 37% 3% 8,0% 56,9 
  Szolgáltató  2006  71% 23% 6% 10,0% 65,0 

 
 
A munkaerőköltségekkel kapcsolatban a legtöbb cég arra számít, 

hogy a bérek csak olyan mértékben emelkednek majd, mint a többi költ-
ség, azaz éves szinten kb. 6–8%-kal (13. táblázat). (Ez az érték egyéb-
ként igazolja a DUIHK tavaly ősszel készített bérezési tanulmány prog-
nózisát.) A bérköltségek alakulása a munkaerőpiac megváltozott feltét-
eleiből vezethető le. 2002 óta emelkedő trendet mutat a munkanélküliek 
száma és januárban elérte a 7,7%-os rátát, ami hét év óta a legmaga-



sabb érték. Ez óriási szociális feszültségekkel jár, de – az enyhe áremel-
kedéssel együtt mérséklően hat a munkaerőköltségek alakulására.  

 
13. táblázat 

Saját vállalat – idei bérköltségek növekedési üteme 
(az összköltségekhez viszonyítva) 

 
  Gyorsab-

ban 
Hasonló 
ütemben Lassabban Változás  

%-ban Szaldó 

Összesen  2005  22,7% 51,8% 25,5% 7,0% –2,7 
Összesen  2006  29,9% 40,1% 29,9% 6,0% 0,0 
Ebből:        
  Termelő 2006  24% 47% 36% 5,0% –11,6 
  Kereskedő 2006  19% 40% 34% 6,0% –15,6 
  Szolgáltató  2006  37% 40% 23% 6,5% 13,6 

 
 
A költségek témakörben is jelentős szektoronkénti eltérések figyel-

hetők meg: A szolgáltató vállalkozások 2006-ra gyakrabban és erőteljes-
ebben számolnak a költségek további növekedésével, még a bérek ese-
tében is.  

Befektetések, foglalkoztatás: további bővítést  
terveznek  

A vállalatok alapvetően optimista helyzetértékelése pozitívan hat be-
fektetési kedvükre: Majdnem 40% tervezi idén befektetéseinek és alkal-
mazotti létszámának növelését, és csupán minden hatodik cég a befek-
tetések visszafogását, ill. a létszám csökkentését fontolja meg (5. ábra), 
(14., 15., 16. táblázat).  

A kereskedelem és a termelés területén viszont a gazdasági helyzet 
kissé kevésbé optimista megítélése fékezi a terjeszkedési lendületet is: 
Minden harmadik kereskedelmi vállalat úgy tervezi, hogy idén nem, vagy 
a tavalyihoz kisebb mértékű befektetést hajt végre (termelés: 22%, szol-
gáltatás: 24%), és minden negyedik termelő vállalkozás munkahelyeket 
akar felszámolni (kereskedelem és szolgáltatás: kb. 15%). Végered-
ményben azonban még mindig azok a vállalkozások vannak többség-
ben, amelyek új munkahelyek létrehozását tervezik (6. ábra).  
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5. ábra Létszám és beruházás alakulása – töretlen lendület 

 
14. táblázat 

Saját vállalat – idei létszámalakulás 
 
  Nő Nem változik Csökken Szaldó 
Összesen  2005  36,8% 49,1% 14,0% 22,8 
Összesen  2006  39,3% 43,3% 17,4% 21,9 
Ebből:       
  Termelő 2006  37,5% 37,5% 25,0% 12,5 
  Kereskedő 2006  38,5% 47,7% 13,8% 24,6 
  Szolgáltató  2006  39,8% 44,6% 15,7% 24,1 
 

15. táblázat 
Saját vállalat – előző évi beruházások 

 
  Nőtt Nem válto-

zott 
Csökkent Nem  

hajtott 
végre  

beruházást 

Szaldó

Összesen  2005 35,7% 41,1% 13,4% 9,8% 22,3 
Összesen  2006 36,5% 36,5% 14,8% 12,3% 21,7 
Ebből:        
  Termelő 2006 38% 36% 17% 9,1% 20,5 
  Kereskedő 2006 28% 35% 17% 20,3% 10,1 
  Szolgáltató  2006 38% 40% 14% 8,6% 24,7 
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16. táblázat 
Saját vállalat – idei beruházások 

 
  

Nő Nem változik  Csökken 
Nem  

tervezett 
beruházást  

Szaldó 

Összesen  2005 32,5% 43,9% 13,2% 10,5% 19,3 
Összesen  2006 37,1% 37,1% 15,8% 9,9% 21,3 
Ebből:        
  Termelő 2006 40% 38% 17% 4,6% 23,0 
  Kereskedő 2006 34% 31% 18% 16,4% 16,4 
  Szolgáltató  2006 36% 40% 14% 9,6% 21,7 
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6. ábra Tervezett beruházások az elmúlt években 
 
 

A megkérdezett vállalatok összességében újfent megerősítik, hogy 
Magyarországon a külföldi befektetők a gazdasági növekedés és a fog-
lalkoztatás egyik meghatározó hajtó erejét képezik. A jegybank adatai 
alapján az újra befektetett nyereség ma már a külföldi közvetlen befekte-
téseknek több mint a felét teszi ki az országban és évente mintegy két 
milliárd euróra rúg. Becslések szerint ennek egyharmada mögött német 
befektető áll. 

