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 Az elmúlt öt év FDI-trendjei és a hazai kilátások 

Összefoglalás: Az elmúlt öt év közvetlen külföldi tőkebefektetéseinek (FDI) alaku-
lását vizsgálva képet lehet alkotni arról, hogy az egyes országok, régiók mennyire 
képesek arra, hogy stabil vonzerőt jelentsenek a vállalati értékteremtési folyamatok 
számára. A beruházásiprojekt-alapú megközelítés szerint az elnyert FDI-projektek 
által létrehozott munkahelyek száma, illetve hozzáadott értéke alapján készülő 
rangsorok élmezőnye viszonylag állandónak tekinthető. Az előbbinél Magyaror-
szág és Közép-Európa aránylag jól szerepel, az utóbbi esetében viszont a régiónk 
országai nem tudnak állandó helyet szerezni az elitben. A vállalati értékteremtés 
folyamataiban gyökeres változások zajlanak, amelyek hatással vannak a globális 
FDI-áramlásokra és az egyes országok beruházásvonzó képességére egyaránt. 
Hazánk esetében e változásokon kívül a globális értékláncban felfelé történő el-
mozdulás igénye is szükségessé teszi a beruházásösztönzési célok és módszerek 
módosítását.

Abstract: Based on the trends of global FDI flows of the last five years it is possible 
to gain insight into which countries and regions can create a stable attractiveness 
as locations for corporate value creation. According to statistics based on a project 
focused approach the group of top-ranking countries by number of created jobs 
and by average value of investment projects proves to be relatively stable. In the 
former category Central Europe and Hungary performs comparatively well while 
as for the latter the countries in our region are unable to secure a stable position 
among the frontrunners. At the same time the process of corporate value creation 
is being disrupted which affects global FDI flows and the attractiveness of single 
countries as investment locations as well. Besides these fundamental changes, in 
case of Hungary the necessity of moving up in the global value chain also makes 
amendments of the investment promotion model imperative.

BEVEZETÉS

A közvetlen külföldi tőkebefektetésekről (foreign direct investment, FDI) számos 
statisztika készül a különböző szakmai műhelyekben, az eltérő módszertanok 
miatt azonban az általuk közölt adatokban és eredményekben számotte-

vő különbségek mutatkoznak. Előfordul, hogy például az ENSZ Kereskedelmi és 
Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference on Trade and Development, 
UNCTAD) hagyományos módszertanon alapuló jelentése egy adott ország eseté-
ben a külföldi közvetlen tőkeberuházások csökkenését mutatja a vizsgált évben, 
míg más, beruházásiprojekt-alapú megközelítést alkalmazó elemzések növekedést 
mutatnak ki az adott ország kapcsán. Egy dolog azonban biztosan igaz mindegyik 
módszertanra: egyetlen év eredményei nem alkalmasak arra, hogy messzemenő 
következtetéseket lehessen levonni belőlük. Ennek elsődleges oka az egyszeri, 
nagy tételek torzító hatása a tárgyévre, illetve az így kialakuló magas bázis a kö-
vetkező évre vonatkozóan. A projektalapú megközelítés esetén például egyetlen 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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óriás beruházás bejelentése látványosan és némileg félrevezető módon javíthatja 
egy ország eredményét az adott évben, és jelentősen megnehezítheti, hogy éves 
összehasonlításban növekedést érjen el azt követően.

Éppen ezért a trendek felismeréséhez, illetve az egyes országok valódi FDI-
vonzó képességének a felméréséhez érdemes az eredményeket legalább ötéves 
időszakra nézve megvizsgálni. Az egyes beruházási helyszínek vonzereje leginkább 
a beruházási projektekre fókuszáló módszertan szerint mérhető. E szerint készíti 
az éves jelentéseit az IBM–Plant Location International (IBM–PLI), az IBM Global 
Business Services beruházási helyszínek értékelésére és kiválasztására szakoso-
dott tanácsadó szervezete. A jelen elemzés az IBM-PLI által a 2013 és 2017 közti 
időszakra vonatkozóan közzétett Global Location Trends (GLT) nevű éves jelentések 
alapján vizsgálja a trendek alakulását az egyes régiók, iparágak vonatkozásában, 
kitérve a vállalati értékteremtés folyamatainak átalakulására. Emellett választ ke-
resünk arra is, hogy hazánkkal kapcsolatban milyen következtetések vonhatók le a 
folyamatokból.

