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A magyar–német gazdasági kapcsolatok 
fejlődésének húsz éve (1989–2009)  
a tíz új EU-tagországgal összehasonlítva
Kőrösi István

A magyar–német gazdasági kapcsolatok –  
néhány történelmi mérföldkő

Magyarország legnagyobb külkereskedelmi, beruházó, technológiaszállító és 
kooperációs partnere Németország. Ez a szerep már a rendszerváltás idejére 
kialakult, és azóta is meghatározója a magyar–német kapcsolatoknak. 

Történelmileg a magyar–német (magyar–bajor) kapcsolatok rendezetten, gazdasági-
lag is hatást gyakorolva Szent István és Gizella koráig és Henrik német-római császárig 
nyúlnak vissza. A kereskedelmet tekintve Nagy Lajos kora óra folyamatosan dokumen-
tálható, adatokkal igazolható, hogy a magyar kivitel fő irányai Ausztria, Észak-Olasz-
ország és Bajorország voltak. Zsigmond német-római császár és magyar király idejében 
a magyar aranybányászat Európa összes aranytermeléséből mintegy nyolcvan száza-
lékkal részesedett, és Magyarország Európa legnagyobb aranyexportőre volt. A magyar 
aranykivitel kiaknázásának hasznát még Zsigmond uralkodása alatt – jó érzékkel – a 
bányákat bérbe vevő Fuggerek szerezték meg, s ez pénzügyi hatalmuk megalapozásá-
nak forrásává vált. Mária Terézia vámrendeletével és merkantilista politikájával a ma-
gyar kivitel nagyobbik részét a Habsburg Birodalom tartományaiba terelte, de a legna-
gyobb külföldi partner a birodalom határain túl Bajorország volt. Az 1867-es kiegyezés 
után kibontakozó gazdasági fellendülés kihatott a magyarországi német vállalatalapí-
tásokra, és tartós fellendülést hozott a magyar–német kereskedelemben is. Jelentősebb 
visszaesés az 1873. évi nagy bécsi tőzsdei és bankválság nyomán következett be, majd 
az 1890-es években az elhúzódó agrárválság nagyban sújtotta a magyar kivitelt. A két 
világháború közötti Magyarország igyekezett rendszeres külkereskedelmi többlet el-
érésére. Az utolsó békeévben, 1937-ben Magyarország exportja 588,6 millió pengő volt, 
míg importja 483,6 millió pengőt tett ki, azaz 105 millió pengő aktívum mutatkozott. Az 
1930-as évekre általában is jellemző, hogy a magyar kivitel több mint húsz százalékkal 
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meghaladta a behozatalt. A magyar gabona-, szarvasmarha-, és sertéskivitel zömét Né-
metországba szállítottuk, a folyamatos magyar kiviteli többlet Németország politikai 
„jóindulatának” fenntartását is célozta. A második világháború éveiben a hadiszállí-
tásokon kívüli kereskedelmi szállítások terén is egyre növekvő magyar exporttöbblet 
mutatkozott, döntően a nyersanyag-, a gabona- és a húskivitelből.

A második  világháború után Európa kettészakadása, a vasfüggöny létesítése gazdasá-
gilag is szétszakította Európát. Közép-Európa s benne Magyarország gazdasági munka-
megosztását a Szovjetunió érdekei határozták meg a KGST keretében, amelynek országait 
a Szovjetunió döntően sugaras szerkezetben, bilaterálisan kapcsolta magához. A nyugat-
európai és a kelet-közép-európai országok közti korábban kialakult szerves kereskedelmi 
összefonódás és kapcsolatrendszer csaknem megszűnt és a kelet–nyugati kereskedelem 
az 1950-es években és az 1960-as évek első felében minimálisra zsugorodott, s lassú növe-
kedés csak az 1960-as évek végén, majd gyorsuló ütemben (igaz, igen alacsony bázisról) 
az 1970-es években vette kezdetét. A dezintegráció a közép- és kelet-európai országok 
számára technikai, technológiai lemaradással járt, konvertibilis devizabevételeiket csak 
igen lassan tudták növelni. A modernizáció megkezdésekor kiderült, hogy a közép- és 
kelet-európai országok nagymértékben ráutaltak a nyugati technikára és tőkére. Nyugat-
Európa ezzel szemben, saját munkamegosztását az integráció keretében kialakítva, nagy-
mértékben függetlenné vált a „keleti” országok nyersanyag- és élelmiszer-szállításaitól. 
A dezintegráció a legnagyobb mértékben Magyarországot és Csehszlovákiát sújtotta, az 
utóbbi korábbi ipari munkamegosztási előnyei hátránnyá változtak, lemaradása növeke-
dett. Magyarország és Lengyelország az 1970-es évek elejétől kezdve fokozatos gazdasági 
nyitással igyekezett gazdasági helyzetét javítani. Csehszlovákia ezzel szemben a bezárkó-
zás, a merev importkorlátozás és az el nem adósodás politikáját választotta. 

Magyarországon az összes beruházásokban a tőkés importból származó gépek 
aránya a 1960-as években tíz százalék alatti volt, a 1970-es évek nagy részében 10–11 
százalékot tett ki, a legnagyobb nyugati gép- és berendezésszállító szerepét azonban 
már ekkor folyamatosan az NSZK töltötte be. A magyar gazdaság több alapproblé-
mája nemcsak fennmaradt, de súlyosbodott is. Nem kellően hangsúlyozott alapvető 
tény, hogy Magyarország Nyugatról, az NSZK-ból is, folyamatosan sokkal kevesebb 
technikát, technológiát importált, mint nyersanyagot. A folyó termelés fenntartásának 
importjára jóval többet költött Magyarország, mint a fejlesztési célú importra, azaz új 
technológiai beruházásokra. Végül az is rendkívül kedvezőtlen volt, hogy az inputhoz 
a termelésben hozzáadott érték igen alacsony volt. Megjegyzendő, hogy mindhárom 
említett hátrány az összes többi KGST-országban még nagyobb mérvű volt. 

A magyar–német kapcsolatokban fontos tendenciát jelzett, hogy az 1970-es évek ele-
je után a nemzeti jövedelem növekedési ütemét meghaladta a magyar külkereskede-
lem növekedési üteme. Ennél is gyorsabban nőtt a tőkés relációjú külkereskedelmünk, 
amelyhez viszonyítva az NSZK-val folytatott magyar kereskedelem még gyorsabb nö-
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vekedési ütemet mutatott. Ez a tendencia majdnem két évtizeden át, a rendszervál-
tásig folyamatos maradt. Az 1980-as évekbeli fejlődés hatására az NSZK részesedése 
a magyar külkereskedelemben növekedési tendenciát mutatott, míg az NDK partneri 
részesedése mérséklődött. Az 1980-as évek második felében az NSZK 16–17 százalékos 
és az NDK hat-hét százalékos részesedése együttes arányát tekintve elérte a két világ-
háború közötti „békeévek” átlagát, tehát a fejlődési dinamika hatása a megosztottságon 
és akadályokon túllépve érvényesült. 

Kelet–nyugati viszonylatban fontos aszimmetriát mutatott, hogy az NSZK az 1980-
as években a kelet–nyugati kereskedelem 20–25 százalékát bonyolította le, egyre me-
redekebben növekvő arány mellett, a kis KGST-országok együttes részesedése viszont 
mindössze öt-hat százalékot tett ki. 

Németország gazdasági kapcsolatai a rendszerváltás utáni 
Közép- és Kelet-Európával és Magyarországgal

Az Európai Unió országai közül földrajzi fekvése, geopolitikai helyzete, a gazdasági, 
kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok intenzitása, a politikai és a biztonsági tényezők 
alapján egyaránt Németország a legnagyobb mértékben érintett a Közép- és Kelet-Euró-
pával folytatott kapcsolatokban. Az Európai Unióhoz történt társulás, majd a csatlako-
zás szempontjából döntő fontosságú volt Németország hozzáállása, támogatása. A kö-
zép- és kelet-európai országok rendszerváltásával és Németország újraegyesítésével 
alapvetően új korszak kezdődött Európa gazdasági viszonyrendszerében, különösen a 
közép- és kelet-európai térség fejlődési útjában egymással folytatott kereskedelmi, tőke 
és piaci értékesítési kapcsolataiban és az európai munkamegosztásba történő újra beta-
gozódásával. Valamennyi közép-európai ország legnagyobb gazdasági, kereskedelmi 
és beruházó partnerévé Németország vált (kivéve a szlovák importot, az orosz–ukrán 
kőolaj és földgázszállítások miatt). 

Az újraegyesített Németország gazdasági kapcsolatrendszerében megerősödött a 
kettős kötődés: 1. Németország beágyazottságát megerősíteni és a döntésekben játszott 
szerepét fenntartani az Európai Unióban, 2. Egyértelműen kiépíteni és megszilárdítani 
Németország gazdasági pozícióit Közép- és Kelet-Európában. 

A német újraegyesítés döntően befolyásolta az európai integráció erőviszonyait, Né-
metország politikai és gazdasági szerepét, partnereihez való viszonyát, tehervállaló ké-
pességét, valamint egész nemzetközi szerepvállalását. Az újraegyesítés növelte Német-
ország súlyát az európai integrációban és a nemzetközi gazdaságpolitikában. A mintegy 
húszszázalékos népességgyarapodás mellett azonban az egy főre jutó gazdasági teljesítő-
képességben nagymértékben romlott az ország pozíciója. A keletnémet tartományok be-
lépése a gazdaság problémáit és finanszírozási terheit növelte, a tőke és árualap növekvő 
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részét egy időre külföldről belföldre, az új tartományokba kellett átirányítani. Mivel az 
egység megteremtése hatalmas terhekkel járt, s az ország pénzügyi erejét, finanszírozási 
képességét nagymértékben lekötötte, a gazdaságpolitikának lavírozni kellett a tartósan 
lassúbb növekedés korlátai miatt. A német külkereskedelem aktívuma 1989 és 1991 között 
csaknem 110 milliárd márkával csökkent, a teljesítménymérleg 108 milliárd DM-es több-
letét pedig 33 milliárdos hiány váltotta fel. Az EU régi tagországaival és a rendszerváltó 
országokkal folytatott kereskedelem az 1990-es évtizedben is rendszeres, jelentős német 
többlettel zárult, sőt a német áruexport növekedése 1994-től ismét felgyorsult. 

A kelet-közép-európai rendszerváltások és a német újraegyesítés nyomán mind a kelet-
közép-európai országok külgazdasági kapcsolatrendszere, külkereskedelmük iránya és 
szerkezete, mind Németországnak e térség államaival fenntartott kereskedelmi, gazdasági 
együttműködési, tőkebefektetési kapcsolatai gyökeresen megváltoztak. A német gazdasá-
gi és valutaunió létrejötte alapvetően kihatott Kelet-Közép-Európára. A keletnémet tarto-
mányok és a közép- és kelet-európai országok közötti korábbi kereskedelem összeomlott, 
a korábbi kooperációs és szakosítási szerződések érvényüket vesztették, és megszűnt a 
volt KGST-országokbeli munkaerő foglalkoztatása a keletnémet tartományokban. 

A német és a kelet-közép-európai költségszínvonal, főleg a bérköltségszínvonal kü-
lönbsége növelte a nyugatnémet vállalatok érdekeltségét a betelepülésre Kelet-Közép-
Európába és a bérmunka, valamint a beszállítói kapcsolatok kiépítésére. Németország 
külkereskedelme a visegrádi országokkal dinamikusan nőtt, már az 1990-es évek első 
felétől kezdve. Ugyanakkor mind a négy ország fő export-erőfeszítéseit a német piacra 
koncentrálta. Ezek az erőfeszítések átmenetileg olyan sikeresek voltak, hogy a lengyel 
és a magyar, majd később a cseh térnyerés volt a legnagyobb (a kínai mellett) a német 
importban. Az összeomlott KGST-piacról a visegrádi országok igyekeztek eladható ex-
port-árualapjukat az EU, elsősorban Németország felé átterelni. Ez a rendszerváltás 
utáni években a legnagyobb mértékben Magyarországnak sikerült. A visegrádi orszá-
gokban az exportképes termelést megalapozó, nagyrészt külföldi tőkével végrehajtott 
beruházások nyomán az újonnan létrejött vállalatok jó része folyamatosan bekapcso-
lódott a Németországba irányuló kivitelbe, új pólust képezve a válságba jutott vagy 
tönkrement ipari nagyvállalatok kiesett exportjának pótlására.

A magyar–német kereskedelmi kapcsolatok fejlődése  
1990 és 2008 között – közép-  
és kelet-európai összehasonlításban
A magyar–német gazdasági kapcsolatokban a rendszerváltás, a piacgazdaságra tör-
ténő gyors átállás, a kereskedelmi és tőkeliberalizáció, a külkereskedelem földrajzi 
reorientációja és szerkezeti átalakulása, a másik oldalon pedig Németország újra-
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egyesítése és új alapokon történő nyitása Közép-Európa felé új korszak kezdete volt. 
A közép-európai országok nagy várakozásokkal és reményekkel, de az új helyzetben 
sok váratlan nehézséggel, részben illúziókkal és friss, de részleteiben gyakran kidolgo-
zatlan stratégiával fogtak neki a kapcsolatok újrarendezésének Európa nyugati felével 
s mindannyiuk legnagyobb gazdasági partnerével ; Németországgal. Az összeomlott 
hazai nagyvállalati termelés és a szétesett KGST-piac helyett Magyarország indította 
el először és a legnagyobb mértékben külkereskedelmének átrendezését és az európai 
integráció munkamegosztásába történő újra bekapcsolódását.

Magyarország Németországba irányuló exportja 1990-ben 2294 millió eurót tett ki. 
Tíz év alatt a német relációjú magyar export csaknem ötszörösére növekedett és 2000-
ben 10,633 millió euró volt. 1990-ben Magyarország Németországból 3099 millió euró 
értékben importált, így magyar oldalon 805 millió eurós hiány mutatkozott. A 1990-es 
évek közepére a magyar passzívum alig hatvanmillió euróra csökkent, 1998-tól viszont 
magyar aktívum keletkezett, mintegy három évtizedes magyar hiány után. Érdekes 
tény, hogy 2000 és 2008 között időarányosan abszolút értékben a magyar kivitel csak-
nem ugyanakkora növekményt mutatott, mint a megelőző évtizedben, a magyar export 
német viszonylatban több mint hétmilliárd euróval nőtt, 2008-ra 17,758 millió euróra 
(2. és 3. táblázat).

Csehszlovákia 1993. évi szétválása után, a kezdeti intézményi, újjászervezési ne-
hézségek, illetve új szervezeti struktúrák kialakításával, az 1990-es évek második fe-
lében Csehország és Szlovákia is erőteljesen dinamizálta német viszonylatú külkeres-
kedelmét. 1995 és 2000 között Csehország 2,38-szorosára, Szlovákia 2,13-szorosára, 
Lengyelország 1,88-szorosára növelte a Németországba irányuló exportjának értékét.  
A visegrádiak közül Magyarország exportbővítése volt a legnagyobb mértékű, kereken 
háromszoros. Magyarország, Csehország és Szlovákia exportbővítése német relációban 
nagyobb volt, mint importjuk növekedése, Lengyelország esetében fordított a helyzet. 
A kis balti országok exportbővítése jelentős volt, de importjuk növekedésétől elmaradt, 
exportkapacitásaik korlátozottsága és növekvő importigényük miatt.