Ez a befektetői magatartás nem csupán a befektetők jó gazdasági 
helyzetét bizonyítja, hanem azt is, hogy a külföldi cégek – egyes kérdé-

 



sek kritikus megítélése ellenére – hosszú távra rendezkednek be Ma-
gyarországon.  

A befektetési keretfeltételek1

Az üzleti hétköznapokat és az üzleti sikert a legnagyobb mértékben 
mindenek előtt az általános gazdaságpolitikai feltételek, az értékesítési 
lehetőségek, a helyi üzleti partnerek és természetesen a munkaerőpiac 
befolyásolják. Ezen belül a megkérdezettek 25 tényezőt értékeltek asze-
rint, hogy ezek mennyire befolyásolják a beruházási döntéseket, és elvá-
rásaiknak mennyire felel meg a jelenlegi helyzet (7. ábra), (17/a táblá-
zat).  

 

 
 

7. ábra Befektetési környezet. Mi a fontos? 
 
 

                                                 
1 Megjegyzés: A befektetési feltételek értékelésénél német értelmezés szerint történt az osz-
tályzás, azaz: 1 = jeles, ill. nagyon fontos, 5 = nem megfelelő, ill. nem fontos. 



17/a táblázat 
Befektetési feltételek – jelentőség 

 
 Jelentőség 2006 Átlag 

2006 
Átlag 
2005 

Válto-
zás 

 1 2 3 4 5   <0 = 
 Na-

gyon 
fontos 

   Nem 
fontos 

  fonto-
sabb 
lesz 

Munkavállalók 
 termelékenysége  

62,2%  32,1%  2,1%  1,0%  2,6%  1,50  1,60  –0,10  

Munkavállalók teljesít-
ménymotiváltsága  

61,7%  31,1%  3,6%  1,6%  2,1%  1,51  1,58  –0,07  

Fizetési morál  64,2%  25,9%  5,7%  2,6%  1,6%  1,51  1,55  –0,04  
Jogbiztonság  62,2%  28,1%  5,6%  2,6%  1,5%  1,53  1,42  0,11  
Adóterhek mértéke  59,5%  28,2%  8,2%  3,1%  1,0%  1,58  1,46  0,12  
Munkaerőköltségek  57,4%  32,3%  7,2%  1,0%  2,1%  1,58  1,73  –0,15  
Munkavállalók képzettsége  55,4%  33,2%  8,8%  2,1%  0,5%  1,59  1,60  –0,01  
Adórendszer, adóigazgatás  54,6%  33,7%  7,7%  3,1%  1,0%  1,62  1,54  0,08  
Gazdaságpolitikai 
 kiszámíthatóság  

54,6%  33,7%  6,6%  2,6%  2,6%  1,65  1,57  0,08  

Belsőpiac (belföldi kereslet)  61,6%  18,9%  12,6%  2,1%  4,7%  1,69  1,88  –0,18  
Szakképzett munkaerő 
rendelkezésre állása  

49,2%  37,8%  7,3%  3,6%  2,1%  1,72  1,69  0,02  

Korrupció és bűnözés elleni 
harc  

50,0%  30,1%  15,3%  3,1%  1,5%  1,76  1,86  –0,10  

Infrastruktúra  41,5%  41,0%  11,3%  4,1%  2,1%  1,84  1,77  0,07  
Politikai stabilitás  46,4%  30,6%  15,8%  4,6%  2,6%  1,86  1,88  –0,02  
Hatékony közigazgatás  43,4%  36,7%  12,2%  5,1%  2,6%  1,87  1,72  0,15  
Helyi beszállítók minősége  50,0%  27,1%  12,0%  5,2%  5,7%  1,90  2,04  –0,14  
Munkajogi szabályok 
 rugalmassága  

34,2%  44,6%  15,5%  3,6%  2,1%  1,95  2,12  –0,17  

EU–tagság  39,4%  33,7%  16,1%  5,7%  5,2%  2,04  2,35  –0,31  
Képzettség – pályakezdők  27,4%  42,6%  21,6%  6,3%  2,1%  2,13  2,29  –0,16  
Helyi beszállítók rendelke-
zésre állása  

