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Mehr als  zwei Drittel (68%) der etwa 100 
von der DUIHK befragten Unternehmen gab 
an, die eigene Geschäftslage sei gut, gerade ein-
mal drei Prozent beurteilten sie als schlecht. 
Das ist noch einmal deutlich besser als im 
Frühjahr (55% gut, 7% schlecht) und zugleich 
der beste Wert seit 2005. Doch nicht nur die 
gegenwärtige Lage wird so positiv gesehen wie 
nie, sondern auch die Aussichten für die kom-
menden 12 Monate: 52% erwarten eine weite-
re Verbesserung, nur 4% eine Verschlechterung 
der eigenen Lage. Auch in dieser Frage haben 
die Umfragen der DUIHK noch nie ein besse-
res Verhältnis ergeben.

Die gute Stimmung basiert natürlich vor allem 
auf der günstigen Konjunkturlage in Ungarn und 
in Deutschland, dem wichtigsten Wirtschafts-
partner. In der aktuellen Umfrage rechneten 
35% der Unternehmen mit einer Verbesserung 
der konjunkturellen Lage in Ungarn – exakt so 
viele wie im Frühjahr –, mit einer Verschlechte-
rung hingegen nur drei Prozent – im Frühjahr 
waren es noch zehn Prozent.

Dieser Optimismus deckt sich mit den Prog-
nosen vieler Wirtschaftsforscher. Für Ungarn 
erwarten Experten für dieses Jahr ein Wirt-
schaftswachstum von rund 3,5% – diesen Wert 
hatte auch die DUIHK in ihrem Konjunktur-
bericht im Frühjahr vorhergesagt –, und auch 
für 2018 ist mit einem ähnlichen Zuwachs zu 
rechnen. Für Deutschland hat die Bundesregie-
rung gerade Ihre Prognose für 2017 auf zwei 

Prozent angehoben. Auch die Struktur des 
Wachstums ist in beiden Ländern ähnlich: stei-
gende Investitionen, ein starkes Exportgeschäft 
und eine kräftige private Nachfrage sind die 
wichtigsten Triebkräfte.

Angesichts dieser guten Lage stellen sich die 
Unternehmen auf eine wachsende Nachfrage 
ein. In der Umfrage der DUIHK gab mehr als 
die Hälfte der Befragten (56%) an, in den kom-
menden zwölf Monaten mehr investieren zu 
wollen als im vorhergehenden Zeitraum, und 
61% planen, zusätzliches Personal einzustellen. 
In beiden Fragen hat die DUIHK noch nie so 
hohe Werte in ihren Umfragen gemessen.

Risiken für die Geschäftsentwicklung

Allerdings könnten die Expansionspläne durch 
einige Risikofaktoren gefährdet werden: 75% 
der befragten Unternehmen nannten den Fach-
kräftemangel als eines der größten Risiken für 
die kommenden 12 Monate, gefolgt von der 
Entwicklung der Lohnkosten, die 47% als 
Risiko ansehen. Erst danach folgen Faktoren wie 
die Nachfrage, die wirtschaftspolitischen Rah-
menbedingungen oder die Rechtssicherheit.

Dies ist ein klarer Beleg dafür, dass die weitere 
Verbesserung der Ausbildung in Ungarn eine 
unverzichtbare Voraussetzung für eine langfristig 
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes ist. Darum unterstützt die DUIHK seit 
langem sehr intensiv die Bemühungen der 
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Die Geschäfte laufen bestens
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In Ungarn beurteilen Konjunktur noch besser als im Frühjahr. Ein Kurzumfrage der 
DUIHK ergab, dass sich die deutschen Unternehmen im Lande derzeit in hervorragender 
Verfassung sehen. In nahezu allen Fragen waren die Antworten der Manager sogar noch 
optimistischer als die ohnehin schon sehr guten Ergebnisse der im April veröffentlichten 
„großen“ Konjunkturumfrage der Kammer. Die gute Stimmung hierzulande deckt sich mit 
den jüngsten Prognosen für die Wirtschaft in Deutschland und Ungarn.