HAGYOMÁNYOS ÉLLOVASOK
ÉS FELTÖREKVŐ ÚJ HELYSZÍNEK

Az IBM–PLI elemzései a munkahelyteremtést helyezik a középpontba a 
beruházási folyamatok értékelésénél. Ennek oka, hogy abban nyilvánul 
meg leginkább a beruházásnak a helyi gazdasági fejlődésre gyakorolt 

hatása. A beruházás során teremtett munkahelyeket jellemzően elsősorban he-
lyi munkaerővel töltik be, ami az adott régióban generál jövedelmet, és növeli az 
életszínvonalat. A GLT-jelentések több kategóriában közölnek statisztikákat a vi-
lágviszonylatban legjobban teljesítő országokról.

Az első ilyen kategória az elnyert FDI-projektek által létrehozott munkahelyek 
száma. A vizsgált öt év alatt rendre ugyanaz a négy fogadó ország szerepelt a lista 
elején: az Amerikai Egyesült Államok, India, Kína és Mexikó. Ez idő alatt négyszer 
az USA állt az első helyen, csak 2016-ban tudta megelőzni India. 2013 és 2017 
között mind a négy ország mutatott növekedést és csökkenést egyaránt a létrejött 
munkahelyek számában, ami jól jelzi, hogy a globális környezet aktuális ingado-
zásai, illetve a nagy projektek torzító hatása a legnagyobb gazdaságok által elért 
eredményekre is hatással vannak, globális pozíciójukat azonban nem változtatják 
meg számottevően.

Érdekesség, hogy ebben a kategóriában az 5.-től a 10. helyig egy viszonylag 
szűk csoport, összesen nyolc ország osztozott 2013 és 2017 között. Az Egyesült 
Királyságnak, Németországnak, Vietnamnak, Thaiföldnek, Indonéziának, a Fülöp-
szigeteknek, Oroszországnak és Brazíliának sikerült az öt év alatt legalább egyszer 
bekerülnie az első tízbe, a négy vezető állam mögé. Mindez azt mutatja, hogy 
az FDI-projektek által létrehozott új munkahelyek számát tekintve kifejezetten 
állandó azoknak az országoknak a köre, amelyek a globális első tíz hely valamelyikét 

https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/strategy/pli.html
http://kki.hu/assets/upload/13_KKI-elemzes_FDI_Goreczky_20170724.pdf
https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/gltr2018/
http://kki.hu/assets/upload/13_KKI-elemzes_FDI_Goreczky_20170724.pdf
http://kki.hu/assets/upload/13_KKI-elemzes_FDI_Goreczky_20170724.pdf
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elfoglalják. Magyarország és Lengyelország mind az öt évben bekerült az első 
húszba, ami különösen hazánk esetében komoly eredmény, mivel ez egy abszolút 
kategória, azaz a nagyobb és a kisebb országok együtt szerepelnek. A régiónkból 
Románia és Szerbia négyszer, Csehország háromszor szerepelt az első húsz között 
a vizsgált időszakban. Ez azt jelzi, hogy Közép- és Kelet-Európa stabil értéket tud 
kínálni a beruházók számára. A kisebb országok jó szereplése pedig arra utal, hogy 
a beruházók részéről a hagyományosan népszerű helyszínek választása mellett 
folytatódott az alternatív lokációk felé fordulás is.

1. ábra
Magyarország és a régió országainak helyezése az elnyert FDI-projektek által 

létrehozott munkahelyek száma alapján felállított rangsorban

  Magyarország Lengyelország Csehország Románia Szerbia

2017 17. 13. nem került be 
az első 20-ba 18. 15.

2016 15. 11. 16. 18. 13.

2015 15. 17. 19. nem került be 
az első 20-ba 13.

2014 17. 15. 14. 13. nem került be 
az első 20-ba

2013 14. 11. nem került be 
az első 20-ba 12. 19.