34,4%  33,3%  15,6%  10,4%  6,3%  2,21  2,32  –0,11  

Hozzáférés állami és  
EU-támogatásokhoz  

30,4%  29,9%  19,1%  11,3%  9,3%  2,39  2,54  –0,15  

Közbeszerzések  
átláthatósága  

34,6%  19,7%  25,5%  7,4%  12,8%  2,44  2,44  0,01  

Hozzáférés a térség  
harmadik piacaihoz  

28,7%  23,9%  21,8%  9,0%  16,5%  2,61  2,74  –0,13  

Kutatási és fejlesztési 
 környezet  

19,3%  21,9%  33,7%  12,3%  12,8%  2,78  2,88  –0,11  

Betanított munkások  
rendelkezésre állása  

14,3%  23,6%  26,4%  15,4%  20,3%  3,04  2,99  0,05  

Átlag       1,93  1,98  0,06  
Maximum       3,04  2,99  –0,05  
Minimum       1,50  1,42  –0,08  

 



17/b táblázat 
Befektetési feltételek – elégedettség 

 
 Elégedettség 2006 Átlag 

2006 
Átlag 
2005 

Válto-
zás 

 1 2 3 4 5   <0 = 
 Na-

gyon 
elége-
dett 

   Elége-
detlen 

  rosz-
szabb 
lesz 

Helyi beszállítók  
rendelkezésre állása  

7,5% 41,2%  40,1%  10,2%  1,1%  2,56  2,66  0,09  

Betanított munkások  
rendelkezésre állása  

9,1% 31,7%  46,3%  9,1%  3,7%  2,66  2,85  0,19  

Munkavállalók képzettsége  7,4% 41,8%  32,3%  13,2%  5,3%  2,67  2,64  –0,03  
Helyi beszállítók minősége  3,7% 36,9%  45,5%  11,8%  2,1%  2,72  2,82  0,10  
EU–tagság  12,7% 29,1%  37,6%  14,8%  5,8%  2,72    
Munkavállalók 
 teljesítménymotiváltsága  

4,2% 37,9%  41,1%  13,2%  3,7%  2,74  2,70  –0,04  

Belsőpiac (belföldi kereslet)  4,3% 33,3%  44,1%  13,4%  4,8%  2,81  2,77  –0,04  
Jogbiztonság  4,7% 4,2%  35,3%  20,5%  5,3%  2,87  2,80  –0,07  
Munkavállalók 
 termelékenysége  

2,1% 33,7%  42,1%  18,4%  3,7%  2,88  2,88  0,01  

Munkaerőköltségek  3,7% 31,4%  40,8%  20,4%  3,7%  2,89  3,00  0,11  
Politikai stabilitás  5,8% 28,9%  40,0%  18,9%  6,3%  2,91  2,67  –0,24  
Képzettség – pályakezdők  4,9% 27,0%  39,5%  22,2%  6,5%  2,98  2,97  –0,02  
Hozzáférés a térség  
harmadik piacaihoz  

1,2% 22,0%  53,2%  17,9%  5,8%  3,05  2,81  –0,24  

Szakképzett munkaerő 
rendelkezésre állása  

2,6% 23,3%  42,3%  24,3%  7,4%  3,11  3,14  0,04  

Infrastruktúra  2,1% 18,5%  53,4%  18,5%  7,4%  3,11  3,03  –0,07  
Kutatási és fejlesztési  
környezet  

0,0% 14,7%  61,2%  18,8%  5,3%  3,15  3,07  –0,08  

Munkajogi szabályok  
rugalmassága  

2,6% 21,1%  39,5%  25,3%  11,6%  3,22  3,24  0,02  

Fizetési morál  3,2% 23,3%  31,7%  28,6%  13,2%  3,25  3,26  0,01  
Hozzáférés állami és 
EU–támogatásokhoz  

1,1% 19,8%  37,9%  21,5%  19,8%  3,39  3,43  0,04  

Gazdaságpolitikai  
kiszámíthatóság  

0,0% 14,2%  40,5%  31,1%  14,2%  3,45  3,25  –0,20  

Adóterhek mértéke  0,5% 14,1%  36,6%  30,4%  18,3%  3,52  3,65  0,13  
Adórendszer, adóigazgatás  0,0% 11,5%  40,3%  32,5%  15,7%  3,52  3,63  0,10  
Korrupció és bűnözés elleni 
harc  

1,6% 11,1%  37,4%  31,1%  18,9%  3,55  3,60  0,05  

Hatékony közigazgatás  0,5% 11,1%  32,8%  36,5%  19,0%  3,62  3,58  –0,05  
Közbeszerzések  
átláthatósága  

0,0% 7,1%  41,4%  30,2%  21,3%  3,66  3,48  –0,18  

Átlag       3,10  3,08  –0,02  
Maximum       3,66  3,65  –0,01  
Minimum       2,56  2,64  0,08  



Beruházási döntéseket befolyásoló tényezők  

A gazdasági helyszín kiválasztása szempontjából fontos tényezők 
megítélésekor ismételten az derült ki, hogy a vállalati döntések megho-
zatalát meghatározóan a munkaerő-piaci tényezők, valamint a kiszámít-
hatóság és a stabilitás befolyásolják. Az adóterhek és az adórendszer 
szintén fontos tényezők a döntéshozatalkor, azonban nem a legfonto-
sabbak. Az állami és EU-támogatási eszközökhöz való hozzáférésnek 
nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a cégek, mint a tavalyi felmérésben. 
Az adatok viszont a DUIHK azon tapasztalatát is igazolják, miszerint a 
vállalatok leginkább saját lehetőségeikre alapozzák tevékenységüket, 
azaz munkatársaikra, a technológiai know-how-ra, valamint piaci tapasz-
talataikra. Adókedvezmények vagy állami támogatások kedvező pótlóla-
gos ösztönzést nyújtanak, de nem képezik a befektetési döntések kizáró-
lagos tényezőjét, ahogy azt a gazdaságpolitikai vitában sokszor állítják.  