Az 1990-es évek második felében valamennyi visegrádi ország nagymértékben növel-
te Németországból származó importját; 1995 és 2000 között Csehország 2,12-szeresére, 
Szlovákia 2,10-szeresére, Lengyelország 2,23-szorosára. A magyar importbővítés volt a 
legnagyobb; német relációban 2,87-szeres. A balti országok közül Litvánia, majd Észt-
ország bővítette leginkább behozatalát Németországból. 

A 2000 utáni időszakban a visegrádi országok lényegében fenntartották kereske-
delmük dinamikáját Németországgal, amelynek az EU-val való társulás keretében 
megvalósított ipari liberalizáció folyamatos impulzust adott. Ez a liberalizáció 2001-re 
lezárult, de a kapcsolatok dinamikája folytatódott. A balti országok teljesítménye hul-
lámzóbban alakult. Folytatták exportnövelési erőfeszítéseiket, de importigényük növe-
kedése gyorsabb maradt. 
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Magyarország exportőri részesedése Németország összimportjában 1990-ben 0,78 
százalék, 2000-ben 1,98 százalék, 2008-ban 1,77 százalék volt. A 18 éves időszak egé-
szét tekintve Magyarország jelentősen növelte részarányát egy nagyon igényes piacon.  
A Magyarországra irányuló német szállítások részesedése Németország összexportjá-
hoz viszonyítva ennél is nagyobb dinamikát mutat; az 1990. évi 0,89 százalékról, 2000-
re 1,72 százalékra, 2008-ra pedig 2,17 százalékra nőtt. Ez jól jelzi Magyarország felvevő-
piaci jelentőségének felértékelődését a német exportőrök számára. 

Abszolút értékben Lengyelország, az egy főre jutó kereskedelemben Csehor-
szág, majd Magyarország Németország legnagyobb kelet-közép-európai partnerei.  
A négy visegrádi ország együttes felvevőpiaci súlya a német összexportban 1995-ben 
4,62 százalék. Ez az arány 2000-re 6,85, 2008-ra 9,49 százalékra nőtt. A visegrádi orszá-
gok a német piacon szállítóként 1995-ben 4,98 százalékkal, 2000-ben 7,22 százalékkal, 
2008-ban már 9,92 százalékkal szerepeltek. Az országcsoportnak rendkívül nagy jelen-
tőségű tény, hogy nemcsak igen látványosan tudta növelni részesedését a német pia-
con, hanem hogy szállítói jelentősége, részaránya még magasabb, mint felvevőpiacként 
játszott szerepe.

Az EU–27-ekbe irányuló német exportban Magyarország részesedése a visegrádi 
országokkal együtt az ezredforduló után is folyamatosan emelkedett. Az unióba irá-
nyuló német kivitelnek Magyarország 2001-ben 2,6 százalékát, 2007-ben 2,8 százalékát 
vette fel. 2001 és 2007 között Csehország részesedése 3,7 százalékról 4,2 százalékra, 
Szlovákiáé 1,0 százalékról, 1,4 százalékra, Lengyelországé 3,7 százalékról 5,8 százalék-
ra nőtt. Néemtországnak az EU–27-ekből érkező importjában 2001 és 2007 között Ma-
gyarország szállítói részesedése 3,2 százalékról 3,5 százalékra nőtt, Csehországé 4,1-ről 
5,3 százalékra, Szlovákiáé 1,2-ről 1,8 százalékra, Lengyelországé 3,8-ról 4,9 százalékra.  
A többi újonnan csatlakozott kelet-közép-európai tagország részesedése a német keres-
kedelemben egy százalék alatti, kivéve Romániát, amelybe felvevőpiacként 2007-re a 
német export 1,2 százaléka érkezett.

Az ezredfordulótól 2008-ig Németország exportjának volumenét az EU–27-ekbe át-
lag feletti ütemben növelte, sőt exportnövekedése rendre nagyobb ütemű volt, mint az 
unió többi nagy méretű tagállamáé, azaz Franciaországé, Nagy-Britanniáé és Olaszor-
szágé (kivétel Nagy-Britannia 2005-ben).

Magyarország exportjának volumene rendre impozáns, 2007-ig általában két szám-
jegyű ütemben nőtt. Néhány évben Csehország és Szlovákia haladta meg a magyar 
ütemet. 

Németország importvolumenének növekedése a 2000–2006-as időszakban rendsze-
resen az EU–27-ek ütemét meghaladta, de 2007-ben és 2008-ban már elmaradt attól. 
A négy nagy uniós tagország piacbővülése terén a német piac mutatta a viszonylag 
legmagasabb ütemet. Magyarország importja az EU-ból a 2000–2008-as időszakban di-
namikusan, de legtöbbször az exportnál lassabban nőtt, így a magyar külkereskedelmi 
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mérleg kedvezően alakult, EU-relációban többlet alakult ki. A jelzett időszakban a ma-
gyar import általában gyorsabban bővült, mint a visegrádi országok átlaga. Néhány 
kivételt találunk, például Szlovákia 2005-ben Magyarországnál gyorsabban bővítette 
importját. A balti országok és Románia exportjukat volumenben a visegrádi országokat 
jóval meghaladó ütemben bővítették, de sokkal alacsonyabb bázisról indulva. Az előb-
biek import-volumenének bővülése rendszerint meghaladta az exportjukét. A visegrá-
di országok külkereskedelme a többi új tagországhoz képest jóval kiegyenlítettebben 
alakult, az export és import dinamikáját tekintve egyaránt (6. és 7. táblázat). 

A közép-európai országok Németországgal folytatott kereskedelmében a történelmi, 
földrajzi útvonalak, szállítási kapcsolatok karakterisztikus szerepet játszanak. A magyar 
külkereskedelem fő történeti irányát a délnémet kapcsolatok (Bajorország és Baden-
Württemberg) jelentik. Csehország kapcsolatai tradicionálisan erősek Szászországgal, 
Lengyelországé a szomszédos keletnémet tartományokkal. Magyarország német vi-
szonylatba irányuló exportjának 2008-ban már 28,1 százalékát vette fel Bajorország, s 
22,4 százalékát Baden-Württemberg, vagyis a magyar export több mint fele e két német 
tartományba irányult, az átlagnál gyorsabb dinamika mellett, így mindkét tartomány ré-
szesedése a legutóbbi években is tovább nőtt (11. táblázat). A német relációjú kivitelünk-
nek 2008-ban 16,2 százaléka irányult Észak-Rajna-Vesztfáliába, s további 10,6 százaléka 
Hessen tartományba. A négy tartomány együttesen a magyar kivitel több mint három-
negyedének felvevő piaca. Berlin és a keletnémet tartományok részesedése viszonylag 
alacsony, általában egy százalék körüli, alatti, s csak Szászország részaránya éri el a 
2,0 százalékot. Magyarország legfontosabb exportpiacai között Bajorország és Baden-
Württemberg külön külön is élre kerülne magyar exportstatisztikában, azaz egyenként 
több árut vesznek fel, mint Románia, Olaszország, Ausztria, amelyek a 2–4. helyen áll-
nak a magyar exportban. Magyarország több árut szállít Észak-Rajna-Vesztfáliába, mint 
Oroszországba, Hessenbe pedig többet mint az Amerikai Egyesült Államokba. 

Magyarország Németországból származó importjában is hasonló tendenciákat talá-
lunk. A két legnagyobb szállító szintén Bajorország és Baden-Württemberg, de szállítói 
részesedésük a Németországból jövő magyar importban némileg mérsékeltebb, mint 
felvevőpiaci súlyuk. A magyar import 26,5 százaléka származik Bajorországból, 14,5 
százaléka Baden-Württembergből. A két délnémet tartomány együttes súlya 41 száza-
lék. Észak-Rajna-Vesztfália részesedése szállítóként megelőzi Baden-Württemberget; 
15,5 százalék. Hessen tartomány szállítói súlya 5,1 százalék, azaz mintegy a fele a fel-
vevőpiaci részesedésének. Berlin és a keletnémet tartományok szállítói részesedése 
meglepően alacsony, Berliné mindössze 0,6 százalékot tesz ki (12. táblázat). A külke-
reskedelem és a beruházások területi megoszlása hosszú időn át formálódott termelési 
és piaci kapcsolatrendszer függvénye. A kereskedelem regionális megoszlására általá-
nosan érvényes, hogy a földrajzi arányok eltolódása lassúbb, mint a szerkezeti részará-
nyok módosulása. 
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A magyar–német kereskedelem áruszerkezetének átalakulása

A magyar–német kereskedelem áruszerkezete az 1990 óta eltelt majdnem két évtizedben 
alapvetően átalakult, a kiviteli és a behozatali oldalon egyaránt. A változások jól tükrö-
zik a magyarországi termelési és exportpotenciál átalakulását és a fogyasztási szerkezet 
megváltozását. Az átalakulás fő tényezője azonban a Magyarországon működő német 
vállalatok inputja és outputja. 1990 és 2008 között Magyarország termelési szerkezete 
és exportstruktúrája több mint hetven százalékban átalakult. A jelenleg termelt és kivitt 
áruk hét tizede 1990-ben még nem is szerepelt a magyar palettán. Ennek a történelmi-
leg is kiemelkedő átalakulásnak a túlnyomó része, mintegy háromnegyedes aránya a 
magyarországi, de nem magyar tőkével magvalósított beruházások és fejlesztések ered-
ménye. Az export felfutása, minőségének javulása, szerkezeti nemesedése is derivátum, 
döntően a Magyarországon megvalósított külföldi működőtőke-beruházások nyomán 
létrejött új export következménye. A Magyarországról származó, de alapvetően a külföl-
di, esetünkben a német vállalatok által generált fejlődésről van szó. 

A Németországgal folytatott kereskedelem szerkezete árufőcsoportok szerint alap-
vetően átalakult az 1990–2008-as időszakban. Az áruszerkezet átrendeződése már az 
1990-es évek első felében jelentős mértékű volt, az átalakulás döntő korszakának vi-
szont az 1995 és 2000 közötti időszak bizonyult, amikorra felfutott a Magyarországon 
letelepedett német vállalatok termelése, és exportjuk is beérett. A Magyarországon mű-
ködő német vállalatok jó része Németországból szerezte és szerzi be termelési inputját 
továbbfeldolgozás, illetve összeszerelés céljából, így az import és az export ebben a 
vállalatcsoportban párhuzamosan növekedett, sőt a Magyarországon hozzáadott érték 
miatt az export értékének növekedése meghaladta az importét. 

A Németországba irányuló magyar kivitel áruszerkezeti változásainak fő tendenciái 
1990 után a következők voltak (l. a 13. táblázatot). 1990-ben a mezőgazdasági termé-
kek, élelmiszerek, ital és dohány tették ki német relációban a magyar kivitel egyötödét.  
Ez az arány az ezredfordulóra 3,4 százalékra csökkent. 1990-ben a német viszonyla-
tú magyar export legnagyobb árufőcsoportját a nyersanyagok tették ki; 44 százalékos 
arányban szerepeltek, 2000-re arányuk egynyolcadra csökkent. A feldolgozott termékek 
aránya az 1990–2008-as időszakban általában növekedési tendenciát mutatott (a termé-
kek statisztikai besorolásának változásai miatt az adatok csak korlátozottan hasonlítha-
tók össze). Megállapítható, hogy 2008-ban a feldolgozott termékek tették ki a magyar 
kivitel több mint egynegyedét. A legnagyobb változások egyértelműen a gépek, beren-
dezések, szállítóeszközök árufőcsoportban következtek be, ezek 1990-ben még szerény; 
alig több mint 12 százalékos arányban szerepeltek a Németországba irányuló magyar 
szállításokban. Az ezredfordulón e termékcsoport részesedése meghaladta a magyar 
kivitel hetven százalékát. Arányuk azóta is magasabb a Németországba irányuló ma-
gyar kivitelben, mint az onnan származó magyar behozatalban, ami rendkívül érdekes 
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jelenség. Ez alapvetően a magyarországi német vállalatokban folyó összeszerelő tevé-
kenység hozzáadott értékével magyarázható. A Németországba menő magyar kivitel 
több mint egynegyedét a gépkocsiipar adja, a legnagyobb exportőr az Audi. 

A Németországból származó magyar import szerkezetének rendszerváltás utáni át-
alakulása szintén döntő jelentőségű (14. táblázat). A legszembetűnőbb, alapvető tény, 
hogy a rendszerváltásig, sőt még 1990-ben is a sokat emlegetett német technika importja 
helyett a Németországból származó magyar behozatalban a nyersanyagok domináltak, 
behozatalunk hatvan százalékát tették ki. Több mint két és félszer annyi nyersanyagot 
importáltunk értékben Németországból, mint berendezést. A feldolgozott termékek, 
fogyasztási iparcikkek 1990-ben a behozatalban 11 százalékkal szerepeltek. A gépek, 
berendezések, szállítóeszközök részesedése a magyar importban alig több mint egyne-
gyednyi volt (27 százalék). Az importszerkezet átalakulása is megkezdődött az 1990-es 
évek első felében, de az alapvető változások az exporthoz hasonlóan az importban is 
az évtized második felében mentek végbe. 2000-re a fejlődés nyomán alapvetően át-
rendeződött szerkezet lényegében kialakult. 2000-ben a gépek, berendezések, szállító-
eszközök aránya a Németországból jövő magyar importban már meghaladta a hatvan 
százalékot és azóta a fejlődés alapvető iránya az e termékcsoporton belüli átrendező-
dés, minőségi fejlődés, korszerűsödés. A feldolgozott termékek részaránya 2000-ben 37 
százalékra emelkedett és azóta is az egyharmad körüli arányt éri el. A nyersanyagok 
korábbi domináns aránya a magyar importban 2000-re 0,7 százalékra csökkent. 

A német relációjú magyar import 2000 és 2008 közötti szerkezeti átalakulása nem 
mutat további jelentős makroszintű átrendeződést, de a mikroszerkezet korszerűsödé-
se jelentős mértékű és folyamatos. Az árufőcsoportok szerinti bontásban a magyar im-
portban 2008-ban a gépek, szállítóeszközök hatvan százalékkal szerepelnek, a feldol-
gozott termékek egyharmadot tesznek ki. Érdekes fejlemény, hogy a Németországból 
jövő élelmiszer-, ital- és dohányimport 2000 és 2008 között jóval gyorsabban nőtt, mint 
e termékek magyar exportja, sőt e termékcsoport 2005 óta a Németországból szárma-
zó magyar importban magasabb arányban szerepel, mint oda irányuló exportunkban 
(2008-ban 4,1 százalék, illetve 3,1 százalék).

