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A magyar–osztrák kapcsolatok fejlődése a 
rendszerváltás óta, jelenlegi helyzete és kilátásai
Kőrösi István1

A magyar–osztrák kapcsolatok mindkét ország nemzetközi gazdasági, politikai, 
kulturális, regionális és EU-beli kapcsolatrendszerében kiemelkedő helyet fog-
lalnak el. Az 1970-es évektől e viszonyt fokozatos kölcsönös nyitás, majd az 

1980-as években gyorsuló kiépülés jellemezte. A vasfüggöny 1989. májusi lebontása, az 
1989. augusztus 18–19-i soproni páneurópai piknik, majd röviddel később a szeptember 
12-i határnyitás új korszak és új minőségű kapcsolatrendszer nyitányát jelente� e.

A magyarországi rendszerváltás nyomán új alapokra kerültek a magyar–osztrák 
kapcsolatok is, ami minden téren újraértékeléshez és a kapcsolatok lendületes fejlesz-
téséhez vezete�  a külkereskedelemben, a turizmusban és a kulturális érintkezésben 
egyaránt. A kapcsolatok rövid idő ala�  intenzívebbé és hatékonyabbá váltak, és a kül-
kereskedelmi részesedés az 1990-es évek elején mindkét oldalon a korábbinál jóval ma-
gasabb szintre állt be, utána viszont hullámzóan alakult.

Az 1989 utáni osztrák identitás fő vonása a normalitás helyreállítása a közép-euró-
pai gazdasági, politikai, regionális kooperáció területén egyaránt, ugyanakkor – Kiss J. 
László kifejezésével élve – „visszatérés a sokszínűséghez”, mivel Ausztria északi, keleti, 
délkeleti szomszédai a történelmi gyökerek alapján és az új helyzet fi gyelembe vételé-
vel szintén új alapokra helyezték régi-új identitásukat.2

A kelet–nyugati szembenállás megszűntével Ausztria a nyugati térség peremálla-
mából ismét a közép-európai centrumba került. Magyarország pedig lebonto� a a négy 
évtizedes elválasztó vasfüggönyt, és a piacgazdaság útjára lépve a gazdasági rendszer-
különbség is megszűnt Ausztria és Magyarország közö� .

Az európai integrációba történt bekapcsolódás, majd 1995 januárjában az EU teljes 
jogú tagjává válás Ausztria számára az integrációs előnyök melle�  annak a lehetősé-
gét is megnyito� a, hogy új regionális közpon� á váljon. Közép-Európa jellegzetessége a 
multipolaritás, a sokközpontúság, így Bécs e szerepkörön a 21. században Budapes� el, 
Prágával, Krakkóval, Ljubljanával osztozik.

Ausztria 1995. évi EU-csatlakozása nemcsak az integrációs elköteleze� séget erősí-
te� e meg, hanem – ezzel párhuzamosan – hangsúlyozo� an vállalták a közép-európai 
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kapcsolatrendszer megerősítését is; igaz, az EU keleti kibővítésének biztonságos feltéte-
lek melle� i megvalósítását hangsúlyozták. A nemzeti identitás, a szuverenitás, az EU-
tagság és a közép-európai országokhoz való viszony együ� esen határozza meg azóta 
is az osztrák politikát.3

Ausztria 1995. évi EU-csatlakozásának és az EU 2004. évi keleti 
kibővítésének hatásai az osztrák–közép-európai kereskedelemre
Ausztria viszonylag későn, csak 1995-ben le�  az Európai Unió tagja (Finnországgal és 
Svédországgal együ� ). Az EU-csatlakozás hatásai számos területen pozitívak voltak az 
alpesi országban: az addig is jelentős összefonódás az EU-országokkal, elsősorban Né-
metországgal, tovább erősödö� , főleg a vállalati kapcsolatok, a német tőkeberuházások 
és a technológiai fejlesztések területén. Az Európai Unióval való pénzügyi kapcsolatok 
fő jellemzője, hogy Ausztria az Unió 5. leggazdagabb államaként ne� ó befi zetővé vált, 
de a gazdasági kapcsolatok bővüléséből származó haszna – mind az 1995. évi belépés-
kor, mind az EU 2004. évi keleti kibővítése nyomán – túlszárnyalta a befi zetéseket.4

1995 után a politikai és gazdasági kapcsolatok nemcsak az EU-val élénkültek meg, 
hanem – hangsúlyosan – Közép-Európával is. Az 1995–2000 közö� i időszakban Auszt-
ria összexportja 65%-kal nő� . A visegrádi országokkal és Szlovéniával viszont ennél 
gyorsabban bővült a forgalom. Az osztrák kivitel a legnagyobb mértékben (126%-kal) 
éppen magyar viszonylatban növekede� , míg a cseh exportjuk 73, a szlovák 86, a len-
gyel 93, a szlovén 72%-kal nő� . Ausztria a visegrádi térséggel az átlagnál jóval nagyobb 
mértékben bővíte� e külkereskedelmét – sőt még a németországi viszonylatnál is job-
ban. Ugyanezen időszakban az ország összes importja 54%-kal nő� . Közép-európai 
szomszédai közül a leggyorsabb (185%-os) növekedést a Magyarországról származó 
importja muta� a. A Csehországból származó osztrák import megduplázódo�  (109%-os 
növekedés), a szlovák import 171, a szlovén 88, s a lengyel is az átlagot meghaladóan, 
62%-kal nő� . Ebben az öt évben tehát az osztrák–magyar kereskedelem növekedése 
kiemelkedő mértékű volt. Ausztria EU-tagsága nem gátolta, inkább kiteljesíte� e a két-
oldalú kapcsolatok bővítését. Ausztriának a kereskedelmimérleg-többlete is Magyar-
országgal szemben volt a legnagyobb a térségbeli országok közül. A 2000-es évek első 
felében viszont hullámzóan alakult az osztrák–magyar kereskedelem, sőt visszaesés 
is tapasztalható: 2004-ben abszolút értékben kisebb volt a forgalom, mint 2000-ben, és 
2005-ben – Magyarország EU-csatlakozása ellenére – további visszaesés következe�  be.

Ausztria és Magyarország EU-csatlakozását történelmileg viszonylag rövid idő, csak 
9 év választo� a el. Az EU 2004. évi keleti kibővítésének a kereskedelemre gyakorolt 
hatásai a 2011-ig terjedő, hosszabb időszakban sokkal diff erenciáltabb képet mutatnak, 
a magyar–osztrák forgalom pedig Ausztria közép-európai kereskedelmében a leglas-
sabban bővülő viszonyla� á vált: 2011-ben a Magyarországra irányuló osztrák export 
csak 13%-kal volt több, mint 2004-ben, a magyar szállítások pedig 40%-kal növekedtek.5
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2004 és 2011 közö�  Ausztria összexportja 36%-kal nő� , a Németországba irányuló 
kivitele e� ől minimálisan elmaradó ütemben, 31%-kal. A visegrádi térségben a leggyor-
sabban Lengyelországgal és Szlovákiával bővült az osztrák kereskedelem, az export-
ban és az importban egyaránt. 2011-ben Ausztria több mint kétszer annyit exportált 
Lengyelországba, mint 2004-ben: 109%-kal nő�  a kivitel; a Lengyelországból származó 
behozatal növekedése pedig ennél is több volt: 119%. A Szlovákiába irányuló osztrák 
export 77%-kal nő� , az onnan származó import pedig 79%-kal. Az osztrák kivitel Cseh-
országba 63%-kal emelkede� , a cseh szállítások pedig a 2004. évinek 169%-át érték el.

Az Európai Unió 2004. évi keleti kibővítésének integrációs, növekedési és regionális 
fejlesztési hatásai közül a kereskedelemteremtés előnyei leginkább lengyel, szlovák és 
cseh viszonylatban érvényesültek, míg a belső gazdasági problémákkal küzdő Magyar-
ország és Szlovénia esetében nem adtak érdemi impulzust a kétoldalú kereskedelemnek.

2004 után a visegrádi térség kohéziója nem erősödö� , minden ország saját, külön 
úton igyekeze�  az EU-ban és az osztrák kapcsolatokban is pozíciókat szerezni, sajá-
tos előnyöket biztosítani, tőkét vonzani. A belső gazdasági fejlődés sikeressége, illetve 
problémái egyértelműen meghatározták azt, hogy az új tagok milyen módon és mér-
tékben tudták kiaknázni az EU-tagság lehetséges előnyeit, miként alakult partneri 
szerepük a nemzetközi gazdasági, politikai kapcsolatrendszerben.6 A belső gazdasági 
fejlődésüket tekintve sikeresebb országok vonzóbb partnernek bizonyultak Ausztria 
számára; ugyanakkor a lengyel, szlovák és cseh gazdaságpolitika is jól kiaknázta a 
tagság előnyeit. Magyarország az ezredfordulón az osztrák EU-csatlakozás legnagyobb 
nyertese volt, a 2004–2010-es időszakban viszont erőteljes térvesztés, magyar pozíció-
romlás következe�  be. Hazánk az osztrák kivitelben jelenleg a 7. helyen áll.

Belpolitikai változások – külkapcsolati hatások
Ausztria az 1990–2012-es, több mint két évtizedes időszakban belső politikai viszonyait 
és a politika alakulását tekintve is mélyreható változásokon ment keresztül. Már 1986 
júniusában megkezdődö�  Franz Vranitzky kancellársága, ami 1997 januárjáig tarto�  
(Vranitzky-évtized). Vranitzky nagykoalíciót alakíto�  a Néppár� al, kancellársága ide-
jére esik Ausztria 1995-ös EU-csatlakozása, és megreformálta az állami ipari szektort, 
ami nemcsak gazdasági, hanem jelentős politikai döntéseket, átalakításokat is igényelt.

A 2000. év politikai cezúra abban, hogy Ausztriában a két nagy párt, az Osztrák Nép-
párt (ÖVP) és a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) egyensúlyára épülő politika megváltozo� . 
Kormányváltás történt, s az ÖVP-vel együ�  a Szabadságpárt (FPÖ) került hatalomra. Az 
ÖVP kancellárja, Wolfgang Schüssel a Szabadságpár� al való koalícióalakítással nagy 
vihart kelte� .

Az új koalíció hatalomra kerülése az EU példátlan szankcióját válto� a ki, annak elle-
nére, hogy a koalíciós kormány programja teljes összhangban állt az EU értékrendjével.
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Magyarország 2000-ben, az Ausztriával szembeni EU-szankciók idején folyta� a a 
kapcsolatok minden téren való fenntartását és a jószomszédi politikát. Az együ� mű-
ködés kontinuitásában a magyar politika világosan megkülönbözte� e Jörg Haider sze-
mélyét és számos belpolitikai kĳ elentésének negatív értékelését a� ól, hogy az osztrák 
kormány programjában és politikájában semmi olyan negatívum nem szerepelt, ami az 
EU eljárását indokolta volna.

Az EU külön bizo� ságot alakíto�  ki a helyzet tisztázására, majd annak jelentése 
után, 2000 szeptemberében feloldo� ák a szankciókat. Ausztria számára viszont felme-
rült a tagállami szuverenitás, a tagállamok egyenjogúságának és az integráció kom-
petenciái meghatározásának, újrafogalmazásának szükségessége. Ezért kidolgozta a 
„regionális partnerség” koncepcióját, amely az integrált Közép-Európa létrehozásának 
elvét és megvalósításának lehetőségét hangsúlyozta. A koncepció a közép-európai ér-
dekközösséget tartalmazta, és ennek keretében hozták létre a kulturális Közép-Európa 
platformot. Ez a koncepció nem a laza, hanem a szorosabb politikai együ� működést 
szorgalmazta, de a kényes kérdések (pl. a munkaerőpiac megnyitása) nélkül.