A vállalatok kijelentései az NMIKK tapasztalatait igazolják, amelyek 
szerint a vállalatok elsősorban saját lehetőségeikre építenek, tehát a sa-
ját munkaerőre, know-how-ra és tapasztalataikra. Az adók és az állami 
támogatások ugyan szívesen vett újabb ösztönzést adhatnak, de nem 
ezek jelentik a meghatározó tényezőt a beruházási döntések meghoza-
talakor.  

Befektetési feltételekkel való elégedettség  

Összességében a beruházási feltételekkel való elégedettség a tava-
lyi felméréshez képest gyakorlatilag nem változott: 3,10 pontos átlagér-
tékkel az elégedettség szinte pontosan megegyezik az előző év színvo-
nalával (3,08), azaz a megkérdezett vállalatok általánosan „megfelelő”-re 
értékelik a helyzetet (8. ábra), (17/b táblázat).  

Több tényező esetében óvatos javulást érzékeltek a vállalatok, pl. a 
munkaerőpiac vagy az adók terén. Ennek ellenére egyes kérdésekben 
továbbra is kritikus az értékelés. Más kérdésekben, pl. a gazdaságpoliti-
ka kiszámíthatóságának vagy a közbeszerzések átláthatóságának érté-
kelésénél a vállalatok egyébként is kritikus véleménye tovább romlott.  

Kiszámíthatóság: tovább csökkent  

Továbbra is a gazdaságpolitika az a terület, ahol a vállalatok véle-
ménye szerint a legnagyobb hiányosságok figyelhetők meg (9. ábra).  

Az, hogy néhány héttel a parlamenti választások előtt a politikai sta-
bilitás megítélése rosszabbodott, az nem meglepő és elvileg nem is ad 

 



különös okot aggodalomra. Mindent együttvéve a megítélés ugyanis a 
rosszabbodás ellenére is 2,9-es átlagérték mellett még mindig elfogad-
ható. A vállalatok megítélése szerint ugyanakkor a gazdaságpolitika már 
eddig is hiányos kiszámíthatósága tovább romlott.  

 

 
 

8. ábra Befektetési környezet – elégedettségi fokozatok 
 
 

A befektetők szempontjából ez egy elgondolkoztató fejlődés. A poli-
tikusok azon kijelentései, amelyek megkötött szerződéseket vagy hatá-
lyos európai jogszabályokat vonnak kétségbe, megingatják a vállalko-
zóknak a gazdaságpolitika megbízhatóságába vetett bizalmát.  

A megbízható és kiszámítható keretfeltételek viszont a befektetők bi-
zalmának egyik legfontosabb feltételét jelentik. Ha ez a bizalom elvész, az 
nem csak a beáramló tőke szempontjából jár negatív következményekkel, 
hanem a már ittlevő vállalkozásokat is megingatja abban a szándékuk-
ban, hogy a jövőben is Magyarországon folytassák tevékenységüket. Ez 
hosszú távon a növekedésnek és a foglalkoztatottságnak is árt.  



Korrupció, átláthatóság, közigazgatás: még mindig gyenge jeggyel  

A gazdasági környezet legproblematikusabb területe továbbra is a 
korrupció, valamint a közbeszerzési pályázatok esetén hiányzó átlátha-
tóság. Utóbbi a megkérdezett vállalkozások véleménye szerint tovább 
romlott, és 3,7 átlagértékkel valamennyi vizsgált tényező közül a legrosz-
szabb eredményt érte el.  
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9. ábra Elégedettség – ami nem javult 
 
A vállalatok kritikájához minden bizonnyal hozzájárult az, hogy kül-

földi pályázók az elmúlt évben a közbeszerzési pályázatok kevesebb, 
mint 3%-át nyerték el Magyarországon. Az DUIHK tapasztalatai szerint a 
vállalatok kritikája nem az ellen a tény ellen irányul, hogy egyes esetek-
ben a megbízást nem külföldi pályázónak ítélték oda. Sokkal inkább 
aggasztó az, hogy a döntéseket gyakran nem követhetően indokolták 
meg. Ha a vállalatok körében tovább erősödik ez a meggyőződés, az 
negatív hatással bírhat a külföldi vállalatok aktív pályázati részvételére. 
Ez hosszú távon a magyarországi közbeszerzések hatékonysága szem-
pontjából is hátrányos lenne.  