A GLT-jelentések az FDI-projektek által teremtett új munkahelyek számát az 
ország népességéhez viszonyítva is mérik. Ebben az összevetésben már jobban 
megmutatkozik, hogy a kisebb országok hogyan teljesítettek. E téren 2013 és 2017 
között tovább erősödött a Nyugat-Balkán pozíciója: háromszor Szerbia végzett 
az élen, kétszer pedig Macedónia. Általánosságban kijelenthető, hogy Közép- és 
Kelet-Európa államai megtalálhatók a kategória élmezőnyében, ugyanakkor e lis-
ta előkelő helyeire már jóval több ország került be, mint a csupán a munkahelyek 
számát értékelő globális top 20-ba. Ebből arra lehet következtetni, hogy Kelet-Euró-
pában és világszerte is sok, kisebb gazdaság igyekszik magát feltörekvő beruházási 
helyszínként pozícionálni. E verseny, úgy tűnik, közöttük még élesebb, mint a ha-
gyományosan sok beruházást vonzó nagyobb és fejlettebb gazdaságok esetében. 
Magyarország mind az öt évben a lista első kilenc helyének valamelyikén szere-
pelt, ami a régió országai közül Szerbiáé mellett a legstabilabb teljesítményt jelenti. 
Lengyelország ebben az összevetésben egyszer sem tudott bekerülni az első húsz 
közé.

https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/government.html
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2. ábra
Magyarország és a régió államainak helyezése az elnyert FDI-projektek által
létrehozott munkahelyek számát a népesség nagyságához mérő rangsorban

  Magyarország Szlovákia Csehország Románia Szerbia

2017 7.   8. 12. 16.   1.

2016 9.   5. 10. 19.   1.

2015 5.  6.   7. nem került be 
az első 20-ba   2.

2014 8. 13.   3. 18. 10.

2013 3. 11. nem került be 
az első 20-ba   9.   1.

A közvetlen külföldi tőkeberuházások által teremtett munkahelyek értékét fi-
gyelembe vevő összehasonlításban azonban már egészen más kép rajzolódik ki. 
E kategóriában 2013-ban egyetlen közép- vagy kelet-európai ország sem szerepelt 
az első tízben. 2014-ben Észtország és Litvánia, 2015-ben újra Litvánia, 2016-ban 
Magyarország, 2017-ben pedig megint csak Litvánia tudott bekerülni az elitbe. 
Mindez azt mutatja, hogy Litvánia kivételével régiónk egyetlen országa sem tud 
tartósan megkapaszkodni ebben a kategóriában, vagyis nem tud hosszú távon a 
magas hozzáadott értékű projektek vonzó helyszíne maradni. Litvánia esetében a 
stabil teljesítmény azt jelzi, hogy az országnak sikerült magát infokommunikációs 
technológiai (ICT) központként pozícionálnia. A K+F-fellegvárként ismert országok 
viszont állandó jó eredményt tudnak felmutatni: Írország mind az öt évben az élen, 
Dánia és Hollandia pedig az első tízben végzett, Szingapúr négyszer jutott be a top 
tízbe, ebből háromszor dobogós helyen. Svédország, Svájc és Hongkong szintén 
négyszer került be az éllovasok közé.

Az iparági eloszlást vizsgálva a munkahelyteremtés szempontjából mindegyik 
évben a járműipar került az első, a turisztikai ipar pedig a második helyre. Mivel a 
nagyberuházások a járműiparban a leggyakoribbak, a szektor első helye egyáltalán 
nem meglepő. Érdekes tendencia viszont, hogy az ICT-szektorban egyre több új 
munkahely jött létre külföldi közvetlen tőkeberuházások révén. Az iparág 2013-ban 
csak a hetedik volt, míg 2017-ben már a harmadik helyen szerepelt, a járműipar és 
a turisztikai ipar mögött.

Az ipari központok és vonzáskörzetük közül a vizsgált időszakban végig London 
állt az első helyen a tőkevonzó képesség szempontjából. A brit fővárost négyszer 
Párizs követte; rajtuk kívül Szingapúr és Amszterdam–Rotterdam körzete került be 
minden évben az első ötbe. Érdemes még kiemelni Chicagót, amely a hetediknél 
rosszabb helyre egyszer sem került a listán. Dublin, Barcelona, Sanghaj, Bangkok és 
Dubai a vizsgált időszakban végig az első húszban szerepelt. 2014-et leszámítva a 