Az osztrák belpolitikában a 2000-es évek folyamán nagy horderejű, hosszú távra 
kiható folyamatok zajlo� ak. A belpolitikai élet egyre inkább sokszereplőssé vált, az ak-
tív pártok számát tekintve is. A nagy pártokból egyre inkább kiábrándult polgárok 
részben a Zöldek, főleg azonban a Szabadságpárt (FPÖ) és a Szövetség Ausztria Jö-
vőjéért (BZÖ) nevű párt felé fordultak. Az FPÖ leginkább a munkásság körében tört 
előre, az SPÖ ellenben sokat veszíte�  népszerűségéből. A nagy pártok erózióját növelte, 
hogy az FPÖ, a BZÖ és a Zöldek is hangsúlyosan szerepelte� ék kampányaikban a la-
kosságnak az EU-val szembeni – főleg a „nagy országok direktóriumával” és a brüsz-
szeli centralizáló törekvésekkel kapcsolatos – elégedetlenségét. Ausztriának az északi 
szomszédaival, Csehországgal és Szlovákiával fenntarto�  külpolitikai kapcsolataiban 
évtizedes neuralgikus pont az osztrák határhoz viszonylag közel eső cseh és szlovák 
atomerőművek ügye, velük kapcsolatban időről időre felerősödnek az osztrák kritikák. 
A Beneš-dekrétumok ügye is megterheli a kapcsolatokat. Szlovénia esetében az o�  élő 
osztrák kisebbség helyzete, illetve a szlovénok karintiai érvényesülése, speciális auto-
nómiatörekvései is időnként felerősödő felhanggal szerepelnek a bilaterális kapcsola-
tokban.

Integrációs, külpolitikai és külgazdasági téren egyaránt feszültséget okozo� , hogy 
Ausztria az EU 2004. évi kibővítése után a munkaerőpiac megnyitásától a megenge-
de�  leghosszabb ideig (5+2 évig) elzárkózo� . A probléma ennél is súlyosabb volt, mi-
vel Ausztria a hiányszakmákban viszont a számára kívánatos munkaerőt legálisan 
beengedte, sőt a kedvezőbb osztrák munkaerő-piaci feltételek, különösen a magasabb 
bérszínvonal erős elszívó hatást gyakorolt és gyakorol ma is a visegrádi országok és 
Szlovénia kvalifi kált munkaerejére (főleg orvosok, ápolók, építőipai, vendéglátó-ipari 
foglalkoztato� ak).
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Az SPÖ vezetői, Werner Faymann és Alfred Gusenbauer pártjuk térvesztését az 
euroszkepticizmus irányába fordulásukkal sem tudták megakadályozni; azonban a 
2000-es évek második felében (amint azt a 2008. évi választások megmuta� ák) legin-
kább az Osztrák Néppárt (ÖVP) ese�  vissza. Az FPÖ és a BZÖ együ� esen több szava-
za� al rendelkezik, mint a Néppárt. A politikai váltógazdálkodás és a fontos politikai, 
gazdasági irányító pozícióknak a két nagy párt közötti megállapodásos elosztása 
(a Proporzsystem) klasszikus kiegyensúlyozó rendszerként már nem működik. Az oszt-
rák politikában történt változások azt mutatják, hogy a két hagyományos nagy párt 
a polgárok számára jelentősen leértékelődö� . A gazdasági, társadalmi, politikai prob-
lémákra ado�  hagyományos, klasszikus koalíciós válaszok hatása erodálódo� . Ennek 
ellenére, a 2008-as választások után ismét nagykoalícióra volt szükség. A két nagy párt 
együ� es kormányzása nélkül nem lehete�  volna az osztrák politika életképes műkö-
dését biztosítani.7

A 2008–2009-es gazdasági válság közepe� e a politika csak nehezen – igaz, sok EU-
országnál jobban – tudta kezelni a válság mia� i feszültségeket. A szociális piacgaz-
daság osztrák modellje továbbra is működik, s a politika belföldi fő célkitűzése, hogy 
ennek fenntartását hosszú távon is biztosítsa. Az alacsony infl áció és a nemzetközi ösz-
szehasonlításban irigyelhetően alacsony munkanélküliség nagyfokú stabilitást biztosít 
az országban. A kormánypártok népszerűsége azonban tartósan mély szinten maradt, 
a hagyományos politikai koncepciók erodálódtak, és az eróziót erősíte� e a politikusok-
ból való kiábrándulás, amit nem kis részben a személyükkel szembeni bizalomvesztés 
okozo� . A botránygyanús ügyekkel kapcsolatban az ellenfeleket a pártok igyekeztek 
maximálisan lejáratni, ami kölcsönösen sikerült is, és az általános dezilluzionizmus, 
szkepticizmus korábban soha nem láto�  mértékben terjedt el. Nemzetközi felmérések 
szerint ugyanakkor a korrupció Ausztriában az egyik legkevesebb a világon. A szo-
ciális piacgazdaság ma már Ausztriában sem azonosítható a jóléti állammal, noha a 
szociális ellátó rendszereket eddig példásan fenntarto� ák. A jóléti rendszerek hosszú 
távú reformja azonban fi nanszírozási okokból náluk sem lesz elkerülhető.

Az osztrák belpolitikai fejlemények a kétoldalú külkapcsolatokat nem érinte� ék 
kedvezőtlenül. Ausztria külpolitikájában is – a Vranitzky-, a Schüssel- és a Faymann-
korszakban egyaránt – a kiegyensúlyozo�  kapcsolatépítésre helyezték a hangsúlyt. 
A gazdasági kapcsolatok ingadozása elsősorban a partnerországok belső gazdasági 
helyzetének változásával és annak nyomán az osztrák vállalatok beruházási, illetve 
a bankok tőkemozgatási politikájával függö�  össze. Az osztrák külpolitika hatása az 
osztrák–közép-európai kapcsolatokra elsősorban stabilizáló volt, a 2008–2009-es válság 
mia� i visszaesés azonban a külkereskedelem csökkenésében és a tőkekivonásban is 
erőteljesen megmutatkozo�  – a legnagyobb mértékben éppen az osztrák–magyar vi-
szonylatban.8 Az osztrák bankok, pénzintézetek tőkekivonása 2012-ben is folytatódo� , 
azt államkötvény-értékesítéssel kelle�  részben ellensúlyozni.
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A 2008–2009-es gazdasági válság hatásai Ausztriára
és az osztrák–magyar gazdasági kapcsolatokra
Ausztria a 2008–2009-es gazdasági, pénzügyi válságon az EU15-ök átlagánál, illetve a 
fejle�  kis országok többségénél kevesebb veszteséggel juto�  túl. 2009-ben a fő gazdasá-
gi mutatók csaknem mindegyike kedvezőtlenül alakult, különösen a GDP visszaesése, 
a beruházások értékének zuhanása, a külkereskedelem csökkenése (főleg az exporté) 
súlyosan érinte� e Ausztriát. Az osztrák gazdaságpolitika arra törekede� , hogy kármér-
séklő, stabilizáló, tehercsökkentő és életszínvonal-fenntartó irányvonalat kövessen.9 Ez 
lényegében sikerült: a válság ellenére a magánfogyasztás és a közületi felhasználás is 
minimálisan növekede� .

A válságból való kilábalásban az osztrák gazdaság speciális helyzete és stabilitása 
nagy szerepet játszo� . A turisztikai-vendéglátóipari szektor magas aránya, a családi 
gazdaságok szerepe válságtompító tényezőnek bizonyult. A pénzügyi stabilitás az 
osztrák gazdaság egyik fő pozitívuma és vonzereje volt a válság elő� , így az Ausztria és 
az osztrák bankok pénzügyi stabilitását nem rombolta le. De az államháztartási hiány 
és az adósságállomány/GDP drasztikus romlása több mint fi gyelmeztető jel, csak több 
éves konszolidációval kezelhető válságtényező. Az ország 2011-től jelentős költségvetési 
konszolidációra kényszerült.10

Az osztrák importpiac beszűkülése, az import reálértékű visszaesése (-9,8%) súlyo-
san érinte� e fő partnereit, köztük a közép-kelet-európai országokat, s fokozo� an érvé-
nyes volt ez Magyarországra is. Az osztrák recesszió hatásai 2009–2010-ben leginkább 
Szlovákia és Magyarország Ausztriába irányuló exportját vete� ék vissza. 2009-ben Ma-
gyarországé kereken egynegyedével csökkent, onnan származó importunk pedig több 
mint 20%-kal. Az export visszaesését 2010-ben 30%-os bővülés köve� e, az importét vi-
szont 2011 végéig nem sikerült kiegyenlíteni.

Ahhoz, hogy megítélhessük a magyar–osztrák gazdasági partneri viszonyt, célszerű 
összehasonlítani gazdasági pozícióikat. A két ország kereskedelmi, gazdasági kapcsola-
tainak alakulását közép-európai összehasonlításban elemzem.

Az osztrák és a magyar gazdaság pozícióinak összehasonlítása      
a fő mutatók tükrében
Ausztria és Magyarország terület és népesség szempontjából hasonló méretű ország. 
Ausztria területe 83.858 km2, népessége 8.421.000 fő. Magyarország területe 93.030 km2; 
népessége 2011-ben némileg 10 millió alá csökkent, 2012-ben 9.974.000 fő. A népsűrűség 
csaknem azonos: Ausztriában 100 fő/km2, Magyarországon 107 fő/km2.

Ausztria bru� ó hazai terméke (GDP-je) több mint háromszorosa Magyarországénak, 
az egy főre jutó GDP-ben ennél névlegesen még kb. 20%-kal nagyobb a különbség 
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(3,2-szeres), de a reális különbséget vásárlóerő-paritáson összehasonlítva láthatjuk: 
Ausztriában egy főre 35.710 euró GDP jut, Magyarországon 16.423 euró.11

Ausztriában a havi bru� ó átlagfi zetés 2043 euró, Magyarországon 763 eurót tesz ki. 
A magasan kvalifi kált munkaerő bérszínvonala közö�  ennél nagyobb a különbség, ami 
mia�  Ausztria jelentős munkaerő-elszívó hatást gyakorol a magyar munkavállalókra.

Ausztria munkaerőpiaca történelmileg és nemzetközi összehasonlításban is kiemel-
kedően kiegyensúlyozo� . Ausztriában a foglalkoztato� ak száma 2012 elején 4.323.000, 
Magyarországon 3.743.000 főt ért el. Ausztriában a munkanélküliek száma tartósan 
180 ezer ala�  van, Magyarországon ennek (tartósan) 2,6-szerese. Az osztrák munkanél-
küliségi ráta mindössze 4,2%, ami a legalacsonyabb adat az EU-ban, Magyarországon 
viszont közel 11%, de mindkét országban csökkenő tendenciát mutat, ami a jelenlegi 
nemzetközi helyzetben jelentős foglalkoztatáspolitikai eredmény.12 Ausztria ezt főleg 
aktív munkaerő-piaci politikájának köszönheti: a skandináv országok melle�  a legát-
fogóbb foglalkoztatásösztönzési, képzési, továbbképzési, munkahely-támogatási rend-
szerrel rendelkezik. A kedvező munkaerő-piaci helyzethez hozzájárul, hogy a munka-
erő keresleti és kínálati szerkezete nagymértékben megfelel egymásnak, és a családi 
gazdaságok igen magas aránya nagyfokú stabilitást biztosít. Ez utóbbiak teszik ki az 
összes gazdasági egység több mint 95%-át.