A német működőtőke-befektetések motivációi  
és alakulása a visegrádi térségben

Németország az 1980-as évek végén vezető szerepre tett szert Magyarország, s a 
rendszerváltás után a többi visegrádi ország külkereskedelmében és működőtőke-
importjában. A visegrádi országok nyugat-európai viszonylatú külkereskedelmüknek 
az 1990-es években több mint felét, a 2000–2008-as időszakban csaknem a felét Német-
országgal bonyolították le. A német működőtőke-kivitel fontos jellemzője, hogy szoros 
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korrelációt mutat az áruexport földrajzi és szerkezeti megoszlásával, ami igazolja, hogy 
a német beruházók egyik fő szempontja az exportpiacok biztosítása, az értékesítési le-
hetőségek kiszélesítése. A piacszerzés és piacbiztosítás fontosságát jelzi, hogy a német 
működőtőke-beruházások állományában az 1990-es évek közepétől napjainkig hatvan 
százalék fölötti a szolgáltató ágazatok részesedése, másrészt a beruházások növekvő 
aránya a kereskedelemben valósult meg, így mindkét terület az export előmozdításá-
nak fontos eszközévé vált. A visegrádi országokba, köztük Magyarországra irányuló 
műkődőtőke-beruházások másik alapvető indítéka a belföldi fajlagos termelési költsé-
gek csökkentése, az olcsóbb input biztosítása, a kedvező előállítási költségszínvonalú, 
visegrádi országokból származó beszállítások révén. 

A német vállalatoknak a visegrádi országok környezete növekvő vonzerőt jelentett és 
jelent a termelés egyes fázisainak áttelepítésére, mivel a termelési költségkülönbségek 
tartós előnyt garantálnak mindkét félnek. A termelési költségkülönbségek korántsem 
csak a bérszínvonal különbségén alapulnak, hanem a szakképzett munka, a kutatás-
fejlesztés és infrastruktúra-használat, valamint a szállítási költségek együttes figyelem-
bevételén alapulnak. A visegrádi térség részesedése a német működőtőke-exportban 
az 1990-es évek második felére meghaladta a tíz százalékot. 1995-ben a visegrádi térség 
a német működőtőke-export növekedésének fő célterületévé vált, megelőzve Délkelet-
Ázsiát a dinamika terén. A visegrádi országok a német működőtőke-kivitel szempont-
jából a 2000–2008-as időszakban is megőrizték kiemelt szerepüket, de a 2008–2009-es 
válság, a konjunkturális hanyatláson túl, olyan strukturális problémákat jelez, amelye-
ket a válság elmúltával is kezelni kell, s az eddigi tendenciákat módosítják. Kiemelkedő 
probléma a válságérzékeny ágazatok magas aránya a beruházásokban (különösen a 
gépkocsigyártás, az elektronika egy része). Másrészt a visegrádi országok belső piacá-
nak bővülése is differenciáltabb és több területen lassúbb lesz. 

A visegrádi térségben létesített német részesedésű vállalatok körülbelül 25 százaléka 
folytat ipari tevékenységet, mintegy kétharmaduk a szolgáltatóágazatokban és a keres-
kedelemben működik. Az iparban kiemelkedő a gépkocsigyártás és a telekommuniká-
ció részesedése, valamint a gépipari, az elektronikai és a vegyipari ágazatok szerepe.  
A visegrádi országokban a közvetlen német beruházások közül a legnagyobbakat Cseh-
országban és Magyarországon valósították meg. Csehországban a legnagyobb beruhá-
zást a Volkswagen hajtotta végre a Skoda felvásárlásával. Magyarországon a Matáv 
privatizációjában a Deutsche Telekom vett részt, a Siemens a híradástechnikában jár az 
élen, az Audi Győrben létesítette egyik legkorszerűbb motorgyárát, a Hungária Bizto-
sító több mint kétharmadát pedig az Allianz vásárolta meg. 

Az ezredfordulótól 2007-ig az összes magyarországi beruházások körülbelül húsz 
százalékát a külföldi tulajdonú vállalatok bonyolították le, amelyen belül a német mű-
ködő tőke aránya kezdetben csaknem harminc százalék, az utóbbi években egynegyed 
körüli, alatti volt. 
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A közvetlen beruházások makrogazdasági hatásai mellett legalább ugyanolyan jelen-
tőségűek a mikrogazdasági hatásaik. Elsődleges fontosságú a termelés szerkezetének, 
az alkalmazott technológiának és a vállalati munkaszervezésnek a minőségi megújítá-
sa, ami a vállalati modernizáció fő mikroszintű elemeit jelenti a visegrádi országokban, 
köztük Magyarországon. 

A német–magyar működőtőke-áramlás szerepe 
és alakulása a magyar gazdaságban

Németországnak és a német tőkének már a múlt században is meghatározó szerepe 
volt Magyarország modernizálásában, hiszen az akkori iparosítás és infrastrukturális 
fejlesztések nagyarányú német közreműködés mellett valósultak meg. A második  vi-
lágháború után Magyarország és térségünk kapcsolatai Németországgal drasztikusan 
szűkültek, de már a hetvenes évek elejétől kezdődően a német gazdasági jelenlét ismét 
egyre kézzelfoghatóbbá vált. Németország szerepe először a kereskedelemben nőtt 
meg, de a nyolcvanas évek végén bekövetkezett fordulatot követően a működőtőke-
befektetések vonatkozásában is. Nem kétséges, hogy Magyarország világgazdasági fel-
zárkózásában, modernizációjában, európai integrálódásában nagyon fontos szerepet 
játszanak a közvetlen német beruházások. 

Történelmileg nemcsak érdekes, de akkor egyedülálló tény volt, hogy Magyarország 
1972-ben engedélyezte nyugati cégekkel közös magyar vegyesvállalatok alapítását. 
Ennek nyomán a német Siemens vállalat 1974-ben elsőként alapított Sicontact néven 
vegyesvállalatot Magyarországon. Korábban, az 1880-as években már szintén a legje-
lentősebb beruházók közé tartozott a Siemens. 

A rendszerváltást megelőző évben, 1988-ban engedélyezték kizárólagosan külföl-
di tulajdonú vállalatok létrehozását Magyarországon, ez gyökeres fordulatként jelezte 
Magyarország újbóli betagozódásának igényét és törekvését a világgazdaságba. 

Az 1980-as évek végén a német (és az osztrák) tőke dominálta a magyarországi közvetlen 
beruházásokat. 1989 végén 37 millió eurónyi német működőtőke-állomány volt Magyaror-
szágon. 1990-ben azonban a befektetett tőke csaknem hatvan százaléka amerikai eredetű 
volt, és jelentős volumenű távol-keleti (főleg japán és dél-koreai) tőke áramlott be, miközben 
a német befektetések aránya az összes tőkebefektetés húsz százaléka alá csökkent. 1992–
1993-ban és még inkább 1994-ben nagymértékben javult a német befektetők relatív helyzete, 
így 1994 végéig a Magyarországon befektetett külföldi működőtőke-állomány megközelítő-
leg 25 százaléka Németországból származott, és ezzel a Magyarországon a befektetett kül-
földi működő tőke volumenét tekintve az Egyesült Államok után Németország volt a máso-
dik legnagyobb külföldi beruházó. 1994 után viszont egyértelműen Németországé, illetve a 
német befektetőké lett a vezető szerep a külföldiek magyarországi beruházásaiban. 
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A tőkeáramlással kapcsolatban azonban hangsúlyozni kell, hogy a multinacionális 
vállalatok befektetéseiket gyakran leányvállalataikon keresztül valósítják meg, és ezek 
nemzetisége általában különbözik a tulajdonosétól. Ennek legszemléletesebb példája 
Magyarországon a Matáv privatizációját megelőzően a legnagyobb beruházást létesítő 
General Motors esete, ahol a tőkebefektetés a németországi leányvállalaton keresztül 
valósult meg, mégis amerikai tőkebefektetésként szerepel a statisztikában. Továbbá a 
magyarországi német befektetések tekintélyes hányada nem közvetlenül a német anya-
vállalat, hanem annak valamelyik osztrák leányvállalata révén jött létre. 

A német működőtőke-befektetések növekedése Magyarországon az 1990-es években 
és a 2000–2006-os időszakban is gyors ütemet mutatott, az állomány a friss beruházások 
révén és az itt megtermelt profitok újrabefektetése révén gyorsan nőtt (l. 15. táblázat). 
1990 és 1995 között a német tőkeállomány Magyarországon 136 millió euróról 1771 
millióra ugrott, s 2000-re már 7187 millió eurót tett ki. 2000 és 2005 között az állomány 
újra megkétszereződött; 14,060 millió euróra, majd 2006-ra újabb 2,5 milliárd euró nö-
vekedéssel elérte a 16,499 millió eurót.

 A német műkődőtőke-befektetések megoszlása karakterisztikus súlypontokat mu-
tat: a közúti járműgyártás áll az élen, a befektetések 28,6 százalékával. A közlekedésbe, 
telekommunikációba 17,1 százalék tőke áramlott, a kereskedelembe pedig 12,9 száza-
lék. A német eredetű  tőke 10,5 százaléka az energiaszektorban működik, a bankok, biz-
tosítók részesedése 6,0 százalék. Az elektrotechnika és elektronikai ágazatba a német 
beruházások 4,4 százaléka irányult, a vegyipar 3,1 százalékkal szerepelt. A korábban 
klasszikus beruházási területnek számító gépiparban a német befektetések állományá-
nak csak 2,1 százalékát találjuk (16. táblázat).

A külföldi közvetlen befektetők származási országa szerint a 2008-ig Magyarorszá-
gon beruházott működőtőke-állomány 25 százaléka Németországból érkezett, a holland 
vállalatok (döntően multinacionális cégek) részesedése 14 százalék, az osztrák cégek  
13 százalékkal szerepelnek. A legnagyobb Európán kívüli közvetlen befektetők az egye-
sült államokbeli cégek, részesedésük a magyar FDI-állományban öt százalékot tesz ki. 

Jelenleg mintegy nyolcezer német érdekeltségű vállalat működik Magyarországon, 
ezek közül a legnagyobb befektetők a következők: Audi Hungária – autó, motorgyár-
tás, K+F kapacitás; Daimler – autógyártás; Siemens – hírközlés; E.ON Kraftwerke – vil-
lamosenergia-termelés, energetika; RWE – villamosenergia-termelés, energetika; Bosch 
– szereléstechnika; LuK – járműalkatrészek. 

A külföldi és ezen belül a német működőtőke-befektetések makrogazdasági szere-
pe elsősorban a gazdasági növekedésre, a GDP alakulására, a beruházásokra, a külső 
egyensúlyra, valamint a foglalkoztatásra és a bérszínvonalra gyakorolt hatása szem-
pontjából érdemel figyelmet. A működőtőke-beáramlásnak a GDP alakulására gyako-
rolt hatásának elemzésekor külön meg kell vizsgálni az úgynevezett zöldmezős beru-
házások és az állami vállalatok privatizáció útján történő megvásárlása során fellépő 
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folyamatokat. A zöldmezős beruházások esetében a tőkebeáramlás egyértelműen hoz-
zájárult a GDP visszaesésének mérsékléséhez. Ez jól érzékelhető volt a kereskedelem és 
a szolgáltatások, továbbá a jelentősebb működőtőke-befektetésekkel jellemezhető ipar-
ágak átlagosnál kisebb arányú visszaesésében. További kedvező fejleménynek tekint-
hető, hogy a tőkebeáramlás nemcsak a GDP-visszaesést mérsékelte, hanem számottevő 
szerepet játszott szerkezetének módosulásában is, amit a szolgáltatások és a kevésbé 
tőkeigényes feldolgozóipari ágazatok nemzetgazdasági súlyának viszonylagos növe-
kedése tükrözött.

A német működőtőke-beruházások indítékai, piaci stratégiái 

Az 1990-es években a Magyarországon megjelenő német működő-beruházások fő mo-
tívumai az alábbiak voltak: 1. az értékesítés előmozdítása, biztosítása a közvetlen piaci 
jelenlét révén; 2. „Magyarország mint ugródeszka” a kelet-közép-európai piaci expan-
zióhoz; 3. a termelési költségelőny lehetőségeinek kiaknázása; 4. a belföldi gyártóval 
történő együttműködésből származó előnyök; 5. adóelőnyök; 6. a konkurens vállalatok 
sikereinek követése; és 7. a beruházástámogatások előnyeinek kihasználása. E motí-
vumok mellett – kisebb arányban ugyan – egyéb motívumok is szerepeltek a befek-
tetéseknél: 1. a szigorú német környezetvédelmi előírások kikerülése; 2. infrastruktu-
rális okok; 3. a termékek életciklusának meghosszabbítása; 4. az importkorlátozások 
kikerülése és 5. szállításiköltség-szempontok. A felsorolt motívumok rendszerint nem 
egyedül, hanem több meglévő indíték együttes hatásaként ösztönözték a német vállala-
tokat a magyarországi beruházásokra. A kereskedőcégeket és a szolgáltatóvállalatokat 
elsősorban a piacszerzés vonzotta, a termelő vállalatoknál a fajlagos költségcsökkentés 
szempontja játszott nagyobb szerepet. A tulajdonhányad szerint vizsgálva, a befekteté-
sek indítékaként a piacszerzési, terjeszkedési stratégiai szempontokat hangsúlyozták a 
százszázalékosan német tulajdonban lévő leányvállalatoknál.

Magyarországon a német működő tőkével, illetve annak részvételével létrejött vál-
lalatok mintegy 65 százaléka Joint Venture-ként, 26 százaléka leányvállalatként, kilenc 
százaléka képviseletként (képviseleti irodaként) jött létre. A száz százalékban német 
tulajdonú leányvállalatok aránya a tényleges működés során nőtt, mivel a többségi 
részesedést szerzett német cégek a kellő működési és piaci tapasztalat megszerzése 
után igyekeztek százszázalékos tulajdont szerezni, leányvállalatokat létrehozni. A Joint 
Venture-ök kezdeti elfogadásában a fő előnyöket a német beruházók a következőkben 
látták: 1. kockázatkorlátozás, a kockázat megosztása; 2. 1990 előtt, az alapításkor nem 
volt más alternatíva; 3. a kapcsolatok hagyományaiból fakadó előnyök; 4. a Joint Venture 
partner előnyösnek bizonyult és 5. egyéb vállalatpolitikai szempontok. Az egyre inkább 
előtérbe kerülő leányvállalati forma fő motivációit a német működőtőke-beruházók a 
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következőkben foglalták össze: 1. nincs idegen beavatkozás; 2. gyors döntési folyamat; 
3. rossz tapasztalatok a korábbi Joint Venture partnerrel; 4. az önálló vállalatpolitika 
szempontjainak érvényesíthetősége. A német működőtőke-beruházások konkrét ta-
pasztalataival kapcsolatos felmérések rendszeresen kitérnek az indulással, létesítéssel 
kapcsolatos problémákra. Ezek egy része még Németországban merül fel, a magyaror-
szági beruházáskor hozott döntéskor: 1. a cég személyzetének nyelvismereti problémái; 
2. a Magyarországgal kapcsolatos, számukra releváns információk megszerzésének 
problémái, a német szakszemélyzet kiküldésével kapcsolatos kérdések; 3. finanszíro-
zási problémák és 4. a németországi személyzet ellenállása a termelés, illetve egy ré-
szének kitelepítésével szemben. Elgondolkodtató, hogy az utóbbi másfél évtizedben a 
megismétlődő felmérések rendre ugyanezeket a problémákat jelzik. Ebből leszűrhető, 
hogy a Magyarország iránti érdeklődés nagymértékben növelhető a konkrét termelé-
si területekről, termékekről, piaci szegmensekről szóló érdemi, hasznosítható konkrét 
információ biztosításával. A Magyarországon működő német leányvállalatok bizonyos 
számú vezető, irányító, ellenőrző személyzet kiküldésén túl, költségokokból is érdekel-
tek abban, hogy lehetőség szerint magyar szakszemélyzetet foglalkoztassanak, ha az a 
német fél elvárásainak, szakmai és nyelvi követelményeinek megfelel. Ezért a magyar 
humán tőke kínálatának javítása a megfelelő oktatási-képzési politika révén a beru-
házások vonzásának érdemi tényezője. A több területen jelentkező szakemberkínálat, 
különösen szakmunkás-kínálat mennyiségi és minőségi hiányosságai a külföldi beru-
házások vonzásának jelentős akadályát képezik. 

