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Összefoglalás: A koronavírus okozta válság a globális és regionális ellátási láncok 
több olyan változási folyamatát is felgyorsíthatja, amely már a járvány kitörése előtt 
megkezdődött. A váratlan zavarokhoz való alkalmazkodás képességét erősíthetik 
az Ipar 4.0-hoz köthető megoldások. Az új technológiák nagymértékben javítják a 
teljes ellátási lánc átláthatóságát, és ellenállóbbá teszik a vállalati termelést a nem 
várt problémákkal szemben. A digitális ellátási hálózat és más, hasonló koncepci-
ók azt vetítik előre, hogy az adatvezérelt globális gazdaság kialakulása folytatódni 
fog. A legutóbbi, 2009-es gazdasági válságot követően a globális FDI-áramlások 
tartósan visszaestek, elsősorban a kormányok költségvetési problémái és az azok-
ból fakadó bizonytalanság miatt. Az egyes iparágak várhatóan eltérő sebességgel 
fognak kilábalni a válságból; a szakemberek a járvány visszahúzódását követően az 
élettudományoktól, a technológiai szektortól, a logisztikától és a high-tech gyártás-
tól várják leginkább az új FDI-projekteket. A krízist követő időszak alkalmat nyújt a 
fenntartható FDI-stratégia felé való elmozdulásra is, amely a hangsúlyt a „válságál-
lóbb” iparágakra helyezi.

Kulcsszavak: ellátási lánc, külföldi közvetlen tőkeberuházás, beruházásösztönzés, 
digitális gazdaság

Abstract: The coronavirus crisis may speed up several dynamics of global and 
regional supply chains that have already started prior to pandemic. Solutions related 
to Industry 4.0 can enhance resilience and flexibility. Novel technologies improve the 
visibility of the entire supply chain and make corporate manufacturing more resilient 
to unexpected disruptions. Digital supply network and similar concepts predict that 
the emergence of the data-driven global economy will proceed. Following the latest 
economic crisis in 2009, global FDI flows fell back permanently, primarily due to 
fiscal problems of governments and related uncertainties. There will be differences 
in the speed of recovery of individual industries, site selection experts expect life 
sciences, tech industry, logistics and advanced manufacturing to be the hottest 
sectors in terms of FDI once the crisis subsides. The post-crisis period provides an 
opportunity to move towards a sustainable FDI-strategy that focuses on industries 
being more recession-proof.

Keywords: supply chain, foreign direct investment, investment promotion, digital 
economy

BEVEZETÉS

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference 
on Trade and Development, UNCTAD) rendszeresen közöl a közvetlen külföldi 
tőkeberuházásokra (FDI) vonatkozó statisztikákat, előrejelzéseket. A szerve-

zet a koronavírus-járvány várható hatásaival foglalkozó első, 2020. március 8-án 
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kiadott prognózisában a globális FDI-áramlások terén a korábbi várakozásokhoz 
képest 5–15 százalékos visszaesésre számított. Nem egészen három héttel később, 
március 27-én azonban már 30–40 százalékos csökkenést jósolt 2020–2021-re 
vonatkozóan. Az egyes gazdasági szektorok közül várhatóan az energiaiparban, a 
légi közlekedésben, valamint a gépjárműiparban lesz a legnagyobb visszaesés.

Az UNCTAD előrejelzései kapcsán két dolgot érdemes kiemelni. Jellemzően a 
szervezet által közzétett számokat tekintik a globális tőkeáramlásokra vonatkozó 
„hivatalos” adatoknak, ugyanakkor ezek a statisztikák több olyan torzító tényezőt 
is tartalmaznak, amelyek következtében csak korlátozottan alkalmasak egyes or-
szágok és régiók valós tőkevonzó képességének a megállapítására, és így nem 
feltétlenül jelentenek segítséget a nemzeti befektetésösztönzési stratégiák megal-
kotásához. Az UNCTAD két, időben egymáshoz viszonylag közeli előrejelzése közti 
hatalmas különbség pedig rámutat egy másik fontos tényezőre: arra, hogy a járvány 
idején a kilátások rövid idő alatt drasztikusan meg tudnak változni. Így bármifé-
le közép- vagy hosszú távú következtetés levonását csak megfelelő fenntartások 
mellett szabad megtenni, hangsúlyozva, hogy a világjárvány következményeivel 
egyelőre senki sincs teljesen tisztában. Azonban már most is levonhatók bizonyos 
tanulságok, és felvázolhatók olyan folyamatok, amelyek hasznos támpontot kínál-
nak a külgazdasági döntéshozók számára.