Ausztriában a pénzügyi stabilitás szintén hagyományosan és nemzetközi dimen-
zióban is kiemelkedően pozitív képet mutat. Az államháztartás mérlege a GDP-hez 
viszonyítva rendszerint messze az éves 3%-os maastrichti hiányküszöb ala�  marad, 
általában évente 1–1,5% közö�  mozog. 2011-ben a szoko� nál magasabb volt, de így is 
csak 2,6% volt a defi cit. Az alpesi ország fontos példa arra, hogy a hosszú távon is igen 
alacsony mértékű, de évről évre keletkező állami költségvetési hiány kumulálódva 
szintén viszonylag tetemes adósságállománnyá alakulhat. Az éves költségvetési defi cit 
terén Ausztria a maastrichti kritériumok szerint jól teljesítő ország, az adósságállomány 
arányát tekintve viszont nem teljesíti a hiánycélt. Az államadósság/GDP arány már az 
1990-es évektől egészen napjainkig meghaladja a 60%-os küszöbértéket; az ezredfordu-
ló után, a 2008–2009-es válságig mintegy kétharmad körül mozgo�  a hiány, de a vál-
ság következtében 70% fölé szökö�  fel, és 2011-ben már 72,3% volt. Így Ausztriában is 
fontos feladat az államadósság lecsökkentése. Ezt a gazdasági növekedés nyomán várt 
növekvő adóbevételekből, a fi zetési mérleg bevételeinek növeléséből, a külföldi oszt-
rák befektetések hasznából és a turizmus hozamából kívánják megoldani. A gazdasági 
elemzések rámutatnak arra, hogy egy korlátozásokra építő gazdaságpolitika nem lenne 
célravezető, visszaesne a gazdaság; az elvonások mértékét sem kívánják növelni, mert 
az az összkeresletet zsugorítaná, és rontaná a magas, a németországit is meghaladó 
életszínvonalat. A magyar államadósság/GDP arány 2011-ben meghaladta a 80%-ot, 
de hangsúlyos lépések történnek a leépítésére. A konszolidáció tendenciája várhatóan 
mindkét országban folytatódik, de Ausztriában ez a gazdasági és pénzügyi helyzet, 
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az ország megtakarító és tőkefelhalmozó képessége mia�  jóval könnyebb feladat, mint 
Magyarországon. (Ausztria és Magyarország fő összehasonlító gazdasági adatait az 1. 
táblázat tartalmazza.)

Ausztria külkereskedelme a közép-európai országokkal
Ausztria a közép-európai országok számára kulcsfontosságú külkereskedelmi part-
ner, és ez osztrák szemszögből tekintve is így van: az ország külkereskedelme igen 
nagy mértékben a közép-európai szomszéd országokkal, koncentráltan zajlik. 2011-ben 
Ausztria összes exportja 121,77 milliárd eurót te�  ki. Ebből a közép-európai országokba 
irányuló kivitel 60,7 milliárd eurót ért el, azaz hét ország (Németország, Svájc, Lengyel-
ország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia) együ� esen alkotja az osztrák 
export felének célországait.

Az osztrák kivitel legnagyobb felvevőpiaca Németország, oda 2011-ben több mint 38 
milliárd eurónyi árut vi�  ki, azaz Németország az osztrák exportban közel egyharma-
dos részesedéssel szerepel. Svájcba nagyjából 6 milliárd eurónyi értékű az osztrák kivi-
tel, ez kb. 5%-ot jelent Ausztria összes exportjában, és mintegy 10%-ot a közép-európai 
kereskedelmében. A közép-európai partnerek közö�  az osztrák kivitelben Csehország 
áll a harmadik helyen, közel 4%-kal, ami a Közép-Európába irányuló exportban kb. 
8%-ot tesz ki.

Magyarország Ausztria közép-európai exportjában a negyedik célország, megelőzve 
Lengyelországot, Szlovákiát és Szlovéniát. Hazánk Ausztria összexportjában 3,1%-os 
aránnyal szerepel, közép-európai kivitelében pedig ennek a kétszeresével.

Németország és Svájc folyamatosan tartja felvevőpiaci pozícióját. Ausztria exportja 
hosszú távon – az ország 1995. évi EU-csatlakozása óta, de 2004-hez, a visegrádi orszá-
gok és Szlovénia EU-belépéséhez viszonyítva is – Lengyelországba és Csehországba bő-
vült a legnagyobb mértékben. Magyarország felvevőpiaci szerepe az osztrák kivitelben 
2005-ig meghaladta Csehországét, azóta fordíto�  a helyzet. Szlovákiával az 1995–2005-
ös időszakban viszonylag alacsony szintről indulva gyorsan bővült a forgalom, utána 
lassabban. Hasonló a helyzet Szlovénia esetében is. (Lásd a 2. táblázatot.)

Ausztria összimportja 2011-ben 131,01 milliárd eurót ért el, a közép-európai orszá-
gokból származó behozatala 72,95 milliárd eurót, azaz 55,7%-ot te�  ki. Az osztrák kül-
kereskedelemben a közép-európai országok szállítóként még fontosabbak, mint felve-
vőpiacként: az alpesi ország importjának jóval több, mint felét ők szállítják. Kiemelten 
érvényes ez Németországra is. Az osztrák összimportnak Németország szállítja közel 
40%-át, ami 2011-ben több mint 50 milliárd eurót te�  ki. Svájc is rendszeresen többet 
szállít Ausztriába, mint amennyit onnan vásárol. Az osztrák összimportban Svájc ré-
szesedése 5,3%, ami több mint 7 milliárd értékű árut jelent.
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A négy visegrádi ország sorrendje az osztrák importban szállítóként: Csehország, 
Magyarország, Szlovákia és Lengyelország. Szlovénia nemcsak kisebb szállító, de oszt-
rák kivitelének értéke 2005 és 2011 közö�  lassabban nő� , mint a visegrádi országoké.

1995–2000 közö�  az Ausztriába irányuló magyar kivitel megduplázódo� , a 2010-es 
években hullámzóan alakult, a válság után pedig ismét növekede� ; de 2011-ben így is 
csak a cseh kivitel mintegy háromnegyedét érte el, míg az ezredfordulón még kb. 35%-
kal meghaladta azt. (Lásd a 3. táblázatot.)

Ausztria külkereskedelmi mérlege rendszeresen passzívumot mutat. 2011-ben a 
hiány 9,23 milliárd eurót te�  ki. Németországgal szemben ez több mint 12 milliárd 
euró volt, ami több mint a teljes külkereskedelmi defi cit. A német relációjú defi citet a 
más országokkal szemben elért aktívum csökkenti. Az osztrák export-import mérleg 
jelenleg Svájccal szemben is defi cites: a vele folytato�  kereskedelemben 2005-ig osztrák 
aktívum mutatkozo� , utána osztrák defi cit keletkeze� . 2011-ben Ausztria több mint 
1 milliárd euróval vásárolt többet Svájcból, mint amennyit oda szállíto� . Ausztria Len-
gyelországgal, Magyarországgal és Szlovéniával folytato�  kereskedelme rendszeres 
osztrák többletet mutat. 2000 és 2008 közö�  osztrák passzívummal zárt a Szlovákiával 
folytato�  kereskedelem, 2011-ben viszont jelentős osztrák többlet mutatkozo� . Ausztria 
külkereskedelmének szaldója Csehországgal szemben változó, 2011-ben osztrák hiányt 
regisztráltak. (Lásd a 4. táblázatot.)

A magyar–osztrák kereskedelem fő jellemzői
A kétoldalú kereskedelemben a magyar export 2003-ban mutato�  jelentős növekedést, 
2002-ben és 2005-ben viszont csökkent; az osztrák szállítások volumene pedig 2004–
2005-ben nő�  ugrásszerűen, s 2002-ben és 2003-ban zsugorodo� . Két, viszonylag kis-
méretű ország külkereskedelmében egy-egy nagyobb megrendelés tetemes növekedést 
indukál, egy jelentősebb beruházás befejezése pedig időnként visszavetheti a külke-
reskedelem növekedési ütemét, mert a nagy volumenű gép- és berendezésszállítások 
a kölcsönös kereskedelem összértékében is viszonylag nagy súllyal szerepelnek. (Az 
osztrák exportban sokkal nagyobbal, mint a magyarban.) Ennek ellenére alapvető tény-
ként megállapítható, hogy a magyar–osztrák kereskedelem értéke és növekedési üteme 
már az 1990-es években számo� evő ingadozást mutato� , az ezredforduló és 2011 közö�  
pedig rendkívül erőteljes volt. A kereskedelem mindkét oldalon abszolút értékben is 
többször visszaese� . Az Ausztriába irányuló magyar kivitel 2011-ben 3,65 milliárd eu-
rót te�  ki, ami a válság kezdetének évében, 2008-ban elért értéket némileg meghalad-
ta. Magyarország Ausztriából származó importja 2011-ben 3,78 milliárd euró volt, ami 
közel 18%-kal kevesebb a 2008. évinél. A 2005–2010-es időszakra jellemző, nagymérvű 
magyar hiány 2011-ben mérséklődö� , de továbbra is fennmaradt.
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Ausztria részaránya Magyarország külkereskedelmében 2001 és 2011 közö�  tenden-
ciaszerűen csökkent. Hazánk a többi partnerével gyorsabban tudta bővíteni kereskedel-
mi kapcsolatait, mint az osztrák szomszéddal. Ausztria részesedése Magyarországnak 
az EU-országokba irányuló exportjában 2001-ben 9,4% volt; a magyar EU-csatlakozás 
utáni évben, 2005-ben 6,9%, majd 2010-re tovább csökkent, 6,3%-ra; azaz a magyar ki-
vitelben Ausztria részesedése 2003 óta egyre inkább mérséklődik. Magyarországnak 
az EU-országokból származó importjában Ausztria részesedése 2001-ben 11,2% volt, 
ez 2010-re 9,2%-ra csökkent. Az Ausztriából származó magyar behozatal a válságos 
2009. évben 20,7%-kal ese�  vissza, az oda irányuló kivitelünk még nagyobb mértékben, 
24,9%-kal csökkent. A 2011. évi magyar import Ausztriából a 2006. évi érték ala� i volt. 
(A magyar–osztrák kereskedelem alakulásának értékét, növekedési ütemét és a része-
sedések alakulását az 5. és 6. táblázatok mutatják be.)

A magyar–osztrák kereskedelem mérlege rendszeresen magyar passzívumot mutat. 
A magyar impor� öbblet 1995-ben 620,1 millió eurót te�  ki, 2005-ben 758,9 millió euró 
volt, 2008-ban rekordnagyságú, 985,5 millió euró magyar hiány mutatkozo� , ami 2011-
re 121,3 millió euróra csökkent.

A külkereskedelem alakulásának értelmezéséhez annak szerkezete fontos tanulsá-
gokkal szolgál. Magyar–osztrák viszonylatban a gépek, berendezések, a feldolgozóipari 
termékek és a vegyipari áruk kereskedelme rendszeres magyar impor� öbbletet mutat, 
a mezőgazdasági termékeknél és a nyersanyagoknál folyamatosan magyar expor� öbb-
let mutatkozik. 2005 elő�  a fűtőanyagok és energia árucsoportban a magyar szállítások 
voltak nagyobbak az osztrákhoz képest, azóta fordíto�  a helyzet. 1995–2004 közö�  a 
magyar agrártermékek és az élelmiszerek exportjának aktívuma megduplázódo� , az-
óta viszont a 2004. évi 110,3 millió euróról 2011-re 63,8 millió euróra ese�  vissza, ami 
drasztikus, 42,2%-os zuhanást jelent. 2011-ben a gépek, berendezések kereskedelme ki-
egyenlíte� é vált, sőt korábban soha nem tapasztalt – igaz, csekély mértékű – magyar 
többlet mutatkozo� . (Lásd a 7. táblázatot.)

A kétoldalú külkereskedelem áruszerkezetének átalakulása több érdekes vonást 
mutat. A magyar importban rendkívül megnő�  az 1990-es évek közepéhez képest az 
élelmiszerek és az agrártermékek aránya: 2011-re a teljes behozatal közel egytizedére. 
Energiaimportunk jelenleg már jóval nagyobb, mint energiaexportunk, ami tükrözi 
Magyarország függését ebben a szektorban. Az osztrák vegyipari termékek jelentős 
mértékben meghódíto� ák a magyar piacot, így a magyar importban kétszeres arány-
ban szerepelnek, mint exportunkban (11% fele� , ill. 6%). A gépek, berendezések ará-
nya a nagyszámú új osztrák leányvállalat teljes felépítése után mára egyharmad körüli 
szintre állt be. Ez az arány importunkban korábban jóval meghaladta az exportban 
elfoglalt részesedést, de 2011-ben megfordult a helyzet: valamivel nagyobb arányban 
szerepeltek gépek, berendezések a magyar kivitelben. Érdekes, hogy a teljes feldolgo-
zóipari termékek és fogyasztási cikkek a magyar behozatalban csak némileg magasabb 
arányban szerepelnek, mint kivitelünkben. (Lásd a 8. és 9. táblázatokat.)
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A magyar–osztrák külkereskedelem szerkezeti adatai és arányai azt mutatják, hogy 
mindkét országban ére� , fejle�  exportstruktúra alakult ki. Hozzá kell tenni azonban, 
hogy a magyar külkereskedelem szerkezete, különösen az exporté, nagymértékben de-
rivátum, a Magyarországon megtelepült, i�  termelő osztrák vállalatok importigényét és 
termékei jórészének hazaszállítását is tükrözi. Az élelmiszerimport megugrása pedig 
a magyar élelmiszertermelés zsugorodásával és az osztrákok magyarországi piacszer-
zésével függ össze.

