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Az 1990-es évtized és a ma: a magyar tőkevonzó 
képesség, nemzetközi összevetésében 

Ami tartós:  

• relatív külgazdasági nyitottság (térségi összevetésben) 

• Lokáció (közel Európa dinamikus térségeihez) 

• Időzóna 

Ami átmeneti előny: 

• „Early bird” jelenség – szemben Csehszlovákiával, a még átütemezés alatt 
álló Lengyelországgal, a széteső Jugoszláviával, a balkáni térséggel és a 
balti „zöldmezős” államalakulatokkal 

• Lépéselőny az intézmény-fejlesztésben, lásd a kardinális pénzügyi 
törvényeket az évtized legelején (pénzintézeti törvény, jegybanktörvény, 
számviteli törvény, csőd- és felszámolási törvény) 

• A privatizáció választott technikái (készpénzes, versenytárgyalásos) 

• Mérsékelt korrupció 

•  Munkaerő technikai képzettsége – mérsékelt bérszint mellett  

 



A logisztika a kapitalizmus kezdete óta lényeges 
magyarázó tényező 



Potenciális növekedésünk újabban szerény, a tőke- és 
főként a termelékenységi komponens miatt 



Ami tartós gond: a magyar állam újraelosztási hajlama 



Ami jó nálunk, meg ami nem 
a) német cégek elégedettsége az infrastruktúrával,  b) a gazdaságpolitika 

kiszámíthatóságával 



A munkaerő képzettsége (balra) rendben, a 
jogbiztonság kevésbé (jobbra) 



Német cégek elégedettsége a közbeszerzéssel 



A magyar bér valóban olcsó 
 



A német cégek többsége nem bánta meg, hogy idejött 
– de regionális helyezésünk e téren lesújtó 



A magyar egy főre jutó személyes fogyasztás relatív trendje 
elgondolkoztatja az elemzőket – és a befektetőket is 

EU15=100 vásárlóerő-paritáson 



Társadalmi folyamatok dinamikusak: vannak korai kivándorlók 
(˃10év), követők, legfrissebbek (˂5év) 

az ország munkaerő-állományának százalékában  
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A Human Development Index alapján nem gyors a 
javulásunk 



Exportőr cégeink adatai a csak belföldre dolgozó 
cégekhez képest 

Forrás: MNB 2015 December 



Következtetések 

• A magyar gazdasági életet a politika (meglepő, a térségi 
trendet jóval felülmúló) dominanciája különbözteti meg 

 

• Gond van az állami működés hatásfokával 

 

• A társadalmi intézményi háttér, a humán tőke terén fennálló 
korai előny fokozatosan elvész. A nagyarányú kivándorlás 
veszélye fennáll 

 

• A szektorválogató állami politika kontraproduktív hatásokkal 
jár. A szolgáltató tevékenységben jobbak lennének kilátásaink  


