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Bővül a gazdaság, javult az üzleti környezet 
 
A DUIHK 2018. évi konjunktúra-felmérése szerint az itt működő német cégek kiváló gazdasági 
helyzetről számoltak be, miközben az üzleti környezettel kapcsolatos vélemények több területen is 
javultak. 
 
• A német és más külföldi befektetők a gazdasági helyzetet és az idei kilátásokat igen kedvezőnek 

ítélik meg, többnyire még jobbnak is, mint az előző évben. A foglalkoztatási és beruházási 
tervek sok éves csúcsot értek el és további bővülést jeleznek.  

• A munkaerőhiány nem enyhült, a vállalatoknak ez költségemelkedést jelent, és fennakadást is 
okoz a működésben.  

• A gazdaságpolitikai tényezők közül leginkább az adózással, valamint a közigazgatással szemben 
javult az elégedetlenség, viszont nem tapasztaltak javulást a vállalatok pl. a korrupció vagy a 
közbeszerzések átláthatóságának kérdésében.  

• Nemzetközi összehasonlításban több tekintetben sikerült lefaragni a korábbi lemaradásból, a 
magyarországi értékelések többnyire a közép-kelet-európai régió átlaga körül helyezkednek el, 
néhány kérdésben az átlag fölött szerepel az ország.  

 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara idén immáron 24. alkalommal kérdezte meg 
tagvállalatait és más külföldi befektetőket arról, hogyan látják a magyarországi gazdasági helyzetet és 
az üzleti környezetet.  
 
Az idei eredményekkel kapcsolatosan Dale A. Martin, a Kamara elnöke kijelentette, hogy a magyar 
gazdaság megítélése pozitív és biztató, és ennek köszönhetően a beruházási és foglalkoztatási 
hajlandóság is tovább erősödött. „E téren 2001 óta nem mértünk az ideinél jobb adatokat”, mondta.  
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a régió más országaiban is dinamikusan fejlődik a gazdaság. 
„Tavaly a 11 kelet-európai EU-tagállam közül hét országban négy százaléknál magasabb volt a 
gazdasági növekedés, a térség messze meghaladja a nyugati tagországok átlagos növekedési 

mailto:woelfer@ahkungarn.hu


2 

 
Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer | Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
Lövőház utca 30 | H-1024 Budapest | Tel. 0036/1/345-7600 | Fax 0036/1/315-0744 | E-Mail: info@ahkungarn.hu |  Web: www.duihk.hu 
Commerzbank Bonn | BLZ 380 400 07 | Konto 115095200 | Commerzbank (Budapest) Rt. | IBAN 14220108-08218005 

ütemét”, jelentette ki Martin. Az elnök szerint a jelenlegi jó hangulat nagymértékben a kedvező külső, 
világgazdasági környezetnek köszönhető, amely a jövőre nézve bizonyos kockázatokat is rejt. 

Az üzleti környezettel kapcsolatosan a felmérés megállapítja, hogy a munkaerőpiaci feltételek esetén 
némileg csökkent a vállalatok elégedettsége. Nem enyhült a munkaerőhiány, ami egyrészt a 
munkaköltségek emelkedését okozza, másrészt kedvezőtlenül befolyásolja a képzettséget illetően a 
képzési rendszerekkel való elégedettséget. Az üzleti partnerek és az általános működést meghatározó 
tényezők esetén viszont továbbra is kedvező a vállalatok értékelése. 

A gazdaságpolitikára nézve összeségében némileg javult a megkérdezettek véleménye, különösen az 
adózást illetően, de kedvezőbb lett pl. a közigazgatás megítélése is. Más területeken viszont nem 
sikerült előre lépni, a felmérés szerint ide tartozik pl. a korrupció vagy a közbeszerzések 
átláthatóságának a kérdése. 

Nemzetközi kitekintés 
2006 óta a magyarországi felméréssel azonos megkérdezést végzik a közép- és keleteurópai régió 15 
más országában működő német külkereskedelmi kamarák is. A nemzetközi eredmények alapján 
kijelenthető, hogy a magyarországi vállalati vélemények többnyire a régiós átlag körül alakulnak, az 
elmúlt években azonban több kérdésben sikerült lefaragni a korábbi lemaradásból, néhány kérdésben 
pedig az átlag fölött szerepel az ország. Idén ez kiemelten az adózásra, a közigazgatásra vagy az 
infrastruktúrára érvényes. Más kérdésekben, mint pl. a korrupcióval kapcsolatosan, a 
magyarországielégedettség elmarad a régiós szinttől.  

A nemzetközi felmérés szerint a legvonzóbb befektetési cél ismét Csehország, Magyarország a 20 
országot értékelő listán a 10. helyen szerepelt. Ezzel kapcsolatosan Dale A. Martin arra hívta fel a 
figyelmet, hogy sok kérdésben szoros a verseny, gyakran igen kicsik a különbségek az egyes országok 
között. „Egy ilyen helyzetben az aprónak tűnő előnyök vagy hátrányok is fontossá válnak. Ezért 
folyamatosan ügyelni kell nemcsak a gazdaságpolitika kulcskérdéseire, hanem az összes körülményre, 
ami befolyásolhatja a vállalatok beruházási döntéseit”, jelentette ki a Kamara elnöke.  