Ausztria külföldi közvetlen tőkebefektetései –
közép-európai dimenzióban
Ausztria külföldi közvetlen tőkebefektetéseinek (FDI) növekedése az 1990-es évektől 
a 2008-as válságig dinamikus trendet mutato� . Az osztrák vállalatok 1995-ben még 
csak 685 millió eurót vittek ki külföldre működőtőke-befektetés céljából. 2000-ben 
már 5,98 milliárd eurót ért el a tőkekivitel, 2005-ben pedig 8,96 milliárd eurót. 2005-től 
a 2008-as válságig folytatódo�  az osztrák FDI-export fellendülése. 2008-ban az osztrák 
külföldi működőtőke-beruházások 20,11 milliárd eurós rekordértéket te� ek ki. A vál-
ság mia� i visszaesés érzékenyen érinte� e az osztrák működőtőke-befektetőket: 2011-
ben 16,89 milliárd eurót vi� ek ki külföldre, ami a 2008. évinél kb. 20%-kal kevesebb.

Az osztrák működőtőke-kivitelnek 1995-ben és 2000-ben is több mint 85%-a irányult 
a jelenlegi EU27-ek államaiba. Az EU 2004. évi keleti kibővítése után ez az arány 62%-ra 
csökkent, és ez a tendencia folytatódo� . 2011-ben az EU27-ek aránya az osztrák tőke-
kivitelben 58%-ra mérséklődö� . Ez annak a következménye, hogy az osztrák külföldi 
közvetlen tőkebefektetések növekvő hányadát valósítják meg az EU-n kívül, elsősorban 
Ázsiában, főleg Kínában és a Távol-Keleten. Ausztria a hét közép-európai partneror-
szágban EU-viszonylatú működőtőke-kivitelének 71,5%-át ruházza be.

Ausztria összes külföldi közvetlen befektetéseinek egyötödét Németországba viszi 
ki, ami az EU-ba kivi�  osztrák tőkének több mint egyharmadát jelenti. Az osztrák cé-
gek 2011-ben már 3,42 milliárd eurót vi� ek ki Németországba. A Svájcba irányuló FDI-
kivitel 2005-ben meghaladta a 900 millió eurót, a 2008/2009. évi válság következtében 
viszont visszaese�  a befektetések mennyisége, így 2011-ben 775 millió euró osztrák be-
fektetés került Svájcba. Érdekes megjegyezni, hogy 1995 és 2011 közö�  Ausztria több 
tőkét fektete�  be Magyarországon, mint Svájcban. Az osztrák FDI-befektetők a visegrá-
di térségben a 2000–2008-as időszakban Csehországban ruháztak be a legtöbbet, 2010 
után azonban megváltozo�  a helyzet. 2011-ben a térségben Magyarország került az első 
helyre: a hazánkban megvalósíto�  működőtőke-beruházások 1,62 milliárd eurót értek 
el, ami jóval több, mint a többi visegrádi országban és Szlovéniában együ� véve. (Lásd 
a 10. táblázatot.)
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Az osztrák tulajdonban lévő külföldi vállalatok tevékenysége a következőkkel jel-
lemezhető. 2010 végén mintegy 5500 osztrák tulajdonú vállalat működö�  külföldön, 
ebből kb. 3700 az EU-országokban. Az osztrák külföldi vállalatok világszerte több mint 
940 ezer főt foglalkoztatnak, ebből az EU-országokban lévők mintegy 620 ezret. E vál-
lalatok összesíte�  forgalma a világon közel 300 milliárd eurót te�  ki 2010-ben, ebből az 
EU-ban működőké 146 milliárd eurót.

Az osztrák tulajdonú külföldi vállalatok döntően a közép-európai térségbe települ-
tek. Ausztria a történelmi együ� működés és az ipari, pénzügyi, kereskedelmi kap-
csolatok szálait sző� e újra, felismerve és előtérbe helyezve a regionális összefonódás 
kiépítésének előnyeit. A legtöbb osztrák tulajdonú vállalat Németország után Csehor-
szágban és Magyarországon működik. Csehországban 2010-ben 478 osztrák vállalat 
16,5 milliárd euró forgalmat bonyolíto�  le, Magyarországon 460 vállalat 14,2 milliárd 
eurónyit. (Lásd a 14. táblázatot.)

A foglalkoztato� ak számát tekintve az osztrák tulajdonú vállalatok Csehországban 
több mint 95 ezer főt, Magyarországon pedig 80 ezernél több főt foglalkoztatnak, míg 
Lengyelországban mintegy 50 ezret, s Szlovákiában 45 ezret. Érdekes tény Románia tő-
kevonzó képességének növekedése: az ország 2007. évi EU-csatlakozása után egyre több 
külföldi tőke települ Romániába, főleg a nyersanyag-kitermelő iparba. A legutóbbi évek-
ben az osztrák FDI-export is megélénkült Romániába, és a mintegy 280 vállalat 100 ezer 
főt foglalkoztat, így Románia e téren megelőzte Magyarországot és Csehországot is.13

Az éves tőkeáramlás összefoglalása után érdemes á� ekinteni a működő tőke állo-
mányának alakulását. 2010 végén Ausztria összes külföldi közvetlen befektetéseinek 
állománya 132,5 milliárd euró volt, ebből 84,5 milliárdot az EU-országokban ruházo�  
be. A legnagyobb működőtőke-állománnyal az osztrák cégek Németországban ren-
delkeznek, amelynek értéke közel 20 milliárd euró. Csehországban ennek mintegy 
fele, 10,6 milliárd euró található. Magyarország az osztrák működőtőke-exportban a 
harmadik helyen áll: 7,6 milliárd eurónyit tesz ki. Svájc 2003-ban még az osztrák FDI-
befektetők negyedik célországa volt, 2010 végére azonban a hetedik helyre került, Len-
gyelország mögö�  szerepel; ennek az a fő magyarázata, hogy egységnyi beruházás 
igen magas ráfordítással valósítható meg, és a folyó működtetés költségigénye is nagy.

A 2008/2009-es válságban jelentősen visszaese�  a Magyarországon beruházo�  oszt-
rák tőkeállomány. Hasonló volt megfi gyelhető Szlovákiában és Lengyelországban is. 
Csehországban viszont további osztrák FDI-befektetéseket hajto� ak végre, csakúgy mint 
Németországban. E két ország tűnt akkor biztosnak az osztrák befektetők szemében.14

Ágazatok szerint a bankok, pénzügyi szervezetek állnak az első helyen az osztrák 
külföldi közvetlen befektetésekben. Ausztria összes FDI-állományának mintegy 40%-
a a bankokban és pénzügyi szervezetekben, 30%-a az árutermelésben, több mint 
15%-a a kereskedelemben és szintén 15% fele� i érték az egyéb szolgáltatásokban 
működik. A Németországban beruházo�  tőke kb. egyharmada az ipari termelésben, 
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másik egyharmada a bankszektorban található. A Csehországban befektete�  osztrák 
FDI-állomány majdnem kétharmadát a pénzügyi ágazatba fekte� ék be, az ipar 
közel egynegyeddel szerepel. Viszonylag szerény a kereskedelem részesedése, mert 
Csehország törekszik a nagy- és kiskereskedelmet is hazai kézben tartani, így nem 
találkozunk annyi nemzetközi áruházlánccal, szupermarke� el, mint másu�  Közép-
Európában. A Romániába vi�  osztrák FDI értéke a hozzánk érkezővel megközelítőleg 
azonos (kb. 7,5 milliárd euró). Az osztrák cégek romániai árutermelése másfélszerese 
a csehországinak, közel kétszerese a magyarországinak. A lengyelországi osztrák 
FDI-beruházásokban is az árutermelő ágazatok dominálnak, de a pénzügyi szektor is 
magas, 35% fele� i arányban szerepel. Szlovákiában az osztrák FDI-állomány 60%-át a 
bankszektorba fekte� ék be. Ezzel nagyság szerint az utolsó a közép-európai állomány 
sorában, de egy főre több működőtőke-export jut, mint Svájcban és a visegrádi 
országokban. (Lásd a 11. táblázatot.)

Ausztria a külföldi közvetlen tőkebefektetéseiből évről évre tetemes hasznot húz. 
Az 1990-es évek közepén ez a jövedelem mai szemmel nézve még igen csekély volt. 
1995-ben ehhez az is hozzájárult, hogy a befektetők megvárták az ország EU-csatlako-
zásának hatását. 2000-ben viszont ez a jövedelem már 1,4 milliárd eurót te�  ki, ebből 
1 milliárd az EU-országokból származo� . A legtöbb jövedelmet sorrendben Németor-
szágban, Magyarországon és Csehországban érték el. A visegrádi országok EU-tagsá-
gának pozitív pénzügyi hatásaiból Ausztria is jelentősen profi tált. 2005-ben a megelő-
ző évhez képest jelentősen megnő�  a visegrádi országokból és Szlovéniából hazautalt 
jövedelem. 2005 és 2008 közö�  megduplázódo�  a Szlovákiából származó jövedelem, 
és közel kétszeresére nő�  a csehországi is. A 2008 őszén kitört válság nyomán viszont 
a magyarországi és a lengyelországi osztrák FDI-jövedelmek csökkentek. 2011-ben az 
osztrák cégek FDI-ből származó jövedelme meghaladta a 11,2 milliárd eurót, s ebből 
közel 7 milliárdot az EU-országokban értek el. A Csehországban elért 1,4 milliárd eurós 
jövedelem jóval magasabb volt, mint a németországi (940 millió euró). Magyarországon 
az osztrák cégek közel 590 millió euró jövedelmet szereztek. (A jövedelemalakulás ada-
tai a 13. táblázatban találhatók.) Ausztria manőverező képességét rendkívül megnöveli 
az a pénzügyi há� ér, hogy csaknem másfél évi GDP-jének megfelelő tőkebefektetésekkel 
rendelkezik külföldön.

Az osztrák–magyar külföldi közvetlen tőkekapcsolatok
szerepe, jelentősége
Az osztrák–magyar tőkekapcsolatok a rendszerváltás óta erőteljesen kiépültek, az oszt-
rák FDI-export Magyarországon különösen jelentős szerepet tölt be a beruházásokban. 
Az 1990-es évek közepén mintegy 200 millió osztrák közvetlen tőkebefektetés ér-
kezett hazánkba, az ezredfordulón ennek közel létszerese. Magyarország 2004. évi 
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EU-csatlakozása elő�  is szabad volt a tőkeáramlás, de belépésünk távlati impulzust 
ado�  az osztrák befektetőknek. Osztrák–magyar viszonylatban nemcsak a külkeres-
kedelem, hanem az évenkénti tőkebefektetések is nagymértékű ingadozást mutatnak: 
egy-egy nagyobb tőkebefektetés tetemesen megnöveli az ado�  évi tőkemozgást, a be-
ruházás lezárulása után viszont csökkenhet a mutató. 2008-ban 950 millió euró osztrák 
tőke érkeze�  Magyarországra, 2011-ben a beáramlás rekordnagyságú volt: 1,63 milliárd 
euró. Ez az EU-országokba kivi�  osztrák működő tőke 16,5%-a. Az osztrák tőkekivitel-
ben hazánk jelentősebb súlyú partner, mint a külkereskedelemben. Ausztria Magyar-
országon befektete�  tőkeállománya az ezredfordulón több mint 3 milliárd euró volt, s 
ez 2007-re 7,43 milliárdra nő� . A 2008/2009. évi válság első éve mintegy 1 milliárd eurós 
FDI-tőkekivonással járt, amit csak 2010-re sikerült ellensúlyozni: az év végén az osztrák 
FDI-állomány elérte a 7,62 milliárdot. (Lásd a 10. és 11. táblázatokat.)