A koronavírusnak a világgazdasági viszonyokra gyakorolt hatásai közül az elem-
zés egyrészt azt vizsgálja, hogy a járvány milyen változásokat indít el vagy erősít 
fel az ellátási láncok terén, másrészt górcső alá veszi az FDI-áramlásokat és a 
beruházásösztönzést érintő következményeket.

ELLÁTÁSI LÁNCOK A JÁRVÁNY ELŐTT ÉS UTÁN

Az Institute for Supply Management (ISM) 2020. február 22. és március 5. 
között végzett felmérése szerint a koronavírus-járvány hatására az amerikai 
vállalatok közel 75 százaléka tapasztalt problémát az ellátási láncában. 

A 628 megkérdezett vállalati beszerzési szakember 44 százalékának pedig nem volt 
konkrét terve arra, hogy hogyan kezelje az ellátási láncok Kínából kiinduló zavarait.

A helyzet értékeléséhez első lépésként érdemes röviden áttekinteni azokat 
a folyamatokat, amelyek a globális és regionális ellátási láncokat, illetve az FDI-
áramlásokat a járvány kitörése előtti időszakban jellemezték. Ennek kapcsán 
elmondható, hogy a vállalati értékteremtés az Ipar 4.0 folyamatainak hatására 
drasztikus változáson ment és megy keresztül: a hangsúly a gyártási tevékenység-
nek a végső felhasználókhoz földrajzilag közelebb történő elhelyezése felé tolódott 
el, ami több kisebb beruházási projektet eredményez, a nagyméretű gyártóprojektek 
száma pedig csökkent. A lineáris vagy piramisszerű értékláncok kora már a járvány 
kitörése előtt a végéhez közeledett, a vállalatok egyre inkább értékteremtési öko-
szisztémák kialakítására törekedtek. A beruházási helyszín kiválasztásakor pedig 
elsősorban olyanokat kezdtek előnyben részesíteni, amelyek nem egy adott iparágban 

https://www.instituteforsupplymanagement.org/index.cfm?SSO=1
https://www.supplychaindive.com/news/44-of-supply-chain-pros-have-no-plan-for-china-supply-disruption/573899/
https://www.supplychaindive.com/news/44-of-supply-chain-pros-have-no-plan-for-china-supply-disruption/573899/


E-2020/49.

5

KKI
E L E M Z É S E K

 Felgyorsuló változások 

kimagaslóan jók, hanem több funkció és iparági szegmens kombinációjában erő-
sek. A mind összetettebb ellátási láncok mellett egyre komplexebb kérdéssé vált, hogy 
az egyes országok, régiók mit tudnak hozzátenni a vállalatok értékteremtéséhez.

Röviden tehát így vázolhatók azok a változások, amelyek a globális és regio-
nális értékláncokat és a vállalatok beruházási helyszínválasztását jellemezték a 
pandémia kitörésekor. Adódik a kérdés, hogy vajon a koronavírus-járvány ezeket a 
folyamatokat hogyan befolyásolja. A Deloitte által a témában készített elemzés sze-
rint a COVID-19 egy dologra már biztosan rámutatott, mégpedig számos vállalati 
ellátási lánc sebezhetőségére – különösen azokéra, amelyek nagyban függenek a 
Kínából érkező nyersanyagoktól vagy termékektől. A Fortune Global 500-as listá-
ján 200 olyan cég található, amely jelen van Vuhanban. A szám elgondolkodtató, 
még akkor is, ha nyilván számos kínai tulajdonú vállalat is szerepel közöttük. Min-
denesetre tény, hogy az ellátási láncok kialakítását az elmúlt évtizedekben vezérlő 
költségcsökkentési megfontolások megszüntették azt a rugalmasságot, amely a 
váratlan események és zavarok kezeléséhez szükséges.