A befektetési döntéskor külföldön felvetődő problémák megoldása után következ-
nek a beruházásoknak a létesítéskor már Magyarországon felmerülő nehézségei. Ezek 
közül a legfontosabbaknak a korábbi felmérések a következőket ítélték: 1. bürokratikus 
nehézségek; 2. jogi problémák, bizonytalanságok; 3. a magyarországi management szín-
vonala; 4. a munkavállalók minősége; 5. finanszírozási problémák; 6. a tulajdonszerzés 
jogi, adminisztratív problémái és időigényessége; 7. a társadalompolitikai helyzet és 
8. környezetvédelmi előírások. A bürokratikus nehézségek és a jog terén mutatkozó 
bizonytalanságok, a jogszabályok gyakori változtatása megnehezíti az előre tervezést. 
Mivel a tartós, megalapozott üzleti kiszámíthatóságot és előre tervezhetőséget a né-
metek különösen fontosnak ítélik, ezért annak hiánya, illetve nem kellő mértéke a be-
ruházások súlyos akadálya. A nehézségek sorában a harmadik és a negyedik helyen 
a magyarországi menedzserek és a munkavállalók nem megfelelő minőségét említik. 
Ez együttesen sajnos azt is mutatja, hogy a magyar munkaerő minősége korántsem 
akkora vonzerő, mint azt magyar részről általánosságban gyakran említik. A munkaerő 
minősége és megbízhatósága az egyik legfontosabb telephelytényező, és szerepe a jö-
vőben még fontosabbá válik, így a beruházások és foglalkoztatás ösztönzését célzó leg-
fontosabb politika az oktatáspolitika. A finanszírozási problémáknál a magyarországi 
hitelfelvétel nehézségei között a magas hitelkamatlábat és a finanszírozási feltételek 



172009. ősz

A magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlődésének húsz éve (1989–2009)

stabilitásának hiányát tartják a legaggasztóbbaknak, ami miatt inkább anyaországi ban-
kokhoz fordulnak finanszírozásért. A német, illetve a német–magyar vállalatok között 
részegységtermelő, bérmunkát végző, összeszerelő, de komplex ipari termelő és szol-
gáltató cégeket egyaránt találunk. A vállalatoknak a magyar gazdasági környezetre, a 
mikro- és a makrogazdaságra gyakorolt hatása esetenként eltérő. Összességében álta-
lános vonás, hogy a németországi és magyarországi fajlagos költségszínvonal s benne 
a bérszínvonal különbségét aknázza ki. A működés tartós bázisát az jelenti, hogy a ma-
gyarországi termelékenység elmaradása a némettől kisebb, mint a bérszínvonalé, azaz 
tartós komparatív előny biztosítható. A minőség és megbízhatóság, a jellegüknél fogva 
stabil, tartós beszállítói kapcsolatok is valószínűsítik, hogy a német vállalatok jó része 
nem vándorol gyorsan tovább még olcsóbb bérszínvonalú országokba, viszont igényli 
a magyarországi gazdasági feltételek és a vállalatok működési keretfeltételeinek tar-
tós, érdemi stabilizálását. A részegységtermelés és bérmunka termékeit nagyobbrészt 
Németországba exportálják, ami a magyar export fontos, tartós pillére. A német cégek 
magyarországi működőtőke-beruházásaiban a másik csoportot azok a cégek alkotják, 
amelyek fő célja a magyar piacon történő értékesítés, illetve ehhez kapcsolódóan a vi-
segrádi piacokra és a Balkánra történő szállítás. 

A Magyarországon működő német vállalatok 
helyzetértékelése és várakozásaik

A Magyarországon működő német vállalatok termelésének, beruházásainak, kereske-
delmének alakulása nemcsak a magyar–német kapcsolatok fejlődésének kulcsfontos-
ságú tényezője, hanem, gazdasági súlyuk révén, jelentőségük a magyar gazdaság po-
zícióinak, kilátásainak alakulása szempontjából is döntő fontosságú. A Német–Magyar 
Ipari- és Kereskedelmi Kamara évente készít konjunktúrajelentést a tagvállalatai kö-
rében végzett felmérések alapján, amelynek eredményei a helyzetértékelés szempont-
jából és a gazdasági szereplők értékelésének, várakozásainak megítéléséhez is fonto-
sak. Az éves konjunkturális szempontok a rövid távú üzleti elemzésekhez nyújtanak 
támpontokat, itt most a hosszabb távú összefüggéseket, a fő tendenciákat szeretném 
bemutatni.

A magyarországi gazdasági konjunktúra helyzetét és kilátásait a német vállalatok 
a tényleges adatok évről évre történt romlásának megfelelően ítélik meg. A magyar 
gazdaság helyzetét és a várható kilátásokat 2008-ban a cégek 57 százaléka rossznak tar-
totta. A német cégek saját helyzetüket és kilátásaikat viszonylag jobbnak ítélik, de a „jó 
minősítés” aránya 2005 és 2008 között folyamatosan jelentősen csökkent (a helyzetmeg-
ítélésben 47,2 százalékról 36,2 százalékra, a kilátásokban 43,0 százalékról 37,1 százalék-
ra). A német vállalatok 60–66 százalékának árbevétele nőtt a 2005–2008-as időszakban. 
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A vállalatok 36–37 százaléka ebben az időszakban jelentősen növelte magyarországi 
beruházásait, és 37–40 százalékuk a foglalkoztatást is bővítette. A vállalati összköltsé-
gek növekedését kedvezőtlennek tartják, a bérköltségeket tekintve 2007-ben a német 
vállalatok 37 százalékánál nőttek gyorsabban a bérköltségek az összköltségnél, negy-
ven százalékuk szerint viszont csak hasonlóan. Az adózás előtti eredmény a legutóbbi 
években a vállalatok csaknem felénél nőtt, csökkenést 2007-ben 27 százalékuk jelzett.  
A német vállalatok több mint 42 százaléka növekvő exportbevételről adott hírt, egyhar-
maduknál az exportbevétel változatlan, körülbelül egynegyedük számolt be csökkenő 
bevételről. 

A 17. táblázat összefoglalja a magyarországi befektetési tényezőkkel kapcsolatos 
megítéléseket, fontosság és elégedettség szempontjából. A gazdaságban tartósan meg-
alapozott növekedésre, pontosabban fenntartható fejlődésre van szükség, ahhoz pedig 
beruházásokra. A beruházások növelése makroszinten a gazdaságpolitikai környezet 
minőségétől függ elsősorban, mikroszinten pedig az üzleti környezet, a termelési költ-
ségek és a piaci értékesítési kilátások függvényében alakul. 

A gazdaságpolitikai környezet tényezői közül a német vállalatok az adóterhek mér-
tékének alakulását, a jogbiztonságot, az adórendszer és adóigazgatás működését, a 
gazdaságpolitikai kiszámíthatóságot és a korrupció elleni harcot ítélték a legfontosab-
baknak. A gazdaságpolitikai környezet elemei közül a vállalatok leginkább az adóter-
hek mértékével, az adórendszerrel és adóigazgatással, a közigazgatással, a gazdaság-
politikai kiszámíthatóságával és a korrupcióval kapcsolatban elégedetlenek. Látható, 
hogy éppen a legfontosabbnak ítélt tényezők állapotával szemben a legnagyobb az 
elégedetlenség. 2005 és 2008 között a gazdaságpolitikai környezet vizsgált 12 fontos 
tényezője közül 11-ben romlott az elégedettségi mutató, s csak az EU-tagság hatásá-
val kapcsolatban javult. Az adóterhek nagyságával kapcsolatban fontos, objektív tény, 
hogy nemzetközi és uniós összehasonlításban Magyarországon a legalacsonyabbak 
közé tartozik az adóteher, igaz, néhány szomszédos ország nálunk is alacsonyabb adó-
terhet alkalmaz, másrészt a magyar adórendszer bonyolultsága és gyakori változtatásai 
miatt nagymérvű bizonytalansággal kell számolni. 

Az üzleti környezet tényezői közül a vállalati fizetési morált, a belföldi kereslet ala-
kulását és a helyi beszállítók minőségét tartják a legfontosabbaknak. A 2005 és 2008 
közötti időszakban a fizetési morál romlott, a belföldi kereslet kedvezőtlenül alakult, a 
helyi beszállítók rendelkezésre állával kapcsolatban is nőtt az elégedetlenség. A helyi 
beszállítók minőségével kapcsolatos megítélés gyakorlatilag változatlan. 

A 21. században egyre fontosabb tényező a humán erőforrás mennyisége, minősé-
ge és szerkezete, a munkaerőpiac állapota. A német vállalatok a munkaerőpiac ténye-
zőinek alakulását rendkívül fontosnak és növekvő jelentőségűnek ítélik. A fontossági 
skála, azaz a vonzóerőt meghatározó tényezők élén a munkaerőpiaccal, a munkavál-
lalókkal szembeni elvárásokat találjuk. A munkaerőpiac tényezői közül sorrendben a 
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termelékenységet, a munkavállalók motiváltságát, képzettségét, utána a munkaerő-
költségek alakulását és a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását tartják a leg-
fontosabbaknak. A német vállalatok legkevésbé a munkaerőköltségek alakulásával, a 
szakképzett munkaerő rendelkezésre állásával, a munkajogi szabályozással és a pálya-
kezdők képzettségével elégedettek. Aggasztóan negatív tény, hogy 2005 és 2008 között 
legjobban a munkavállalók teljesítménymotiváltságával, képzettségének alakulásával, 
a pályakezdőkkel szembeni és a szakképzett munkaerő rendelkezésre állásával kap-
csolatos elégedettségi mutató romlott, sőt nőtt az elégedetlenség a betanított munkások 
rendelkezésre állásának hiánya miatt egyes cégeknél. 

Érdekes és fontos, hogy a nemzetközi versenyben az országok befektetési és ter-
melési telephelyként mennyire vonzók a német befektetőknek (ezt mutatja be a 18. 
táblázat). A vonzóerő szerinti országsorrend a legutóbbi években gyakran és nagymér-
tékben módosult, sokszor a rövid távú tényezők függvényében. Egyre inkább felér-
tékelődnek a hosszú távon vonzó, tartós telephelytényezők, ezek megteremtésére és 
stabilitására kell törekedni. 2008-ban a német működőtőke-befektetések szempontjából 
a legvonzóbb országok Románia, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Lengyelország 
voltak. Utánuk Németország következett a 6. helyen. Az új EU–10-ek közül Magyaror-
szág a 8. helyen áll, Litvániát és Bulgáriát előzi meg. Magyarország korábban a vállala-
tok megítélésében tartósan a 4. helyen állt, egészen 2007-ig, azóta viszont folyamatos és 
nagymérvű a megítélés romlása. A 2008. évi felmérés szerint, ennek ellenére, a már Ma-
gyarországon működő cégek 73,1 százaléka ismét Magyarországot választaná befekte-
tése helyszínéül, ami azt jelzi, hogy a német vállalatok nagyarányú többsége elégedett 
helyszínválasztásával. Oda kell figyelni azonban arra, hogy az igenlő válaszok aránya 
2005-ben még 78,6 százalék volt, 2008-ra 5,5 százalékponttal visszaesett. 

A német működő tőke hosszú távú eddigi magyarországi sikeres működésének bi-
zonyítéka, hogy a műszaki munkatermelékenység a magyarországi német leányvál-
lalatokban átlagosan eléri, gyakran meghaladja a németországi színvonal kilencven 
százalékát, ami a magyar mikrogazdasági környezet nagyfokú adaptációs készségének 
bizonyítéka. A német működő tőke a műszaki fejlesztés, a hatékonyabb forrásallokáció 
s a termelési struktúra korszerűsítésének fontos tényezője. A beruházások legfőbb mo-
tivációja és fő döntési szempontja természetesen az adózás után elérhető nettó profitrá-
ta, euróban számítva. A Magyarországon működő legjobb vállalatok az elmúlt években 
(2006–2007-ig) átlagosan hét-nyolc százalék adózás utáni nettó profitot értek el euró-
ban, míg a feldolgozóipar átlagában a németországi nettó profitráta a 2–2,5 százalékos 
sávban mozgott. Ha a 2008–2009-es válság turbulenciái után sikerül a kereskedelmet, 
a beruházásokat normalizálni, és a korábbi vonzó profitrátát újra el lehet érni, akkor a 
kapcsolatok fejlesztésében a hosszú távú érdekeltség újra helyreállítható. 
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Az Európai Unióhoz történt csatlakozás hatása 
Magyarország és az új EU–10 országok  
külkereskedelmére német viszonylatban

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás sokrétű hatásairól különböző szempontok sze-
rint gazdag szakirodalmi elemzések állnak rendelkezésre. A magyar–német gazdasági 
kapcsolatok szempontjából most arra a fejlődésre koncentrálok, hogy miként alakult 
a magyar export és import német viszonylatban az EU-csatlakozás előtt és után. Ta-
nulságos ugyanezt megvizsgálni a többi újonnan csatlakozott közép- és kelet-európai 
tagország német viszonylatú külkereskedelmének alakulására vonatkozóan is. 

Magyarország Németországba irányuló exportja 2000 és 2004 között 1,26-szorosára, 
2004 és 2008 között 1,31-szeresére nőtt. Magyarország importja Németországból ugyan-
ezen időszakokban 1,24, illetve 1,37-szeresére bővült (l. a 19. táblázatot). A csatlakozást 
megelőző négy évben is valamennyi visegrádi ország Németországba irányuló export-
ja gyorsan növekedett. A legnagyobb exportbővítést Szlovákia érte el; 2,15-szörösére 
növelve német relációjú kivitelét. Magyarország, Csehország és Lengyelország export-
növekedése az 1,26–1,34-szeres érték között mozgott. Megjegyzendő, hogy az unióhoz 
történt társulás hatására, az Európa-megállapodások végrehajtása nyomán 2001 végére 
a társult országok és az EU között a külkereskedelem liberalizálása az ipari termékekre 
gyakorlatilag teljesen megvalósult, így már 2002 után nem kellett kereskedelmi korlá-
tozásokkal számolni az ipari termékek forgalmában. (A mezőgazdasági termékekre a 
korlátozások enyhítve ugyan, de egészen a csatlakozásig fennmaradtak). A már 2001 
végétől kiteljesedett ipari szabadkereskedelem a fő tényezője annak, hogy a 2004. évi 
uniós csatlakozás az újonnan belépett országok számára nem hozott újabb lényegi áttö-
rést, de fontos impulzust adott a kapcsolatok további fejlődésének. Ez német viszony-
latban, amely az új EU–10-ek fő partnere, különösen érzékelhető. 