A Magyarországon beruházo�  osztrák tőke közel felét a bankokba, biztosító tár-
saságokba, pénzügyi szervezetekbe fekte� ék be, egynegyede az ipari, élelmiszeripa-
ri árutermelésben működik, több mint 15%-a a kereskedelemben található, az egyéb 
szolgáltató ágazatok 10% fele� i arányban szerepelnek. Az osztrák cégek hazánkban a 
kereskedelembe ugyanannyit fekte� ek be, mint Németországban, a pénzügyi szerve-
zetekbe több mint fele annyit. (Lásd a 12. táblázatot.)

A külföldi tulajdonú vállalatok számát tekintve Magyarországon Ausztria áll az 
élen: közel 3000 osztrák vállalat működik nálunk, s ez 15,4%-os arányt jelent. Az oszt-
rák leányvállalatok Magyarországon mintegy 80.000 főt foglalkoztatnak (a külföldi 
vállalkozások alkalmazásában állók 12,6%-át), ezzel a harmadik legnagyobb külföldi 
munkaadók a német és az amerikai cégek után. A külföldi cégek által elért árbevételben 
az osztrák vállalatok kb. 10%-kal részesednek. (Lásd a 16. táblázatot.)

Az osztrák leányvállalatok Magyarországon elért jövedelme hullámzóan alakult az 
elmúlt 20 évben, de különösen az ezredforduló után. Jelentős növekedést követően, 
2011-ben már 588 millió eurót te�  ki, ami több, mint az osztrák vállalatok Svájcban 
kitermelt jövedelme. (Lásd a 13. és 14. táblázatot.)

Az osztrák leányvállalatok magyarországi szerepéhez mérten a magyar működőtőke-
beruházások Ausztriában igen szerény tőkével és részesedéssel szerepelnek. Az alpe-
si országban 2010-ben összesen kb. 9400 külföldi leányvállalat működö� , s ezek közel 
510.000 embernek adtak munkát, és 206,46 milliárd euró forgalmat bonyolítottak le. 
A foglalkoztatás és értékesítés alapján Ausztriában az első hat helyen tőkeerős nyugat-eu-
rópai országok állnak, őket Magyarország követi. 2010 végén 199 magyar vállalat műkö-
dö�  Ausztriában, 792 foglalkoztato� al, és viszonylag jelentős, 2,28 milliárd eurós forgal-
mat bonyolíto� ak le. Szlovákia 123, Csehország 89, Szlovénia 60 vállalkozást működtete� , 
a magyarnál kevesebb foglalkoztato� al és kisebb forgalommal. (Lásd a 15. táblázatot.)

Az osztrák leányvállalatok megtelepülése és működése a visegrádi országokban, el-
sősorban Magyarországon és Szlovákiában, osztrák pénzintézeti há� érrel történik, a 
beruházásoktól a működtetésig.
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Osztrák bankok Közép-Európában és Magyarországon
A bankok, pénzintézetek jelenléte és tevékenysége – a külföldi közvetlen befektetések 
melle�  – az osztrák–közép-európai kapcsolatok rendkívül fontos dimenzióját jelenti. 
E tanulmány keretében e témáról csak rövid á� ekintést adhatok.

A tíz legnagyobb osztrák bankok nagyság szerinti sorrendben a következők: 
UniCredit Bank Austria (14.811), Raiff eisen Zentralbank (10.562), Erste Bank/Sparkassen 
(10.366), Hypo Group Alpe Adria (3.823), Österreichische Volksbanken AG (3.500), 
RLB Oberösterreich (2.704), BAWAG P.S.K. (1.994), RLB Niederösterreich-Wien (1.196), 
Oberbank (1.148), RLB Steiermark (962). (Zárójelben az alaptőkéjük nagysága, millió 
dollárban megadva.)

Az osztrák bankok hitelnyújtó tevékenysége világszerte élénk, de erősen koncentrá-
lódik a közép-európai térségre. Külföldi követelésállományuk 2010-ben 390,18 milliárd 
eurót te�  ki, ami az osztrák GDP 142,2%-át érte el. Az összes külföldi követeléseiknek 
több mint a fele található Közép- és Kelet-Európában. Ez 2010-ben 210,21 milliárd eurót, 
azaz 53,8%-os arányt jelente� .15

Az osztrák bankok 68 leánybankkal rendelkeznek Közép- és Kelet-Európában. Kö-
vetelésállományuk 21,5%-a (a 2010-es adatok szerint több mint 45 milliárd euró) Cseh-
országban, 15%-a (közel 30 milliárd) Romániában, 13%-a (több mint 27 milliárd euró) 
Magyarországon van; 12,4%-a Horvátországban, 5,4%-a Szlovéniában, 5,1%-a Lengyel-
országban található. A közép- és kelet-európai térségben az EU fejle�  országai (EU15) 
bankjainak összköveteléséből az osztrákok részesednek a legnagyobb arányban: 21%-
kal. Az osztrák pénzintézetek helyzete stabilnak ítélhető, mivel hitelkihelyezéseiknek 
mindössze 1,3%-át fekte� ék be a problémás dél-európai térségbe.

Magyarországon 5 jelentős osztrák tulajdonú, illetve tulajdoni részesedésű bank mű-
ködik. A legnagyobb közülük az Erste Bank, amely 99,95%-ban osztrák tulajdon, mér-
legfőösszege 2010 végén 2986,26 milliárd forint volt. A Raiff eisen Bank teljesen osztrák 
tulajdonú forgalma 2010-ben 2367,91 milliárd forintot te�  ki. Teljesen osztrák tulajdon-
ban van a Sopron Bank Burgenland is; magyarországi forgalma 97,13 milliárd forint 
volt. Osztrák tulajdonú az Oberbank is, amelynek forgalma 16,36 milliárd forintot ért el. 
Csak 5%-os osztrák tulajdonrészesedés szerepel a magyarországi Volksbankban, 95%-
át eladták. Forgalma 2010-ben 501,62 milliárd forint volt.16 2011-ben az osztrák bankok 
közül a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező Erste Bank a magyarországi bankok 
közö�  a 2. helyen állt, a Raiff eisen Bank pedig a 6. helyen szerepelt. A legnagyobb ne� ó 
eredményt kimutató tíz bank közö�  abban az évben osztrák bank nem szerepelt.17

A nemzetközi bankok 2011–2012-ben a közép- és kelet-európai országokból jelentős 
tőkekivonást hajto� ak végre, de ez arányában nem hasonlítható Európa vagy a világ 
problémás térségeiből való kihátráláshoz. Nem is erről van szó, hanem arról, hogy 
visszavonulva a saját belföldi tőkepiacaikra viszik a pénzt, és kifelé kevesebbet 
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hiteleznek, sőt gyakran élnek a tőkekivonással is. A KKE6-okból (a visegrádi 
országok+Románia+Horvátország) 2011 és 2012. II. negyedéve közö�  éves viszonylatban 
összesen 45 milliárd dollárt vontak ki.18

2011. III. negyedévétől 2012. II. negyedévéig a nemzetközi bankok Magyarországról 
összesen 18 milliárd dollárt (14 milliárd eurót) vi� ek haza. A bankok tőkekivonásaival 
szemben Közép-Európában – Magyarországon is – a más pénzügyi forrásokból szár-
mazó tőkebeáramlás áll, ami nagymértékben ezen országok külföldi államkötvény-
kibocsátásaiból származik.

Az osztrák munkaerőpiac és a külföldi munkavállalók
2011. május 1-jétől – Németországhoz hasonlóan – Ausztria is megnyito� a munka-
erőpiacát a 2004-ben EU-taggá vált kelet-közép-európai országok munkavállalói elő� . 
A munkaerő-állomány Ausztriában 3.650.000 főt tesz ki, jelenleg a külföldről érkező 
munkavállalók száma majdnem eléri az 500.000-et. 2004 óta 660.000 fő vándorolt be 
Ausztriába, amely a legvonzóbb célországok közé tartozik. Az EU-csatlakozás óta kö-
zel 100.000 bevándorló érkeze�  Kelet-Közép-Európából. Magyarországról Ausztriába 
25.600 fő települt át.

Osztrák felmérések szerint a tavalyi munkaerő-piaci nyitás után kb. két éven belül 
Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról érkezik majd a legtöbb munkaválla-
ló: összesen kb. 70.000 főre számítanak. Csehországból 32.000, Magyarországról 24.000, 
Szlovákiából 14.000 munkavállalót jeleztek előre. Az e három országból érkező munka-
vállalóknak a csak kisebbik része (mintegy 32.000 fő) kíván á� elepülni. Többségük, ha 
mód van rá, a napi vagy heti ingázást választja; számukat 38.000-re becsülik.19 Főleg a 
határ menti területeken jelentős ez a szándék, mivel az ingázó munkaerő élvezheti a 
magasabb osztrák munkabéreket, ugyanakkor a hazai megélhetés összességében ol-
csóbb, és nem merül fel pótlólagos lakhatási költség.

Az osztrák felmérések szerint a hozzájuk törekvő munkaerő 14%-a rendelkezik felső-
fokú, további 74%-a középfokú végze� séggel, 60%-uk férfi . Érdekes adat, hogy 53%-uk 
folyékonyan beszél németül; ugyanakkor ez azt jelenti, hogy nagyjából minden máso-
dik munkavállaló nyelvtudás híján nem tud kvalifi kált munkát találni. Magyarorszá-
gon a középiskolások 49%-a tanul németül, ez az arány Csehországban 61, Szlovákiá-
ban 68%.

Az ausztriai munkavállalásra a legfőbb indítékok, fontossági sorrendben: a maga-
sabb jövedelem, a jó foglalkoztatási kilátások, a jobb munkafeltételek és ezt követően az 
újat tanulás, új képze� ség szerzésének lehetősége. Az elhelyezkedés fő területei: az épí-
tőipar, a kiskereskedelem, a vendéglátás, a szolgáltatások és az egészségügy. Ausztri-
ában elsősorban építőipari szakmunkásokat, szakképze�  vendéglátó-ipari munkaerőt, 
bolti eladókat, ápolónőket alkalmaznak Magyarországról és a szomszédos országokból. 
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A mérnöki és a természe� udományi végze� ségű diplomások iránt is érdeklődés mu-
tatkozik. Ausztriát a migrálók közel 40%-a a földrajzi közelség mia�  választja. A ma-
gyarok számára Bécs melle�  a legvonzóbb tartományok: Burgenland és Alsó-Ausztria. 
Burgenlandban már minden tizedik munkavállaló magyar, és arányuk tovább növek-
szik. A munkát keresők kb. fele ismerősökön, barátokon keresztül talál állást, a mun-
kaerő-közvetítő szolgálatokat 13%-uk veszi igénybe, 11% az interneten keresztül keres 
munkát.

A felmérések szerint az osztrák munkaerőpiacra törekvők mintegy 60%-a két-
háromszoros jövedelmet vár el Ausztriában a hazaihoz képest, 15%-uk pedig négy-
ötszöröst. Mivel a legtöbb ágazatban az osztrák ne� ó jövedelmek – ágaza� ól és képze� -
ségtől függően – a magyarországinak 2,5-4-szeresét teszik ki, a munkavállalók elvárásai 
reálisak és rendszerint teljesülnek. A magyar egy főre jutó bru� ó hazai termék (GDP) 
vásárlőerőben az osztráknak 31%-át éri el, de a bérkülönbség tartósan jóval nagyobb. 
A migránsok 36%-a keres huzamosabb időre szóló foglalkoztatást, 40%-uk viszont leg-
inkább szezonmunkára kíván szerződni. Az ausztriai munkavállalással szerze�  maga-
sabb jövedelmet a migrálók fele ingatlanvásárlásra, illetve -építésre kívánja fordítani, 
döntően i� hon, Budapesten és Nyugat-Magyarországon.

