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Összefoglalás: A külföldi közvetlen tőkebefektetésekre vonatkozó hagyományos, 
fizetési mérlegen alapuló statisztikáknak megvannak a maguk sajátos korlátai, 
amikor egy adott ország vagy régió versenyképességének a megállapításáról van 
szó. Az UNCTAD World Investment Report hagyományos módszertanon alapuló 
statisztikái a számos torzító tényező miatt is csak korlátozottan alkalmasak e cél-
ra. Az ugyanilyen módszertan szerint dolgozó Magyar Nemzeti Bank közöl ugyan 
tisztított FDI-adatokat is, ám bizonyos hatásokat ezek a statisztikák sem szűrnek ki. 
A tőkevonzó képesség megállapítására alkalmasabbak azok az elemzések és adat-
bázisok, amelyeknél a hangsúly az egyértelmű helyszínválasztással járó beruházási 
projekteken van. Több nemzetközi tanácsadó és elemző cég közöl információt az 
FDI-trendekről e módszertan alapján. A politikai döntéshozók számára ez utóbbi 
adatforrások jobb támpontot adnak az ország valós teljesítményének a megítélé-
séhez.

Abstract: When it comes to measuring the competitiveness of a country or region, 
traditional FDI statistics based on balance of payments can only be applied with 
considerable caveats. Prepared in line with the traditional methodology, the data 
published in the UNCTAD World Investment Report is distorted by a number of 
factors resulting in the limited applicability of these statistics. Applying the same 
methodology, the Hungarian Central Bank publishes adjusted figures as well, 
however some distorting factors are not eliminated from these statistics either. 
When measuring the attractiveness for FDI, analyses focusing on investment 
projects with a clear decision on the location are more applicable. A number of 
international consultancies and research companies provide information on FDI 
trends in this project-focused manner. From the perspective of political decision-
makers, these kinds of data sources provide a better basis for evaluating countries’ 
real performance in attracting FDI.

Bevezetés

A külföldi közvetlen tőkebefektetéseknek (foreign direct investment, FDI) a 
globális gazdaságban való jelentőségét nem szükséges külön részletez-
ni. A jelen elemzés szempontjából elegendő csupán azt rögzíteni kiindulási 

pontként, hogy a fogadó ország számára előnyös módon megvalósuló külföldi tő-
keberuházás elősegíti a helyi gazdaság fejlődését, egyúttal jelzi annak vonzerejét, 
versenyképességét is. Mivel az FDI-beáramlás egyfajta visszajelzést ad az ország 
versenyképességéről, a külgazdasági kapcsolatokért felelős politikai döntéshozók, 
illetve az őket támogató és értékelő elemzők számára különösen fontos, hogy a 
valós folyamatokat megfelelően tükröző adatok álljanak a rendelkezésükre. Ezen a 
ponton azonban nehézségek merülnek fel: a témát feldolgozó különböző statiszti-
kák ugyanis időnként egymásnak ellentmondó eredményeket mutatnak egy adott 
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ország vonatkozásában, s ezzel különféle értelmezéseknek vagy akár politikai jelle-
gű vitáknak adnak teret. Célszerű tehát megvizsgálni, hogy az egyes adatforrások 
és statisztikák milyen módszertan szerint készülnek, és így milyen mértékben alkal-
masak a versenyképesség mérésére.

A hAgyományos módszertAn – és AnnAk korlátAi

A külföldi tőkebefektetéseket alakító folyamatok elemzéséhez éveken keresztül 
kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett adatok voltak el-
érhetők. Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD) 1991 óta évente publikálja a 
World Investment Report című kiadványát, amely a legfrissebb éves adatok mel-
lett egy kiválasztott téma részletesebb elemzését is tartalmazza. Mivel jellemzően 
az UNCTAD által közzétett számokat tekintik „hivatalos” adatoknak a globális tő-
keáramlásokra vonatkozóan, érdemes részletesebben megvizsgálni, hogy milyen 
szemlélet és módszertan húzódik meg mögöttük, illetve mennyiben használhatók 
egy adott ország vagy régió tőkevonzó képességének a megítélésére.