https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/government.html
https://www.zdnet.com/article/the-rise-of-lithuania-as-a-force-in-it-why-google-and-nasdaq-are-investing-here/
https://www.zdnet.com/article/the-rise-of-lithuania-as-a-force-in-it-why-google-and-nasdaq-are-investing-here/
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német városok közül Berlin, München és Frankfurt is rendre megtalálható volt a leg-
jobbak között. A magas hozzáadott értékű beruházásokra vonatkozó statisztikához 
hasonlóan itt is érdemes kiemelni a viszonylagos állandóságot: a változó környezet 
ellenére a nagy ipari központok pozíciója stabil, a beruházók számára állandó opciót 
jelentenek. Közép- és Kelet-Európa nagyvárosai azonban jellemzően nem tudnak 
bekerülni e kategóriában a legnagyobbak közé: Moszkva 2013-ban és 2017-ben 
szerepelt az első húszban, a szűkebben vett régiónkból pedig kizárólag Budapest-
nek sikerült egyszer (2015-ben) a huszadik helyre kerülnie. Ebből az a következtetés 
vonható le, hogy Közép-Európa elsősorban országszinten kerül fel a beruházók 
képernyőjére, a régió fővárosai méretükkel, illetve egyéb jellegzetességeikkel nem 
tudnak kitűnni világviszonylatban. A nagy ipari központok viszonylag állandó telje-
sítménye kapcsán érdekes megfigyelni a brexit hatását: úgy tűnik, egy ilyen léptékű 
változás már érdemben befolyásolja egy helyszín értékét a beruházók szemében. 
A statisztikákból 2016-ban már érezhető volt, hogy a cégek kivárásra játszanak, ami 
Londont is érintette. 2017-ben pedig 40 százalékkal csökkent azoknak a beruházási 
projekteknek a száma, amelyek révén vállalatok az Egyesült Királyság fővárosába 
helyezik az új központjukat.

ÁTALAKULÓBAN
A VÁLLALATI ÉRTÉKTEREMTÉS FOLYAMATA

A vizsgált ötéves időszak alatt az IBM–PLI éves jelentései szerint általánosság-
ban több olyan folyamat is kibontakozott, amely mélyreható változást idéz 
elő a globális FDI-áramlásokban. A vállalatok egyre inkább olyan helyszíneket 

keresnek, amelyek nem egy adott iparágban jók kimagaslóan, hanem több funkció 
és iparági szegmens kombinációjában erősek. A mind összetettebb ellátási láncok 
mellett egyre komplexebb kérdéssé válik, hogy az egyes országok, régiók mit tudnak 
hozzátenni a vállalatok értékteremtéséhez (a vonatkozó angol „value proposition” 
szakkifejezésnek nincs megfelelő fordítása). Egyre inkább képességek és kompe-
tenciák együttes megléte jelenti a versenyelőnyt, a politikai vezetők feladata pedig 
az, hogy a korábbiaknál részletesebben elemezzék, országuk e téren mit tud kínálni 
a potenciális beruházók számára.

Míg korábban a méretgazdaságosság miatt a földrajzilag összevont gyártási 
tevékenység jelentett versenyelőnyt, addig a termelésben zajló, Ipar 4.0 gyűjtőnéven 
ismert alapvető változások eredményeként egyre inkább a decentralizált, a végső 
felhasználókhoz közelebb helyezett gyártási tevékenység felé tolódik el a hangsúly. 
Konkrétabban fogalmazva ez azt jelenti, hogy a jövőben több kisebb beruhá-
zási projektre lehet számítani, míg a nagyméretű gyártóprojektekből várhatón 
kevesebb lesz. Ez különösen az olyan, hagyományosan az utóbbiakat vonzó szek-
torokban fog érzékelhető változásokat okozni, mint az autóipar vagy a vegyipar. 
A szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatóközpontokat pedig a robotizáció és a mes-
terséges intelligencia térnyerése alakítja át; ennek hatása már az elmúlt öt évben 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#334b45f79788
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is megmutatkozott a shared service center (szolgáltatóközpont) típusú beruházási 
projektek méretének csökkenésében. Egy adott ország, régió vagy város vonzerejét 
ebben a szektorban mindinkább a digitális infrastruktúra és a digitális képességek 
fogják meghatározni.

A vállalatok a jövőben ökoszisztémákat fognak építeni a korábbi, piramisszerű 
értékteremtési láncok helyett. Az új értékteremtési logikát, amely a leglátványosab-
ban talán az autóipar példáján mutatható be, „hub and spoke” modellként is szokták 
emlegetni, amit talán „kerékagy és küllők” néven lehet lefordítani. A 3. ábrán látható 
modell valamennyi szereplője egyformán nélkülözhetetlen, az egyes „küllők” sok 
esetben maguk is piacvezető globális óriásvállalatok, saját K+F-kapacitással, ami 
még összetettebbé teszi az egyes szereplők kapcsolatát.

3. ábra
Az értékteremtés átalakulása az autóiparban

az önvezető gépjárművek megjelenésével

MERRE TOVÁBB, MAGYARORSZÁG?

