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A válság súlyosan érinti a magyarországi német vállala-

tokat is 
A gazdaságpolitika hiányosságai ellenére továbbra is Magyarország 

mellett kötelezik el magukat  
 

A világméretű súlyos gazdasági válság hatására a Magyarországon működő német 

vállalatok körében is mélyponton vannak a gazdasági helyzetre vonatkozó várakozá-

sok. Ezzel párhuzamosan a múlt évhez képest még kevésbé elégedettek a beruházási 

környezettel. Ez derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi ma bemutatott, 15. 

alkalommal elkészített konjunktúra-felméréséből.  

 

Leginkább a politikai és gazdasági stabilitás és kiszámíthatóság helyreállítását várják a 

cégek. A felmérés azonban azt is igazolja, hogy a német vállalatok nagy többsége straté-

giai megfontolásokból telepedett le Magyarországon, hiszen a jelenlegi nehézségek elle-

nére az idén kevesebb cégvezető választana Magyarország helyett másik, alternatív cél-

országot. 

 

A felmérés legfontosabb eredményei 
 

� Telephely-választás: Az idei felmérésben öt vállalat közül négyen nyilatkozták, hogy 

ma is újra Magyarországra hoznák a beruházást. Ezzel megállt az elmúlt évek romló 

tendenciája: a „visszatérők” aránya a 2003-ban mért csúcsról (84 százalék) folyamato-

san csökkent egészen 73 százalékra (2008). Az idei felmérés magas értéke megerősíti, 

hogy a német vállalatok túlnyomó többsége nem rövid távú költségcsökkentés vagy 

piacbővítés céljából ruház be, hanem stratégiai megfontolások alapján döntettek Ma-

gyarország mellett.  

 
� Nemzetközi összehasonlítás: A Magyarországon működő német vállalatok vezetői 

szerint Közép- és Kelet-Európában változatlanul Szlovákia, Csehország és Szlovénia 

nyújtja a leginkább vonzó beruházási környezetet – mégpedig már jó néhány éve. Ma-

gyarországot inkább a középmezőnyben látják, bár 2008-hoz képest sikerült két hellyel 

feljebb kapaszkodni a térség 18 országának rangsorában, a hetedik helyre.  

 
� Európa: A 2004-es csatlakozás óta még soha nem értékelték annyira kedvezően az 

uniós  tagságot, mint az idei felmérésben: a válaszadók 54 százaléka nyilatkozott pozi-

tívan, és csupán 14 százalékban negatívan. A csatlakozást követő első felmérésben 

csupán 5 százalékban voltak elégedettek és 52 százalékban nyilatkoztak elégedetlenül. 
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Az eurót támogatók aránya az előző évhez képest jelentősen, 81-ről 94 százalékra 

emelkedett. 

 
� Gazdasági várakozások: A magyarországi német vállalatok körében tízből kilencen 

számítanak 2009-ben az ország gazdasági helyzetének romlására, a többiek pedig leg-

jobb esetben is csak változatlan helyzetet feltételeznek. Ez drámai visszaesés az előző 

évekhez képest. A vállalatok 83 százaléka már most is rossznak ítéli az ország jelenlegi 

gazdasági helyzetét.  

 
� Saját üzleti helyzet: Minden harmadik vállalat rossznak értékeli saját helyzetét, és 

2009-re 52 százalékuk készül további romlásra. A válaszadók 40 százaléka számít válto-

zatlan üzletmenetre, és csak alig kilenc százalékban számolnak javulással. 

 
� Árbevétel, export, eredmény: A vállalatok 55 százaléka számít idei árbevételének 

csökkenésére, a feldolgozó iparban pedig egyenesen 60 százalékos ez az arány, míg az 

exportértékesítésben „csupán” 36 százalékban számítanak csökkenésre. A várható 

gyenge árbevétel egy az egyben tükröződik a várt nyereségben is.  