A munkanélküliségi ráta Ausztriában 4,3%, ami Luxemburg és Hollandia melle�  a 
legkedvezőbb adat az Európai Unióban. 2011-ben 52.000 új munkahelyet teremte� ek, en-
nek mintegy fele juto�  a Magyarországról, Csehországból és Szlovákiából érkezőknek. 
Magyarországról 12.000 munkavállaló talált munkát Ausztriában.20 Ezzel a magyarok a 
legnagyobb csoportot teszik ki, utánuk a lengyelek és a szlovákok következnek. Ez azt 
jelenti, hogy az osztrák munkaerő-piaci nyitás nem járt negatív következményekkel az 
osztrák munkavállalókra, az újonnan érkeze� ek nem szoríto� ák ki őket. Az Ausztriába 
törekvő magyar munkaerő jelentős része, kb. egyharmada három-ötéves munkaválla-
lást céloz meg. Több mint 35%-uk viszont addig maradna munkavállalóként Auszt-
riában, ameddig csak lehet, sőt egészen nyugdíjazásig. Ha ez magasabb kvalifi káció 
megszerzésével, tapasztalatgyűjtéssel és a jövedelmek hazaküldésével jár, ráadásul az 
ingázók esetében a hazai életvitel is egyértelműen folyamatos, akkor Magyarország 
számára is pozitív lehet a mérleg.

Turizmus
A turizmus terén Ausztria nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő vonzerővel ren-
delkezik, és kedvező ado� ságait jól kiaknázza. A közép-európai szomszéd országokkal 
igen jelentős turisztikai forgalmat bonyolít le. A legnagyobb idegenforgalmi partnere 
Németország. Az 1990-es évek közepén a német turistáktól 5,88 milliárd euró bevétele 
származo� , 2004-ben már 6,61 milliárd, 2011-ben pedig 7,01 milliárd eurós bevételt ért 
el. Az osztrákok jóval kevesebbet költö� ek Németországban: 1995-ben 1,22 milliárd, 
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2004-ben 1,51 milliárd, 2011-ben 1,81 milliárd eurót. Így az alpesi ország folyamatos 
bevételi többletre tesz szert: ez az aktívum az 1995. évi 4,66 milliárd euróról 2011-
re 5,22 milliárd euróra nő� . Svájcban is kevesebbet költenek az osztrák turisták, mint 
fordítva. Ausztria turizmusból származó bevételei svájci viszonylatban 1995-ben a ki-
adások két és félszeresét, 2004-ben három és félszeresét, 2011-ben 3,4-szeresét érték el.

A közép-európai szomszéd országok közül Németország után Horvátország a leg-
vonzóbb az osztrák turisták számára. A turisztikai bevételek-kiadások értéke osztrák–
horvát viszonylatban a 2000-es évek közepén még alacsony volt, de az osztrák látogatók 
száma és kiadásai évről évre gyorsan nő� ek. Az osztrák turisták 2011-ben 637 millió 
eurót költö� ek Horvátországban, ezzel szemben a horvátok csak 72 millió eurót Auszt-
riában, így Horvátország az egyetlen Közép-Európában, amellyel szemben Ausztriá-
nak passzívuma van a turizmusban. Az osztrák kiadási többlet 2011-ben 565 millió 
eurót te�  ki.

A visegrádi országok közül az osztrák–magyar turizmus a legnagyobb forgalmú. 
A magyar turisták már az 1980-as évek második felében egyre többször látoga� ak 
Ausztriába, és évről évre többet költö� ek el, a rendszerváltás utáni időszakban pedig 
további, ugrásszerű fejlődés történt. 1995-ben a magyar turisták 225 millió eurót költöt-
tek Ausztriában, 2004-ben pedig már 573 milliót. Az osztrák turisták kiadásai Magyar-
országon az említe�  időszakban 193 millióról 289 millió euróra nő� ek, így 2004-ben 
már 42 millió euró többletük keletkeze� . 2011-ben a magyar turizmusból 443 millió 
euró osztrák bevétel származo� , míg az osztrák látogatóktól Magyarországnak 224 mil-
lió. A szaldó jelentős osztrák többletet mutato� : 218 millió eurót. Magyar viszonylatban 
Ausztria turisztikai bevételei a kiadásainak csaknem kétszeresét érik el. (Lásd a 17. 
táblázatot.)

Az osztrák turisták magyarországi regionális preferenciáit jól jellemzi, hogy a több 
napra Magyarországra látogató osztrákok elsősorban a Nyugat-Dunántúlt keresik fel, 
amelynek látogato� sági aránya a magyar régiók közö�  a legutóbbi öt évben tovább nö-
vekede� : 2011-ben 64,5%-ot ért el. A Balaton áll a második helyen, 16,3%-kal, növekvő 
részaránnyal. Budapest a harmadik legkedveltebb utazási céljuk: 13,9%-kal szerepel, 
szintén növekvő tendenciával.21

A magyar–osztrák kölcsönös turizmus terén a bevételek-kiadások arányát tekintve 
az várható, hogy a magyar turisták a következő években is legalább kétszer annyit köl-
tenek majd Ausztriában, mint az osztrákok nálunk. Ez nemzetközi összehasonlításban 
nem kedvezőtlen arány Magyarország számára, ugyanis más országokkal szemben 
Ausztria általában jóval nagyobb arányú többletet ér el a turizmusban.
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Osztrák–magyar regionális együ� működés
Az osztrák–magyar regionális együ� működés elő�  az 1989. évi határnyitással nyíltak 
meg érdemben a lehetőségek. A regionális együ� működés intézményesítése 1985-
ben, egy magyar–osztrák területrendezési és tervezési bizo� ság létesítésével kezdő-
dö� , majd – új alapokon – 1992-ben megalakíto� ák a Határ menti Regionális Tanácsot, 
amelynek keretében kilenc munkacsoport alakult a határ két oldalán végbemenő, egy-
mást érintő gazdasági, regionális fejlődés elemzésére, lehetőségeinek és korlátainak 
feltérképezésére. Érdemi előrelépésként az osztrák–magyar Phare–CBC értékelhető, 
amelyet az INTERREG II tükörprogramjaként hoztak létre. A terveknek megfelelően 
35 millió ecus (1999-től 1 ecu = 1 euró) kere� el kezdte meg a múködését, de később ezt 
50 millió ecure növelték. A magyar kormány 11 millió ecu társfi nanszírozást biztosíto� . 
A program keretében közlekedési infrastrukturális és turisztikai projekteket, a környe-
zetvédelmet szolgáló projekteket és munkaerő-piaci együ� működéseket támoga� ak. 
A Határ menti Regionális Tanács megszűnése után a résztvevők egy EuRégió/Nyugat-
Pannónia együ� működésről döntö� ek, amely projektszintű együ� működéseket kívánt 
koordinálni. Az EuRégió/Nyugat-Pannónia ugyanakkor – a nyugat-európai modellek-
től eltérően – nem láto�  el INTERREG-koordinációs feladatokat. 1995 és 1999 közö�  az 
INTERREG IIA – Phare CBC, majd 2000 és 2006 közö�  az INTERREG IIIA – Phare CBC 
programjai voltak életben. Az INTERREG II és az INTERREG III programot döntően 
az infrastruktúra korszerűsítésére (főleg közlekedésre), iparfejlesztésre és környezet-
gazdálkodási beruházásokra fordíto� ák. A legjelentősebb beruházások közé tartozo�  
a szentgo� hárdi ipari park létesítése, Győrben a marketing- és informatikai központ 
kiépítése, vasúti korszerűsítés (GYSEV), a Duna menti és a Fertő-tó környéki kerékpár-
utak építése, a zalaegerszegi hulladékfeldolgozó üzem megvalósítása. A környezet- és 
tájvédelmi beruházások közö�  a Sopron és Kőszeg menti Burgenlandba átnyúló tájvé-
delmi körzeteket kell kiemelni.22

Jelenleg az együ� működés az „Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együ� -
működési Program 2007–2013” keretében folytatódik, amelyet magyar részről a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség koordinál. A mostani időszakra vonatkozó program három 
prioritást tartalmaz:
 1. Az innováció, integráció és versenyképesség területén főleg a kutatás-fejlesztés, a 

kis- és középvállalati együ� működés, a szabadidős tevékenységek fejlesztése, illetve 
a kulturális örökség megőrzésének támogatása. Ehhez a prioritáshoz tartozik a mun-
kaerő-piaci együ� működés és a humán erőforrás menedzsment.

 2. A fenntartható fejlődés és elérhetőség témában a közlekedést és a regionális elérhe-
tőség javítása, a logisztikai információs és kommunikációs rendszerek kiépítésének 
és a határon átnyúló önkormányzati együ� működésnek a támogatása. E pontban 
szerepel a természeti erőforrások menedzsmentjének javítása is.

 3. A technikai segítségnyújtás.
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A 2007–2013-as időszakban az osztrák–magyar regionális együ� működés program-
jára az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 82,28 millió euró támogatási forrás áll 
rendelkezésre, a hazai társfi nanszírozás összege 18,58 millió euró.23

A beruházások és a kooperációk egyaránt erős regionális sűrűsödést mutatnak. Az 
osztrák–magyar együ� működésben részt vevő fő területek Ausztriában: Bécs, Alsó-
Ausztria, Burgenland és részben Stájerország; Magyarországon: a Duna menti és az 
észak-dunántúli megyék, valamint Budapest. A dunántúli városok közül Győr, Sopron, 
Székesfehérvár, Szentgo� hárd vonzza a legtöbb osztrák tőkét, magyarországi beruhá-
zásaiknak összesen több mint 80%-át.

Összefoglaló gondolatok
Ausztria 1995-ös EU-csatlakozása után kedvezően alakultak az osztrák–közép-európai 
gazdasági kapcsolatok. Ezek közül az 1990-es évek végén, az ezredfordulón még a leg-
sikeresebben az osztrák–magyar reláció fejlődö� . A 2004–2010-es időszakban viszont 
– a magyar belső gazdasági problémák kiéleződése és a 2008–2009-es válság következ-
tében – a vártnál és a korábbinál lassúbb fejlődés, majd visszaesés mutatkozo� . A na-
gyobb belső dinamikával rendelkező, illetve pénzügyileg stabilabb visegrádi országok 
vonzó partnerré váltak, hazánk részesedése azonban visszaese� . 2011-ben azonban ki-
egyensúlyozo� abbá vált a magyar–osztrák külkereskedelem.

A magyar–osztrák gazdasági kapcsolatokban az osztrákok számára a fő előnyök: 
a termelékenységnek a fajlagos költségekhez viszonyíto�  kedvező aránya, azaz az 
o� honinál magasabb rentabilitás; a magyar piacon folyamatosan jelentkező, jelentős 
mértékű exportbevétel; a Magyarországon működő osztrák vállalatokban előállíto�  
termékek egy részének visszaszállítása és értékesítése, az ugyanis javítja az osztrák 
vállalatok rentabilitását a belföldi piacaikon is. A kapcsolatok tehertétele viszont, hogy 
osztrák gazdák 800-900.000 hektár szántóföldterületet szereztek meg Nyugat-Magyar-
országon. E területek termékeit közvetlenül kiviszik az országból, és exportbevételek 
helye�  Magyarország számára közvetlen veszteség keletkezik. Ausztriában az ésszerű 
földtulajdon-szabályozás és földpolitika melle�  külföldiek egyáltalán nem juthatnak 
földtulajdonhoz.

A regionális együ� működés ke� ős dimenziója: a bilaterális és a közép-európai re-
gionális aspektus. Az utóbbi terén nyilvánvaló, hogy hazánknak a visegrádi országok 
megerősödö�  versenyével kell számolnia a kereskedelemben, a tőkevonzásban, a beru-
házásokban egyaránt.

Az EU-csatlakozástól remélt pozitív impulzusok helye�  súlyos terhet jelent, hogy az 
EU és különösen az euróövezet déli szárnya mély válságproblémákkal küzd. Ausztria 
partneri szerepét szolid gazdasági helyzete, viszonylag sikeres válságkezelése, pénz-
ügyi stabilitása felértékeli. Ausztria az adósságleépítés útján halad, és erre az útra lépe�  
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Magyarország is, ami – sikere esetén – erősíti a bizalmat az ország iránt. Lengyelország, 
Csehország és Szlovákia adósságállománya a GDP-hez viszonyítva mélyen a maast-
richti küszöbérték, 60% ala�  van, ami kisebb arányt jelent, mint Ausztriáé, illetve átla-
gosan az euróövezeté. A három ország jó szereplésében ennek nagy szerepe van. 
A jelenlegi világgazdasági és európai helyzetben nagy jelentőségű, hogy Közép-Európa 
stabil térséggé váljon, és így felértékelődjön a dél-európai instabilitás közepe� e.