Az IMF és az UNCTAD által a nemzetközi tőkemozgások mérésére alkalmazott 
BPM6-os (Balance of Payments and International Investment Position Manual) 
módszertant 2014-ben vezették be, és azt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is át-
vette. Így az UNCTAD-nak a tőkeáramlásokra vonatkozó adatokat tartalmazó éves 
jelentése magyarországi forrásként az MNB statisztikáira támaszkodik, melyekhez 
az információkat a jegybank közvetlenül a hazai gazdasági szereplőktől gyűjti be. 
A nemzetgazdaság szempontjából legjelentősebb vállalatoktól – jelenleg mintegy 
720 vállalat tartozik ide – a jegybank havonta kéri be a fizetési mérlegüket. A többiek 
közül az MNB kijelöléssel határozza meg, mely vállalatoktól vár havi szinten adat-
szolgáltatást. Emellett nagyjából 1.700 vállalatnak negyedévente kell jelentenie, ha 
a közvetlen tőkebefektetései elértek egy bizonyos értékhatárt. Mintegy 3.000 cég 
esetében pedig alacsonyabb értékhatár és éves adatszolgáltatási kötelezettség áll 
fenn. Az adatokat az MNB a társasági adóbevallások alapján egészíti ki, s közben 
ellenőrzi, hogy minden érintett szereplő teljesítette-e a jelentési kötelezettségét.

Az MNB statisztikái a hagyományosnak mondható, fizetési mérlegen alapu-
ló adatokra épülnek, amelyek többek között a külföldi közvetlen tőkebefektetések 
olyan formáit is tartalmazzák, mint a vállalati összeolvadások és felvásárlások, 
vegyesvállalatok létrehozása, illetve a portfolió befektetések. A következtetések 
levonását nehezíti, hogy sokszor multinacionális cégcsoportoktól származnak az 
adatok, és az egyes társvállalatok közti kapcsolatok jelentősen befolyásolják az FDI-
statisztikákat. A globalizáció következményeként egyre több az olyan tranzakció, 
amely ugyanannak a tőkének az egyik országból a másikba történő áthelyezését 
jelenti, valamilyen multinacionális vállalati szintű átrendeződés keretében. Jellem-
zően erről van szó az úgynevezett speciális célú vállalatok esetében. Ez alatt olyan 

http://unctad.org/en/pages/DIAE/World Investment Report/WIR-Series.aspx
https://www.mnb.hu/letoltes/bop-modszertani-megjegyzesek-bpm6-2014-juniustol-20140529.pdf
https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/kozvetlentoke-befektetesek/bpm6-modszertan-szerinti-adatok
https://www.mnb.hu/letoltes/fmmodszertan-scv-hu.pdf
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rezidens cégeket értünk, amelyek tevékenységüket alapvetően külföldön folytatják, 
a hazai gazdasághoz való kapcsolódásuk minimális. Elsősorban pénzügyi források 
vállalatcsoporton belüli közvetítésében érintettek, nem célpontjai a közvetlen tőke-
befektetéseknek.

Emellett léteznek olyan vállalatok is, amelyek kapcsolódnak a reálgazdasághoz, 
ugyanakkor részt vesznek a közvetítői tevékenységben is, rajtuk keresztül különbö-
ző összegeket mozgatnak a külföldi anyavállalatok a leányvállalataik között. Ezeket 
a tranzakciókat nevezzük átfolyó tőkének. Szintén megjelennek a fizetési mérleg-
ben azok a folyamatok, amelyek keretében egy multinacionális vállalat határokon 
átnyúlva szervezi át az eszközportfolióját – valamely leányvállalatát megszüntetve, 
egy másikat pedig létrehozva. Amennyiben a megszüntetett leányvállalat eszközeit 
apportálja a másikba, akkor a fizetési mérlegben a tételt el kell számolni – anélkül, 
hogy valójában tőkekivonás, illetve -befektetés történne az adott országban.

A multinacionális vállalatcsoportok esetében sokszor nehézségbe ütközik a 
végső befektető, vagyis a csoport tulajdonosi struktúrájának a csúcsán elhe-
lyezkedő vállalat egyértelmű beazonosítása. Ez különösen akkor nehezíti meg az 
FDI-statisztikák készítőinek a dolgát, amikor egy beruházási projekt kiinduló orszá-
gát kell meghatározni. Az FDI-adatokat torzíthatják olyan tételek is, mint például a 
licencjogok átadása vállalatcsoporton belül, vagy azon képzések költségeinek az 
elszámolása, amelyeket az anyacég munkatársai tartanak a leányvállalat részére.

