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A gigantikus Svájc
INTERJÚ DR. BÉRES ISTVÁNNAL,
A SVÁJCI-MAGYAR KERESKEDELMI KAMARA ELNÖKÉVEL

Svájc területe kevesebb, mint fele Magyarországénak, lakosságának 30 százaléka bevándorló. Ez a kis és színes ország mára mégis az egyik legbefolyásosabb európai
¤¤ȱæĴȱȱ¤ǯȱȱǯȱ·ȱ ¤ǰȱȱ¤Ȭ¢ȱ ȱ ȱ
ã·ȱ·£ÇĴȱøàȱ£ȱȱûǰȱ¢ȱȱȱ£ȱ£ȱ£¤ȱ£¤ǰȱ·ȱ¢ȱȱ·ȱ£ȱȱ£ȱÇ·¢ǯ

Ȯȱ ȱ ¤Ȭ¢ȱ ȱ ȱ øȱ ÿǯȱ ȱ
tartanak most?
– Magyarország és Svájc régi viszonyára remek példa
£ȱ¤ǰȱ£ȱæȱȱ£ȱæ¤ȱȱ£ȱ¢ûĴÿã·ǯȱ ȱ ¤ȱ ·ęȱ ·ȱ ȱ ŗşǯȱ £¤£ȱ ¤ȱ
¢£¤ǰȱ ęȱ ¤·ǯȱ Ĵȱ ¢Ĵȱ ȱ
æȱ¤ÿ¢·ǰȱ·ȱæȱæĴȱȱ£¤ȱ£ǰȱȱ·£ȱ£ûȱȱ¢ȱȱ¢ȱ£¤£ààȱǯȱȱ£¤¤ȱ¤ȱ·£ȱøȱ£àȱûȱȱ¤Ȭgyar kapcsolatok: a régi, nagy cégek önálló, saját alapításként
ÿãȱ¤ǰȱȱĴûȱȱȱȬȱ·ȱã£·¤ȱǰȱæȱȱǰȱȱȱæȱ£ǯȱ
ȱȱûǰȱÇ¢ȱȱ£ȱ·ȱǰȱȱŗşşŖȬȱ
·ȱȱǮ¢ȱ¤£¤Ȅȱæ£¤ȱ£ûǯȱ¤ȱæȱȬȱ·ȱã£·¤ȱ£ȱ£ǰȱ¢ȱã£ûȱ
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·¤¢ȱ¢£¤ȱȱǱȱȱ·ÿ¢¤¤ban a Calida, vagy a borítékgyártásban a Goessler. NapjainkȱãûûȱŘśŖȬřŖŖȱ¤ȱ·ȱÿãȱ¢£¤ǰȱ
a legkülönfélébb területeken.
Ȯȱ ¢ȱ ¤¤ȱ £ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ à£¤ȱ
£ǵ
Ȯȱ ȱ ¤ȱ ȱ ¢ûĴȱ ȱ ȱ ȱ ¤ǰȱ Ç¢ȱ £ȱ
à£ȱ ¤£¤ȱ ȱ æȱ £ȱ ȱ ¤ǯȱ ¢¤ȱ ȱ £ȱ ȱ ȱ ¢ȱ
£¢£ǯȱ æȱ¤ȱ·ûȱȱȱ¤ȱ
ǰȱ¤ȱûȱȱȱĴæȱûǯȱȱ¢ȱà£¤ȱ
£ȱ¢··ȱ£¢ȱ£àȱ£æȱ£ȱȱ
cégeknek, például a társasági adó szintje európai viszonylatban
ȱ¢ȱàǯȱ£ȱ¢ȱ£Çȱǯȱ·£-
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ȱȱ¢ȱȱǰȱȱ£¤ȱøȱ·ȱ£ǰȱ
·¤ȱ£ȱÿ£·ȱàǰȱȱ¤ȱǯȱ ȱȱȱ
£¤ȱ ·££ûǰȱ ȱ ÿã·ȱ £ȱ à·ȱ ȱ £ǰȱ
æǷȱ £ǰȱ ¢ȱ £ȱ ¤ȱ à¤ȱ ¤ȱ ȱ ǰȱ ȱ
£ȱȱ·ȱ·ǰȱ¢ȱ£ȱȱǰȱ¢ȱ
ide importálnak. Az exportálóknak nem okoz problémát. A
ãȱĴȱ£ȱ£ȱà£¤¢ȱãûȱ¢ȱ
¤£¤ȱ·ȱȱǰȱ£·ȱ£ȱãæȱ¢ǯ
Ȯȱ¢ȱȱ¤ȱà£¤ȱ£ǵ
Ȯȱ£¤ȱ¢·ȱ·àǯȱ£ȱǰȱ¢ȱ¢ȱǰȱ£ȱȱȱ·ȱ¤ǯȱ£ȱȱȱ¢ȱ
egyik napról a másikra. Svájc egy olyan szövetségi köztársaság,