Ahogyan a bevezetőben már szóba került, egy ötéves időtáv már reális képet 
ad arról, hogy egy régió vagy ország mennyire stabilan tud a vállalati értékte-
remtés számára vonzó helyszín maradni. Hazánk 2013 és 2017 között minden 

alkalommal bekerült azon húsz ország közé, amelyben a legtöbb új munkahely jött 
létre FDI-projektek révén. Ez a teljesítmény világosan mutatja, hogy a külföldi válla-
latok számára a magyarországi beruházási környezet stabil, a változások ellenére 
is állandó és kiszámítható értéket jelent. Figyelembe véve a regionális és globális 
szinten tapasztalható, a beruházások elnyeréséért folytatott versenyt, illetve az új, 
alternatív helyszínek megjelenését, ez bizakodásra ad okot, és mindenképpen ko-
moly eredmény, amelyre építeni lehet a továbbiakban.

https://www.atkearney.com/documents/10192/8591837/How+Automakers+Can+Survive+the+Self-Driving+Era+%282%29.pdf/1674f48b-9da0-45e8-a970-0dfbd744cc2f
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Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy hazánk esetében a jövőben nem feltétlenül 
a létrehozott új munkahelyek számával célszerű mérni a sikert. Az FDI-projektek 
által teremtett állások száma önmagában nem tudja megmutatni, hogy az or-
szágnak sikerült-e felfelé elmozdulnia a globális értékláncban. Emellett a Központi 
Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a 2018 augusztusa és októbere közti idő-
szakban a munkanélküliség hazánkban mindössze 3,7 százalékos volt – ilyen 
magas foglalkoztatottság mellett pedig már nem cél a beruházások által létrehozott 
munkahelyek számának a maximalizálása. Sokkal inkább a minőségre helyeződik a 
hangsúly: arra, hogy az FDI-ből eredő új munkahely milyen hozzáadott értékű tevé-
kenységhez kapcsolódik. E kategóriában viszont már nem olyan pozitív az összkép, 
ha az IBM–PLI éves jelentéseit nézzük. Ahogyan arról már szó volt, a közvetlen kül-
földi tőkeberuházások által teremtett munkahelyek értékét figyelembe vevő listán a 
közép- és kelet-európai országok közül egyedül Litvánia tudott viszonylag gyakran 
felbukkanni az első tízben. Magyarországnak öt év alatt egyszer sikerült ez a bravúr. 
Mindez kijózanítóan mutat rá arra, hogy a régió, és benne hazánk elsősorban a 
nagyobb munkahelyteremtő hatású gyártási projektek számára jelent stabilan érté-
ket, a kutatás-fejlesztés és más, magas hozzáadott értékű tevékenységek esetében 
azonban nem képes azt kínálni a vállalatok számára, mint a szűk elitbe tartozó or-
szágok.

A jelenlegi helyzet különlegességét az adja, hogy a beruházásösztönzési modell 
átértékelése Magyarország esetében éppen akkor válik aktuálissá, amikor a vállalati 
értékteremtési folyamatokban – és azokból kifolyólag az FDI-áramlásokban is – 
gyökeres változások indultak be világszerte. A folyamatok megértéséhez érdemes 
kiemelni, hogy a külföldi közvetlen tőkeberuházásokat alapvetően négy tényező 
mozgatja: hozzáférés a piachoz, az erőforrásokhoz, a tehetséges szakemberekhez, 
illetve alacsonyabb működési költségek biztosítása. Magyarország kapcsán a pi-
achoz való hozzáférés eddig az európai uniós tagságunkból fakadóan jelent meg 
beruházásösztönző tényezőként, nem pedig a belső piac nagysága miatt. Mint az 
a vállalati értékteremtés folyamatában zajló változásoknál szóba került, a végső 
felhasználókhoz közel telepített gyártótevékenység egyre nagyobb szerepet kap a 
jövőben. Mindez több ázsiai beruházó érkezését is jelentheti, amiből – a nyugat-
európai piacokhoz való közelsége miatt – Magyarország is profitálhat.