Magyarországon az MNB 2006. január óta összeállít egy, a speciális célú vál-
lalatok adataitól megtisztított fizetési mérleget, illetve állományi statisztikákat is, 
annak érdekében, hogy a torzító hatás kiszűrhető legyen. Ezek mellett közzétesz az 
átfolyó tőkétől és az eszközportfolió-átrendezéstől megtisztított statisztikákat is. Ez 
utóbbiak egyelőre csupán a tőkeáramlásokat mérő adatok vonatkozásában érhe-
tőek el, az állomány típusú (stock) statisztikák esetében nem. Ugyanakkor még az 
MNB megtisztított adatai sem alkalmasak arra, hogy kizárólag azokra támaszkodva 
lehessen elemezni az ország tőkevonzó képességét.

Az egyes évek eredményességének a reális megítélését nehezíti a beruházás 
bejelentése és a tényleges megvalósulás közötti időbeli diszkrepancia is, hiszen 
az MNB a beruházásokat nem a bejelentés évében, hanem később számítja be 
az FDI-adatokba. Emellett a nettó tőkebeáramlást rögzíti, vagyis a kiáramló tőkét 
(kapacitásleépítés, gyárbezárás, tulajdonosi hitel visszafizetése, külföldi tulajdonú 
vállalat rezidens gazdasági szereplő által történő megvásárlása, stb.) is figyelembe 
veszi. Így például a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknak a magyar állam 
által történő megvásárlása is csökkenti az MNB statisztikáiban megjelenő FDI-
értéket.

Az ilyen jellegű tételeknek az FDI-adatokra gyakorolt jelentős hatását jól mutat-
ják a 2015-ös év statisztikái. Az MNB-nek az FDI-beáramlásra vonatkozó 2015-ös 
megtisztított adatai jelentős visszaesést mutattak az előző évhez képest. Ugyan-
akkor a folyamatokat részletesebben megvizsgálva látható, hogy a csökkenés 
elsődleges oka a pénzügyi és biztosítási szektorba áramló külföldi közvetlen tőke-
befektetések visszaesése volt, azon belül is a legnagyobb tételként a Budapest Bank 

https://www.mnb.hu/letoltes/fmmodszertan-hu.pdf
https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/kozvetlentoke-befektetesek/bpm6-modszertan-szerinti-adatok
https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/viii-fizetesi-merleg-kozvetlen-tokebefektetesek-kulfolddel-szembeni-allomanyok/kozvetlentoke-befektetesek/bpm6-modszertan-szerinti-adatok
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állami megvásárlása emelhető ki, de megemlíthető a Richter Gedeon Nyrt. egyik 
külföldi befektetője tulajdoni hányadának a 10 százalék alá csökkenése is, ame-
lyet így már nem ebben a kategóriában kell elszámolni. Továbbá az elmúlt években 
olyan eltérések is előfordultak, hogy egyes beruházások esetében a beáramló tőkét 
az „egyéb tőke” kategóriában, nem pedig a közvetlen tőkebefektetéseknél könyvel-
ték el a fizetési mérlegben, így az nem jelent meg az MNB FDI-statisztikáiban.

Az előbbiekben felsorolt okok miatt fordulhat elő, hogy teljesen eltérő képet 
kapunk az UNCTAD World Investment Report adatait, illetve az egyes nemzeti 
befektetésösztönzési szervezetek által közzétett eredményeket vizsgálva. Ennek el-
lenére az UNCTAD jelentésében szereplő és az MNB statisztikáin alapuló adatokat 
is gyakran használják annak mérésére, hogy egyes országok, régiók vagy városok mi-
lyen sikeresek a külföldi tőkeberuházások ösztönzésében. A fentiek alapján azonban 
ez a megközelítés félrevezető. A hagyományos módon számított FDI-adatokban 
szereplő vállalati összeolvadások és felvásárlások esetében például a befektető 
döntésének elsődleges mozgatórugója többnyire a piacszerzés vagy a kulcsfon-
tosságú technológiához való hozzáférés. A célpontját képező vállalat működésének 
helyszíne jellemzően nem számít fő döntési szempontnak, így az adott ország vagy 
régió tőkevonzó képességét sem lehet ezen keresztül megítélni.

A Beruházási projektekre fókuszáló elemzések

A határokon átnyúló közvetlen tőkeberuházások folyamatainak és trendjeinek 
jobb megértéséhez az eddig felsorolt okok miatt más jellegű adatokra is 
szükség van. Azt vizsgálva, hogy az egyes országok mennyire vonzóak az 

FDI szempontjából, célszerű azokat a projekteket górcső alá venni, amelyeknél a 
döntés egyértelműen a beruházási helyszín kiválasztásán alapult. Ez a kritériuma a 
legtöbb zöldmezős beruházásnak, akárcsak a meglévő létesítmények bővítésének, 
amikor is a vállalat a rendszerint több országban található telephelyei közül választja 
ki azt a helyszínt, ahol végül a projekt megvalósul.