¢ȱàȱ¤ǯȱ ãûûȱ¢ȱȱǰȱ¤¢ȱ¢ȱ¢£¤ǯȱĴȱȱȱ¢ȱã¤¢£ǯȱ£ȱ
£ȱ æĴȱ ȱ ¤ȱ £ȱ àȱ ȱ ã££¤Ǳȱ ¢ȱ
£ã·ǰȱ¢ȱ¤ȱ·ȱ¢ȱ¢ȱã¤¢£ȱ£ǯȱ
£ȱà£¤ȱȱȱȱ¤ȱ£ȱ¤ȱ£ȱǰȱ¤ȱ
ȱ¢ǰȱ¤ȱ·ȱ£ã·ȱàǯȱ
Ȯȱ·ȱȱ£ȱȱȱ£ȱ¢ȱàȱÿãǵ
Ȯȱȱ¤ȱàȱã£ûȱȱȱę£·ȱȱ£ã·ȱ£ȱǰȱ·ȱȱȱę£ȱ£ȱ£¤ȱ£ǰȱȱ·æȱ£¤¤ǯȱ¤ȱȱ¢ȱã·ǰȱ¤£¤ȱȱ
¢ȱàȱ£·ȱę£ȱȱ£ȱǰȱȱ¤ȱ¤sokat pedig kantonális adó formájában. Ez azért fontos, mert
Ç¢ȱȱ¢ȱȱãȱȱę£·ȱȱ¤ǯȱ
¢£¤ȱ £·ȱ ûȱ £ǰȱ ¢ȱ ȱ £ȱ

à£¤ȱ û·ǰȱ ȱ ȱ £¤¤ǯȱ ¤ȱ ££ȱ
ȱȱû£·Ǳȱȱ¢ȱ¢ȱã£ã·ȱûȱ
ȱ £ǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ¤£ȱ àǰȱ ¡àȱ ã£æȱȱȱę£ȱ¢ȱàȱ·ȱ£¤ȱȱ¤ȱ££¤ȱȱ
¢ȱǰȱã¢£ȱ·ȱȱ¤¤£ȱ¢ȱ£··£ǰȱȱã£··¢ȱÇ··ǯȱȱã£··¢ȱ¢··ȱ
ȱ ¤àȱ ȱ ǯȱ A¢ȱ ȱ ¢ȱ ã£ã·ȱ ·¢£Çȱ
¤ȱȱǰȱ¢ȱȱàę£æȱ¤¤ȱ¢ǯȱ
£ȱ ¢Ç¢ȱ ÿãȱ ¤ȱ £ȱ ǯȱ ȱ ¤ȱ ȱ
ȱ¤ȱà£¤ǰȱ¢ȱȱȱã£ãĴȱ¢ȱǰȱȱ
£¤ȱȱȱǰȱ¢ȱ¢ȱàȱ£ǯȱ£ȱ
ȱȱȱãã£ǰȱȱȱ£ȱàǯȱ£ȱȱ¢ȱ£ȱȱ·¢£Çȱȱǰȱ¢ȱàȱȱ
¢ȱàȱ£ǰȱ¢ȱ·ȱ£û·ǯȱ ȱȱ¢ȱ
·ȱãǰȱ£ȱ£ȱàã·ȱ£¤¤ǯȱȱȱ ȱ ȱ ã··ȱ ¢ǯȱ [ȱ ·æȱ ¤ȱ ¤-