2004 és 2008 között az új uniós tagországoknál a megelőző, 2000–2004-es időszakhoz 
képest is jelentősen megnőtt az export bővülési üteme német viszonylatban (is), kivéve 
Szlovákiát és Észtországot. Szlovákia esetében a korábbi rendkívüli exporterőfeszítés 
üteme nem volt fenntartható, de a bővülés szerényebb ütemben folytatódott. A szlovák-
hoz képest jóval kisebb ütemmérséklődést mutat Észtország. Az EU-csatlakozás pozi-
tív hatását német viszonylatban az exportnövelésben a legnagyobb mértékben Csehor-
szág, majd Lengyelország, Szlovénia és Magyarország aknázta ki. A korábbi időszak 
jelentős dinamikája tovább nőtt. Lettország és Litvánia exportjának növekedési üteme 
is emelkedett. Románia és Bulgária kontrollként szolgálhat, hiszen e két ország csak 
2007-től lett az EU tagja. Románia a 2004–2008-as időszakban is fenntartotta korábbi 
exportnövelési dinamikáját. Bulgáriáé mérséklődött ugyan, de így is mindkét balkáni 
ország csaknem párhuzamosan, mintegy másfélszeresére bővítette kivitelét.



212009. ősz

A magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlődésének húsz éve (1989–2009)

Az EU-tagság a Németországból származó import bővülését is tovább dinamizálta. 
A visegrádi országok közül Magyarország, Csehország, Lengyelország és a térséggel 
szomszédos Szlovénia is a korábbi időszakhoz képest gyorsabban növelte Németország-
ból származó behozatalát. Szlovákia esetében kissé mérséklődött az import növekedése, 
de így is jóval meghaladta az exportot. Különösen gyors volt Lengyelország importnö-
vekedése, amely 2004 és 2008 között 2,14-szeres volt. Magyarország 2000 és 2004 között 
1,24-szeresére, 2004 és 2008 között viszont 1,37-szeresére növelte importját a német relá-
cióból. A balti országok közül Észtország növelte leggyorsabban importját, 2004 és 2008 
között csaknem megkétszerezte. Ebben az időszakban a megelőző négy évhez képest 
Észtország mellett Lettország is gyorsabban bővítette importját, Litvánia importdina-
mikája viszont minimálisan csökkent. 2004 és 2008 között Románia német viszonylatú 
importját a korábbiaknál gyorsabban, Bulgária viszont mérsékeltebben növelte. 

Németország külkereskedelmi mérlege az 1990-es években és a 2000–2007-es időszak-
ban rendre aktívumot mutatott, össz-külkereskedelmében, az EU–15-ökkel és az új EU–
10 tagországgal szemben is. Ez alól többször kivétel Szlovákia és néhányszor, így például 
2000-ben és 2007-ben Csehország, amikor német passzívum mutatkozott (9. táblázat).

A magyar–német kereskedelem érdekes esetnek tekinthető, mivel legtöbbször mindkét 
ország saját külkereskedelmi mérlegében pozitív szaldót mutat ki a maga javára. Ennek az 
eltérésnek az az alapvető magyarázata, hogy eltérő a szaldó a származási-rendeltetési és az 
eladó-vásárló ország szerinti számbavétel alapján. Magyarország Németországba eladott 
exportjának egy részét a német multinacionális vállalatok továbbszállítják más országokba, 
így az nem Németországban kerül felhasználásra. A Magyarországra irányuló tőkeexpor-
tot pedig több multinacionális vállalat döntően németországi forrásból finanszírozza. 

2005-ben Németország külkereskedelmi mérlege az EU–27-ekkel szemben 98,946 
millió euró többletet mutatott, a többi országgal szembeni mérleg további 56,862 millió 
euró többlettel zárult. Az uniós csatlakozás utáni évben, 2005-ben a német külkeres-
kedelmi statisztika az új EU–10 tagország közül Szlovákiával szemben 902 millió euró 
hiányt, Magyarországgal szemben 171 millió deficitet mutatott ki. (Így 2005 azok közé 
az évek közé sorolható, amikor mind a német, mind a magyar statisztika előjele meg-
egyezett, magyar többletet jelzett). 

2005-ben Németország Lengyelországgal, Romániával és Csehországgal szemben érte 
el kelet-közép-európai viszonylatban a legnagyobb aktívumot. A Lengyelországgal szem-
beni német kereskedelmi többlet 5,453 millió euró, Romániával szemben 2,002 millió euró, 
Csehországgal szemben 1,402 millió euró volt. A többiekkel szemben az aktívum értéke a 
423–813 millió euró közötti sávban mozgott. A Magyarországgal és Szlovákiával szembe-
ni passzívumot már jeleztük. 2007-ben Németország külkereskedelmi mérlege Magyar-
országgal lényegében kiegyenlített szintet mutatott (kétmillió euró német aktívummal). 
Csehországgal szemben kétszázmilliós, Szlovákiával szemben 423 milliós német deficitet 
találunk. A legnagyobb német aktívum Lengyelországgal szemben alakult ki; 11,942 millió 
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euró, ami a 2005. évinek jóval több, mint kétszerese. A román és bulgár külkereskedelmi 
mérleg német viszonylatú hiánya 2005 és 2007 között rendkívül megnőtt; Romániáé több 
mint másfélszeresére, Bulgáriáé körülbelül egynegyeddel. A balti országok mindegyiké-
nek német viszonylatú külkereskedelme 1,1–1,2 milliárd euró hiánnyal zárult.

Az új EU–10 tagországok német relációjú kereskedelmét értékelve még inkább kitűnik 
Magyarország EU–27-ekkel szembeni külkereskedelmi aktívumának jelentősége. A 2000–
2007-es időszakban Magyarország külkereskedelme az EU–27-ekkel, Németországgal, Fran-
ciaországgal, Nagy-Britanniával is rendre aktívummal zárult, 2005–2007-ben pedig Olasz-
országgal szemben is magyar többlet mutatkozott. Magyarország külkereskedelmi mérlege 
2007-ben az EU–27-ekkel 6,518 millió aktívumot mutatott. Németországgal szemben 1,050, 
Franciaországgal szemben 252, Nagy-Britanniával 1,379, Olaszországgal 780 millió euró ke-
reskedelmi többletet sikerült elérni (8. táblázat). A magyar–EU – s benne a magyar–német 
– kereskedelem többlete nagymértékben hozzájárul a más relációkban mutatkozó, döntően 
az energiaszállító országokkal és Kínával szembeni hiány finanszírozásához. 

A magyar–német gazdasági kapcsolatokban elengedhetetlen lesz a válság utáni korszak-
ban azokra a hosszú távú tényezőkre koncentrálni, amelyek nélkülözhetetlenek a kereske-
delem, a működőtőke-kapcsolatok, a tudományos és kutatás-fejlesztési együttműködés új 
korszakának megalapozásához. A kölcsönös kereskedelem mikrostruktúráját folyamato-
san az igényekhez kell alakítani, a magyar infrastrukturális környezet leromlását meg kell 
fordítani, és muszáj koncepciózus fejlesztési stratégiát kialakítani. A legátfogóbb figyelmet 
a gazdaságpolitika kiszámíthatóságának és az új, stabil keretfeltételeknek kell szentelni.  
A fejlődés leginkább döntő tényezői azonban a humán tőke fejlesztése, minőségének ala-
kítása, kínálati struktúrájának összhangba hozása a kereslet szerkezetével, a munkaerő-
potenciál átalakításába és fejlesztésébe történő ésszerű beruházások, a foglalkoztatás feltét-
eleinek, költségeinek és magasabb hasznának biztosítása a nagyobb hozzáadott érték révén 
mind a vállalatok, mind a munkavállalók számára. Korábban a tőkevonzás általános fel-
tételei álltak előtérben, jelenleg a jövő megalapozásában a humán erőforrással kapcsolatos 
komplex stratégia kidolgozása és sürgős megvalósítása áll. Ezen egyaránt múlik a kétolda-
lú kapcsolatok fejlesztése és a nemzetközi versenypozíciók sürgetően szükséges javítása. 

Az újraegyesített Németország gazdasági partneri szerepe 
Kelet-Közép-Európában  
és Magyarországon a kibővített Európai Unióban 
A német újraegyesítés az európai integráció helyzetét, erőviszonyait, Németország po-
litikai szerepét, az európai partnerekhez való viszonyát, kereskedelempolitikáját, pénz-
ügyi helyzetét, finanszírozási tehervállaló képességét, erejét és hajlandóságát, azaz 
egész nemzetközi szerepvállalását döntően befolyásolta. A másik fő tényező a közép- 
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és kelet-európai országok rendszerváltása nyomán végbement átalakulás, a közép- és 
kelet-európai térség visszatagozódása Európába, újra bekapcsolódása az európai mun-
kamegosztásba és gazdasági kapcsolatrendszerbe. 

Az újraegyesítés növelte Németország súlyát az európai gazdasági integrációban 
és a nemzetközi politikában. Németország népessége 61 millióról 81 millió főre nőtt.  
A négy nagy népességű EU-állam közötti korábban közel kiegyenlített népességi ará-
nyok erősen eltolódtak Németország javára. A korábbi NSZK területe mintegy harminc 
százalékkal nőtt meg, ezzel Németország az Európai Unió harmadik legnagyobb terüle-
tű államává vált. A több mint 30 százalékos népesség-gyarapodással ellentétben az egy 
főre jutó gazdasági teljesítőképességben romlott Németország pozíciója. A keletnémet 
tartományok belépése a német gazdaság feszültségpotenciálját, problémáit és finan-
szírozási terheit növelte, a német tőkeerő tetemes részét, évente mintegy százmilliárd 
eurós nagyságrendű befektetést az új keletnémet tartományokba kellett átirányítani.

Az újraegyesítés nyomán, a kelet-közép-európai rendszerváltások után, illetve azzal 
egyidejűleg Németország nemcsak politikai okokból, de fontos gazdasági érdekei mi-
att is az integráció továbbvitelére helyezte a hangsúlyt. A Gazdasági és Monetáris Unió 
megvalósítása Németország és Franciaország együttes közös kezdeményezésére történt. 
A valutáris bizonytalanságok kiküszöbölése, az árfolyam-ingadozások megszüntetése a 
közös valuta révén az euróövezetben, a német márka rendszeres felértékelődéséből szár-
mazó export-versenyképességi hátrányok megszüntetése, a Gazdasági és Monetáris Unió 
megvalósítása Németországnak kedvező megoldásokat hozott. Németország az európai 
integráció elmélyítését nagy hangsúllyal és aktivitással támogatta, de ezt mindenekelőtt 
saját gazdaságstratégiai irányvonalának minél nagyobb mértékű érvényesítéséhez kötötte. 

Németország az Európai Unió fő nettó finanszírozója. Az EU költségvetéséhez való 
hozzájárulásért cserébe az integrációban stabilizációs céljainak elfogadtatására töreke-
dett. Németország a nettó fizető szerepét azért vállalja, mert a közvetett integrációs 
előnyök, a piacbővülés hatása a német ipar exportlehetőségeit növelte és növeli. A né-
met újraegyesítésnek az unióra gyakorolt pénzügyi hatásai közül a nemzetközi kamat-
színvonalra, a tőkemozgásra való befolyását és az euró-övezetbeli monetáris politikai 
kooperáció fejleményeit kell kiemelni. 

Németország békés újraegyesítése alapvetően új helyzetet teremtett Európában és 
a világban. Az újraegyesítésre, Németország és Európa kettéosztottságának megszün-
tetésére nyugatnémet vagy külső erők révén semmi esély és lehetőség nem volt, mi-
vel a két egykori szemben álló politikai rendszer választóvonalán bármely összecsa-
pás világháborúhoz és nemzetközi katasztrófához vezetett volna. Az újraegyesítés és 
Európa két részre tagoltságának megszüntetése azoknak a mélyreható változásoknak a 
következménye, melyek az 1989. évi kelet-közép-európai rendszerváltásban tetőztek, s 
amelyek élén Magyarország és Lengyelország állt. (A nemzetközi politikai konstelláció 
rendkívül fontos volt, de gazdasági cikkünkben erre most nem térünk ki). 



24 Külügyi Szemle

Kőrösi István

Az Európai Unió tervének és koncepciójának kidolgozásában és elfogadtatásában 
Németország és Franciaország különböző indítékok és érdekek alapján, de sajátos ér-
dekközösséget létrehozva, egymásra talált. Németország felismerte, és döntően kép-
viselte az Európai Unió keleti irányú kiépítésének fontosságát, és a kibővítés egyik fő 
képviselője volt, gazdasági, politikai és stratégiai érdekek alapján egyaránt. A kibővítés 
gazdasági szempontjait, feltételeit és költségeit a német gazdaságpolitika gondosan 
felmérte, és a tárgyalásokon mindvégig szigorúan képviselte, hogy az új kelet-közép-
európai bővítés gazdaságilag minél rendezettebben, kalkulálhatóbban és a pótlólagos 
kiadások kordában tartásával menjen végbe, ami így is történt. 

Az újraegyesített Németország külpolitikai erőviszonyai és gazdasági teherbíró ké-
pessége között eltérés, sőt erős feszültség keletkezett. Az európai integrációban az NSZK 
nemzetközi gazdasági ereje sokáig meghaladta politikai befolyását. Az újraegyesítés ha-
tására e kép megfordult. A német gazdaságnak növekvő tehertételekkel kellett és kell 
szembenéznie, nemcsak a keletnémet tartományok szanálása, hanem a nyugatnémet, 
illetve össznémet gazdaság problémái (iparszerkezeti, versenyképességi problémák ki-
éleződése, a jóléti rendszer kulcsterületeinek finanszírozhatatlansága miatt. 

Először az újraegyesítés utáni években, másodszor a kelet-közép-európai országok uni-
ós csatlakozási tárgyalásai idején, harmadszor a jelenlegi, 2008–2009-es válság nyomán 
élesen vetődött fel annak jelentősége, hogy a gazdaságpolitikák, stratégiák és a reálfejlő-
dés kilátásai milyen gazdasági érdekfeltételeket teremtenek, milyen telephely-feltételek és 
versenyképességi tényezők alakítják Németország és Kelet-Közép-Európa kapcsolatait. 

Németország számára négy területen jelentkezett nagy volumenű és növekvő pénz-
ügyi teher az elemzett időszakban: 1. a keletnémet tartományok szanálása; 2. a NATO-
beli szerepvállalás pénzügyi hatásai; 3. az EU elmélyítése, a Gazdasági és Monetáris 
Unió működtetése; és 4. az EU keleti irányú kibővítése. Ezek mindegyikéhez nagy 
szükség volt a német pénzügyi transzferre. 