A PwC április 6. és 8. között 300 vállalati pénzügyi vezetőt kérdezett meg a jár-
ványnak az ellátási láncokra gyakorolt hatásáról. A felmérés résztvevői szerint e 
tekintetben még a COVID-19 legyőzése után is sokáig nagyobb szerepet fog kapni a 
beszállítók pénzügyi helyzetének és diverzifikációjának az értékelése.

1. ábra
A digitális ellátási hálózat

A Deloitte említett elemzése szerint a megoldást az ellátási láncokra vonatkozó 
új technológiák jelenthetik, amelyek nagymértékben javítják a teljes láncolat átlát-
hatóságát, és ellenállóbbá teszik a vállalatokat a sokkokkal szemben. Az előre nem 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html
https://www.supplychaindive.com/news/coronavirus-pwc-supplier-scrutiny/575936/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/digital-supply-networks.html
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látható helyzetekre történő felkészülés megköveteli, hogy a vállalatok Tier 2 szinten 
és azon túl is átlássák a beszállítóik állapotát, hogy szükség esetén legyen idejük a 
Tier 1-es beszállítóikkal alternatív tervet kidolgozni. Az olyan technológiák és meg-
oldások alkalmazása révén, mint a mesterséges intelligencia, a robotizáció vagy az 
5G, a hagyományos, lineáris ellátási lánc digitális ellátási hálózattá (digital supply 
network, DSN) alakul. A hálózatot mátrixszerű felépítés jellemzi, ami lehetővé teszi 
a vállalatoknak, hogy az őket körülvevő ellátási ökoszisztéma bármely szereplőjével 
adatot és információt cserélhessenek. A DSN révén a piaci változásokkal és bár-
mely váratlan eseménnyel kapcsolatos információ gyorsabban és hatékonyabban 
jut el a vállalathoz, ami jelentősen növeli az alkalmazkodóképességét a jelenlegi 
járványhoz hasonló váratlan helyzetek esetén.

A COVID-19 hatásaira rámutató KPMG-tanulmány pedig olyan „mikro ellátási 
láncok” kialakulására számít, amelyeket a felhasználási helyhez közeli gyártás és 
a rugalmas szerződések jellemeznek. A modell erősítené a decentralizált jelleget, 
valamint a termelés, a gyártási volumen és a szállítás megváltoztatását, illetve új 
termékek bevezetését rövid idő alatt lehetővé tevő képességet. E „mikro ellátási lán-
cok” a járványokon kívül a makrogazdasági zavarokkal szemben is ellenállóbbak 
lennének.

A három világhírű tanácsadócég várakozásai alapján megállapítható, hogy to-
vábbra is folytatódni fog a vállalati értékteremtés modelljének az átalakulása, amely 
már a járvány kitörése előtt megkezdődött. A „mikro ellátási lánc” modellje egybe-
cseng a járvány előtti tendenciával, miszerint a végső felhasználókhoz földrajzilag 
közelebb elhelyezkedő gyártási tevékenység felé tolódik el a hangsúly. A DSN pedig 
egyértelműen növelni fogja az Ipar 4.0-hoz kapcsolható megoldások iránti igényt. 
Ezt támasztja alá a Boston Consulting Group 2016-os tanulmánya is, amely szerint 
a digitális ellátási lánc technológiáit alkalmazó cégek 25 százalékkal gyorsabban 
tudnak reagálni a piaci változásokra, mint azok a társaik, amelyek lemaradtak a 
digitalizáció terén. Mivel pedig a COVID-19 következtében látványosan előtérbe ke-
rült az előre nem látható zavarokhoz való gyors alkalmazkodás szükségessége, a 
legújabb ipari forradalom várhatóan nem fog megtorpanni a járványt követően sem.