	

Welche geschäftliche 
Entwicklung erwarten Sie für 
Ihr Unternehmen vor Ort in den 
kommenden zwölf Monaten?

Wie beurteilen Sie die 
mittelfristige konjunkturelle 
Entwicklung in Ungarn?

besser

gleich bleibend

schlechter

Quelle: DUIHK

Herbst *

Herbst *

52 44 4

35 62 3

35 55 10

Frühjahr **

Frühjahr **

46 48 6

*   Umfrage vom April 2017 (Konjunkturbericht)

** Umfrage vom Oktober 2017
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Aktuelle Konjunkturindikatoren Aktuális konjunktúramutatók
Mehr aktuelle Daten und Prognosen:

www.duihk.hu/wirtschaft

Die vollständigen Ergebnisse der Befra-

gung finden Sie auf der DUIHK-Websei-

te unter nebenstehendem QR-Code.
	

Hogyan ítéli meg  
a konjunktúra középtávú 
alakulását Magyar-országon?

Forrás: DUIHK

ôsz *

ôsz *

52 44 4

35 62 3

35 55 10

tavasz **

tavasz **

46 48 6

javul

változatlan

romlik

Hogyan alakul vállalatának  
üzleti helyzete a következô 
tizenkét hónapban?

*   2017. áprilisi felmérés (Konjunktúrajelentés)

** 2017. októberi felmérés
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 (1) szezonálisan és naptári hatással kiigazított 

 (2) munkanapokkal kiigazított 

 (3) versenyszféra  

 (4) munkaerôfelmérés (LFS), 15-74 évesek

 (5) a GDP %-ában 

 (6) az idôszak végén 

 (7) idôszaki átlag 

 (8) 1-5 éves futamidejû hitelek, állománnyal súlyozva

 (9) masodpiaci hozam, 10 éves futamidô 

 (10) millió euró, átfolyó tôkétôl megtisztítva

Forrás: MNB, KSH 

(1) saison- und kalenderbereinigt  

(2) arbeitstäglich bereinigt 

(3) gewerbliche Wirtschaft 

(4) Arbeitskräfteerhebung (LFS), 15-74 J. 

(5) in % des BIP 

(6) zum Ende des Zeitraums 

(7) Durchschnitt im Zeitraum 

(8) Laufzeit 1-5 Jahre, bestandsgewichtet. 

(9) Umlaufrendite für 10-Jahres-Anleihen 

(10) Mio. EUR, bereinigt um durchlaufende Posten

Quelle: MNB, KSH

Regierung, ein leistungsfähiges Berufsbildungs-
system aufzubauen, und hilft Unternehmen, die 
sich selbst in der Berufsbildung oder dualen Stu-
diengängen engagieren.  

Die Sorge um die Entwicklung der Löhne wird ver-
ständlich, wenn man aktuelle Statistiken betrachtet:  
Zwischen Januar und August dieses Jahres sind die 
Bruttoverdienste in der Privatwirtschaft um über 
11% angestiegen. Sollten derartige Zuwachsraten 
anhalten, könnte dies vielen Unternehmen bald 
ernste Sorgen bereiten – selbst unter Berücksichti-
gung der Entlastungen bei den Sozialabgaben.

Auch Firmen in Deutschland in 
guter Stimmung

Im Oktober erreichte der wichtige Ifo-Geschäfts-
klimaindex seinen historischen Höchststand, 
nachdem er schon in den Monaten zuvor auf das 
höchste Niveau seit 1991 geklettert war.  
 
Die gute Stimmung der Firmen bestätigt auch 
die jüngste Konjunkturumfrage des DIHK. 
Noch nie seit der ersten Befragung im Jahr 
1991 waren die Salden von positiven und nega-
tiven Antworten in Bezug auf die Wirtschafts-
lage und die Investitionsabsichten so günstig 
wie in der jetzigen Umfrage, aber auch hin-
sichtlich der Exporterwartungen und der 
Beschäftigungsabsichten ist die Stimmung so 
gut wie seit mehreren Jahren nicht mehr.  Die 
Industrie zeigte sich dabei in allen Fragen opti-
mistischer als die meisten anderen Wirtschafts-
zweige, sehr zuversichtlich sind aber auch die 
Unternehmen der Informations- und Kommu-
nikationswirtschaft und im Bereich Gesund-
heits- und soziale Dienste.
 