Mind a transzformáció finanszírozási igénye, mind a jelenlegi, 2008–2009-es válság 
körülményei közepette megnőtt Németország számára is, és a kelet-közép-európai or-
szágok számára is, a gazdasági szerkezet, a külgazdaság és a termelési szerkezetek 
egymásba kapcsolódása új alapokra helyezésének szükségessége. A német gazdaság 
csak úgy válhat újra szélesebb sávban versenyképesebbé, ha fajlagos költségviszonyait 
javítja, ennek egyik fő eszköze pedig a termelési input olcsóbbá tétele a közép- és kelet-
európai import és beszállítások révén. A 2008–2009. évi válság miatti hatalmas mértékű 
piaczsugorodás azonban éppen a beszállításokat érintette az átlagosnál súlyosabban. 

A gazdasági erőviszonyokat értékelve az EU-ban Németország a legérdekeltebb 
gazdaságilag és politikailag is a kelet-közép-európai térségben, a német külpolitikai 
prioritások sorában pedig a transzatlanti-kapcsolatok és az uniós integráció egésze 
után szerepel. A Németország és Közép-Európa közti kapcsolatokban a gazdasági 
súlyok és erőviszonyok aszimmetrikusak. Magyarország és az új EU–10-ek számá-
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ra az integrációba való bekapcsolódás, a 2004. évi uniós csatlakozás az integrációs 
stabilizációs előnyök mellett növekedési impulzust, technológiai előnyt, piaci be-
tagozódást és a külgazdasági kapcsolatok bővítésének kereskedelempolitikai aka-
dálymentességét jelentette. Igaz, a kereskedelmi liberalizáció az ipari termékekre a 
társulási egyezmény nyomán már 2001 végére mindkét oldalon lényegében teljesen 
befejeződött. A visegrádi országok, köztük Magyarország, EU-csatlakozása Berlin 
pozícióit erősítette, mivel a piacnyitásból a németek tudtak leginkább profitálni.  
A működőtőke-beruházások már tárgyalt impozáns növekedéséből is a német tőke-
exportőrök profitja nőtt leginkább. 

A visegrádi és magyar bérmunkával, a németországi munkavállalással, az építési-
szerelési tevékenységgel szemben megnőtt a német ellenállás, ellenérdekeltség az érin-
tett konkurencia részéről és a német munkavállalói érdekképviseletek, szakszervezetek 
részéről egyaránt, különösen azokon a területeken, ahol a foglalkoztatási helyzet és 
kilátásai tartósan rosszak. Érthető, hogy minden olyan lépés, amely német munkahe-
lyeket érint, vagy Németországban a munkaerő-piaci helyzetet befolyásolja, az érin-
tettek növekvő ellenállásába ütközik. Fontos, értékelendő szempont, hogy a német 
működőtőke-beruházások nemcsak Magyarországon teremtenek munkahelyeket, de 
a beszállítások fajlagos költségelőnye révén – a németországi termelést rentábilisabbá 
téve – német munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárulnak. A visegrádi országokba, 
köztük Magyarországra irányuló német export, különösen a technológiaexport és a 
tartós műszaki fogyasztási cikkek exportjának növekedése közvetlenül több százezer 
munkahely fenntartásához járul hozzá Németországban.

Németország újraegyesítésével és a kelet-közép-európai rendszerváltással Németor-
szág és Európa kettéosztottsága megszűnt, de Közép- és Kelet-Európa fregmentáltsága 
fennmaradt, így a gazdasági tényezők oldaláról nem volt mód Közép-Európa szerves 
gazdasági egybeépítésére, az egymással folytatott gazdasági kapcsolatok nyomán szer-
ves régióképződésre. (A CEFTA és a többi intézményi kísérletek ellenére sem). 

Németország „horgony” és fejlesztési vonzáspont valamennyi visegrádi ország 
számára, de a remélt lokomotívszerepet nem lehetett megvalósítani, részben azért, 
mivel a német gazdaság növekedési üteme hosszú távon igen lassú volt (az egyik 
leglassúbb a nyugat-európai partnerek közül), másrészt az egész kelet-közép-euró-
pai térség strukturális fejlődési problémái fennmaradtak, és korlátozták a régiókép-
ződést, az egyes országokban időnként tapasztalt rendkívül impozáns növekedési 
ütemek ellenére is. 

Közép-Európa a rendszerváltástól napjainkig terjedő időben nem húzta és húzza 
„keletebbre” gazdaságilag Németországot (ez nem lehetséges és nem is kívánatos). Az 
viszont történelmileg rendkívül fontos lenne, hogy Közép-Európa visszanyerje regio-
nális stabilitását, és vonzó partnerré váljon Európa fejlődési centrumaként az európai 
integrációban. Európa közepe így vonzerőt, dinamizálási tényezőt és stabilitási öveze-
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tet jelentene, Zwischen-Europa (köztes Európa) helyett Közép-Európaként mint az euró-
pai integráció egyik mértékadó és jelentős súlyú gazdasági övezete szerepelhetne. 

A közép-európai országok és Németország közötti gazdasági erőviszonyok aszim-
metrikusak, a kelet-közép-európai országok sokkal nagyobb mértékben függnek 
gazdaságilag és pénzügyileg Németországtól, mint fordítva. A rendszerváltástól az 
EU-csatlakozásig történő folyamatban, a társulások keretében és az uniós csatlakozás 
előkészítésében kereskedelempolitikailag Németország javára mutatkozott pozitív 
aszimmetria, azaz Németország építette le gyorsabban és nagyobb mértékben a vá-
mokat és a kereskedelempolitikai akadályokat, a tényleges piacnyitásból viszont Né-
metország profitált gyorsabban és többet, tehát e téren Németország élvezett pozitív 
aszimmetriát, mivel a kis közép- és kelet-európai országok gazdasági, piaci alkuereje 
és pozíciói gyengébbek voltak. 

Németország az erőviszonyokat tekintve az európai integrációban és a világgaz-
daságban sokáig gazdaságilag erősebb volt, mint politikailag, az újraegyesítés után a 
helyzet megfordult. Németország gazdasági és finanszírozási erejét az újraegyesítés 
utáni költségek, a keletnémet tartományok szanálása és újra beillesztése a német gaz-
daság egészébe nagymértékben lekötötte (évi 180–200 milliárd márkás, azaz mintegy 
százmilliárd eurós nagyságrendű kiadást indukálva). Ez önmagában a többszöröse 
annak, mint amennyit Németország az európai integráció finanszírozására fordít, és 
többszörösen meghaladja a kelet-közép-európai országokba történő beruházásokat. 
Németország gazdasági, pénzügyi erejét és teljesítőképességét jól jellemzi azonban, 
hogy a 2008–2009-es válságban pénzügyi forrásaiból több mint hétszázmilliárd eurót 
mozgósított válságelhárítási, stabilizációs programokra, ez a hatalmas szerepvállalás 
körülbelül 150 racionális, jól strukturált válságkezelési programban valósult meg. 

Németország nemzetközi gazdasági együttműködésében előtérben állnak a 
transzatlanti kapcsolatok, az európai integráció működtetése és fejlesztése, majd a Kelet-
Közép-Európával, az új EU–10-ekkel kiépített kereskedelmi, működőtőke-kapcsolatok 
és kooperáció fejlesztése. (Ez egyben sorrendiséget is jelent, itt be nem sorolva az orosz, 
kínai, távol-keleti kapcsolatokat). A kelet-közép-európai országok, köztük Magyaror-
szág számára viszont a kapcsolatrendszerben egyértelműen az Európai Unió s annak 
vezető állama, Németország áll az első helyen a gazdasági, gazdaságpolitikai kapcso-
latokat tekintve. 

Az EU kapcsolatrendszerét tekintve fontos, hogy „az európai integráció biztosí-
totta az europaizált német nemzetállam kialakulását,1 ezáltal Németország nem do-
mináns vagy hegemón gazdasági szerepet tölt be a térségben, viszont a legfontosabb 
kereskedelmi, beruházó, technikaszállító szerepével a kelet-közép-európai országok 
gazdaságszerkezeti átalakulásának meghatározó tényezője. Németország kelet-közép-
európai gazdasági pozícióinak kiépítése nemcsak e térség erőteljes, nagymérvű beépü-
lését eredményezte a nemzetközi munkamegosztásba, hanem egyúttal az integrációba 
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való gazdasági bekapcsolódás szerves tényezője. A közép-európai gazdasági stabilitás 
helyreállítása és egy új minőségi fejlesztési korszak beindítása a válság után egyaránt 
impulzust adna Közép-Európa regenerálódásának, a német termelésnek és piacbőví-
tésnek is. A relatíve gyengén fejlett kisméretű országok egymás közötti együttműkö-
dési képessége korlátozott, mivel nem tudnak egymásnak fejlesztési impulzusokat és 
tőkeerőt biztosítani.2

A 2008–2009. évi válság hatásai 
és a német válságkezelés tanulságai 

E tanulmányban nem célunk a válság rövid távú konjunkturális hatásainak elemzé-
se, de fontos bemutatni, hogy miként érintette a válság Németországot, Magyarország 
legnagyobb gazdasági partnerét. A német válságkezelés tapasztalatai Magyarország 
számára is fontosak, és elengedhetetlen levonni a német gazdaságpolitikai reagálás ta-
nulságait. 

A 2008–2009-es nemzetközi pénzügyi válság hatásai rendkívül súlyosan érintették 
Németországot. A német válság kialakulásában, annak okai között kezdetben döntő 
szerepet játszott az egyesült államokbeli bank- és pénzügyi válság hatása, majd a vi-
lág pénzügyi problémáinak kiéleződése nyomán keletkezett világgazdasági válság. 
A német gazdaság minden tekintetben rendkívül ráutalt a világgazdaságra. A világ 
legnagyobb exportőreként nagymértékben függ az exportpiacok felvevőképességétől, 
a nagy piacok konjunktúrájától. A külgazdasági ráutaltság rendkívüli mértékben és 
az időtávot tekintve gyorsan kihat a belső gazdasági folyamatokra. A 2008 őszén kez-
dődött válság a német gazdaság világgazdasági függését és megnőtt sebezhetőségét 
egyaránt bizonyítja. 

A válság Németországot a gazdaság összes fő területén visszavetette. A gazdaság 
„mágikus négyszöge”: a gazdasági növekedés, az infláció, a foglalkoztatás és a külgaz-
dasági egyensúly területén egyaránt romlott a helyzet. 

Az állam pénzügyi kiadásainak növekedése nyomán a folyó államháztartási hiány 
mellett az összes adósságállomány/GDP arány újra romlik, a 2007. évi 65,1 százalékról 
2009-re 69,6 százalékra, 2010-re pedig 72,3 százalékra, ez mutatja a maastrichti kritéri-
umoktól való újbóli távolodást. 

Németország a 2008. őszi nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság első hatásait 
érzékelve törekedett a válságra való reagálás fő céljait és területeit meghatározni. A vál-
ság elleni gazdaságpolitikai stratégia középpontjában három fő probléma enyhítése áll: 
a növekedés lassulása, a pénzpiaci problémák orvoslása, a világpiaci kilátások romlása 
hatásainak enyhítése. Az európai uniós növekedési és stabilitási paktum hazai része-
ként kidolgozták és aktualizálták a németországi növekedési és stabilitási paktumot. 
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E paktum fő kiadási célterületei: 
1. a közületi beruházások támogatása;
2. a gazdaság hitelellátásának biztosítása;
3. a foglalkoztatás és képzés ösztönzése;
4. az adók és járulékok csökkentése; 
5. a kiegyensúlyozott, tartós pénzügypolitika biztosítása.

Az állam nettó eladósodásának korlátozását törvénybe kívánják iktatni, plafonját rögzí-
teni. Az adórendszer további reformjának alapelvéül tűzték ki a teljesítménynövekedés 
és a gazdasági alanyok (egyének és vállalatok) felemelkedésének ösztönzését. A tervek-
ben szerepel a családbarát adózás erősítése a gyermek- és ifjúsággondozás érdekében. 
A stratégiai célok között szerepel a társadalombiztosítás reformja, a működőképesség, 
a megfelelő szintű ellátás és a finanszírozhatóság szempontjainak együttes figyelem-
bevételével. E téren a számítások a pénzügyi konszolidáció megvalósíthatóságának 
kereteit elemzik. A stabilizáció kulcsterületei között szerepel az energiaellátás. Ezen 
a területen a gazdaságosság, az ellátásbiztonság és a környezeti szempontok együttes 
érvényesítése szerepel. 

A tartós növekedés, a foglalkoztatás és a jövedelmezőség bázisának a K+F-beruházások 
ösztönzését és a K+F-eredmények gyors innovációvá változtatását tekintik. Az új glo-
bális nemzetközi pénzügyi rendszer architektúrájának kimunkálása szempontjából a 
magántőke-megtakarítások és -áramlás, a kockázatkezelés és a likviditás-management 
javítását helyezik a középpontba. Hangsúlyt kap az átláthatóságértékelések javításának 
megkövetelése, a nemzeti pénzpiaci felügyelet erősítése és a nemzetközi válságkezelés 
javítása. A fenti feladatok finanszírozását ugyanakkor a német stratégiai elemzések sze-
rint a nemzetállamoknak és bankoknak kell megoldaniuk.

A vállalati pénzügyek terén kedvező, hogy a vállalatok összes adóterhe 2008-ban 
bevételeik kevesebb mint harminc százalékát tette ki. Makrogazdasági szempontból 
kiemelendő, hogy a keresők száma 2008 nyarára negyvenmillió fő fölé, történelmi re-
kordra növekedett. A tb-járulékot fizetők száma meghaladta a 28 milliót. (A különbsé-
get kitevő keresők mentességet élveztek). A válság nyomán a kezelést igénylő problé-
mák közül az elemzések különösen kiemelik a likviditásszűkét, a bizalomvesztést és 
a vállalatok, bankok bonitásromlását. Németországban a pénzpiaci válságproblémák 
kezelésére úgynevezett pénzpiaci stabilizálási különalapot hoztak létre (Sonderfonds 
Finanzmarktstabilisierung). 

Nemcsak a válság leküzdésében, de a jövőorientált fejlesztésben is kiemelt szerepet 
kapnak a képzés, a kutatás-fejlesztés, az új technológiák kifejlesztése és bevezetése, a 
tudásalapú társadalom irányába történő fejlesztések. Ennek szolgálatában állnak:

1. az innovációképesség javítása, úgynevezett „technológiai erősségek” kiépítése, a 
szabadalmak és licencjogok gyorsabb és hatékonyabb elbírálása és biztosítása;
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2. a high-tech-stratégia fejlesztése (a szövetségi állam és a nagyvállalatok szintjén 
egyaránt);

3. a vállalkozói szabadság és az önállóság ösztönzése; 
4. az információs és kommunikációs technológia fejlesztésének és elterjesztésének 

ösztönzése;
5. a képzési rendszer minőségének biztosítása és további javítása. 

Összességében a válság Németországot súlyosan érinti, mind az Egyesült Államok-
kal való kapcsolatrendszer, mind az erős világpiaci függősége miatt. A döntően külső 
okokra visszavezethető válság súlyos belső hatásokkal jár, amelyek a német gazdaság 
összes fő területeinek pozícióit érintik. A német gazdaság erős, de sebezhető, mert nagy 
a válságérzékeny iparágak súlya (autógyártás, gépgyártás). Nagymérvű az exportra 
utaltság, és az ország pénzügyi összefonódásai is erősek. A válság nyilvánvalóvá tette, 
hogy nem egy klasszikus dekonjunktúra áthidalásáról, legyőzéséről van szó, hanem 
erősíteni kellene a reálgazdaságot, és növelni versenyképességét. 