Az automatizálás azonban nem szüntet meg minden olyan kockázatot, amelyet 
egy, a jelenlegi járványhoz hasonló esemény előidézhet. Továbbra is szükség van 
munkatársakra is az üzemekben, hiszen még egy okosgyárat sem lehet teljesen 
home office-ból működtetni. Alapanyagok pedig még akkor is kellenek, ha sok al-
katrészt 3D-s nyomtatással állítanak is elő. A COVID-19 rámutatott arra, hogy nem 
csupán az jelent kockázatot, ha a vállalatok egyetlen beszállító cégtől szerzik be a 
nyersanyagokat és az alkatrészeket, hanem az is, ha egyetlen országból teszik ezt.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/03/beyond-this-challenge.pdf
https://www.bcg.com/publications/2016/three-paths-to-advantage-with-digital-supply-chains.aspx
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FDI-ÁRAMLÁSOK ÉS BERUHÁZÁSÖSZTÖNZÉS

Az IBM – Plant Location International (IBM–PLI) az IBM Global Business 
Services-nek a beruházási helyszínek értékelésére és kiválasztására sza-
kosodott tanácsadó szervezete. A hagyományos FDI-adatok korlátozott 

alkalmazhatóságát felismerve az IBM–PLI 2002-ben kezdte meg a „Global Location 
Trends” nevű adatbázis kialakítását, amely révén folyamatosan nyomon követi azo-
kat a hivatalos vállalati bejelentéseket, amelyek egy-egy új tevékenységnek a cég 
központjától eltérő helyszínen történő kialakításáról szólnak. Az IBM–PLI statisz-
tikái ezért az UNCTAD adatainál alkalmasabbak egyes országok és régiók valós 
tőkevonzó képességének a megállapítására, s így nagyobb segítséget nyújthatnak 
nemzeti befektetésösztönzési stratégiák megalkotásához. Bár az összehasonlítás-
nak nyilvánvalóan vannak korlátjai, érdemes áttekinteni, hogy az IBM–PLI statisztikái 
szerint hogyan alakultak az FDI-áramlások a 2007–2008-as világméretű pénzügyi 
válság idején, illetve az azt követő években (2. ábra).

2. ábra
Az FDI-projektek és az általuk teremtett új munkahelyek száma világszinten

a 2007–2008-as válság előtt és után

Az FDI-projektek által teremtett új munkahelyek száma 2008-ban az előző évi-
hez képest 25 százalékkal esett vissza, 2009-ben pedig újabb 20 százalékos volt 
a csökkenés. A fogyasztás visszaesése következtében a vállalatok számára már 
nem a piaci hozzáférés volt a beruházások fő mozgatórugója, hanem a költségek 
csökkentése. A pénzügyi válság visszavetette a hitelezést, így a vállalkozások ne-
hezebben tudták finanszírozni a beruházási projektjeiket. Mindez hatással volt arra, 
hogy hová vitték az új beruházásaikat, és milyen projekteket indítottak el. A folyamat 

https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/strategy/pli.html
https://www.ibm.com/downloads/cas/4X87POQZ
https://www.areadevelopment.com/StudiesResearchPapers/10-13-09/IBM-global-location-trends.shtml
https://www.slideshare.net/vpopovici/2010-global-location-trends-report
https://www.slideshare.net/vpopovici/2010-global-location-trends-report
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egyrészt a nagy és fejlett gazdaságok számára volt előnyös, mivel számos vállalat 
olyan országban vonta össze a tevékenységét, ahol már régóta jelen volt. Másrészt 
a költségcsökkentési megfontolások miatt több újonnan feltörekvő gazdaság is 
előtérbe került – a korábbi népszerű, olcsóbb beruházási helyszínek rovására.