 



A közigazgatás hatékonyságát változatlanul kritikusan szemlélik. A 
kormányzatnak nem sikerült az elmúlt évben javítani a csupán 3,6-os át-
lagosztályzaton, pedig ez a téma a megkérdezett vállalatok szerint 
ugyanolyan fontos, mint például az infrastruktúra fejlesztése. A közigaz-
gatás ugyanakkor az a terület lehetne, ahol alacsony pénzügyi ráfordí-
tással hatalmas lépéseket lehetne tenni a hatékonyság és vállalkozásba-
rát működés irányába. Ez pedig jelentősen hozzájárulna a befektetési 
hangulat javulásához – nem csak a német vállalatok szemszögéből.  

Adók: enyhülés ellenére csak „kielégítő”  

Az adórendszer a vállalatok körében továbbra is nagyfokú elégedet-
lenséget vált ki. A tavalyi évben pedig mind az adóterhek, mind az adó-
zással kapcsolatos adminisztráció tekintetében óvatos javulást lehetett 
megfigyelni. Ez mindenekelőtt két tényezőre vezethető vissza.  

Egyrészt a legutóbbi felmérés elkészítése idején, 2005 februárjában 
számos vállalatot érintett az adóhatóság általános forgalmi adó vissza-
tartásával kapcsolatos önkényes eljárása, amit az akkori pénzügyminisz-
ter még 2004 végén rendelt el. Ezeket a rendelkezéseket néhány hó-
nappal később – a DUIHK közbelépésére is – visszavonták, így az idei 
évben a vállalatok „adóközérzetét” nem nyomasztja ez a különleges té-
nyező.  

Másrészt a jelenlegi kormányzat 2005 végén olyan adócsomagot 
határozott el, amely hosszú távon a vállalatok számára is tehermentesí-
tést jelent. Pozitív megítélést kapott a helyi iparűzési adó (HIPA) meg-
szüntetésének és a társadalombiztosítási járulékterhek fokozatos csök-
kentésének ígérete. Sok vállalat ugyan még szkeptikus afelől, hogy a be-
jelentett intézkedések az áprilisi parlamenti választások után is érvény-
ben maradnak-e, de a kisebb terhek ígérete az adórendszer általános 
megítélését mégis pozitív módon befolyásolta.  

Munkaerőpiac: megszilárdult az előnyös megítélés  

A magyarországi munkaerőpiac feltételei a vállalatoktól ismét jó osz-
tályzatokat kaptak. A teljesítőkészség, termelékenység és a munkaválla-
lók általános képzettsége változatlanul 2,7 és 2,9 közötti átlagértéket 
szerzett. A munkaerő költségeivel (2,9) a külföldi munkaadók még egy 
kicsit elégedettebbek is, mint egy évvel ezelőtt (3,0), főként a bérnöve-
kedés előző években végbement, korábban már említett lassulásának 
köszönhetően (10. ábra).  



A szakképzetlen munkaerő rendelkezésre állása esetében is javulás 
következett be (átlagosan 2,7 értékre, a tavalyi 2,9-ről), főként a munka-
nélküliség korábban említett tendenciái miatt. Ezzel szemben a szakkép-
zett munkaerő hozzáférhetősége továbbra sem kielégítő (átlagos meg-
ítélés 3,1). Nem csak az ország viszonylag alacsony munkanélküliségi 
arányt felmutató ipari központjaiban hiányoznak a szakemberek. Azok-
ban a régiókban is változatlanul nehéz megfelelő szakképzett munka-
erőhöz jutni vagy azt megtartani, ahol magas a munkanélküliség aránya. 
A megfelelő mennyiségű jól képzett munkaerő hiánya rövid távon további 
nyomást gyakorol a bérköltségekre, és egyes esetekben megakadályoz-
hatja a sürgetően fontos beruházások megvalósítását.  
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10. ábra Elégedettség – munkaerőpiac 

 
 

A vállalatok szemszögéből ezért sürgetően fontos, hogy a szakmai 
és felsőoktatási képzés javítására vonatkozó, már meghozott intézkedé-
seket minél előbb megvalósítsák. Ehhez az oktatási rendszernek a kép-

 



zés minden szakaszában szorosan együtt kell működnie a gazdasággal 
– a képzés tartalmi részének összeállításától kezdve a képzési keretek 
számszerű szabályozásán át a képzés gyakorlati megvalósításáig.  

Üzleti partnerek és értékesítési piacok  

Magyarországon a német befektetők számára mind a beszállítói, 
mind a bel- és külföldi értékesítési lehetőségek jelentősége emelkedett. 
A tényleges helyzet megítélése – az exportlehetőségek kivételével – az 
előző évvel összehasonlítva gyakorlatilag nem változott. A beszállítók 
esetében is a megkérdezettek többsége alapvetően elégedett azok szá-
mával és a minőségével.  

