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Bővülő gazdaság, vegyes kép az üzleti 
környezetről  
 
 

� Az ország és a saját vállalat gazdasági helyzetét a megkérdezett befektetők érezhetően 
jobbnak ítélik meg, mint az előző felmérésben, néhány mutató esetében az elmúlt tíz év 
legkedvezőbb eredményeit mértünk.  

� A felmérés eredményeit is figyelembe véve a DUIHK idén három százalékos gazdasági 
növekedést vár.  

� Az üzleti környezettel kapcsolatos elégedettség sok kérdésben csak kis mértékben 
különbözik a tavalyitól, az egyes kérdésekben tapasztalt javulással más kérdésekben 
romló elégedettségi mutató áll szemben.  

� Régiós összevetésben Magyarország megőrizte 9. helyét a 20 országot tartalmazó listán.  
 
 
Vegyes képet mutat a DUIHK 2015. évi konjunktúrafelmérése a Magyarországon működő német 
és más külföldi befektetők jelenlegi hangulatáról. Az immár 21. alkalommal végzett felmérésben 
209 vállalat vett részt, a párhuzamosan a közép- és kelet-európai térség 15 más országában is 
végzett nemzetközi AHK-felmérésben pedig összesen 1.434 menedzser fejtette ki véleményét a 
gazdasági helyzetről és az üzleti környezet minőségéről.   
 
Magyarországon a felmérésben részt vevő vállalatok a reálgazdasági helyzetet jóval jobban látják, 
mint tavaly, egyes kérdésekben évtizedes csúcsra emelkedett a pozitív és negatív válaszok 
egyenlege. 2015-re is többségben optimista várakozások tükröződnek a válaszokban. Az üzleti 
környezettel kapcsolatosan számos kérdésben a tavalyi szint körül stabilizálódott a 
vállalatvezetők elégedettsége, egyes kérdésekben megfigyelhető némi javulás is. Maradnak 
azonban olyan területek, ahol továbbra is nagy hiányosságokat éreznek a cégvezetők, sőt, egyes 
esetekben még tovább is nőtt az elégedetlenség. Régiós összehasonlításban a legtöbb kérdésben 
átlagosnak mondható a magyar „teljesítmény”, ami tükröződik Magyarország külső 
megítélésében is.  
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Az elemzés bemutatása alkalmából Dale A. Martin, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
elnöke emlékeztetett arra, hogy a német vállalatok az összes magyarországi külföldi 
tőkebefektetések negyedét hajtották végre, miközben a visszaforgatott jövedelmek esetén 
csaknem 60 százalékos részesedésük. „Annak érdekében, hogy a jövőben is optimális 
keretfeltételek között működhessenek ezek a cégek Magyarországon, fontos folyamatosan 
figyelemmel kísérni igényeit, észrevételeit és véleményeit. Ezt a célt szolgálja immár 21 éve a mi 
felmérésünk is”, jelentette ki az elnök.  
 
 
Több éves csúcson a konjunktúra megítélése 
 
A jelenlegi gazdasági helyzetet az idei felmérésben jóval kedvezőbben ítélték meg, mint tavaly: a 
pozitív és a negatív válaszok aránya csaknem kiegyensúlyozott, ami az elmúlt tíz év legjobb 
eredménye. Az idei évre némileg lassuló növekedésre lehet következtetni a válaszokból, de így is 
még minden harmadik vállalat javuló nemzetgazdasági helyzetre számít, csak 21% véli úgy, hogy az 
romlani fog. Ez ugyan valamelyest rosszabb arány, mint tavaly, de ez összhangban van a legtöbb 
gazdasági előrejelzéssel, miszerint az idei növekedési ráta valamivel mérsékeltebb lesz a 2014. évi 
3,6%-nál.  
 
A felmérés eredményeiből levezetett „DUIHK Befektetői Hangulat Index” (BHI) értéke idén 
minimálisan, két ponttal +10-es szintre csökkent, de továbbra is pozitív tartományban maradt. 
Mivel a mutató az elmúlt 10 év során szoros együttmozgást mutatott a magyar gazdasági 
növekedés ütemével, az index idei szintje alapján 2015-re három százalékos gazdasági növekedést 
vár a DUIHK. 
 