ȱ·ȱȱ¤ȱã£ȱã··ȱ£ĜǯȱĴȱȱ
£·ȱû£ǰȱ¢ȱ¢ȱ··ÿȱ¢ȱȱ¤¢ǰȱȱ
¢ȱãȱ¢ȱȱǯȱȱ[£··ȱ¤ȱ£ȱ£ȱȱ
£ǰȱ¢ȱ¢··ȱ££¤¤ȱ£ȱà¤£ǰȱ
ȱà·£ȱ·ȱ£ȱ£¤¤£ǯȱ
Ȯȱ[ȱ£ȱ¢£¤ȱ·ȱȱȱ¤àǵ
Ȯȱ¢¤ȱȱȱ£ȱàȱ¤ǰȱȱȱ
£ȱĴȱãû·¢ȱã£ãĴȱȱȱæȱ·¤ȱ£ni. és ez a kormány joga. Az én véleményem az, és most nem csak
¤ȱ£ÿÇǰȱ¢ȱȱàȱ£ȱ¤·ȱȱûãȱ
·ȱ£ȱȱ£ǰȱȱ¢ȱ¤ȱà¤£ǰȱȱ¤ȱ¤ȱ¤ǯȱ£ȱ£ȱæȱǰȱȱȱ¢ȱ
egyik napról a másikra. Rövid távon nem lesz az összes adókeûææȱȱàę£æǰȱȱȱàȱȱ£ǰȱȱ£ȱà¤ǯ
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Ȯȱ ¢ȱ¤ȱȱ¤ȱ·ȱȱ¢£¤ȱ
ȱ¢£ǵ
Ȯȱ£ȱ·ȱ¢ȱǰȱ¢ȱȱ¢·ȱ ¤¤ȱ ȱ àǯȱ ȱ ¤£¤soknak és a munkavállalóknak is. A munka törvénykönyvéȱ¤£¤ȱȱ£ȱȱ£øȱ¤øȱ·ȱ£¤ǯȱ Ĵȱȱ£ǰȱ
¢ȱȱ·ûȱ£ǯȱȱ¤ȱ·ȱȱȱ¢ȱ
kalap alá venni, sem kiszakítani az összes többi magyartól.
ȱ Ĵàȱ ûǰȱ ¢ȱ ¢ȱ ¤£¤ȱ ¢ȱ ûǰȱ
¢ȱȱ£ǯȱȱ·ȱ¢ȱǰȱ·ȱȱæÇĴȱ
û£·ǰȱ ȱ ·ȱ ¡ȱ Ȭ¤ȱ £·ȱ ·ȱ ȱ £·ȱ £Ĵȱ ȱ £ȱ øȱ ¤ȱ ·ǯȱ ¢ȱ ¤ȱ
ágazat esetében, a gyógyszer-forgalmazó cégeknél, viszont
ãȱ ȱ æȱ ¢£¤ǰȱ ·ȱ ·ȱ ûãàȱ ȱ ȱ
£ȱȱ£ǯȱȱ¤àȱ·£Ĵȱ¤ȱ¢ȱ£¤ȱ·ȱ
£Çÿ·ȱ Ĵȱ ȱ ȱ ¢·ȱ ¢£æȱ ¢ȱ pasztalatról beszélni. Amikor az egyik cég megszenvedi a
válságot, a másik éppen fénykorát éli. A belföldi fogyasztás
általában visszaesik, az export viszont száguld. A jogszabá¢ȱÿÿȱàȱ¤£¤¤àȱ£ȱȱ£ǯȱ
Ȯȱ·ȱǮȄȱȱ¤ȱ·ȱȱ¤ǵȱ
Ȯȱ¤ȱæȱ£¤ȱǰȱȱ¤ȱ£¤ȱǯȱȱȱȱ¤¢øȱæã·ȱȱãȱȱ¢û·ȱĴȱã£Ĵȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱ£¤ȱ
tartalék szerepét tölti be mind a dollárral, mind pedig az
àȱ £ǯȱ ȱ ȱ ¤ȱ ·æȱ ¤ȱ řŖȱ £¤£·ȱ ûããȱ £ûĴǯȱ ȱ ¤ȱ ··ȱ ¢ûȱ
£¤¤ȱ àȱ £ȱ £ȱ ¤¢ǯȱ 1£¤£ȱ àȱ ¤ȱ
·ȱ·ȱ¤ȱȱûǯȱ ¤ȱ¢ȱ¤ǰȱ¢æȱ ȱ ã£··¢ȱ ¢ȱ ·æȱ ·ȱ æ£Ǳȱ £ȱ £ǰȱ ȱ