A válságellenes politikát Németország kezdettől fogva fejlesztéspolitikaként, struktú-
rapolitikaként, exportpolitikaként szerette volna megvalósítani. E fő célról egyértelmű-
en megállapítható, hogy ez eddig nem sikerült. Németország megtermelt GDP-jének 22 
százaléka kerül exportra, de a jövőorientált iparágakban és a klasszikus exportiparágak-
ban (például autóipar) ez az arány jóval magasabb. Minden negyedik munkahely Né-
metországban az exporttól függ. Németország 2008-ban is a világ legnagyobb exportőre 
volt, megelőzve az Egyesült Államokat. A német export értéke több mint ezermilliárd 
eurót tett ki. Németország rendkívül ráutalt a külső piacokra, e mutatók jelzik legjobban 
a válságot: 2009-ben az export reálértékben várhatóan 8,3 százalékkal esik vissza, az 
import pedig 5,2 százalékkal csökken. Mivel Németország a visegrádi országok, köztük 
Magyarország legnagyobb külkereskedelmi partnere, a német külkereskedelmi muta-
tók csökkenése súlyos hatásokkal jár térségünkre s benne Magyarországra. 

A fejlesztések szempontjából elvben kedvező a vállalatoknak, hogy a cégekben átla-
gosan a sajáttőke-ellátottság 65 százalékot ér el az össztőkéhez viszonyítva, a rossz ter-
melési profitkilátások és a zsugorodó piacok mellett azonban nem éri meg beruházni, 
így nem hatnak sem az ösztönző források, sem a saját tőkeerő. A német polgárok meg-
takarítási hajlandósága magas, sőt tovább nőtt: a németek bruttó jövedelmeik 16–18 
százalékát takarítják meg 2009-ben, ez kivételesen magas arány. 

A 2008–2009-es állami válságellenes és fejlesztési csomagok összességükben hatal-
mas, több mint hétszázmilliárd eurós transzfert biztosítanak, ezzel a német a világ leg-
nagyobb válságkezelő csomagja, jóval meghaladja az Amerikai Egyesült Államokét is. 
(Összességben 149 átfogó, konkrét intézkedéscsomagról van szó Németországban).

Németország a válságkezelésben sem megalapozatlan szubvenciós politikát, sem in-
dokolatlan restrikciós politikát nem kívánt alkalmazni, a gyakorlatban azonban mégis 



30 Külügyi Szemle

Kőrösi István

a költségvetési kiadások drasztikus növelésére kényszerült, így az idénre tervezett 3,6 
százalékos államháztartási hiány bizonyosan jóval magasabb lesz, de nem tudni, meny-
nyivel. A válságkezelési stratégia középpontjában a konszolidáció és a fenntartható fej-
lődés megalapozása szerepel. 

A magyar–német gazdasági kapcsolatok 
jövőjének fő tényezői

A 2008–2009. évi válság nyilvánvalóvá tette Kelet-Közép-Európa és különösen Magyar-
ország rendkívüli sebezhetőségét és strukturális gyengeségeit. A gazdasági struktúra 
igen konjunktúraérzékeny, az összeszerelői szerepkör a válságban az áltagosnál jóval 
nagyobb visszaesést okozott, az egyszerű és betanított munka iránti igény visszaesett, 
részben véglegesen leépült (bizonyos területeken). A válság drámaian visszavetette a 
gazdasági, fejlettségi színvonal megkezdődött felzárkózását Közép-Európában.

A válság hatására rendkívül visszaesett a Németország és Kelet-Közép-Európa kö-
zötti, de különösen a magyar–német külkereskedelem. 2009. január és május között 
(a megelőző év azonos időszakához képest Magyarország importja Németországból 
34,2 százalékkal zuhant, Magyarország exportja Németországba pedig 28,2 százalék-
kal esett vissza. A magyar–német kereskedelem visszaesése mindkét oldalon az átlagos 
visszaesésnél nagyobb mértékű volt. Magyarország összimportja a jelzett időszakban 
30,7 százalékkal csökkent, összexportunk pedig 26,5 százalékkal esett vissza (KSH, 
Statistical Report, 6/2009).

A tartós felzárkózási trend megteremtése hosszú távú, konzisztens, fejlesztési, képzé-
si, munkahely-teremtési stratégiát igényel a restrikció okozta leépülés (leépítés) helyett. 

A kelet-közép-európai, a magyarországi munkaerő költsége tartósan fajlagosan 
alacsony, azaz a munkaerőköltségek és járulékos terhekhez képest a fajlagos termelé-
kenység magasabb, így a foglalkoztatás abszolút értékben megéri a külföldi, köztük 
a német befektetőknek. Az adó- és közterhek aránya, mértéke is jóval alacsonyabb a 
nyugat-európainál és német színvonalnál, abszolút értékben pedig az elvonások azok 
töredékét jelentik. Ugyanakkor a gazdaságpolitikai bizonytalanságok, az elvonások és 
terhek alakulásának kiszámíthatatlanságát a beruházók egyre elriasztóbbnak tartják. 
Abszolút értékben a legutóbbi nyolc évben is a bérek, jövedelmek a nyugat-európai 
szint töredékét tették ki, de 2002 után a bérek és jövedelmek növekedési üteme Ma-
gyarországon jóval meghaladta a termelékenységét, vagyis a vállalatok rendkívül ked-
vezőtlen tendenciát, azaz romlást érzékeltek a kettő viszonyában, ami tendenciaként 
nagymértékben rontotta a foglalkoztatás jövedelmezőségét. A német vállalatok hozzá-
járulása a magyarországi foglalkoztatáshoz igen jelentős: 2005 és 2008 között évi átlag-
ban mintegy háromszázezer magyar munkavállalónak biztosítottak munkahelyet. 
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A válság utáni európai gazdasági együttműködésben, Közép-Európa, benne Ma-
gyarország regenerálódása szempontjából és a magyar–német kapcsolatok jövőbeni 
alakításában döntő fontosságú, hogy a gazdaságpolitikák, stratégiák és a reálfejlődés 
kilátásai milyen telephely-feltételeket és versenyképességi tényezőket tudnak kialakíta-
ni és kínálni a beruházóknak. Közép-Európa és Magyarország távlati előnyöket biztosí-
tó bekapcsolódása a válság utáni európai gazdasági vérkeringésbe főleg a mikroszintű 
struktúrafejlesztés, a leromlott infrastruktúra szanálása révén és a kutatás-fejlesztéstől 
az innovációig vezető út keretfeltételeinek javításán keresztül biztosítható. A 2008–
2009-es válságban nyilvánvalóan megmutatkozott a gazdasági szakadék megléte, sőt 
mélyülése Európa két része között, amelynek csökkentése elengedhetetlen a kapcsola-
tok fejlődésének újbóli beindításához, a válság következményeinek kiküszöböléséhez.

Nyugat-Európában a szerves régióképződés, termelési és piaci összefonódás vezetett 
el az integrációhoz (l. a Benelux unió példáját). Kelet-Közép-Európában az integrációba 
való bekapcsolódás, az EU-csatlakozás adott keretet és lehetőséget a régióképződéshez, 
a szervesen, fokozatosan egybeépülő Közép-Európa létrejöttéhez. A visegrádi térség-
ben gazdaságilag még nagyon sok erőfeszítés kell, hogy a konvergencia tényezőinek 
kibontakoztatásával a kohéziós erők erősebbé váljanak a divergáló erőknél. A magyar–
német kapcsolatokban, a külkereskedelemben, a vállalati, beszállítói kapcsolatokban, 
a működőtőke-együtműködésben az elmúlt húsz évben kialakult kapcsolatrendszer 
megalapozott bázis lehet a jövőre nézve. A gazdasági válságból való kilábalás mind-
két országban s az EU-térségben egyaránt gyökeresen új gazdaságpolitikákat igényel, 
amelyek a leépülés, sőt leépítések helyett megalapozzák a hosszú távú, fenntartható, 
jövőorientált, innovációra építő, hozzáadottérték-növelésen és a humán tőkén alapuló 
fejlődés új korszakát. 

Kelet-Közép-Európának és Magyarországnak folyamatosan meg kell újítania telep-
helyelőnyeit és vonzerejét. Ennek számos fontos tényezője közül kiemelkednek a hu-
mán erőforrás fejlesztése, különösen a szakképzés minőségi javítása, a kutatás-fejlesz-
tési potenciál jobb kiaknázása és vonzerejének növelése, az innováció keretfeltételeinek 
javítása. Az utóbbi években rendkívül leromlott az infrastruktúra egyes területeinek 
állapota, ezek helyreállítása és fejlesztése a fő feladatok közé tartozik. 
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Táblázatok

1. táblázat

Magyarország és Németország gazdasági potenciálja, fő mutatói
Magyarország Németország

Lakosság 1000 10 056 82 262
je km2 108 231

Bruttó hazai termék Mrd. euró 102 2 424
EUR/lakos 10 095 29 464

Foglalkoztatás*

 Foglalkoztatottak 1000 3 897 39 659
 Munkanélküliek 1000 312 3 609

 Munkanélküliségi ráta % 7,4% 8,3%
Havi átlagfizetés (bruttó) EUR/hó 736  3 028**

Alkalmazottak gazdasági ágazatok szerint 1000 2 760 40 295
Mezőgazdasági, vad-, erdő-, halgazdálkodás % 3,3% 2,1%

 Ipar % 27,0% 19,9%
 Építőipar % 4,7% 5,6%

Kereskedelem, vendéglátás, szállítás, hírközlés % 23,8% 24,9%
Pénzügyek, ingatlangazdálkodás, vállalati szolgáltatások % 10,9% 17,5%

 Közösségi és személyi szolgáltatások % 30,4% 30,1%
Folyó fizetési mérleg Mrd. euró –5,1 184,2

a GDP %-ában –5,0% 7,6%
Kereskedelmi mérleg Mrd. euró –0,3 198,6

 árukivitel Mrd. euró 68,5 969,0
 EU–27 részesedése % 78,8% 64,6%

 árubehozatal Mrd. euró 68,8 770,4
 EU–27 részesedése % 69,6% 59,4%

Működőtőke-befektetések
 külföldi működőtőke-befekt. belföldön Mrd. euró 66,4 389,5***

 működőtőke-befektetések külföldön Mrd. euró 12,5 784,7***

Megjegyzés: 2007. évi adatok
  * ILO-módszertan szerint, éves átlag
 ** 4. negyedév, csak teljes munkaidőben alkalmazásban állók, költségvetési szféra nélkül
*** 2005. 12. 31.

Forrás: KSH, Német Szöv. Stat, Hivatal, MNB, Bundesbank
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2. táblázat
Németország exportja az EU–10 tagországokba (Millió euró)

1990 1995 2000 2002 2004 2005 2008*

Német összexport 348 117 383 232 597 440 651 320 731 544 786 266 994 870
Magyarország 3 099 3 593 10 299 11 185 12 816 13 646 17 617
Csehország … 6 043 12 797 16 010 17 766 19 161 27 801
Szlovákia … 1 577 3 319 4 079 5 525 5 957 8 884
Lengyelország 3 904 6 491 14 512 16 103 18 776 22 349 40 149
Szlovénia … 1 604 2 277 2 380 2 692 2 976 4 370
Románia 1 339 1 311 2 501 3 280 4 397 5 317 8 752
Bulgária 1 125 680 876 1 169 1 564 1 841 2 694
Észtország … 189 432 621 777 1 017 1 514
Lettország … 302 620 877 845 930 1 381
Litvánia … 393 915 1 324 1 484 1 539 2 373

* előzetes adatok
Forrás: Statistisches Bundesamt, Genesis-Online Datenbank, Wiesbaden, Sept. 2009

3. táblázat
Németország importja az EU–10 tagországokból (Millió euró)

1990 1995 2000 2002 2004 2005 2008*

Német összimport 293 215 339 618 538 311 518 532 575 448 628 087 818 621
Magyarország 2 294 3 533 10 633 12 154 13 412 14 209 17 758
Csehország … 5 413 12 877 16 240 16 493 17 680 28 331
Szlovákia … 1 605 3 424 5 081 7 365 6 876 8 857
Lengyelország 3 561 6 347 11 939 14 193 15 973 16 770 26 228
Szlovénia … 1 858 2 595 2 612 2 395 2 504 3 789
Románia 779 1 100 2 105 2 456 3 159 3 483 4 786
Bulgária 481 409 597 734 971 1 073 1 425
Észtország … 129 348 382 435 367 339
Lettország … 297 405 436 402 398 462
Litvánia … 312 608 704 741 735 1 212

* előzetes adatok
Forrás: Statistisches Bundesamt, Genesis-Online Datenbank, Wiesbaden, Sept. 2009
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4. táblázat

Részesedés az EU–27-ekbe irányuló német exportból (%)
2001 2005 2007

EU–27 100,0 100,0 100,0
Magyarország  2,6  2,7  2,8
Csehország 3,7 3,8 4,2
Szlovákia 1,0 1,2 1,4
Lengyelország 3,7 4,4 5,8
Szlovénia 0,6 0,6 0,7
Románia 0,8 1,0 1,2
Bulgária 0,3 0,4 0,4
Észtország 0,1 0,2 0,2
Lettország 0,3 0,3 0,4
Litvánia 0,2 0,2 0,3

Forrás: External and intra-European trade. 
Statistical Yearbook – Data 1958–2007, Eurostat, Brussels

5. táblázat

Részesedés az EU–27-ből érkező német importból (%)
2001 2005 2007

EU–27 100,0 100,0 100,0
Magyarország 3,2 3,4 3,5
Csehország 4,1 4,4 5,3
Szlovákia 1,2 1,7 1,8
Lengyelország 3,8 4,2 4,9
Szlovénia 0,7 0,6 0,7
Románia 0,6 0,8 0,9
Bulgária 0,2 0,3 0,3
Észtország 0,1 0,1 0,1
Lettország 0,2 0,2 0,3
Litvánia 0,1 0,1 0,1

Forrás: External and intra-European trade. 
Statistical Yearbook – Data 1958–2007, Eurostat, Brussels
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6. táblázat
Az export volumenének éves növekedési üteme (%)

2000 2005 2007 2008
EU–27 12,5 5,9 5,0 1,5
Németország 13,5 7,7 7,5 2,7
Franciaország 12,4 3,1 2,6 –0,2
Nagy-Britannia 9,1 8,1 –4,1 0,1
Olaszország 11,9 1,1 4,6 –3,7
Magyarország 22,0 11,3 16,4 4,8
Csehország 16,5 11,6 14,9 6,9
Lengyelország 23,2 8,0 9,1 7,2
Szlovákia 8,9 10,0 13,8 3,2
Szlovénia 13,1 10,6 13,8 3,3
Észtország 27,7 20,9 0,0 –1,1
Lettország 9,5 17,7 4,3 11,3
Litvánia 11,3 20,2 10,0 –1,3
Románia 23,4 7,6 7,9 19,4
Bulgária 16,6 8,5 5,2 2,9