Az alacsonyabb működési költségek jelentették hazánk esetében a vonzerő 
alapját az elmúlt években. A Magyarország és Nyugat-Európa közti, például az át-
lagos bérszínvonal terén meglévő különbség nagy valószínűség szerint nem fog 
eltűnni egyhamar, ugyanakkor a jövőben már nem lehet erre építeni az ország által 
a beruházók felé képviselendő value propositiont. Részben azért, mert nem kielé-
gítő az a cél, hogy a vállalatok kizárólag az alacsonyabb működési költség miatt 
válasszák hazánkat: ez esetben ugyanis továbbra is főként alacsonyabb hozzáadott 
értékű gyártóprojektek érkeznének ide. Ennél jóval többre van szükség ahhoz, hogy 
Magyarország a beruházási projektek „krémje” kapcsán stabilan a potenciális hely-
színek között szerepeljen.

Az FDI-projektek helyszínválasztásának a harmadik mozgatórugója, a tehet-
ségekhez való hozzáférés már abba az irányba mutat, amely hazánk számára is 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun1810.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun1810.html
https://hipa.hu/magyarorszag-a-vilag-elvonalaban-magas-hozzaadott-erteku-munkahelyek-letesiteseben
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a jövőt jelenti. Szinte közhelynek számít, hogy a szakember-utánpótlás mennyire 
fontos a jövő gazdasági sikereihez, ettől azonban még igaz, és érdemes kihang-
súlyozni, hogy azok az országok tudnak magas hozzáadott értékű beruházásokat 
elnyerni, amelyek megfelelő digitális és nyelvi képességekkel, illetve szaktudással 
ruházzák fel a leendő munkavállalóikat.

KONKLÚZIÓ ÉS JAVASLATOK

Az előző bekezdésben tett megállapítás ellenére tévedés lenne azt hinni, hogy 
az oktatási rendszer reformja egymagában új alapokat biztosítana mindah-
hoz, amivel hazánk a vállalatok értékteremtési folyamataihoz hozzá tudna 

járulni. Túl kell lépni az olyan hagyományos hívószavakon, mint a „kedvező földrajzi 
elhelyezkedésű, alacsony bérszínvonalú, európai uniós ország”, amelyek az elmúlt 
másfél évtizedben a beruházásösztönzés kulcsüzenetei voltak. A nemzetgazda-
sági és a globális szinten zajló változások egyaránt ebbe az irányba mutatnak. 
A döntéshozóknak fel kell mérniük, hogy az ország milyen képességekkel és kom-
petenciákkal rendelkezik, és azok kombinációja mennyiben teszi versenyképessé 
hazánkat a gazdasági szektorok határterületein és a szűk iparági szegmensekben. 
(Hazánk esetében például komoly lehetőségek rejlenek az ICT, az orvostechnika 
és az élettudományok határterületeiben.) Ehhez azonban a hazai technológiai és 
innovációs rendszer mélyebb szintű ismerete, illetve a beruházásösztönzési és az 
innovációs politikáért felelős állami szervezetek tevékenységének a fokozott össze-
hangolása szükséges.

Mint arra már az elemzés kitért, a vállalatok a jövőben ökoszisztémákat fognak 
építeni lineáris értékteremtési láncok helyett. A nemzeti befektetésösztönzés sike-
ressége szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy az állam mennyiben tud partner 
lenni e folyamatban, és ezáltal mit tud felajánlani az ország a vállalati értékterem-
téshez. Nyilvánvalóan ez sokkal összetettebb feladat, mint adó- és járulékkulcsok 
csökkentésével vagy a készpénztámogatás elnyerésének megkönnyítésével von-
zóbbá tenni az országot a beruházók számára. A hosszú távú versenyképességhez 
azonban megkerülhetetlen, különösen, ha hazánk célja az, hogy magas hozzáadott 
értékű projekteket nyerjen el, és tartósan bekerüljön az e téren sikeres államok al-
kotta elitbe. Mivel pedig az is összetettebb kérdéssé vált, hogy mit tud felajánlani 
egy ország a vállalati értékteremtési folyamatokhoz, így új utakat kell keresni abban 
is, hogyan történik meg ennek bemutatása a potenciális beruházók felé.

Mindemellett döntést kell hozni arról is, hogy mivel akar vagy nem akar az ország 
foglalkozni, milyen beruházási projektekre van, illetve nincs szüksége hazánknak. 
Ebből kifolyólag csak olyan beruházásokhoz lenne célszerű állami készpénztá-
mogatást nyújtani, amelyek a globális értékláncban felfelé történő elmozdulást 
szolgálják. Szükség van a specializációra még akkor is, ha mindez gyökeres elmoz-
dulást jelentene az elmúlt évek gyakorlatától, amely minden munkahelyteremtéssel 
járó beruházási projektet üdvözölt.