A saját vállalatra nézve mind az üzleti helyzetet, mind az idei kilátásokat a nemzetgazdaságinál 
lényegesen jobbnak értékelik a cégek, az aktuális helyzetet illetően tíz éves rekordra emelkedett a 
pozitív és a negatív válaszok egyenlege.  
 
A feldolgozóipar húzza a javuló beruházási terveket 
 
A kedvező gazdasági kilátások javuló beruházási tervekben is tükröződnek. E téren kiemelkedik a 
feldolgozóipar beruházási kedve: ott minden második cég növelné beruházási kiadásait, csak 24% 
fogná vissza azokat. Ennek fényében fontos megállapítása a felmérésnek, hogy az uniós pályázati 
pénzekhez való hozzáférés különösen a feldolgozóipari cégeknél játszanak jelentős szerepet a 
beruházási döntésekben: a válaszadók 42 százaléka döntőnek vagy nagymértékűnek nevezte a 
támogatások szerepét.  
 
Hiába a komoly foglalkoztatási szándék, ha nincs szakember 
 
Idei felmérésünkben a megkérdezettek több mint egy harmada (35%) jelezte, hogy bővítené a 
dolgozói létszámot, csak 13 százalék készül létszámleépítésre. A foglalkoztatás terén is élen 
járnak a feldolgozóipari cégek, ezen belül is a nagy, exportra termelő vállalatok.  
 
A létszámbővítési terveket azonban fékezheti az tény, hogy egyre nehezebb szakképzett 
munkaerőt találni. A feldolgozóiparban csaknem minden második cég (46%) elégedetlen a 
szakember-kínálattal. Ez egybecseng azzal, hogy párhuzamosan mind a képzettség, mind a 
szakképzési ill. felsőoktatási rendszer tekintetében némileg rosszabb elégedettséget 
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tapasztaltunk az idei felmérésben.  Közép- és hosszútávon a munkaerőhiány a növekedést fékező 
akadállyá válhat. Ezen elsősorban a szakmai képzés javításával valamint a jól képzett dolgozók 
kivándorlásának fékezésével lehet enyhíteni. 
 
A munkaköltségek tekintetében viszont kedvező a kép: az idei felmérésben az elmúlt 11 év 
legnagyobb elégedettségét mértük. A befektetők 37 százaléka nem lát okot panaszra, csak 21 
százalékuk inkább magasnak találja a munkaköltségeket.  
 
Versenyelőny az infrastruktúra magas színvonala 
 
Az infrastruktúrára nézve – magas szinten – stabil maradt az elégedettség: a válaszadók 42 
százaléka jónak értékeli, az elégedetlen vállalatok aránya mindössze 23 százalék. E téren 
Magyarország régiós összevetésben is igen jó (3.) helyet foglal el. Pozitív irányú elmozdulást 
tapasztaltunk a fizetési fegyelem területén, ahol a pozitív és negatív vélemények aránya csaknem 
kiegyensúlyozott volt idén, amire 2005 óta nem volt példa. Szintén javuló helyzetről számoltak be 
a résztvevők az uniós támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.    
 
Apró lépésekben javul a vélemény a közigazgatásról és adóterhekről 
 
A közigazgatást továbbra a vállalatok mintegy fele nem tartja megfelelőnek, mindössze 11 
százalék elégedett. Biztató azonban, hogy 2012 óta minden évben apró javulást figyelhettünk 
meg. Ennek köszönhető, hogy az elégedetlenség mértéke idén az elmúlt 11 év legalacsonyabb 
szintjére csökkent.  
 
Az adóterhelést illetően hasonló a helyzet, négy éve apró lépésekben csökken az elégedetlenség. 
Ennek ellenére marad javítanivaló: még mindig a részvevők 56 százaléka elégedetlen, minden 
ötödik vállalat egyenesen ’nagyon’.  
 