2009 második félévében már érzékelhető volt, hogy a vállalatok újra elővették 
a beruházási terveiket, és hozzáláttak a megvalósításukhoz. Mindez megalapoz-
ta a 2010-es év „visszatérését”: a nagyszabású projektek újraindulásával az FDI 
által teremtett munkahelyek száma nagyjából 25 százalékkal nőtt. A beruházási 
kedv visszatérése együtt járt azzal, hogy a vállalatok úgy igyekeztek átgondolni az 
ellátási láncaikat és a működési modelljüket, hogy a költségelőnyöket és a szakem-
ber-utánpótláshoz történő hozzáférést globális szinten kihasználhassák. 2011-ben 
ugyanakkor megtorpant a válságból való kilábalás, visszaesés következett be, és 
amint az a 2. ábrán látható, a globális FDI-áramlások még 2014-ben sem érték el a 
válság előtti szintet. Ennek okai elsősorban a kormányok költségvetési problémáira 
és adósságaira, illetve az azokból fakadó bizonytalanságra és megszorításokra ve-
zethetők vissza.

A legutóbbi pénzügyi és gazdasági világválság idején a fogadó országok nem 
csupán azért küzdöttek, hogy új projekteket nyerjenek el, hanem azért is, hogy 
megtartsák a meglévő beruházóikat. A hazai befektetésösztönzési ügynökségek 
feladata így a koronavírus-járvány idején is elsősorban az, hogy az after care te-
vékenységük részeként fenntartsák a kapcsolatot a legfontosabb beruházókkal, 
feltérképezzék, hogy milyen hatással van azok magyarországi tevékenységére a 
válság, illetve becsatornázzák a gazdaság „újraindítására” vonatkozó javaslataikat, 
véleményüket. Esetenként arra is szükség lehet, hogy támogassák egyes cégek-
nek az olyan termékek gyártására történő átállását, amelyekre a védekezéshez van 
szükség. Az Invest India például autóipari cégekkel tárgyalt arról, hogyan tudná-
nak átállni lélegeztetőgépek gyártásra. A nemzeti befektetési ügynökségek között 
világszinten etalonnak számító IDA Ireland pedig a honlapján nyújt naprakész infor-
mációt az ügyfeleinek azokról az intézkedésekről, amelyekkel az ír kormány segíti a 
vállalkozásokat a válság leküzdésében. Az ügynökség hangsúlyozza, hogy „virtuáli-
san” továbbra is nyitva áll az ügyfelei előtt.

Az UNCTAD 2009-es tanulmánya azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti befek-
tetésösztönzési ügynökségeknek válság idején a politikaalakítás révén még inkább 
részt kell venniük a befektetési környezet javításában. Az erőfeszítéseiket egyszer-
re kell összpontosítaniuk a válság okozta rövid távú vállalati problémák kezelésére, 
valamint az adott országnak mint beruházási helyszínnek a hosszú távú verseny-
képességének a javítására. Mivel a válság nem egyenlő arányban érinti az egyes 
iparágakat, az ügynökségeknek a gazdasági szektorok kilátásait figyelembe véve 
célszerű foglalkozniuk a befektetőkkel.

A Financial Times szintén rendelkezik olyan saját szolgáltatással, illetve adatbá-
zissal, amely a határokon átnyúló tőkemozgásokat vizsgálja. Az fDi Markets online 
adatbázis olyan tőkeberuházásokról gyűjt információt, amelyek új létesítmények 
létrehozására vagy meglévők bővítésére irányulnak, és új munkahelyeket hoznak 
létre. Az adatbázis üzemeltetőinek a becslése szerint a zöldmezős beruházások 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471844/1/Poulsen_Poulsen and Hufbauer_extracted.pdf
https://www.fdiintelligence.com/article/77166
https://www.idaireland.com/how-we-help/covid19-support-and-updates
https://unctad.org/en/Docs/diaeia20093_en.pdf
https://www.fdimarkets.com/
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 Felgyorsuló változások 

2020-ban és 2021-ben 40 százalékkal esnek vissza, és 2019 második félévéhez 
képest jelenleg 25 százalékkal kevesebb vállalat tervez új közvetlen tőkeberuhá-
zást külföldön. A két érték közti eltérés arra utalhat, hogy a következő időszakban 
a bővítő beruházások terén kisebb visszaesés várható, mint a zöldmezős projektek 
esetében.