A regionális együ� működés fontos eredményekkel járt, a leginkább éppen az oszt-
rák–magyar és az osztrák–cseh viszonylatban, de a fejle� ségbeli színvonalkülönbségek, 
a strukturális eltérések továbbra is jelentősek maradtak. A regionális partnerségi politika 
a gyakorlatban ténylegesen felértékelte Ausztria számára a közép-európai országokhoz 
fűződő viszonyt.24

A közép-európai térségben számos kezdeményezés és együ� működési megállapodás 
születe� , amelyek tartalma igen heterogén, és egymásra épülésük sem volt biztosíto� . 
Ilyen a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK), az Alpok–Adria Munkaközösség, a viseg-
rádi államok által létesíte�  CEFTA és sok más. 2013-ban Magyarország tölti be a KEK és a 
visegrádi együ� működés soros elnöki tisztét.

A tét az, hogy Közép-Európa szerves régióvá és érdekközösséggé válik-e, vagy „vál-
tozó szimmetriájú alkalmi érdekkoalíciók konglomerátuma” jön-e létre.25 Az EU 2004. 
évi keleti kibővülésével a regionalizmus felértékelődö�  az EU-ban, amelytől Ausztria 
és Magyarország is pozitív hatást remélt. Ez azóta sokban beigazolódo� , de a 2005 
és 2012 közö� i időszakban a tőkekapcsolatok és a munkavállalás terén sok súrlódás 
mutatkozo� . A politikában a regionális partnerség korábbi, 2000. évi, osztrák eredetű 
koncepciója nem arato�  ugyan nagy sikert, de az „integrálódó Közép-Európa” a poli-
tikában, a gazdaságban és a kultúrában is összekapcsolhatja a térség országait. A ma-
gyar–osztrák kapcsolatokban mindkét ország hangsúlyozo� an erre törekszik.
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Táblázatok

1. táblázat
Magyarország és Ausztria gazdasági potenciálja, fő mutatói, 2011

Magyarország Ausztria
Népesség ezer fő 9 974 8 421

fő/km2 107 100
Bru� ó hazai termék Mrd. euró 99,9 300,7
Bru� ó hazai termék/fő, vásárlóerőpar. euró/fő 16 423 35 710
Foglalkoztatás
Foglalkoztato� ak száma ezer fő 3 743        4 323
Munkanélküliek száma ezer fő 466,7  179,0 
Munkanélküliségi ráta % 10,9 4,2**
Havi átlagfi zetés (bru� ó) euró/hó 763 2 043
Fogyasztói árindex % 5,5* 2,1*
Államháztartás mérlege %/GDP 4,2 -2,6
Államadósság %/GDP 80,6 72,3
Külkereskedelem
Külkereskedelmi mérleg Mrd. euró 7,1 -9,2
árukivitel Mrd. euró 80,0 121,8
árukivitel/GDP % 80,0 40,5
árubehozatal Mrd. euró 72,9 131,0
árubehozatal/GDP % 73,0 43,6
Működőtőke-befektetések
Külföldi működőtőke-befektetések belföldön Mrd. euró 3,29 10,81
Működőtőke-kivitel külföldre Mrd. euró 3, 17 18, 37
Külföldi működőtőke-állomány belföldön Mrd. euró 64,71 195,46
Működőtőke-állomány külföldön Mrd. euró 18,56 224,80

Megjegyzések:
* 2012. évi előrejelzés
** ILO-módszertan szerint
Források: KSH, Statistisches Bundesamt Österreich, MNB, Österreichische Nationalbank, Eurostat.
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2. táblázat
Ausztria exportja a közép-európai-országokba (millió euró)

1995 2000 2004 2005 2008 2011
Osztrák összexport 42 151,1 69 692,5 89 847,7 94 705,4 117 525,3 121 773,6
Németország 16 167,8 23 244,0 28 951,3 30 108,2 35 009,7 38 041,8
Svájc   2 286,7   4 422,7   4 037,5   4 271,7   4 468,2   5 986,2
Lengyelország      574,2   1 109,8   1 633,3   1 890,8   3 270,7   3 409,3
Csehország   1 154,1   1 999,4   2 751,7   2 925,4   4 401,7   4 763,3
Szlovákia      414,2      767,8   1 377,3   1 640,0   2 383,0   2 431,3
Magyarország   1 534,5   3 466,4   3 338,1   3 322,8   4 213,6   3 775,1
Szlovénia      713,3   1 229,0   1 986,4   1 711,4   2 551,3   2 292,4

Forrás: Statcube – Statistical Database of Statistics Austria, 2012.

3. táblázat

Ausztria importja a közép-európai-országokból (millió euró)
1995 2000 2004 2005 2008 2011

Osztrák összimport 48 548,1 74 935,9 91 094,4 96 498,9 119 567,9 131 007,6
Németország 21 162,5 30 534,1 39 130,3 40 732,8 48 490,1 50 050,4
Svájc 1 857,7 2 279,7 2 732,0 3 214,1 5 021,3 7 044,9
Lengyelország 463,1 756,9 1 111,6 1 484,9 2 144,7 2 433,1
Csehország 917,8 1 921,1 2 886,1 3 189,2 4 237,3 4 879,0
Szlovákia 383,8 1 042,4 1 814,0 1 696,3 2 388,4 3 240,1
Magyarország 914,5 2 604,8 2 602,9 2 463,9 3 228,1 3 653,7
Szlovénia 382,4 717,7 1 156,1 899,0 1 201,0 1 619,0

Forrás: Statcube – Statistical Database of Statistics Austria, 2012.
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4. táblázat
Ausztria áruforgalmi mérlege a közép-európai-országokkal (millió euró)

1995 2000 2004 2005 2008 2011
Ausztria áruforgalmi 
mérlege összesen -6 396,9 -5 243,3 -1 246,6 -1 793,4 -2 042,6 -9 234,0

Németország -4 994,7 -7 290,0 -10 179,0 -10 624,5 -13 480,3 -12 008,6
Svájc 428,9 2 142,9 1 305,5 1 057,6 -553,2 -1 058,7
Lengyelország 111,1 352,9 518,7 401,8 1 126,0 976,2
Csehország 236,3 78,3 -134,4 -263,8 164,5 -115,8
Szlovákia 30,4 -274,5 -436,7 -56,3 -5,4 808,8
Magyarország 620,1 861,6 735,2 758,9 985,5 121,3
Szlovénia 330,9 511,3 830,3 812,3 1 350,3 673,4

Forrás: Statcube – Statistical Database of Statistics Austria, 2012.

5. táblázat
Magyarország Ausztriába irányuló exportjának alakulása, fő jellemzői

Érték
(millió euró)

Éves növekedési ütem
%

Osztrák részesedés Mo. intra-EU 
exportjában

2001 2 688 9,4
2002 2 583   -3,9 8,4
2003 3 081   19,3 9,6
2004 3 225     4,7 8,7
2005 2 836 -12,1 6,9
2006 2 954     4,2 6,2
2007 3 174     7,4 5,8
2008 3 597   13,3 6,2
2009 2 702 -24,9 5,8
2010 3 518   30,2 6,3
2011 3 654     3,9 …

Forrás: „External and Intra-EU Trade”. In: Statistical Yearbook 2011. Brüsszel: Eurostat, 2012.
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6. táblázat
Magyarország Ausztriából származó importjának alakulása, fő jellemzői

Érték
(millió euró)

Éves növekedési ütem
%

Osztrák részesedés Mo. intra-EU 
importjában

2001 2 771 11,2
2002 2 764   -0,2 10,7
2003 2 655   -4,0   9,7
2004 3 164   19,2   9,5
2005 3 521   11,3   9,4
2006 3 864     9,7   8,8
2007 4 247     9,9   8,8
2008 4 590     8,1   9,1
2009 3 639 -20,7   9,5
2010 4 129   13,5   9,2
2011 3 775   -8,6   …

Forrás: „External and Intra-EU Trade”, i. m.

7. táblázat
A magyar–osztrák külkereskedelem mérlege árufőcsoportok szerint (millió euró)

1995 2000 2004 2005 2008 2011
Összesen -620,1 -861,6 -735,2 -758,9 -985,5 -121,3
Mezőgazdasági termékek, 
élelmiszerek 48,6 70,3 110,3 88,5 28,9 63,8

Nyersanyagok 34,2 85,3 116,8 119,5 265,5 294,5
Fűtőanyagok, energia 64,3 155,8 37,0 126,3 -43,5 -31,9
Vegyipari termékek -85,2 -141,4 -175,5 -186,0 -231,2 -211,5
Feldolgozóipari termékek -211,6 -306,5 -334,0 -333,5 -445,1 -230,6
Gépek, berendezések -449,1 -753,3 -453,7 -551,2 -466,8 1,8
Egyéb késztermékek -6,3 39,1 -21,3 -19,6 -64,1 61,9

Megjegyzések: A szerkezeti elemzés az SITC árufőcsoportok szerint történt, az SITC1,4,9 csoportok 
alacsony arányuk mia�  nem szerepelnek. A mérlegben a pozitív adatok magyar aktívumot 
jelölnek, a negatív adatok magyar passzívumot.

Forrás: Statcube - Statistical Database of Statistics Austria, 2012.
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8. táblázat
A magyar–osztrák külkereskedelem áruszerkezete, a magyar export megoszlása (%)

1995 2000 2004 2005 2008 2011
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mezőgazdasági termékek, 
élelmiszerek 10,1 4,4 7,6 9,0 9,4 11,2

Nyersanyagok 7,0 4,3 5,8 6,4 10,2 9,6
Fűtőanyagok, energia 13,5 8,9 8,3 16.7 13,9 11,7
Vegyipari termékek 7,5 4,7 4,6 5,4 6,6 6,0
Feldolgozóipari termékek 17,1 13,5 15,7 14,4 16,1 15,0
Gépek, berendezések 25,5 46,4 41,9 33,1 31,3 32,2

Egyéb késztermékek 19,1 17,7 15,7 13,9 12,0 12,4

Egyéb 0,2 0,1 0,4 1,1 0,5 1,9

Forrás: Statcube - Statistical Database of Statistics Austria, 2012 adatai alapján saját számítás.

9. táblázat
A magyar–osztrák külkereskedelem áruszerkezete, a magyar import megoszlása 

(%)
1995 2000 2004 2005 2008 2011

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mezőgazdasági termékek, 
élelmiszerek 2,9 1,3 4,0 4,2 6,5 9,2

Nyersanyagok 2,0 0,8 1,2 1,2 1,5 1,5
Fűtőanyagok, energia 3,9 2,2 5,3 8,9 11,7 12,2
Vegyipari termékek 10,0 7,6 8,9 9,9 10,6 11,4
Feldolgozóipari termékek 24,0 19,0 22,2 21,4 22,9 20,6
Gépek, berendezések 44,5 56,6 46,2 42,4 35,1 31,1
Egyéb késztermékek 11,8 12,1 12,9 11,2 10,7 10,4
Egyéb 0,9 0,4 0 0,8 1,0 3,6

Megjegyzés: A 2004. évi adatok összesítésben a kerekítések mia�  100,7%-ot tesznek ki.
Forrás: Statcube - Statistical Database of Statistics Austria, 2012 adatai alapján saját számítás.
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10. táblázat
Ausztria közvetlen külföldi tőkebefektetései (éves tőkeáramlás, millió euró)

1995 2000 2004 2005 2008 2011
Összesen 685 5 980 6 467 8 962 20 106 16 893
EU-27 585 5 196 4 581 5 575 11 224 9 901
Németország 130 1 976 467 1 128 2 588 3 420
Svájc 45 -182 344 903 203 775
Lengyelország 56 324 287 375 286 95
Csehország 52 1 014 396 504 1 376 375
Szlovákia 41 194 199 167 73 272
Magyarország 196 386 634 382 950 1629
Szlovénia 41 111 116 234 374 516

Megjegyzés: Az adatok nem tartalmazzák az ún. speciális célú vállalatokat és a telekvásárlásokat.
Forrás: Direktinvestitionon Österreichs im Ausland, Österreichische Nationalbank, 2012.