 
� Beruházások: A nemzetgazdaság gyengülését a beruházási hajlandóság is megsínyli. A 

vállalatok bő fele tervezi a beruházási kiadások megkurtítását, egyharmaduk kívánja 

legalább változatlan szinten hagyni azokat  

 
� Foglalkoztatás: A vállalatok 42 százaléka számít arra, hogy a foglalkoztatottak számá-

nak csökkentésére kényszerül a válság hatására, míg a válaszadók bő fele bízik abban, 

hogy elkerülheti a létszámleépítést. A következő hónapokban azonban a világpiac 

élénkülése nélkül rendkívül nehéz lesz megtartani az összes dolgozót.  

 
� A kis és közepes vállalkozások szerepe: A nagy, exportorientált vállalatokat a válság 

jobban sújtja, mint a kisebb cégeket. Az előbbiek majdnem az összes kérdésre na-

gyobb borúlátással válaszoltak, mint a kisebb cégek, elsősorban az üzleti várakozások, 

az árbevétel vagy az exportok tekintetében, de sajnos a beruházási és foglalkoztatási 

terveket illetően is pesszimisták. A másik oldalról ez azt is jelenti, hogy a jelenlegi vál-

ságban éppen a kis és közepes vállalkozások fejthetnek ki stabilizáló hatást a gazdaság 

egészére.   

 
� Válságkezelés: A megkérdezettek körében nagyon alacsony a kormány válságkezelő 

képességeibe vetett bizalom: a magyar kormány eddigi (azaz március elejéig megho-

zott) válságkezelő intézkedései a válaszadók közel 80 százaléka szerint nem elegendő-

ek és nem célravezetőek –hatékonynak pedig csupán hét százalékuk nevezte az eddigi 

erőfeszítéseket.  

 
� Munkaerő: A magyar munkaerőpiacot illetően csaknem minden vonatkozásban nagy-

fokú az elégedettség a befektetők körében. A teljesíteni akarás, a munka termelékeny-

sége és a képzettség évek óta magas, sőt 2009-en részben még javuló elégedettséggel 

jellemezhető. Idén még a szakemberek rendelkezésre állását is kevésbé kritikusnak 

ítélték meg.  
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� Munkaköltségek: A befektetési feltételek között a munka költsége egyre kevésbé felel 

meg az elvárásoknak. Idén a válaszadók több mint fele elégedetlenül vagy nagyon elé-

gedetlenül nyilatkozott erről, ezzel szemben az elégedett munkáltatók aránya éppen 

csak 14 százalékos. 

 

� Adók: Az adók mértéke valamint az adóigazgatás a legnagyobb elégedetlenséget kivál-

tó tényezők közé tartoznak. A válaszadók több mint 80 százaléka elégedetlen, ezen be-

lül legnagyobb részük egyenesen „nagyon elégedetlen” mind az adóterhek nagyságá-

val, mind pedig az adórendszerrel és az adóigazgatással.  

 
� Gazdaságpolitika: A vállalatok évek óta nem ítélik kielégítőnek a bürokrácia leépíté-

sét, a korrupció elleni harcot vagy a pályázatok és közbeszerzések átláthatóságát. A 

idei felmérés szerint az elégedetlenség tovább nőtt. Tíz vállalatvezető közül már kilen-

cen elégedetlenek a gazdaságpolitika kiszámíthatóságával. Kedvezőtlen fejlemény, 

hogy idén még azokkal a korábban pozitívan értékelt tényezőkkel, mint a jogbizton-

sággal, az infrastruktúra állapotával vagy a politikai stabilitással is csupán kevés válla-

latvezető elégedett.  

 

 

A teljes elemzés honlapunkon megtalálható:  
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, gya-

korlatorientált szolgáltatásokat és információkat nyújt, képviseli tagjai érdekeit a nyilvánosság 

előtt és aktív szerepet vállal a gazdaságpolitikai keretfeltételek folyamatos fejlesztésében.  

A 120 német külkereskedelmi kamarából álló, az egész világra kiterjedő hálózat részeként a 

DUIHK mindkét ország vállalatai számára professzionális támogatást kínál a sikeres külföldi üzleti 

tevékenységhez.   
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