Ähnlich wie in Ungarn wird der Arbeitskräfte-
mangel als eines der größten Risiken für die 
eigene Geschäftsentwicklung angesehen (56%), 
gefolgt von der Entwicklung der Arbeitskosten 
(40%). Für einige Sektoren kommt jedoch noch 
die Sorge um steigende Energie- und Rohstoff-
preise hinzu, in der Industrie z.B. sehen 47% der 
Unternehmen hier ein Risiko.   ❙

	

Quelle: DUIHK

Wo sehen Sie die größten Risiken bei der 
wirtschaftlichen Entwicklung Ihres Unternehmens 
in den kommenden zwölf Monaten?

0 20 40 60 80

Handelsbarrieren/
Bevorzugung...

Infrastruktur

Wirtschaftspol.
Rahmenbedingungen

Rechtssicherheit

Energie- und 
Rohstoffpreise

Wechselkurs

Fachkräftemangel

Arbeitskosten

Finanzierung

Nachfrage

13

10

26

25

11

16

75

47

8

35

Mehrfachantworten möglich; Anteile in %

Kitûnô az üzletmenet

A DUIHK által megkérdezett mintegy 100 vállalat 
több mint kétharmada (68%-a) jónak tekinti 
saját üzleti helyzetét, mindössze három százalé-
kuk értékelte azt rossznak. Ez az eredmény még a 
tavaszinál is érezhetően jobb (akkor 55 százalék-
nál állt a „jó”, és hét százaléknál a „rossz” válaszok 
aránya), egyúttal pedig ez a 2005 óta mért legjobb 
érték. Ugyanakkor nem csupán a jelenlegi helyzetet 
értékelik minden eddiginél jobbnak, hanem a 
következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokat 
is: a válaszadók 52%-a számít saját helyzetének 
további javulására és csupán négy százaléka annak 
romlására. A DUIHK felmérései ebben a tekin-
tetben sem mutattak soha ennél jobb arányt.

A jó hangulat természetesen legfőképpen a Magyar-
országon és a legfontosabb gazdasági partnernél, 
Németországban uralkodó kedvező gazdasági hely-
zeten alapul. A jelenlegi felmérésben a válaszadó 
vállalatok 35%-a számít a magyarországi kon-

junktúra javulására – ez pontosan megfelel a tavaszi 
aránynak –, miközben csupán három százalék szá-
mol a helyzet romlásával – a tavaszi tíz százalék után.

Ez a derűlátás egybevág számos gazdaságkutató 
előrejelzésével. A szakértők Magyarorszá-
gon idén körülbelül 3,5 százalékos gazdasági 
növekedést várnak – ezt az értéket jelezte előre 
a DUIHK is a tavaszi konjunktúra-jelentésében 
– és 2018-ban is hasonló növekedéssel számol-
nak. Németországban a szövetségi kormány 
éppen a közelmúltban javította kettő százalékra 
a 2017-re vonatkozó előrejelzését. A növekedés 
struktúrája is hasonló: mindkét országban a 
bővülő beruházások, az erőteljes export és a len-
dületes lakossági kereslet jelentik a fő hajtóerőt.

E kedvező folyamatokra való tekintettel  
a vállalatok készülnek is a kereslet növekedésére.  
A DUIHK felmérésében a válaszadók több mint »

A DUIHK legfrissebb villámfelmérése szerint a hazánkban mûködô német érdekeltségû 
vállalatok jelenleg kitûnônek értékelik gazdasági helyzetüket. A vállalatvezetôk 
válaszai szinte valamennyi kérdésben még derûlátóbbak voltak, mint áprilisban, 
amikor a Kamara konjunktúra-felmérésének eredménye már igen derûlátó üzleti 
hangulatról tanúskodott. A vállalati szférában tapasztalt jó hangulat egybecseng a 
német és a magyar gazdaságra vonatkozó legújabb elôrejelzésekkel.