11. táblázat
Ausztria külföldi közvetlen befektetéseinek állománya (tőkeállomány, millió euró)

2003 2005 2007 2008 2009 2010
Németország 7 150 7 224 13 734 15 176 16 519 19 216
Csehország 3 548 4 729 7 589 8 630 9 658 10 595
Magyarország 3 453 3 934 7 429 6 463 6 922 7 621
Románia 555 2 843 5 682 6 190 6 311 7 516
Szlovákia 1 515 2 456 4 325 4 461 4 354 5 174
Lengyelország 1 944 6 758 3 487 3 693 3 419 3 864
Svájc 2 242 5 165 5 532 4 818 4 055 3 548
Szlovénia 1 014 1 244 2 071 2 391 2 317 2 344
EU-27 29 515 43 803 65 522 71 508 73 624 84 453
Összesen 44 308 60 869 101 087 106 792 113 185 132 475

Megjegyzés: Az országok a 2010. év végi osztrák tőkeállomány értéke szerinti sorrendben  szerepelnek.
Forrás: „Direktinvestitionen 2010”. Statistiken Sonderhe� , Österreichische Nationalbank, 2012,. november.
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12. táblázat
Ausztria külföldi közvetlen befektetéseinek állománya ágazatok szerint (millió euró)

Árutermelés Kereskedelem Pénzügyi 
szervezetek

Egyéb
szolgáltatások Összesen

Németország 7 144 1 174 6 808 4 089 19 216
Csehország 2 424 997 6 354 820 10 595
Magyarország 1 941 1 171 3 670 839 7 621
Románia 3 691 300 2 686 840 7 516
Szlovákia 972 496 3 066 639 5 174
Lengyelország 1 993 354 1 403 114 3 864
Svájc 719 1 087 1 300 442 3 548
Szlovénia 541 716 868 219 2 344
EU27 26 478 9 828 32 640 15 506 84 453
Összesen 39 680 19 480 52 285 21 030 132 475

Megjegyzés: Az adatok a 2010. év végére vonatkoznak.
Forrás: „Direktinvestitionen 2010”, i. m.

13. táblázat
Ausztria közvetlen külföldi tőkebefektetéseiből származó jövedelme (millió euró)

1995 2000 2004 2005 2008 2011
Összesen 9 1 387 4 196 7 028 8 772 11 206
EU27 -108 1 030 2 747 3 747 5 387 6  913
Németország -112 327 516 389 964 943
Svájc 41 75 315 2 097 467 558
Lengyelország -10 74 280 493 288 295
Csehország -36 180 584 679 1 237 1 379
Szlovákia -3 75 241 261 529 577
Magyarország 2 194 476 698 195 588
Szlovénia 15 52 4 77 164 186

Megjegyzés: Az adatok nem tartalmazzák az ún. speciális célú vállalatokat és a telektulajdon 
hasznosításából származó jövedelmeket.

Forrás: Einkommen aus österreichischen Direktinvestitionen im Ausland. Bécs: Österreichische 
Nationalbank, 2012.
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16. táblázat
A Magyarországon működő külföldi leányvállalatok tevékenysége

Vállalatok 
száma

Foglalkozt. 
száma

Árbev. 
Mrd. Ft Vállalatok Foglalkoz-

tato� ak Árbevétel

abszolút értékben megoszlás (%)
Németország 2 291 161 909 10 481,2 12,2 25,8 27,9
USA 1 973 90 515 5 998,3 10,6 14,4 16,0
Ausztria 2 883 78 929 3 249,1 15,4 12,6 8,6
Nagy-Britannia 1 034 42 731 2 260,8 5,5 6,8 6,0
Franciaország 712 42 460 2 860,6 3,8 6,8 7,6
Japán … 24 184 1 558,2 … 3,9 4,1
Svájc 956 21 794 1 148,5 5,1 3,5 3,1
Hollandia 1 230 20 166 1 515,1 6,6 3,2 4,0
Olaszország 864 14 841 1 119,4 4,6 2,4 3,0
Svédország … 12 638 … … 2,0 …
Az első 10 or-
szág össz. 13 902 510 167 31 649,5 74,4 81,3 84,2

Megjegyzések: Az adatok 2008-ra vonatkoznak. Az országok a foglalkoztato� ak száma szerinti 
sorrendben szerepelnek. Az első 10 ország felsorolása a foglalkoztato� ak száma szerint történt.

Forrás: STADAT, KSH, 2012.

17. táblázat
Ausztria nemzetközi turizmussal kapcsolatos bevételei és kiadásai (millió euró)

1995 2004 2011
Bev. Kiad. Szaldó Bev. Kiad. Szaldó Bev. Kiad. Szaldó

Összesen 9883 5843 4040 12203 7473 4730 14267 7531 6736
Magyarország 225 193 33 331 289 42 443 224 218
Németország 5877 1219 4658 6616 1513 5103 7009 1814 5195
Svájc 373 146 227 533 153 379 759 223 536
Lengyelország 95 28 67 143 107 36 233 56 177
Csehország 111 187 -76 173 192 -19 286 181 105
Szlovákia 103 63 40 137 74 63 189 69 120
Szlovénia 115 259 -144 145 151 -5 147 97 50
Horvátország 53 71 -18 70 275 -205 72 637 -565

Forrás: Österreichische Nationalbank, Statistik Austria 2012.
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Jegyzetek

1 E tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0002 sz. programjának keretében készült.
2 A rendszerváltás utáni nemzeti identitások alakulását, Ausztria közép-európai dimenzióját és a 

„sokszínűséghez” való visszatérést részletesen elemzi: Kiss. J. László: „A birodalomtól az integrált 
kisállamig. A »német nemze� ől« az osztrák nemzetig az EU-ban”. In: Nemzeti identitás és külpolitika 
Közép- és Kelet-Európában (szerk. Kiss. J. László). Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003. 33–89. o.

3 Az integrációs folyamat külpolitikai és fejlődéspolitikai összefüggéseiről lásd: Kiss J. László: „Az 
integrációs folyamat anatómiája, avagy az »integráció integrálása«”. In: Külpolitika és modernizáció 
(szerk. Zsinka László). Budapest: BIGIS–PEW, 1996.

4 Az EU 1995. évi kibővítésének gazdasági hatásairól lásd: Kőrösi István: „Ausztria, Finnország és 
Svédország az Európai Unióban”. Külgazdaság, No. 12. (1995). 17–30. o.

5 Saját számítások a 2. és 3. táblázat alapján.
6 Az osztrák Európa-politikáról, illetve a közép-európai régiónak az EU-ban betöltö�  szerepének 

politikai dimenzióról lásd: Kiss J. László: „Az osztrák Európa-politika útkeresése, avagy egy 
közép-európai régió esélyei az EU-ban”. Európai Szemle, No. 3. (2002).

7 Az osztrák pártok erőviszonyaiban végbement mélyreható változásokat és a belpolitikai 
erőviszonyok átrendeződését részletesen mutatja be: Kiss J. László: „Osztrák választások: 
nagykoalíciótól nagykoalícióig, avagy a néppártok eróziója”. MKI-tanulmányok, No. 29. (2008).

8 Statisztikai elemzését a 4–7. táblázatokban részletes bontásban mutatom be.
9 A válság hatását Ausztriára és a válságkezelést lásd: Kőrösi István: „Ausztria – a válság hullámai 

elérték a stabilitás szigetét”. In: A pénzügyi-gazdasági válság hatása és kezelése az EU fejle�  kis 
tagállamaiban (szerk. Vida Krisztina). Budapest: MTA VKI, 2009. 7–13. o.

10 A gazdasági adatok á� ekintését nyújtja Bank Austria: Wirtscha�  im Überblick. No. 1. (2012). 
Elektronikus változat: Bank Austria, h� p://www.bankaustria.at/informationspdfs/WIUe_01-2012.pdf.

11 Az Ausztria és Magyarország közö� i fejle� ségi különbség vásárlóerő-paritáson mérve a 
nominálisnál jóval kisebb különbséget mutat, mivel az általános árszínvonal Magyarországon 
– emelkedése ellenére – jóval elmarad az osztrák árszínvonaltól. Számos élelmiszer és iparcikk 
viszont Ausztriában jóval olcsóbb, mint nálunk, de ez az összképet nem változtatja meg.

12 Az osztrák munkaerő-piaci adatokat és a munkanélküliségi rátát az Eurostat adatai alapján, ILO-
módszertan szerint tünte� em fel. Az osztrák statisztikai módszertan szerint ennél magasabb ütem 
adódik, így ezen a téren az o� ani statisztikai adatok az Eurostat-adatokkal nem hasonlíthatók 
össze.

13 A részletes összehasonlító adatokat lásd a 14. táblázatban.
14 Az osztrák FDI szerkezeti megoszlásáról és az ágazatonkénti pénzügyi mutatókról részletes 

elemzést találunk: Österreichische Nationalbank: Direktinvestitionen 2010. Statistiken Sonderhe� , 
(2012. november).

15 Az osztrák bankok külföldi kihelyezéseiről, követelésállományáról részletes elemzést nyújt: Stephan 
Binder: „Auslandsexposure österreichische Banken relativ gering: Engagement österreichischer 
Banken in ausgewaelten Ländern im internationalen Vergleich”. Österreichische Nationalbank, 
Statistiken Q4/10, No. 4. (2010). 21–27. o. Elektronikus változat: Österreichische Nationalbank, h� p://
www.oenb.at/de/img/stat_2010_q4_analyse_binder_tcm14-210797.pdf.

16 A Magyarországon működő külföldi bankokról a Bankszövetség és a PSZÁF adatai alapján lásd: 
BankRáció.hu, h� p://www.bankracio.hu/bankok. Letöltés ideje: 2012. november 10.

17 A bankok nyereségeiről és működési költségeiről a PSZÁF adatai alapján lásd: Portfolio, h� p://
www.portfolio.hu. Letöltés ideje: 2012. november 10.

18 A tőkekivonásokról és mértékükről lásd: „Banken ziehen Gelder ab – Ungarn blutet relativ so 
stark wie Spanien”. Der Börsianer, h� p://www.derboersianer.com/news/oesterreich/artikel/details/
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Résumé

The Development of the Austro-Hungarian Relations since the Regime Change, Its Current 
Situation and Perspectives

The Hungarian–Austrian relations play an outstanding role for both countries in 
their international economic, political, cultural and regional relations, as well as in 
their relationships within the EU. More than half of the total foreign trade of Austria 
directs to the Central European neighbouring countries. Hungary is the fourth country 
of the Central European export destinations of Austria, a� er Germany, Switzerland 
and the Czech Republic. The Austrian-owned foreign companies se� led mainly in the 
Central European region. The most Austrian-owned companies function in Hungary 
a� er Germany and the Czech Republic. The Austro-Hungarian capital relations have 
been built up signifi cantly since the regime change. The Austrian FDI exports play an 
important role in the investments in Hungary.

The chief advantages in the Austro-Hungarian economic relations for the Austrians 
are: 1) the positive ratio of productivity compared to the unit cost, i.e. the higher 
profi tability than at home; 2) they can constantly get signifi cant export revenue on the 
Hungarian market; 3) those part of the products of the Austrian companies operating 
in Hungary that are transported back to Austria improve their sales and profi tability on 
their domestic markets as well. For Hungary, the main advantages can be seen – besides 
foreign trade – in the fi elds of the Austrian investments, technology imports, foreign 
direct investment and job creation.

The double dimensions of regional cooperation are: the bilateral and the regional 
Central European aspect. In the current global economic and European situation, it is 
of great importance for Central Europe to become a stable region, and thus to become 
appreciated in the midst of the Southern European instability. Regional cooperation has 
resulted in important eff ects in Hungarian–Austrian relations. The regional partnership 
policy has de facto appreciated the relations of Austria and Hungary towards each other 
and towards other Central European countries, in practice.