A belföldi kereslet is pozitív értékelést kapott, míg a régió más or-
szágaiba való export lehetőségeit lényegesen rosszabbnak ítélték. Ez 
elsősorban annak a bizonytalanságnak tulajdonítható, amely a szom-
szédos piacok (Románia, Horvátország) uniós csatalakozásának idő-
pontjáról alakult ki. Ennek ellenére ezeknek a piacoknak az elkövetkező 
években tovább nőhet a jelentősége.  

Az országban a fizetési morál a felmérésben résztvevők megítélése 
szerint változatlanul rossz, a körbetartozás jelentősen megnehezíti a lik-
viditás tervezését.  

Euró – csak 2011-re várják  

Az euró bevezetését a vállalatok nagy többsége szorgalmazza (18. 
táblázat). Az eurószkeptikusok aránya azonban az előző évhez képest 
megemelkedett (3%-ról 10%-ra), elsősorban a gyártó vállalatok körében. 
Közülük sokan a forint számukra kedvezőtlen euróátváltási árfolyamától 
tartanak. (A forint legutóbbi, márciusi gyengülésének hatása az értéke-
lést még nem befolyásolta.)  

Az euró gyors bevezetése mellett főként a vállalatokat érintő, az ár-
folyam-ingadozásokból eredő pénzügyi kockázatok szólnak. Az állam-
háztartás fenyegető helyzete miatt a vállalatok viszont egyre inkább ké-
telkednek abban, hogy betartható-e a kormány konvergencia programja. 
Az előző év felmérésében a vállalatok 83%-ának az volt a véleménye, 
hogy az eurót 2010-ig bevezetik – ebben az évben ezt csak 48% gondol-
ta így. A vállalatok átlagosan (médián) most 2011-re teszik az euró be-
vezetésének időpontját – egy évvel későbbre, mint a korábbi felmérés-
ben (19. táblázat).  
 



18. táblázat 
Kívánatos az euró bevezetése Magyarországon? 

 
  Igen Nem Nincs  

vélemény 
Összesen  2005 89,6% 2,6% 7,8% 
Összesen  2006 83,7% 10,2% 6,1% 
Ebből:      
  Termelő 2006 79,3% 14,9% 5,7% 
  Kereskedő 2006 86,4% 7,6% 6,1% 
  Szolgáltató  2006 91,0% 2,6% 6,4% 
 
 

19. táblázat 
Mikor fogják bevezetni az eurót Magyarországon? 

 
Median 2005 2010 
Median 2006 2011 

2010 előtt 6,8% 
2010 41,0% 
2011 7,5% 
2012 32,3% 
2013 6,2% 
2014 3,1% 
2015 2,5% 
2016 0,6% 

 

5. Nemzetközi összehasonlítás2

Az idei felmérésben is a Magyarországot alternatív régióbeli befek-
tetési célországokkal hasonlították össze a résztvevők.  

Az eredmények értékelésekor viszont két tényezőt kell figyelembe 
venni:  

– A megkérdezettek többsége külföldi – elsősorban német – tulaj-
donú vállalat. A megkérdezettek számára ezért a meghatározó ki-

                                                 
2 Megjegyzés: A befektetési célországok értékelésénél német értelmezés szerint történt az 
osztályzás, azaz: 1 = jeles, 6 = rossz.  

 



induló vagy összehasonlítási alap Németország, ill. az az ország, 
ahol a mindenkori anyavállalat működik.  

– A megkérdezettek olyan vállalatok, amelyek már elkezdték a kül-
földi terjeszkedést. A múltban pozitív döntést hoztak Magyaror-
szág javára, és mára a legszorosabban integrálódtak a magyar 
gazdaságba.  

Ebből elsősorban az következik, hogy a felmérés eredményeiből 
semmiképp nem lehet közvetlen következtetést levonni arra vonatkozó-
an, hogy miként alakulnak a jövőben a Magyarországra vagy innen kül-
földre irányuló befektetések.  

Öt vállalatból négy ismét ide jönne  

A felmérés örvendetes – még ha nem is meglepő – eredménye az 
idén: azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek ma ismét Magyarorszá-
got választanák befektetésük színhelyéül, 78,3%-kal szinte pontosan 
megegyezik az egy évvel korábbi értékkel, és az elmúlt években folya-
matosan 80% körül mozog.  

Ennél a kérdésnél is figyelemre méltó differenciálódás figyelhető 
meg az egyes ágazatok szerint: míg a szolgáltató szektorban működő 
vállalatok 81%-a ismét Magyarországra jönne, addig a gyártó vállalatok 
esetében ez az arány csak 72%. Ez az adat is tükrözi az ágazatok fent 
említett eltérő megítélését a gazdaság helyzetéről és a kilátásairól.  

Kína a kedvenc – minimális előnnyel  

A különböző befektetési célok megítélésekor Magyarország az idei 
évben is jó eredményt ért el (11. ábra), (20. táblázat). Az idén az össze-
hasonlításban részt vevő 16 ország között Magyarország 2,5 átlagérték-
kel a negyedik helyre került – közvetlenül Kína, Szlovákia és Csehország 
mögött. Az első három helyezett között nagyon kis különbség volt, így 
alapvetően az előző év eredménye nyert megerősödést: akkor Szlová-
kia, Kína, Csehország és Lengyelország álltak alig valamivel Magyaror-
szág előtt.  