Mindezt felismerve, elsőként a hollandiai központú Buck Consultants ta-
nácsadó cég készített a projektekre fókuszáló elemzéseket, majd számos más 
szervezet is jelentkezett hasonló megközelítést alkalmazó, rendszeresen közzétett 
FDI-elemzéssel. A következőkben három olyan neves külföldi tanácsadó cég vagy 
szakmai műhely nevével fémjelzett adatbázisról, illetve információforrásról lesz szó, 
amelyek alkalmasak az FDI-folyamatok elemzésére és az egyes országok e téren 
nyújtott teljesítményének az értékelésére.

Az IBM–Plant Location International (IBM–PLI) az IBM-nek a global business 
services jellegű beruházási helyszínek értékelésére és kiválasztására szakosodott 
tanácsadó szervezete. A hagyományos FDI-adatok korlátozott alkalmazhatóságát 
felismerve az IBM–PLI 2002-ben kezdte meg a Global Location Trends nevű adat-
bázis kialakítását, amely folyamatosan nyomon követi azokat a hivatalos vállalati 

http://www.bciglobal.com/
https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/strategy/pli.html
https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/gltr2016/
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bejelentéseket, amelyek egy-egy új tevékenységnek a cég központjától eltérő hely-
színen történő kialakításáról szólnak.

Az IBM–PLI elemzése a beruházási folyamatok értékelésénél a munkahelyte-
remtést helyezi a középpontba. Ennek oka, hogy a beruházásnak a helyi gazdasági 
fejlődésre gyakorolt hatása a munkahelyteremtésben nyilvánul meg a legjobban. 
A beruházás során teremtett állásokat jellemzően elsősorban helyi munkaerővel 
töltik be, ami az adott régióban generál jövedelmet, és növeli az életszínvonalat.

A Global Location Trends a hangsúlyt az úgynevezett „mobil” beruházási projek-
tekre helyezi, amelyeknél a vállalatnak lehetősége nyílik a több országban található 
helyszínek közül kiválasztani azt a telephelyet, ahol az új működési egységet lét-
rehozza. Az IBM-PLI napi rendszerességgel, számos sajtóorgánumból gyűjti a 
beruházási projektekre vonatkozó vállalati bejelentéseket, amelyek tartalma aztán 
bekerül az adatbázisba. Egyrészt a zöldmezős, másrészt a bővítő beruházásokat 
regisztrálják; ez utóbbiak esetében a már folyamatban lévő tevékenységet fejlesz-
ti tovább a cég ugyanazon a telephelyen, új munkahelyek létrehozása mellett. Az 
IBM-PLI azokat a projekteket nem veszi figyelembe, amelynél csupán tőkeberu-
házás történik, de a munkahelyek száma nem növekszik. A zöldmezős és a bővítő 
beruházások mellett harmadik típusként az ún. co-location projekteket követik nyo-
mon, ahol a beruházás egy meglévő telephelyen folytatandó újfajta tevékenység 
beindítására irányul.

Az elemzésben nem szerepelnek a vállalati összeolvadások és felvásárlások, 
részvényfelvásárlások, illetve privatizációs tranzakciók, mivel azok nem eredmé-
nyeznek közvetlenül és azonnal új munkahelyeket vagy valódi új működést a másik 
országban. Azok a vegyesvállalatok és partnerségi megállapodások, amelyekben 
a külföldi befektető birtokolja a részvények többségét, csak abban az esetben ke-
rülnek be az adatbázisba, ha közvetlenül is munkahelyteremtéssel, illetve fizikai 
működési egység létrehozásával járnak.

A projektek hozzáadott értékének elemzésével az IBM-PLI azt is megkísérli ki-
mutatni, hogy az adott beruházás a pénzügyi szempontokon túl mennyire hasznos 
a helyi gazdaság számára. Ez a megközelítés kiegészíti a projektek „hagyományos” 
értékelését, amely a beruházási volument és a munkahelyteremtést veszi alapul. 
Az IBM-PLI által a projekt hozzáadott értékének mérésére alkalmazott módszer-
tan olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint az iparági hozzáadott érték és a 
termelékenység, a szektorra jellemző tudásintenzitás, a létrejövő munkahelyekhez 
kapcsolódó bérszínvonal és képzettség. Ezek a tényezők alkalmasak arra, hogy je-
lezzék, a projekt mennyire értékes a helyi gazdaság fejlődése szempontjából.