A nemzeti beruházásösztönzés szempontjából fontos, hogy egyes iparágak el-
térő sebességgel fognak kilábalni a válságból. Abból kiindulva, hogy a gazdaság és 
az ellátási láncok digitalizációja nem fog megtorpanni, a leggyorsabban regene-
rálódó iparágak egyike feltehetően a technológiai szektor lesz. Erre utalt a Google 
volt ügyvezető igazgatója is, aki szerint a járványt követően a nagy techcégek még 
erősebbek lesznek. Véleményét alátámasztja, hogy a válság ellenére a Google, az 
Amazon és az Apple mérnököket, adattudósokat és tervezőket vesz fel. A Facebook 
szintén bejelentette, hogy ez év végéig tízezer új munkatársat kíván alkalmazni.

Az amerikai Site Selectors Guild nevű szervezet felmérést végzett a vállalatok 
beruházási helyszínválasztását segítő tanácsadók körében. A legtöbb megkérde-
zett szerint a válság csillapodását követően új beruházási projektek elsősorban a 
biotechnológia és az élettudományok terén várhatók, a második helyre a szállítmá-
nyozás és a logisztika került. Ezen ágazatokat a high-tech gyártás, a szoftver- és 
IT-szolgáltatás, valamint az élelmiszeripar követi. A felsoroláshoz érdemes még hoz-
zátenni a megújuló energiát, mert annak a jelentősége a válság ellenére is minden 
bizonnyal tovább növekszik majd. A Site Selectors Guild felmérése nyomán kialakult 
listából látványosan hiányzik az autóipar, a magyar gazdaság és beruházásösztönzés 
kulcsfontosságú szektora. Nem véletlen, hogy a válaszadók úgy vélik, hogy az nem 
tartozik a válság után várhatóan a legnagyobb FDI-potenciállal bíró iparágak közé, 
mivel az Európai Autógyártók Szövetségének vezérigazgatója szerint a szektor az 
eddigi legnagyobb válságát éli. A koronavírus-járvány a krízisnek csupán az egyik 
dimenziója, ám a Donald Trump elnök által kezdett kereskedelmi háborúk hatása, 
illetve az elektromobilitásra történő átállás szintén korábban nem látott kihívások 
elé állítja a szektort.

KONKLÚZIÓK

A fentiek alapján elmondható, hogy a COVID-19 hatására a következő idő-
szakban előtérbe fog kerülni minden olyan tényező, amely az ellátási láncok 
ellenálló képességét és rugalmasságát erősítheti. A járvány kitörését megelő-

zően már számos olyan, az ipari termelést és az ellátási láncokat átalakító folyamat 
zajlott a világgazdaságban, amelyet a jelenlegi válság erősíteni és gyorsítani fog. 
Közülük az egyik nagy valószínűséggel a távmunka terjedésének a felgyorsulása 
lesz. A másik felgyorsulni látszó termelési-technológiai változás egész biztosan 
a munkahelyek erősödő automatizációja, robotizációja. Az adatvezérelt globális 
gazdaság kialakulása tehát nem fog megtorpanni, mivel az új technológiáknak 
köszönhetően a vállalatok gyorsabban jutnak információhoz a beszállítóik állapo-
táról, így rugalmasabban tudnak reagálni az ellátási láncban keletkező esetleges 

https://www.fdiintelligence.com/article/77202
https://fortune.com/2020/04/07/google-eric-schmidt-coronavirus-big-tech-covid-19-prediction/
https://fortune.com/2020/04/07/google-eric-schmidt-coronavirus-big-tech-covid-19-prediction/
https://www.businessinsider.com/tech-giants-hiring-job-openings-coronavirus-apple-google-amazon-facebook-2020-4
https://www.businessinsider.com/tech-giants-hiring-job-openings-coronavirus-apple-google-amazon-facebook-2020-4
https://www.cnbc.com/2020/04/02/sandberg-facebook-to-add-10000-new-workers-by-end-of-2020.html
https://www.cnbc.com/2020/04/02/sandberg-facebook-to-add-10000-new-workers-by-end-of-2020.html
https://siteselectorsguild.com/
https://www.fdiintelligence.com/article/77532
https://www.acea.be/press-releases/article/coronavirus-eu-auto-industry-faces-unprecedented-crisis
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zavarokra. A vállalatok minden olyan megoldásra nyitottak lesznek, amelyek segítik 
felkészülni őket a váratlan helyzetekre. A 2007–2008-as pénzügyi válságot köve-
tően a beruházási kedv visszatérése együtt járt azzal, hogy a vállalatok igyekeztek 
átgondolni az ellátási láncaikat és a működési modelljüket – a koronavírus-járványt 
követően várhatóan ez még inkább így lesz.