Volumenváltozás az elôzô évhez (%)

Bruttó hazai termék 1

Ipari termelés 1

Ipar új rendelései

Építôipari termelés 1

Kivitel (euró-alapon)

Behozatal (euró-alapon)

Kiskereskedelmi forgalom 2

Bruttó-keresetek 3

Alkalmazottak száma 3

Munkanélküliségi ráta 4

Fogyasztói árszínvonal

Ipari termelôi árak

EUR-HUF árfolyam 7

Az MNB alapkamata 6

Vállalati hitelek kamata 7,8

Állampapír-hozamak 7,9

Költségvetési deficit 1,5

Közvetlen tôkebefektetések Mo.-on 10

Folyó fizetési mérleg egyenlege 5

Veränderung zum Vorjahr in %

Bruttoinlandsprodukt 1

Industrieproduktion 1

Auftragseingang der Industrie

Bauproduktion 1

Ausfuhren (Euro-Basis)

Einfuhren (Euro-Basis)

Einzelhandelsumsatz 2

Bruttolöhne 3

Beschäftigte 3

Arbeitslosenrate (%) 4

Verbraucherpreise

Erzeugerpreise Industrie

Wechselkurs EUR-HUF 7

Basiszins der Zentralbank (%) 6

Zinsen für Firmenkredite (%) 7,8

Rendite für Staatsanleihen (%) 7,9

Haushaltsdefizit 1,5

Direktinvestitionen in Ungarn 10

Leistungsbilanzsaldo 5

 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08

 2.1 1.9 3.8 3.5 :: :: :: ::

 -0.1 0.3 6.5 5.2 6.2 6.6 0.2 6.8

 3.7 -2.1 5.4 2.5 9.2 6.0 -2.5 15.8

 -14.0 -13.5 23.3 28.3 35.0 26.5 23.3 34.9

 2.4 3.4 12.6 7.5 20.1 4.5 5.0 10.3

 1.3 4.2 16.1 9.3 20.7 7.2 11.3 13.0

 4.1 3.5 3.3 4.3 5.5 5.7 4.2 4.7

 5.5 5.6 9.9 12.2 10.6 13.5 12.1 11.5

 3.4 2.8 3.6 3.0 3.1 3.0 2.1 2.6

 4.9 4.4 4.5 4.3 3.9 4.4 4.2 4.0

 0.1 1.3 2.6 2.1 2.1 1.9 2.1 2.6

 -2.6 -0.4 3.5 2.9 2.7 1.5 1.2 2.4

        

 311.15 309.34 309.11 309.82 309.90 308.30 306.79 304.27

 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

 3.14 3.00 2.42 2.57 2.56 2.61 2.59 2.70

 2.84 3.17 3.39 3.12 3.04 3.09 3.10 2.95

 +0.4 -9.2 +1.8 +0.4 :: :: :: ::

 1,758 1,433 774 184 :: :: :: ::

 +6.9 +3.0 +3.6 +5.8 :: :: :: ::

 2013 2014  2015 2016

 2.2 3.9 3.1 1.9

 1.4 7.2 7.1 0.8

 8.0 12.8 10.1 -0.9

 7.5 14.9 3.0 -18.8

 1.7 4.0 7.0 2.8

 2.0 4.7 4.6 1.7

 1.6 5.1 5.7 4.8

 3.6 4.3 3.9 5.4

 0.1 2.6 2.8 3.4

 10.2 7.7 6.8 5.1

 1.7 -0.2 -0.1 0.4

 0.7 -0.4 -0.9 -1.7

   

 296.92 308.66 309.90 311.46

 3.00 2.10 1.35 0.90

 7.47 5.07 3.95 3.15

 5.99 4.75 3.36 3.13

 -2.4 -2.0 -1.6 -1.8

 1,926 5,030 1,878 2,935

 +3.8 +1.5 +3.5 +6.2



A felmérés részletes eredményeit 

megtalálja a DUIHK weboldalán az 

alábbi QR-kód alatt.
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Még több aktuális adat és elôrejelzés: 

www.duihk.hu/hu/gazdasag

fele (56%) jelezte, hogy az előző időszakhoz 
mérve növelné beruházásait a következő tizenkét 
hónapban, 61%-uk pedig létszámbővítést tervez. 
A DUIHK eddigi felméréseiben soha nem mért 
még ilyen magas értéket ebben a két kérdésben.