Az FDI-folyamatok elemzésére és az egyes országok teljesítményének az 
összehasonlítására szintén alkalmas az Ernst & Young (EY) tanácsadó cég által 
2017 májusában készített „European Attractiveness Survey”. E tanulmány az EY 
saját fejlesztésű adatbázisára épít, amely az új létesítmények és új munkahe-
lyek létrehozásával járó, Európában megvalósuló FDI-projekteket követi nyomon. 
Az adatbázisba nem kerülnek be többek között a vegyesvállalatok létrehozásá-
ra irányuló projektek, a vállalati összeolvadások és felvásárlások, a portfolió- és 

https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/gltr2016/
http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-attractiveness-survey-europe-may-2017
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ingatlanberuházások, illetve a gyártási eszközök cseréjére irányuló beruházások. 
A projektek bekerülése a hivatalos vállalati bejelentések alapján történik, a teremtett 
munkahelyek számával, illetve – ahol az meghatározható – a beruházási volumen-
nel. Az EY elemzői napi szinten több mint tízezer hírforrást követnek figyelemmel, 
és az adatok ellenőrzése és pontosítása érdekében az érintett cégek legalább 70 
százalékával közvetlenül is felveszik a kapcsolatot.

A Financial Times szintén rendelkezik olyan saját szolgáltatással, illetve adat-
bázissal, amely a határokon átnyúló tőkemozgásokat vizsgálja. Az fDiMarkets 
online adatbázisba olyan tőkeberuházásokról gyűjtenek információt, amelyek új 
létesítmények létrehozására vagy meglévők bővítésére irányulnak, és emellett új 
munkahelyeket teremtenek. A projektek méretét illetően nem határoztak meg mini-
mális küszöbértéket. Vegyesvállalatok létrehozására irányuló projektek csak abban 
az esetben szerepelnek az adatbázisban, ha fizikailag is létező, új működési egysé-
get hoznak létre; vállalati összeolvadások és felvásárlások nem kerülnek be.

A projektek kapcsán információként a befektetési volumen, valamint a létreho-
zott munkahelyek száma jelenik meg az adatbázisban. Az adatgyűjtés valamennyi 
országra és gazdasági szektorra kiterjed. Az iparágak esetében saját osztályozá-
si rendszert használnak, illetve a North American Industry Classification System 
(NAICS) klasszifikációját alkalmazzák. A bejelentésekről többek között a média, 
belső hírforrások, iparági szövetségek, illetve befektetési ügynökségek révén tá-
jékozódnak, de piackutató cégektől is vásárolnak adatbázisokat. Az azonosított 
projektet több hírforrás alapján is ellenőrzik, melynek során a vállalatoktól szerzett 
értesüléseket részesítik előnyben. Az összegyűjtött információkat napi hírlevelek, 
online frissítések, illetve rendszeresen megjelentetett elemzések révén teszik közzé.

Mivel a vállalatok nem minden esetben hozzák nyilvánosságra a beruházási vo-
lumenre és a munkahelyteremtésre vonatkozó információkat, az fDiMarkets elemzői 
egy saját fejlesztésű, ökonometriai modellt alkalmaznak, amelynek segítségével a 
hiányzó adatokra vonatkozóan becsült értékeket közölnek. A felhasználók számára 
ugyanakkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket a becsléseket kiszűrjék.

következtetések

Az eddigiekben részletezett módszertani kérdéseknek az ad jelentőséget, hogy 
az FDI–statisztikákat az elemzőktől kezdve a politikusokig sokan használják 
arra, hogy képet adjanak, illetve kapjanak az országok, régiók és városok ver-

senyképességéről, a gazdaságfejlesztési stratégiák eredményességéről. Ahogyan a 
fentiekből látszik, erre nem minden olyan adatforrás alkalmas teljes körűen, amely 
a külföldi közvetlen tőkebefektetésekről közöl információt. A hagyományos, fizetési 
mérlegen alapuló statisztikák mellett célszerű azokat az elemzéseket is vizsgálni, 
amelyek olyan konkrét beruházási projekteken alapulnak, ahol egyértelmű és kimu-
tatható döntés született valamelyik helyszín javára.

https://www.fdimarkets.com/
https://www.census.gov/eos/www/naics/2017NAICS/2017_NAICS_Manual.pdf
https://www.census.gov/eos/www/naics/2017NAICS/2017_NAICS_Manual.pdf


E-2017/13.