Nincs előrelépés a korrupció, a kiszámíthatóság és közbeszerzések terén 
 
Az üzleti környezet legkevésbé kielégítő területeit évek óta gazdaságpolitika kiszámíthatósága és 
a jogbiztonság, valamint a korrupció és a közbeszerzések átláthatósága alkotják. Sajnos mind a 
négy kérdésben idén nem sikerült előrelépni, sőt kismértékben ismét nőt az elégedetlenség. Ez 
annál is sajnálatosabb, hogy tavaly pl. a kiszámíthatósága és a jogbiztonság tekintetében elindult 
egy óvatos javulás, ami azonban idén megtorpant. A kiszámíthatóság hiányának egyik 
szembetűnő és jellemző példája az EKÁER (Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) 2015 
elején történt bevezetése ill. módosítása volt, ami kedvezőtlen irányba befolyásolhatta a vállalati 
véleményeket.  
 
Nemzetközi kitekintés 
 
A gazdasági helyzetet illetően a magyarországi felmérésben adott válaszok a legtöbb mutató 
esetén közel esnek a közép- és kelet-európai régió átlagához, a jelenlegi gazdasági helyzetet az 
idén először vélték jobbnak Magyarországon, mint a régiós átlagban.   
 
Az üzleti környezet számos tényezői esetében szintén a régiós átlag körül alakul a magyarországi 
elégedettség, néhány tényező (pl. adóterhelés, támogatási források) esetében csökkent a régiós 
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átlaghoz viszonyított lemaradás. Néhány területen, pl. a korrupció és a közbeszerzések 
átláthatósága tekintetében kedvezőtlen irányba távolodtunk a régió átlagától. 
 
Alternatív befektetési célok?  
 
Az idei felmérés szerint némileg csökkent, de továbbra magas az elkötelezettség Magyarország 
mellett. A megkérdezettek túlnyomó többsége, 71 százaléka, ma ismét Magyarországra vinné 
beruházását. Az elmúlt évekhez viszonyítva ez az arány azonban visszalépést jelent, és régiós 
összehasonlításban is az átlag alatt maradt.  
 
Arra a kérdésre, mennyire vonzó Magyarország, mint befektetési célország, a nemzetközi 
felmérésben megőrizte tavalyi 9. helyét, tehát továbbra is a 20 országot tartalmazó rangsor 
középmezőnyében helyezkedik el. A dobogóra – változatlan sorrendben – ismét Lengyelország, 
Csehország és Észtország léphettek.   
 

 
A felmérés összes eredménye ingyenesen letölthető a DUIHK honlapjáról:  
www.duihk.hu/konjunktura  
 
 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 

 

A DUIHK-Konjunktúrafelmérésről 
 
A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 1994-ben készítette első vállalati felmérését, idén 
21. alkalommal került erre sor. A megkérdezés írásos kérdőíven alapul. 2008 óta a kérdőív kitöltése 
internetes felületen történik.  
Az idén a kérdőívet 2015. február 2. és március 2. között lehetett megválaszolni, és összesen 209 
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).  
2015-ben a régió 16 országában végezték a felmérést, a résztvevők száma 1.429 volt.  
 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról (DUIHK) 
A DUIHK mintegy 900 tagvállalatával Magyarország legnagyobb bilaterális vállalati szövetsége. Alapítására 
1993-ban került sor, legfontosabb feladata a magyar- német gazdasági kapcsolatok támogatása. Céljaival és 
működési alapelveivel – a gyakorlati vállalati igények kielégítése, a kölcsönösség és a pártpolitikai 
semlegesség –az 1920-ban alapított Német-Magyar Kereskedelmi Kamara hagyományait folytatja.  
A DUIHK a közvetlen vállalati kapcsolatok platformja, átfogó, gyakorlatorientált szolgáltatásokat és 
információkat nyújt a cégeknek, képviseli tagjai érdekeit és közreműködik az üzleti környezet folyamatos 
fejlesztésében.  
A DUIHK a világ mintegy 90 országában, 130 városban működő német külkereskedelmi kamarai hálózat 
(AHK) tagja, és több német tartomány hivatalos magyarországi képviselője.  
 