Üzleti kockázatok

A fejlesztési terveket mindazonáltal veszélyez-
tetheti néhány kockázati tényező. A megkér-
dezett vállalatvezetők 75%-a a szakember-
hiányt nevezte meg a következő 12 hónap 
egyik legnagyobb kockázatának, a második 
helyen 47%-os gyakorisággal pedig a bér-
költség alakulásában látnak kockázatot, és 
csak ezt követően szerepelnek olyan tényezők, 
mint a kereslet alakulása, a gazdaságpoliti-
kai keretfeltételek vagy a jogbiztonság.

Ez az eredmény egyértelmű bizonyítéka  
annak, hogy a szakképzés további fejlesztése 
elengedhetetlen feltétele Magyarország hosszú 
távon is sikeres gazdasági fejlődésének.  
A DUIHK ezért már sok éve kiemelt inten-
zitással támogatja a kormány egy színvonalas 
szakképzési rendszer létrehozására és működ-

tetésére irányuló törekvéseit, egyúttal pedig 
közvetlenül segíti a szakképzésben vagy a duális 
felsőfokú képzésben részt vállaló vállalatokat is.

A bérek alakulásával kapcsolatos aggoda-
lom is érthető az aktuális statisztikai adatok 
tükrében: az idei évben január és augusztus 
között a bruttó keresetek több mint 11 szá-
zalékkal nőttek a versenyszférában. Az ilyen 
ütemű növekedés tartós fennmaradása számos 
vállalatnak komoly gondot jelenthet – még a 
társadalombiztosítási járulékoknál már megva-
lósult és még tervezett könnyítés tükrében is.

A németországi vállalatok körében 
is kedvezô a hangulat

Az németországi üzleti hangulat egyik jelentős 
fokmérője, az Ifo index októberben történelmi 
csúcsot ért el, pedig már a korábbi hónapokban 
is az 1991 óta mért legmagasabb szinteken járt. 
A vállalatok körében fellelhető derűlátást néhány 
hete megerősítette a Német Ipari és Kereske-
delmi Kamarák Szövetsége (DIHK) legújabb 
konjunktúra-felmérése is. Az 1991 óta végzett 
felmérésben eddig még soha nem volt ilyen kedvező 
a gazdasági helyzetre és a beruházási szándékokra 
vonatkozó pozitív és negatív válaszok egyenlege, 
de az exportvárakozások és a foglalkoztatási tervek 
tekintetében is többéves csúcsot mutattak ki. Ezen 
belül is az ipari szektor vállalatai minden kérdés-
ben derűlátóbban nyilatkoztak, mint a legtöbb 
más gazdasági ágazat szereplői, de átlagon felül 
bizakodóak az informatikai és kommunikációs 
területen, valamint az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások területén tevékenykedő vállalatok is.
 
Magyarországhoz hasonlóan a munkaerô-
hiányt tekintik a vállalati üzletmenetet 
veszélyeztető egyik legnagyobb kockázati 
tényezőnek (a cégek 56 százaléka nevezte meg 
azt), a második legégetőbb kérdés a bérkölt-
ség alakulása (itt a vállalatok 40 százaléka lát 
kockázatot). Egyes szektorokban ez azonban az 
emelkedő energia- és nyersanyag-árakhoz kapcso-
lódó aggályokkal is párosul, pl. az iparvállalatok 
47 százaléka ebben is lát kockázati tényezőt.  ❙

	

Forrás: DUIHK

Mi jelenti a legnagyobb kockázatot vállalata üzleti 
fejlôdésére nézve a következô tizenkét hónapban?
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Több válasz is adható;  %-ban


