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5

A DUIHK 2007. évi Konjunktúrajelentése: 6

Sikeresek a magyarországi német vállalatok, ne-7

hezebb körülmények közepette is8

9

A 2007. évi konjunktúra-felmérés szerint a Magyarországon 10

tevékenykedő német vállalatok többsége gazdaságilag sike-11

res, és ismét Magyarországon fektetne be. Elsősorban a 12

munkaerővel kapcsolatos feltételek továbbra is vonzóvá te-13

szik Magyarországot a német befektetők számára. Egyes 14

gazdaságpolitikai feltételek megítélése viszont romlott, és 15

visszafogottabbak a konjunkturális várakozások is. 16

17

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) már 1995-18

től kezdve évente végez felmérést tagvállalatainak körében ma-19

gyarországi gazdasági tevékenységük feltételeiről és eredményeiről. 20

Az idei, immár 13. alkalommal készült „Konjunktúra-jelentés” han-21

gulatképet ad a magyarországi német befektetők helyzetéről, ta-22

pasztalatairól és elvárásairól, valamint a magyarországi gazdasági 23

feltételek alakulásáról. A 2007. évi Konjunktúrajelentés az MKB 24

Bank Nyrt. támogatásával készült.25

26

Német-magyar gazdasági partnerség27

Németország 30 százalékkal részesedik a magyarországi közvetlen 28

külföldi befektetésekből, és 28,4 százalékkal a magyar külkereske-29
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delmi forgalomból. Magyarországon mintegy négyezer német több-30

ségi tulajdonú vállalat működik a termelés, a szolgáltatások vagy a 31

kereskedelem területén. Meghatározó többségük kis- és középválla-32

lat. 33

A két ország közötti gazdasági együttműködés tavaly ismét dinami-34

kusan fejlődött. Az áruforgalom 14 százalékkal növekedett, elérte a 35

31 milliárd eurót. Ezen túl a német cégek 1,3 milliárd euró  friss 36

tőkét hoztak Magyarországra, ami az ilyen jellegű nettó külföldi be-37

fektetések több mint 90 százalékát tette ki. 38

39

Alapvetően sikeresek a cégek 40

Négyből három magyar székhelyű német vállalat ma is Magyaror-41

szágon fektetne be, tehát összességében elégedett az itteni tevé-42

kenységével. Ez az érték az elmúlt években ugyan csökkent, ez vi-43

szont a DUIHK megítélése szerint korántsem utal a külföldi befekte-44

tők említésre méltó elvándorlási szándékára. 45

46

Visszafogottabb a gazdasági hangulat47

A magyar gazdaság rövid távú fejlődéséről kedvezőtlenebb ítéletet 48

alkottak a válaszolók. A cégek mintegy fele számít az ország gazda-49

sági helyzetének rosszabbodására 2007-ben, csupán 14 százalékuk 50

vár javulást. A pozitív és a negatív várakozások különbözete az el-51

múlt 10 év legrosszabb értéke.52

Az üzletmenettel kapcsolatos várakozások a saját cégekkel kapcso-53

latban lényegesen jobbak az általános konjunktúra megítéléséhez 54

képest, ugyanakkor az előző évekhez képest visszafogottabban nyi-55

latkoztak e téren is. A német cégek átlagon felüli optimizmusa egy-56

részt versenyképességüket tükrözi, másrészt pedig azt a tényt, 57

hogy a német vállalatok sok esetben erősen exportorientált tevé-58

kenységet folytatnak, ezért kevésbé függnek a belső piactól. A kon-59
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junkturális környezet mellett kedvezőtlenül hat a várakozásokra a 60

növekvő költségnyomás is. 61

62

Nagymértékű hozzájárulás a beruházásokhoz és a foglalkoz-63

tatáshoz64

A német vállalatok a nehezebb gazdasági helyzet ellenére továbbra 65

is erőteljes beruházási tevékenységet folytatnak. Az elmúlt években 66

négyből három német cég növelte vagy állandó szinten tartotta be-67

fektetéseit, csupán negyedük fektetett be kevesebbet, vagy se-68

mennyit. A vállalatok 2007-re is hasonló befektetési szándékot je-69

leztek. Ezek a számok is jelzik, hogy a német vállalatok hosszú távú 70

stratégiát követnek. Részesedésük a Magyarországra visszaforgatott 71

jövedelmekből kiemelkedően magas.72

A német vállalatok továbbra is markánsan járulnak hozzá a magyar-73

országi foglalkoztatáshoz. A nehezebb körülmények ellenére 41 szá-74

zalékuk 2007-ben több munkavállalót kíván foglalkoztatni, csak 12 75

százalékuk tervez létszámleépítést, ami 2001 óta a legjobb arány. A 76

DUIHK becslése szerint a magyarországi német vállalatok összesen 77

csaknem 300 ezer embert foglalkoztatnak, és közvetetten további, 78

tízezres nagyságrendű munkahelyet biztosítanak. 79

80

Befektetési feltételek81

A munkaerőpiaci tényezőkkel kapcsolatos tapasztalatok továbbra is 82

Magyarország mellett szólnak: a munkatermelékenységet, a kép-83

zettségi színvonalat és a teljesítményorientáltságot változatlanul 84

jónak ítélik a befektetők. A munkaköltségek, és kisebb mértékben a 85

szakember kínálatot illetően viszont az idei megítélés kedvezőtle-86

nebb a tavalyi eredményeknél. 87

Kritikusabb lett a gazdaságpolitikai keretfeltételek megítélése, pél-88

dául az adózást vagy a közigazgatást illetően. Több szempontból 89

ismét beigazolódott, hogy a vállalatok számára döntő jelentőségű a 90
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gazdaságpolitikai környezet kiszámíthatósága, mert ez alapfeltétele 91

a hosszú távú vállalati tervezésnek és fejlesztésnek. 92

Ez abban is kifejezésre jut, hogy erősödött az euró bevezetése iránti 93

igény. A megkérdezettek többsége ugyanakkor már csak 2013-ban 94

számít a közös valuta bevezetésre, ami a tavalyi felméréshez képest 95

két éves eltolódást jelent.96

97

Nemzetközi összehasonlítás 98

Magyarországot továbbra is vonzónak ítélik meg nemzetközi össze-99

vetésben is az itteni német cégek. Húsz ország közül Magyarország 100

– a tavalyihoz hasonlóan – a negyedik legjobb helyezést érte el a 101

befektetési feltételek ranglistáján. Csak Csehország, Szlovákia és 102

Szlovénia szerepelt jobban. A „középmezőnyben” viszont tovább 103

csökkentek az egyes országok között tapasztalt minőségbeli különb-104

ségek, ezért Magyarországnak a még mindig kedvező megítélését 105

egyre több országgal kell „megosztani”. 106

107

* * *108

Kontakt: 109

Dirk Wölfer, DUIHK, Corporate Communications osztályvezető110

Tel.: +36/1/345 7624, E-Mail: woelfer@ahkungarn.hu111