A vállalatok azon 22%-a, amely mai szemmel valószínűleg más 
döntést hozna a befektetési helyszín kiválasztásakor, alternatív befekte-
tési helyszínként főként Romániát említette, ezt követte Szlovákia és Kí-
na (21/a, 21/b táblázat). Románia előkelő helyezése ebben a kérdésben 
talán egy kicsit meglepő, hiszen a cégek csak közepesre értékelték az 
ottani befektetési környezetet. Ennek az oka nagy valószínűséggel a ro-



mán piac hosszú távú lehetőségeiben kereshető: néhány éven belül az 
EU tagja lesz, nagy belső piaccal rendelkezik, és belátható időn belül 
Magyarországhoz képest még alacsonyabb munkaerőköltségekkel lehet 
számítani. Annak érdekében, hogy ezt az érdekes piacot időben biztosít-
sák maguknak, a vállalatok átmenetileg a kevésbe kényelmes befekteté-
si környezetet is hajlandók elfogadni.  
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11. ábra Nemzetközi összehasonlítás –  
a vetélytársak 

 
 

Szlovákia és Csehország vonzósága ugyanakkor azt igazolja, hogy 
olyan tényezők, mint az adórendszer vagy az adminisztráció csökken- 
tése, döntő jelentőségű az általános befektetési hangulat szempontjá- 
ból.  

6. Elvárások a következő magyar  
kormány felé 

A gazdaságpolitika csak akkor lehet tartósan eredményes, ha nem 
csak gyors gazdasági sikerek számára teremt lehetőségeket, hanem bi-
zalmat nyújt a vállalatoknak a felől, hogy hosszú távon is gazdaságbarát 
keretfeltételekre számíthatnak (22. táblázat).  

 



20. táblázat 
Befektetési célországok minősítése 

 
 1 2 3 4 5 6 
 Na-

gyon 
jó 

   
 

Na-
gyon 
rossz 

 
Átlag Terme-

lő 
Keres-
kedő 

Szol-
gáltató 

CHN  30,7% 31,4% 19,0% 9,8% 6,5% 2,6% 2,38 2,48 2,57 2,29 
SK  9,6% 50,0% 32,7% 6,4% 0,6% 0,6% 2,40 2,49 2,54 2,38 
CZ  11,5% 46,2% 33,3% 7,7% 0,6% 0,6% 2,42 2,57 2,35 2,40 
HU  7,6% 46,5% 36,3% 7,0% 2,5% 0,0% 2,50 2,68 2,51 2,47 
SV  13,9% 37,7% 30,5% 13,9% 3,3% 0,7% 2,57 2,70 2,42 2,53 
EE  4,7% 39,6% 36,2% 14,1% 3,4% 2,0% 2,78 2,91 2,74 2,68 
PL  5,9% 34,0% 40,5% 13,7% 3,9% 2,0% 2,82 2,92 2,81 2,85 
LV  5,4% 33,1% 41,9% 12,2% 5,4% 2,0% 2,85 3,03 2,68 2,79 
LT  4,8% 32,9% 39,7% 16,4% 3,4% 2,7% 2,89 3,04 2,78 2,82 
HR  5,3% 28,3% 39,5% 23,7% 2,6% 0,7% 2,92 3,16 2,77 2,78 
RO  8,6% 30,9% 32,2% 14,5% 10,5% 3,3% 2,97 2,86 3,07 3,05 
DE  6,3% 24,7% 32,3% 18,4% 12,0% 6,3% 3,24 3,70 3,13 2,85 
BG  3,9% 19,1% 32,2% 24,3% 15,8% 4,6% 3,43 3,45 3,31 3,52 
RU  3,2% 19,4% 19,4% 29,0% 25,8% 3,2% 3,65 3,82 3,44 3,22 
UA  3,3% 14,0% 26,0% 24,0% 24,0% 8,7% 3,77 3,58 4,04 3,81 
SRB  1,4% 7,0% 23,2% 27,5% 29,6% 11,3% 4,11 4,08 4,15 4,17 
 

21/a táblázat 
Magyarország helyett egy másik befektetési helyszínt választana? 

 
  Nem Igen Nem* 
 2000  79,5 0,1 20,4 
 2001  81,0 2,0 17,0 
 2002  82,0 2,0 16,0 
 2003  84,0 1,0 15,0 
 2004  82,0 1,0 17,0 
 2005  78,6 21,4  
Összesen  2006  78,3 21,7  
Termelő 2006  72,2 27,8  
Kereskedő 2006  78,3 21,7  
Szolgáltató  2006  80,6 19,4  
 
* 2004–ig a következő válasz is lehetséges volt: „Nem, de alaposan megváltoztat-
nám a beruházást.”  