Kína már a járvány kitörését megelőzően kezdte elveszíteni a „világ gyáraként” 
játszott szerepét, amelynek hátterében a növekvő termelési költségek, az Amerikai 
Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború, illetve a szomszédos Délkelet-
Ázsia által kínált, a kínaiakénál egyre versenyképesebb alternatívát jelentő gyártási 
helyszínek állnak. A jelenlegi krízis felgyorsítja ezt a folyamatot. Ez nem jelenti azt, 
hogy a multinacionális vállalatok tömegesen építik majd le a Kínában folytatott ter-
melésüket, hiszen az ország belső piaca olyan vonzerőt jelent, amely miatt érdemes 
fenntartani az ottani gyártást. A végső felhasználókhoz közelebb helyezett gyártási 
tevékenység már a járványt megelőzően egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vállalati 
beruházási döntések során, ami szintén azt támasztja alá, hogy Kína nem fog „ki-
ürülni”. Az új helyszínek megválasztásakor azonban már minden bizonnyal erősödő 
szempont lesz az ellátási lánc rövidítése, ami újfajta lehetőségeket hozhat a nyugat-
európai piacokhoz közeli országoknak, köztük Magyarországnak is.

A válság lehetőséget kínál arra is, hogy az egyes országok újragondolják az 
FDI-stratégiájukat. Egyrészt nyilván felértékelődik minden egyes munkahely, ami a 
hazai beruházásösztönzés esetében – a magyarországi munkaerőpiacon kialakult 
helyzetnek köszönhetően – az elmúlt évben már nem volt kiemelt célkitűzés. A jár-
ványt követő időszak alkalmat nyújt a fenntartható FDI-stratégia, a „válságállóbb” 
iparágak felé való elmozdulásra is. Fontos, hogy a nemzeti befektetésösztönzési 
ügynökségek már a válság lecsengése előtt újfajta üzenetekkel tudják bemutatni, 
hogy az országuk hogyan tud majd hozzájárulni a vállalati értékteremtéshez a meg-
változott világban. Ebben egyre nagyobb szerepet kaphatnak az online tanácsadói 
megoldások, amelyek révén az ügynökségek gyorsabban és személyes érintkezés 
nélkül tudnak szolgáltatást nyújtani az ügyfeleik számára.

A legutóbbi globális gazdasági válságot követő FDI-trendek alapján a mostani 
krízis utáni időszak kulcskérdése várhatóan az lesz, hogy az egyes országok meny-
nyire képesek stabil makrogazdasági hátteret teremteni, hiszen ez a tényező minden 
bizonnyal felértékelődik a beruházási projektek helyszínének a kiválasztásánál.

A nagyvállalatok vezetői a jelenlegi helyzeten túlra tekintenek, és már most 
igyekeznek megerősíteni a későbbi versenyképességüket. Ez különösen igaz azon 
országok esetében, amelyek már túljutottak a járvány kezdeti szakaszán, vagy vi-
szonylag hatékonyan kezelik azt. A nemzeti befektetésösztönzési ügynökségeknek 
sürgősen el kell kezdeniük ezekre az országokra, illetve a járványt követően várha-
tóan gyorsan regenerálódó iparágakra összpontosítaniuk, és elő kell készíteniük a 
befektetői látogatásokat, hogy azokra gyorsan sort lehessen keríteni, ha majd az 
üzletemberek újra repülőre ülhetnek.