Forrás: EU Economic Data. Pocketbook, 2009. No. 1., Eurostat, Brussel

7. táblázat
Az import volumenének éves növekedési üteme (%)

2000 2005 2007 2008
EU–27 11,5 6,2 5,2 1,5
Németország 10,2 6,5 5,0 4,2
Franciaország 14,9 5,9 5,4 0,8
Nagy-Britannia 8,9 7,0 –1,5 –0,6
Olaszország 9,8 2,1 3,8 –4,5
Magyarország 20,3 7,0 13,4 4,7
Csehország 16,3 5,0 14,2 4,6
Lengyelország 15,5 4,7 13,6 8,3
Szlovákia 8,2 12,4 8,9 3,3
Szlovénia 7,1 6,6 15,7 3,5
Észtország 27,3 17,5 4,2 –7,9
Lettország 4,8 16,4 11,6 10,0
Litvánia 3,1 11,8 14,7 –13,6
Románia 27,1 16,0 27,2 17,5
Bulgária 18,6 13,1 9,9 4,9

Forrás: EU Economic Data. Pocketbook, 2009. No. 1., Eurostat, Brussel
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8. táblázat
Magyarország külkereskedelmi mérlegének alakulása (Millió euró)

1998 2000 2005 2007
EU–27 600 2 501 3 537 6 518
Németország 1 044 2 471 470 1 050
Franciaország –333 81 41 252
Nagy-Britannia –51 148 1 220 1 379
Olaszország –556 –823 267 780
Ausztria –21 81 –685 –1 073
Finnország –152 –298 58 –188
Svédország –84 –125 74 –177
Hollandia 389 891 –370 –981
Belgium –39 174 –107 –315
Írország 127 –2 –93 70

Forrás: External and intra-European trade. Statistical Yearbook – Data 1958–2007, Eurostat, 
Brussels

9. táblázat
Németország külkereskedelmi mérlegének alakulása (Millió euró)

1998 2000 2005 2007
EU–27 33 480 46 481 98 946 126 577
Többi ország 30 991 12 649 56 862 67 682
Franciaország 6 485 15 570 24 855 27 010
Nagy-Britannia 12 994 12 430 20 607 27 637
Olaszország 3 546 9 603 17 827 19 601
Magyarország 636 360 –171 2
Csehország 840 –68 1 402 –200
Szlovákia 94 –80 –902 –423
Lengyelország 4 044 2 714 5 453 11 942
Szlovénia –88 –177 423 554
Románia 509 474 2 002 3 272
Bulgária 207 303 809 1 063
Észtország 221 110 631 1 117
Lettország 257 224 507 1 251
Litvánia 442 340 813 1 198

Forrás: External and intra-European trade. Statistical Yearbook – Data 1958–2007, Eurostat, 
Brussels



372009. ősz

A magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlődésének húsz éve (1989–2009)

10. táblázat
A folyó fizetési mérleg a GDP százalékában (%)

2000 2005 2007 2008
EU–27 … –0,8 –1,1 –2,0
Németország –1,7 5,1 7,9 6,6
Franciaország 1,2 –0,6 –1,0 –1,9
Nagy-Britannia –2,6 –2,6 –2,9 –1,6
Olaszország –0,5 –1,7 –2,4 –3,4
Magyarország –8,4 –7,5 –6,4 –8,4
Csehország –4,8 –1,3 –3,2 –3,1
Lengyelország –5,8 –1,2 –4,7 –5,5
Szlovákia –3,5 –8,4 –5,7 –6,6
Szlovénia –2,7 –1,7 –4,2 –5,5
Észtország –5,3 –10,0 –18,1 –9,2
Lettország –6,0 –7,1 –14,6 –11,6
Litvánia –4,8 –12,5 –22,5 –12,7
Románia –3,7 –8,6 –13,5 –12,2
Bulgária –5,5 –12,4 –25,2 –25,3

Forrás: EU Economic Data. Pocketbook, 2009. No. 1., Eurostat, Brussel

11. táblázat
Magyarország külkereskedelme Németországgal, szövetségi tartományok szerint (Magyar export)

2005 2008
Millió euró % Millió euró %

Baden-Württemberg 3 115 21,7% 3 977 22,4%
Bajorország 3 748 26,1% 4 991 28,1%
Berlin 121 0,8% 174 1,0%
Brandenburg 45 0,3% 93 0,5%
Bréma 83 0,6% 85 0,5%
Hamburg 327 2,3% 537 3,0%
Hessen 1 459 10,2% 1 889 10,6%
Mecklenburg-Elő-Pom. 6 0,0% 17 0,1%
Alsó-Szászország 1 154 8,0% 1 432 8,1%
Észak-Rajna-Vesztfália 2 875 20,1% 2 874 16,2%
Rajna-vidék-Pfalz 244 1,7% 353 2,0%
Saar-vidék 233 1,6% 309 1,7%
Szászország 321 2,2% 359 2,0%
Sachsen-Anhalt 46 0,3% 65 0,4%
Schleswig-Holstein 131 0,9% 192 1,1%
Thüringia 104 0,7% 157 0,9%
Maradvány 321 2,2% 256 1,4%
Összesen 14 333 100,0% 17 760 100,0%

Forrás: Statistisches Bundesamt, www.duihk.hu/wirtschaft
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12. táblázat
Magyarország külkereskedelme Németországgal, szövetségi tartományok szerint (Magyar import)

2005 2008
Millió euró % Millió euró %

Baden-Württemberg 1 758 12,9% 2 547 14,5%
Bajorország 3 909 28,8% 4 668 26,5%
Berlin 97 0,7% 108 0,6%
Brandenburg 133 1,0% 160 0,9%
Bréma 32 0,2% 62 0,4%
Hamburg 108 0,8% 186 1,1%
Hessen 579 4,3% 896 5,1%
Mecklenburg- Elő-Pom. 18 0,1% 28 0,2%
Alsó-Szászország 1 007 7,4% 1 138 6,5%
Észak-Rajna-Vesztfália 1 908 14,1% 2 722 15,5%
Rajna-vidék-Pfalz 399 2,9% 572 3,2%
Saar-vidék 128 0,9% 160 0,9%
Szászország 259 1,9% 400 2,3%
Sachsen-Anhalt 178 1,3% 271 1.5%
Schleswig-Holstein 145 1,1% 256 1,5%
Thüringia 201 1,5% 253 1,4%
Maradvány 2 721 20,0% 3 189 18,1%
Összesen 13 580 100,0% 17 616 100,0%

Megjegyzés: A maradvány értéke és aránya magas, a magyar import egy része tartományok 
szerint nem sorolható be.
Forrás: Statistisches Bundesamt, www.duihk.hu/wirtschaft

13. táblázat
A Németországba irányuló magyar export áruszerkezete árufőcsoportok szerint (%)

1990 1995 2000 2005 2008
Élelmiszer, ital, dohány 19,84 13,86 3,40 2,83 3,1
Nyersanyagok 43,68* 42,79* 12,87 12,46 2,0
Energiahordozók 2,92 1,43 0,72 0,87 2,7
Feldolgozott termékek 21,22*** 27,93*** 23,24 23,92 25,5
Gépek és szállítóeszközök 12,34** 13,99** 71,35 71,13 66,7

 
  * nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek
 ** + egyéb beruházási javak
*** fogyasztási iparcikkek

Forrás: Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyvek, KSH, 1990, 1995, 2000, 2005 és KSH, 2008



392009. ősz

A magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlődésének húsz éve (1989–2009)

14. táblázat
A Németországból érkező magyar import áruszerkezete árufőcsoportok szerint (%)

1990 1995 2000 2005 2008
Élelmiszer, ital, dohány 1,97 2,67 1,23 3,49 4,1
Nyersanyagok 59,8* 45,94* 0,74 0,79 1,1
Energiahordozók 0,00 0,00 0,27 1,73 2,1
Feldolgozott termékek 11,19*** 25,70*** 36,93 32,82 32,9
Gépek és  szállítóeszközök 26,90** 25,69** 60,81 61,17 59,8

  * nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek
 ** + egyéb beruházási javak
*** fogyasztási iparcikkek
Forrás: Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyvek, KSH, 1990, 1995, 2000, 2005 és KSH, 2008

15. táblázat
Német működőtőke-befektetések Magyarországon  

(Év végi állomány, millió euró)
1989 37
1990 136
1995 1 771
2000 7 187
2002 9 328
2004 12 255
2005 14 060
2006 16 499

Forrás: Bundesbank, www.duihk.hu/wirtschaft

16. táblázat
Német működőtőke-befektetések megoszlása Magyarországon ágazatok szerint (%)
Közúti járműgyártás 28,6
Közlekedés, telekommunikáció 17,1
Kereskedelem 12,9
Energia- és vízgazdálkodás 10,5
Bankok, biztosítók 6,0
Egyéb feldolgozóip. üzemek 4,6
Elektrotechnika, elektronika 4,4
Fémfeldolgozóipar 3,7
Vegyipar 3,1
Ingatlanépítés és forgalom 3,0
Gépipar 2,1
Egyéb 4,1

Forrás: Bundesbank, www.duihk.hu/wirtschaft
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17. táblázat
A Magyarországon működő német vállalatok értékelése a fő befektetési tényezőkről

Fontosság Elégedettség
1 = nagyon fontos, 5 = nem fontos 1 = nagyon elégedett, 5 = elégedetlen

2008 2008 2007 2006 2005
Gazdaságpolitikai környezet
 1 EU-tagság 1,89 2,52 2,58 2,72 …
 2 Hatékony közigazgatás 1,86 3,77 3,68 3,62 3,58
 3 Adórendszer, adóigazgatás 1,58 3,96 3,73 3,52 3,63
 4 Adóterhek mértéke 1,49 4,22 3,88 3,52 3,65
 5 Hozzáférés állami és EU-támogatásokhoz 2,74 3,31 3,36 3,39 3,43
 6 Infrastruktúra 1,96 2,93 2,83 3,11 3,03
 7 Jogbiztonság 1,55 3,00 2,96 2,87 2,80
 8 Közbeszerzések átláthatósága 2,47 3,73 3,61 3,66 3,48
 9 Gazdaságpolitikai kiszámíthatóság 1,60 3,74 3,74 3,45 3,25
10 Kutatási és fejlesztési környezet 2,73 3,17 3,03 3,15 3,07
11 Politikai stabilitás 1,72 3,33 3,46 2,91 2,67
12 Korrupció és bűnözés elleni harc 1,82 3,72 3,73 3,55 3,60
Üzleti környezet
13 Helyi beszállítók rendelkezésre állása 2,22 2,70 2,64 2,56 2,66
14 Helyi beszállítók minősége 1,90 2,81 2,74 2,72 2,82
15 Fizetési morál 1,55 3,37 3,13 3,25 3,26
16 Belső piac (belföldi kereslet) 1,83 3,08 2,92 2,81 2,77
17 Exportkereslet a térség harmadik piacán 2,76 2,87 3,01 3,05 2,81
Munkaerőpiac
18 Munkaerőköltségek 1,58 3,42 3,20 2,89 3,00
19 Munkavállalók termelékenysége 1,52 2,82 2,71 2,88 2,88
20 Munkavállalók teljesítménymotiváltsága 1,52 2,79 2,67 2,74 2,70
21 Munkajogi szabályok rugalmassága 1,95 3,24 3,13 3,22 3,24
22 Munkavállalók képzettsége 1,57 2,75 2,70 2,67 2,64
23 Képzettség – pályakezdők 2,05 3,16 3,06 2,98 2,97
24 Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása 1,70 3,35 3,25 3,11 3,14
25 Betanított munkások rendelkezésre állása 2,87 2,91 2,94 2,66 2,85

Forrás: DUIHK Konjunktúra-felmérés, Évkönyv 2007–2008, 255. o.
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18. táblázat
Mennyire vonzók a következő országok befektetési helyszínként a német vállalatoknak?

Átlagos minősítés
1 = nagyon vonzó, 6 = nem vonzó

Rangsor

2008 2008 2007 2006
Románia 2,29 1 5 11
Csehország 2,35 2 1 3
Szlovákia 2,36 3 3 2
Szlovénia 2,39 4 2 5
Lengyelország 2,46 5 6 7
Németország 2,65 6 7 12
Észtország 2,74 7 11 6
Horvátország 2,81 8 8 10
Lettország 2,89 9 9 8
Kína 2,92 10 10 1
Magyarország 2,95 11 4 4
Litvánia 2,96 12 12 9
Bulgária 3,12 13 14 13
Oroszország 3,16 14 13 14
Ukrajna 3,56 15 15 15
Macedónia 4,05 16 16 –
Szerbia 4,08 17 17 16
Montenegró 4,15 18 18 –
Bosznia-Hercegovina 4,50 19 19 –
Albánia 4,83 20 20 –

Forrás: DUIHK Konjunktúra-felmérés, Évkönyv 2007–2008, 256. op.

19. táblázat
Az EU–10-ek Németországgal folytatott kereskedelmének növekedése az EU-csatlakozás előtt 

és után (a 2000–2004-es és a 2004–2008-as időszak összehasonlítása)
Export Import

2000–2004 (%) 2004–2008 (%) 2000–2004 (%) 2004–2008 (%)
Magyarország 126 131 124 137
Csehország 128 172 138 156
Szlovákia 215 120 166 161
Lengyelország 134 164 129 214
Szlovénia  92 158 118 162
Románia 150 151 176 199
Bulgária 163 147 179 172
Észtország 125 115 180 195
Lettország  99 115 136 163
Litvánia 122 164 162 160

Forrás: Statistisches Bundesamt, Genesis-Online Datenbank, Wiesbaden, Sept. 2009 alapján, 
saját számítás
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Résumé

Twenty Years of the Hungarian-German Economic Relations (1989-2009) (In 
Comparison with the Ten New EU Members)

Germany is the single most important partner in foreign trade, investment, technology-
transfer and cooperation for Hungary. Germany had taken this position even by the re-
gime-change in 1989 and this role has not changed since then. The regime-change, the 
quick shift towards a market economy, the trade and capital liberalization, the geographic 
reorientation and restructuring of foreign trade on one hand, while – on the other one – the 
opening towards Central Europe along new lines by the re-united Germany defined the 
restructuring of the production and foreign economy as well as the substantial increase of 
operating capital funds of the region, including Hungary. However, the crisis in 2008-2009 
exposed the extreme vulnerability and structural weaknesses of East-Central Europe, and 
especially those of Hungary, and retarded the economic catching-up in Central Europe 
and Hungary.

It is absolutely necessary to concentrate on those long-term factors in the Hungarian-
German economic relations that are indispensable for the foundation of a new era of 
commercial, operating capital funds relations, scientific and research and development 
cooperation. The greatest attention should be paid to a reliable economic policy and the 
creation of the foundations of a new and stable economic environment. It is imperative 
in the post-recession European economic cooperation for the regenation Central Europe, 
including Hungary, and the future Hungarian-German relations to provide competitive 
perspectives and development models for the investors. It is primarily the micro-level 
structural development, the reorganization of the dilapidated infrastructure, the improve-
ment of the quality and structure of human capital, as well as shortening the distance 
between research-and-development and innovation that may ensure that Central Europe 
and Hungary will join the mainstream post-recession European economic development.


