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Túl a mélyponton, de még messze a csúcsoktól 

Bemutatta 2010. évi konjunktúrajelentését a DUIHK 

 

� A német befektetők javuló gazdasági feltételekről számoltak be, ezek azonban 

még nem érik el a korábbi évek értékeit.  

� A befektetők főként a munkaerőpiacot meghatározó tényezők tekintetében elége-

dettek, ugyanakkor változatlanul nagy az elégedetlenség más területeken, különö-

sen a bürokrácia, a korrupció elleni küzdelem és a közbeszerzések átláthatósága 

esetén.  

� Az előző évhez hasonlóan 80 százalékos azon beruházók aránya, amelyek ma is új-

ból Magyarországra hoznák beruházásukat, ami megerősíti, hogy a német befekte-

tők hosszú távra terveznek Magyarországon.  

 

 

Idén tizenhatodik alkalommal készült el a Német-Magyar Ipari és kereskedelmi Kamara 

konjunktúra-felmérése, amelynek keretében Magyarország legnagyobb bilaterális kama-

rája 1995 óta rendszeresen kérdezi tagvállalatait az üzleti tevékenységük feltételrend-

szeréről és eredményeiről. 

 

A tanulmány bemutatásakor a Kamara elnöke, Vahl Tamás, kiemelte a külföldi befekte-

tők jelentőségét és pozitív szerepét a magyar gazdaság számára. Rámutatott, hogy eddig 

mintegy 63 milliárd eurónyi működő tőke érkezett Magyarországra, ezen belül egyre 

fontosabb szerepet játszanak az országban már működő külföldi cégek újrabefektetett 

jövedelmei. Utóbbiból a német befektetők átlagon felül, 50 százalékkal részesedtek az 

elmúlt 10 évben.  

 

 

Gazdasági helyzet: Túl a melyponton, de még messze a csúcsoktól  
 

A német és más külföldi érdekeltségű vállalatok körében uralkodó hangulat a múlt évi 

drámai zuhanást követően idén egyértelmű javulást mutat, azonban még nem érte el a 

korábbi évek pozitív értékeit.  

 

Jól tükrözi vállalatok hangulatát az idén először bemutatott és a 2005-2010-es évekre 

számított DISI-mutató, a DUIHK Befektetői Hangulat Mutatója is, amely a tavalyi –29,5 
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pontos szint után az idén –2,5-re javult. 2008-ban még +7,9 volt a DISI értéke, 2005-ben 

pedig +17,9.  

 

A vállalatok a 2009-es évi felmérésben adott pesszimista előrejelzései az év során – saj-

nos – teljes mértékben valóra váltak. Ez egyaránt érvényes az árbevétel, az eredmény, a 

kivitel és a beruházási volumen alakulására – valamennyi területen az előrejelzett mér-

tékben következett be a visszaesés. 

 

A magyar gazdaság idei alakulására vonatkozó várakozások egyenlege még mindig nega-

tív: csupán minden hatodik vállalat számít javulásra, 28 százalékuk pedig romlásra. A 

saját üzleti helyzetre nézve viszont már több mint minden harmadik vállalat számít a 

javulására, és csupán 21 százalékuk a romlására. 

 

A bizalom gyenge volta tükröződik a beruházási és foglalkoztatási tervekben is. A válasz-

adók 35 százaléka tervezi idén beruházásainak visszafogását, és csupán 19 százalékuk 

növelni akarja azt 2009-hez képest. A foglalkoztatottak számának emelkedésére ugyan a 

válaszadók 21 százaléka számít már, de 24 százalékuk leépítéseket tervez. A válaszok 

egyenlegét tekintve tehát idén még nem lehet számítani a munkaerőpiaci helyzet érez-

hető javulására.  

 

 

Üzleti környezet: megtartandó erények, régi panaszok  
 

Az országban található beruházási környezetet meghatározó tényezőkre nézve a felmé-

rés szerint nem változott érdemben a vállalatok értékítélete: a beruházók főként a mun-

kaerőpiacot meghatározó tényezők tekintetében adnak jó érdemjegyet Magyarország-

nak. Ezzel szemben változatlanul éles – sőt részben erősödő – kritikát kaptak azok a terü-

letek, amelyekért a gazdaságpolitika felel közvetlen módon. 

 

Aggasztó hogy éppen azokon a területeken nem következett be 2009-ben sem javulás, 

ahol évek óta a legnagyobb az elégedetlenség a beruházók körében – sőt éppen ellenke-

zőleg, egyes kérdésekben tovább romlott a helyzet. Kiemelkedően szembetűnő ez a 

bürokrácia, a korrupció elleni küzdelem és a közbeszerzések átláthatósága esetén. A 

gazdaságpolitika legélesebben kritizált területei pedig – minimális javulás ellenére – 

változatlanul az adórendszer és az adóterhek maradtak. 

 

 

Magyarország továbbra is vonzó választás – többek között 
 

Az előző évhez hasonlóan 80 százalékos azon beruházók aránya, amelyek ma is újból 

Magyarországra hoznák beruházásukat. Ez az eredmény újból megerősíti, hogy a német 

beruházók hosszú távra terveznek Magyarországon, az átmeneti konjunkturális hatások 

rövid távon nem borítják fel a korábban meghozott beruházási döntéseket. 

 

 

Nem a választási eredménytől függ a beruházási kedv 
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Az április országgyűlési választások kimenetele a felmérés adatai szerint gyakorlatilag 

egyáltalán nem befolyásolja a vállalatok beruházási tevékenységét. Három válaszadó 

közül kettő úgy nyilatkozott, hogy a választás eredménye a „egyáltalán nem” vagy „alig” 

befolyásolja beruházási döntéseit. A többiek körében pedig megegyezik azon vállalatok 

száma, amelyek egy Fidesz-kormány alatt fokoznák beruházási tevékenységüket, és azo-

ké, amelyek csökkentenék azt. 

 

 

 

 

A teljes tanulmány letölthető a DUIHK honlapjáról: 

www.duihk.hu/publikationen/konjunkturbericht  

 

 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról (DUIHK) 

A DUIHK-t 1993-ban alapították. Ma mintegy 900 tagvállalatával 
Magyarország legnagyobb bilaterális vállalatszövetsége. Célja a német-magyar 
gazdasági kapcsolatok támogatása, amivel az 1920-ban alapított Német-Magyar 
Kereskedelmi Kamara hagyományait folytatja.   

A DUIHK a közvetlen vállalati kapcsolatok megteremtésének platformja, a 
cégeknek átfogó, gyakorlatorientált szolgáltatásokat és információkat nyújt, 
képviseli tagjai érdekeit a nyilvánosság elıtt és aktív szerepet vállal a 
gazdaságpolitikai keretfeltételek folyamatos fejlesztésében.  

A 120 német külkereskedelmi kamarából álló, az egész világra kiterjedı hálózat 
részeként a DUIHK mindkét ország vállalatai számára professzionális 
támogatást kínál a sikeres külföldi üzleti tevékenységhez.   
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