·ȱ ·ȱ ȱ ¤ǯȱ £ȱ £ȱ ·ȱ ȱ ·ȱ æȱ
különböznek. A németek és a franciák pedig évezredekig
¤ø£ȱ¢¤ǯȱȱ£ȱ£ȱ¤£ã·ȱûȱ£ȱ£ȱȱ·ȱ··ȱ·ǯȱ£ȱ£ȱȱǰȱ¢ȱȱ
·ȱ¤ǰȱ£ȱ·£¤£ȱ£ûȱ·ȱ ȱ ¢ûĴÿãǰȱ ·ȱ £ȱ £ȱ æȱ Ĵȱ ¢ûĴȱ
£ȱĴȱȱ¢ĴȱȱŘŖǯȱ£¤£ȱ¤¤ȱ¤¤ȱǯȱȱÇû¤àȱø¢ȱǰȱ¢ȱ£ȱ¢ȱ
ǰȱȱ£¤ǯȱȱřŖȱ£¤£·ȱ£ȱĴȱ·æȱȱ¤ȱ ¤¢ǯȱ ȱ ȱ ¤ȱ ȱ ·£æǰȱ ¢ȱ
Svájc fantasztikus gazdasági teljesítményére az alpesi ország
ȱĴȱȱ·ȱȱ¤àȱ·ûǯ
Ȯȱ¢ȱ·£æȱ£ȱ¢£¤ǵ
Ȯȱ ȱ ¤ȱ ¢ȱ ¢Ĵǰȱ ȱ ¢£¤ȱ ȱ
¤£ǰȱȱ¤¤ȱàȱÇȱȱȱ¤ȱààȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ £Ĵàȱ ¢¤ǯȱ ȱ ¤ȱ
¢ȱȱ£ȱȱ··ǰȱ¢ȱ¢ȱ¤ȱ¢ȱ£·æǰȱ¤ȱ¤ȱ¢ãȱ£æȱǰȱã£ã·ȱ¢ûĴÿãǯȱ¤ȱ£æûǰȱ¢ȱȱ
ȱ ¤£àȱ ȱ ȱ æǰȱ ǰȱ ȱ ȱ
··ȱ·ǰȱ·ȱȱ·¤¢ȱ·ǰȱûǰȱ¢ȱ£ȱȱȱ¢ǯȱ A¢ȱ ··¢ȱ ȱ ¢ǰȱ ·¢ȱ ȱ ¤¤ǯȱ ȱ ȱ ûȱ ǰȱ ¢ȱ
¤·ȱ Ĵȱ ȱ ¤ǯȱ ȱ ǰȱ
sokkal többször átgondolják a lépéseket, de a folyamat végén
àȱȱ£ȱ£¢ȱǰȱ¢ȱ·ȱ£ȱȱ¤Ç¤ǰȱȱ£ȱ·¢ȱàǯȱ£ǰȱ·ȱȱȱȱ£ǵȱ £ȱ
ĴȱȱããĴǰȱȱ£ȱǰȱ¢ȱ¤ȱæ·ǯȱ
Írta: Ruskó Beatrix | Fotók: Pataky Zs.

Swiss Business – Dr. István Béres, president of the Swiss-Hungarian Chamber of Commerce
Despite being half the size of Hungary
and nearly a third of its population being immigrants, Switzerland is one of
the most influential European countries.
Swiss businesses are predominantly
strong, well-established small and medium size enterprises, with branches and
affiliates all over the world. Hence their
ability to adapt to local tax and legal
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regulations. Some 300 Swiss companies
operate in Hungary, where low corporate
tax is in their favour, and hefty VAT is only
an issue if they produce for export. Their
recurring complaint – something Hungary should really heed – is the fast and
hectically changing taxation. They are
obviously used to a more stable and reliable financial climate.

Whether Swiss companies thrive or
strive in Hungary, depends on their economic profile. Nestlé and Phoenix Mecano
keep seriously investing and developing,
while pharmaceutical companies are crippled by a waning domestic market and
extortionate extra taxes. To put it bluntly:
relying on the local market does not pay
off, exporting does.