21/b táblázat 
Ha igen: Mely országot? 

 
 Részesedés 
RO 28% 
SK 20% 
CHN 15% 
BG 10% 
CZ 10% 
PL   5% 
DE   5% 
EE   3% 
UA   3% 
RU   3% 
SRB   0% 

 
 

22. táblázat 
A legsürgősebb feladatok az új kormány számára 

 
Részesedés a leadott 

válaszokból 
A költségvetési deficit és az államadósság csökkentése  42% 

Kevesebb bürokrácia, hatékonyabb államigazgatás  35% 

Az egészségügyi és a nyugdíjrendszer reformja  31% 

Kiszámítható, megbízható gazdaságpolitika  25% 

Az infrastruktúra fejlesztése  25% 

A korrupció és a feketegazdaság visszaszorítása  20% 

Egyszerűbb és átláthatóbb adórendszer  19% 

A szakképzés javítása, fejlesztése  17% 

Adók és járulékok csökkentése  15% 

Beruházások jobb támogatása  14% 

Az euró bevezetése, árfolyam-stabilitás  14% 

A jogbiztonság erősítése  10% 

KKV-k hatékonyabb támogatása    9% 
 
 

 



A felmérésben résztvevők által a következő magyar kormány szá-
mára megfogalmazott feladatok alátámasztották a korábban az egyes 
kérdésekre megfogalmazott értékeléseket.  

Ugyanakkor meglepő a gazdaság egészének stabilitása miatti erős 
aggodalom: a megkérdezet vállalatok több mint 40%-a az államháztartás 
konszolidációjára figyelmezteti a kormányt. A gazdaság pontosan tuda-
tában van annak, hogy egy ilyen konszolidáció a vállalatok számára is 
népszerűtlen megszorításokat vonhat maga után. A fékezhetetlen eladó-
sodás kockázatai mégis jobban veszélyeztetik a vállalatokat, mint egy 
határozott gazdaságpolitika az állam pénzügyeinek hosszú távú stabili-
zálása érdekében. Ehhez a szociális biztosítórendszerek strukturális re-
formja is szükséges. Ezeket a rendszereket csak ilyen módon lehet 
hosszú távon finanszírozni, és csak így járulhatnak hozzá a gazdaság 
terheinek jövőbeli csökkentéséhez.  

A második leggyakrabban említett kívánság a kormány felé egy ha-
tékonyabb államigazgatás és a bürokrácia leépítése volt – minden har-
madik cég szerint ez az egyik legsürgősebb feladat.  

A követelések közül vezető helyeken szerepelt továbbá a gazda-
ságpolitikai kiszámíthatóság, az infrastruktúra fejlesztése valamint a kor-
rupció és a fekete gazdaság elleni küzdelem, az adórendszer egyszerű-
sítése valamint az adók és járulékok csökkentése is.  

Módszertani megjegyzések 

Átlagértékek használata  

A nominális adatok összesítésekor (pl. forgalom- vagy költségnöve-
kedési mutatók esetében, 7–8, 9–13, 19. kérdés) reprezentatív középér-
tékként a médiánt használtuk.  

A minőségbeli értékelésre vonatkozó kérdéseknél (17., 20 kérdés) 
az összesítéskor a számtani átlagot alkalmaztuk. Az alkalmazott értéke-
lési skála a német nyelvterületen használatos értelmezésnek felel meg, 
azaz 1 = jeles, 5, ill. 6 = elégtelen.  

Adatok súlyozása  

A válaszok súlyozásától (pl. a vállalat nagyságának megfelelően) 
következetesen eltekintettünk. Így a részt vevő vállalatok összetételét 
vettük figyelembe, amely túlnyomórészt kis- és középvállalatokból áll.  



Adatok összehasonlíthatósága  

Az előző évi adatokkal való közvetlen összehasonlítás során figye-
lembe kell venni azt, hogy a felmérés résztvevői köre évről évre részben 
más vállalatokból tevődik össze. A nominális értékek (pl. forgalom vagy 
költségnövekedési mutatók) esetében ezért az összehasonlítás részben 
csak korlátozottan lehetséges. Az előző évek eredményeivel való össze-
hasonlítás viszont azt mutatja, hogy érdemi statisztikai ellentmondásos-
ság ezekben az esetekben sem figyelhető meg.  

A 100%-os összegig hiányzó értékek a semleges jellegű válaszok-
ból (pl. „változatlan” vagy „kielégítő”) adódnak.  

Összefoglaló 

1. Csökkent az ország gazdasági teljesítményébe vetett bizalom. 
2. Saját kilátásaikat mégis jónak tartják a cégek. 
3. Továbbra is a munkaerőpiacon tapasztalhatók a legelőnyösebb 

befektetési feltételek. 
4. Több gazdaságpolitikai probléma továbbra is megoldatlan és gon-

dot okoz a cégeknek. 
5. Nemzetközi összehasonlításban jól szerepel az ország, de éles a 

verseny. 
 

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