Tovább emelkedett a DUIHK Befektetői Hangulat Index  
A konjunktúra-felmérés eredményeiből számított DUIHK Befektetői Hangulat Index 2018-ban idén 
tovább emelkedett, a 28 pontos szint az eddig mért legmagasabb érték. Az index az elmúlt években 
nagyfokú korrelációt mutatott fel a magyar bruttó hazai termék alakulásával. Ennek 
figyelembevételével az idei évre négy százalék fölötti gazdasági növekedést vár a Kamara. 

A 2018. évi konjunktúra-felmérés legfontosabb eredményei: 

Gazdasági helyzet, várakozások 
 A magyarországi felmérésben a válaszadók túlnyomó többsége a tavalyinál jobb gazda-sági

helyzetről számolt be. A nemzetgazdaság jelenlegi állapotát 2005 óta eddig még soha nem
értékelték ennyire kedvezően, mint idén.

 Régiós összevetésben javult a hazai gazdasági helyzet megítélése, több kérdésben utolérte a
régiós átlagot, néhány kérdésben meg is haladta azt.
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Beruházási és foglalkoztatási tervek 
 A válaszadó vállalatok mind a beruházások, mind pedig dolgozói létszám tekintetében további 

terjeszkedési szándékot jeleztek. Mindkét tekintetben a legnagyobb mértékű bővülési 
hajlandóságot tapasztaltuk 2000 ill. 2001 óta. Az előző évekhez hasonlóan elsősorban a nagy, 
jelentős mértékben exportközpontú feldolgozóipari vállalatok mutatnak átlagon felüli 
növekedési szándékot. 

 
Gazdaságpolitikai környezet 
 Összeségében kis mértékben javult az üzleti környezet értékelése a tavalyi eredményekhez 

képest. A gazdaságpolitikai kereteket, valamint az operatív piaci környezetet jobban ítélték 
meg a vállalatvezetők, a munkaerőpiaccal kapcsolatos kérdésekben pedig újra csökkent az 
elégedettség. 

 Az egyes tényezők közül különösen az adózás, valamint a közigazgatás terén volt 
tapasztalható érdemi javulás, kedvezőtlen irányba mozdult viszont a képzettség, ill. a képzési 
rendszer értékelése. Nem sikerült előrelépést elérni olyan fontos területeken, mind a 
korrupció, a közbeszerzések átláthatósága vagy a jogbiztonság. Több, az üzleti környezettel 
kapcsolatos kérdésben az átlagnál alacsonyabb a kis és közepes vállalkozások elégedettsége.  

 A közép-kelet-európai régió 15 más országával összehasonlítva összességében javult a hazai 
üzleti környezettel való elégedettség relatív helyezése. Az adózás, valamint a közigazgatás 
terén a régiós átlagnál jóval kedvezőbb válaszok születtek Magyarországon, a munkaerőpiaci 
adottságok megítélése még elmarad a többi ország átlagától. 

 
Befektetők elkötelezettsége 
 Tovább nőtt a megkérdezett vállalatok Magyarország melletti elkötelezettsége. A tavalyi 81 

százalék után idén a cégek 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ismét Magyarországon 
eszközölné beruházását. 

 
Nemzetközi összehasonlítás 
 A 15 országban végzett nemzetközi felmérés szerint ismét Csehország lett a legvonzóbb 

befektetési helyszín, ezt követi Lengyelország és Észtország. Magyarország mutatója nem 
változott, a 20 országot tartalmazó rangsorban a tavalyi 9. helyről idén a 10. helyre került.  

 Megjegyzendő, hogy több esetben az egyes országok megítélése csak minimális, 
statisztikailag nem szignifikáns mértékben tér el egymástól. Így pl. Lengyelország, Észtország 
és Szlovákia mutatója gyakorlatilag megegyező értéket vett fel, ugyanez vonatkozik pl. 
Romániára és Magyarországra, vagy a Lettország, Litvánia és Horváthország hármasra is. 
Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy igen hasonlóak a térségben található 
befektetési feltételek, ezért konkrét beruházási döntések esetében akár kismértékű 
különbségek is bírhatnak perdöntő hatással. 

 
 
A Konjunktúra-jelentés teljes terjedelemben ingyenesen letölthető a DUIHK honlapjáról: 
www.ahkungarn.hu/konjunktura  
 
  

https://www.ahkungarn.hu/konjunktura


4 
 

 
Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer | Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
Lövőház utca 30 | H-1024 Budapest | Tel. 0036/1/345-7600 | Fax 0036/1/315-0744 | E-Mail: info@ahkungarn.hu |  Web: www.duihk.hu 
Commerzbank Bonn | BLZ 380 400 07 | Konto 115095200 | Commerzbank (Budapest) Rt. | IBAN 14220108-08218005 
 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 
 
A DUIHK Konjunktúra-felméréséről 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 1994-ben készítette első vállalati felmérését, idén 
24. alkalommal került erre sor. A megkérdezés írásos kérdőíven alapul. 2008 óta a kérdőív kitöltése 
internetes felületen történik. Az idén a kérdőívet 2018. február 1. és március 6. között lehetett 
megválaszolni, és a felmérésben összesen 205 vállalatvezető vett részt. 
 
Nemzetközi felmérés: A konjunktúra-felmérést 2006 óta azonos időben, és azonos tartalommal Közép- és 
Kelet-Európa több országában is végzik az ott működő német külkereskedelmi kamarák (AHK). 2018-ben a 
régió 15 országában végezték el a felmérést, a résztvevők száma 1.698 volt.  