 FDI-statisztikák és a versenyképesség mérésének... dilemmái 9

1. táblázat
Az elemzésben szereplő FDI-statisztikák fókusza és alkalmazhatósága

World 
Investment 

Report 
(UNCTAD)*

Global 
Location 
Trends 

(IBM-PLI)

European 
Attractiveness 

Survey 
(Ernst & Young)

fDiMarkets 
(Financial 

Times)

FDI-fókusz
Zöldmezős beruházás igen igen igen igen
Bővítő beruházás igen igen igen igen
Összeolvadás és 
felvásárlás igen nem/igen** nem/igen** nem

Átfolyó tőke igen nem nem nem
Vegyesvállalat igen nem/igen** nem/igen** nem
Portfólióberuházások igen nem nem nem
Alkalmazhatóság
Összesített adatok igen nem nem nem
Projektszemlélet nem igen igen igen
Helyi gazdasági hatás 
mérése nem igen igen igen

Részletes iparági 
lebontás lehetősége korlátozottan igen igen igen

A helyszín tőkevonzó 
képességének/
teljesítményének 
mérése

korlátozottan igen igen igen

A beruházási projekt 
hozzáadott értékének 
mérése

nem igen nem nem

Forrás: saját szerkesztés.
* Az adatok forrása: MNB.
** A projekt abban az esetben kerül be az adatbázisba, amennyiben közvetlen munkahelyterem-

téssel, illetve fizikai működési egység létrehozásával jár.

A hazai külügyi és külgazdasági vezetés kinyilvánított célja, hogy Magyarország 
ideális kutatás-fejlesztési helyszínné váljon, illetve a legvonzóbb és legkedvezőbb 
befektetési környezetet kínálja Európában. Ehhez szükséges, hogy a vállalatok 
ne csak a termelés és gyártás, hanem a fejlesztés kapcsán is Magyarországban 
gondolkozzanak, vagyis a „Made in Hungary” mellett az „Invented in Hungary” is 
megjelenjen. E célkitűzés megvalósításához olyan beruházási projektek elnyerése 
szükséges, amelyek magasabb hozzáadott értékű tevékenység megvalósítását 
célozzák. Konkrétumokra lefordítva ez tudásintenzív iparágakat, fejlett technoló-
giájú gyártást, komplex tevékenységet végző szolgáltató központokat, kutatást és 
fejlesztést jelent. Ezeknek a projekteknek a „bevonzása” jelentheti a legnagyobb 
előrelépést hazánknak a fejlett országokhoz történő felzárkózásában.

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-autoipar-25-eves-sikertortenetet-irt-magyarorszagon
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/az-autoipar-25-eves-sikertortenetet-irt-magyarorszagon
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Az FDI-adatok alkalmazhatósága tekintetében fontos annak a mérése, hogy hol 
tart az ország az imént említett célkitűzés megvalósításában. Ezért a hazai dön-
téshozók számára olyan elemzések jelentik az igazán hasznos támpontot, amelyek 
a megvalósuló projekteknek a helyi gazdaság szempontjából megnyilvánuló 
hozzáadott értékét, hasznosságát is mérik. Ezek a statisztikák nem csupán arra 
alkalmasak, hogy Magyarországnak a globális termelési értékláncban betöltött he-
lyét mutassák meg, hanem a versenytársaink erőfeszítéseinek eredményességéről 
is képet adnak. Ezenfelül kiderül belőlük, hogy melyek azok az országok, amelyekre 
a „best practice” szempontjából figyelni érdemes.

A statisztikák fontosságának hangsúlyozásán túl pedig meg kell jegyezni, hogy 
az ország versenyképességéről a leghasznosabb visszajelzést maguk a beruhá-
zóként jelen levő vállalatok adják. Az FDI-projekteket megvalósító cégektől érkező 
közvetlen visszacsatolások, illetve a velük folytatott együttműködés során szerzett 
tapasztalatok jelentik a legjobb támpontot a döntéshozók számára, amikor arról 
van szó, hogy milyen lépések szükségesek az ország tőkevonzó képességének nö-
velése és versenyképességének javítása érdekében.




