Magyarország továbbra is a német befektetõk
egyik legkedveltebb helye…”
Interjú Ursula Seiler-Albring nagykövet asszonnyal
– A Németországi Szövetségi Köztársaság legmagasabb vezetõi az elmúlt évben
szinte már mind jártak Magyarországon.
Minek tulajdonítja ezt a nagy érdeklõdést?
– A szövetségi elnök, a szövetségi kancellár, a Bundestag és a
Bundesrat elnöke mellett még számos tartományi miniszterelnök és
miniszter is ellátogatott ide. Fordítva is igaz: a magyar köztársasági elnök, a miniszterelnök s az új külügyminiszter (utóbbi már kétszer
is) járt Berlinben. Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy Magyarország
EU-csatlakozása után a kapcsolatok még szorosabbak lettek. Kölcsönösen erõs az érdeklõdés és annak az igénye, hogy úgy az európapolitikai, mint a kétoldalú kérdésekrõl eszmét cseréljünk. Örömmel állapítjuk meg,
hogy a Németországból érkezõ legtöbb magas rangú
látogató nagyszámú gazdasági küldöttséggel érkezett,
melyeknek tagjai mindenek elõtt kis- és középvállalatok képviselõi voltak. Magyarország EU-tagsága szemmel láthatólag ahhoz vezet, hogy ezek a cégek érdeklõdnek az ország, mint lehetséges befektetési helyszín
iránt.
– A német gazdaság állapota korántsem rózsás, kilátásait
Németországban és Európa-szerte szinte minden elemzõ feketének látja. Szerintük ilyen körülmények között Németország
nem tud Európa gazdasági motorja maradni. Azt sem vállalhatja tovább, hogy az új uniós tagországokat ugyanúgy támogassa anyagilag, mint tette az EU-hoz való csatlakozásuk
elõtt. Mindez véleménye szerint hogyan hat majd a német-magyar gazdasági kapcsolatokra és azon keresztül a magyar gazdaság alakulására?
– A német gazdaság növekedési pályán van. Mindazonáltal igaz: mialatt a német export virágzik, a belsõ
kereslet még mindig hátul kullog. A szövetségi kormány õszi elõrejelzésében 2004-re a GDP 1,8%-os növekedésével számolt, 2005-ben pedig 1,7%-kal. A német kormány elindított egy reformoffenzívát, amely révén a német gazdaság szerkezeti átalakuláson megy át.
Az „Agenda 2010”-zel az eddigi legkiterjedtebb gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai reformprogramot indítottuk el. A strukturális reformoknak azonban idõre van
szükségük, amíg hatásukat majd – például a munkaerõpiacon – érezni lehet. Fontos, hogy ezt a pályát köAz interjú a Világgazdaság Németország-melléklete számára
készült
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vessük, hogy a jövõben is a magas termelékenységû
gazdasági hatalmak csoportjában legyünk.
Ami pedig a gazdaságaink összekapcsolódását illeti:
Németország már tizenöt éve valóban Magyarország
legfontosabb gazdasági partnere. Németországba
megy egyébként az összes magyar export 34%-a, és onnan érkezik az összbehozatal egynegyede. Magyarország egyébként egyike azon csekély számú országnak,
amelyeknek pozitív a külkereskedelmi mérlegük Németországgal szemben. Ennek megfelelõen bizakodóan tekintek a jövõbe, fõleg, ami a magyar gazdaság fejlõdését illeti.
– Milyen álláspontra helyezkedik a német politika az Európai
Unió 2007-2013 közötti költségvetésével és az EU reformjaival
kapcsolatban?
– A szövetségi kormány kiindulási pozíciója a jövõ
évben kezdõdõ tárgyalásoknál az, hogy az EU költségvetésénél ne lépjük túl a GDP 1%-át. Gerhard Schröder
szövetségi kancellár többször is vázolta a német álláspontot, legutoljára a Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel 2004. november 1-jén, Berlinben folytatott megbeszélésekor. Németország az EU legnagyobb nettóbefizetõje és az is marad. Többet, mint eddig azonban Németország nem tud, és nem is akar fizetni. Természetesen szolidárisak vagyunk, különösen az új tagokkal
szemben. Ez azt jelenti, hogy azoknak, akik éveken, évtizedeken keresztül élvezték az anyagi támogatást, meg
kell tanulniuk saját maguknak is szolidárisnak lenni az
új tagok, mint például Magyarország érdekében.
– Az Ön varsói kollégája, dr. Reinhard Schweppe nagykövet
azt nyilatkozta, hogy ami az EU-ban korábban mûködött, nevezetesen az, hogy a franciák és a németek közösen olyan megoldá-

sokat tudtak találni, amelyeket sikerült elfogadtatniuk a tizenötökkel, a tíz új taggal bõvült unió esetében nem maradhat így.
Ezért „Szükségünk van egy országra, amely képviseli az új tagországok érdekeit. El tudunk képzelni egy ilyen együttmûködést
Németország, Franciaország és Lengyelország között, amely úgy
mûködhet, mint egy mini-mag az EU-n belül”. Ez az új hivatalos
német álláspont az EU-n belüli érdekérvényesítéssel kapcsolatban?
– Az Ön értelmezése rossz irányba megy és nem tükrözi a lényeget. Tudja, hogy Németország közvetlen
szomszédaival, Franciaországgal és Lengyelországgal,
éppen fájdalmas történelmük miatt, az elmúlt évtizedekben nagyon szoros és bizalmon alapuló kapcsolatot épített ki, amely az úgy nevezett „weimari háromszögben” jut kifejezésre. Ez az együttmûködés azonban
nem zár ki senkit, mindenek elõtt egyetlen más EUpartnerünket sem. Ez a német álláspont, amelyet varsói kollégámmal együtt képviselünk. Világos, hogy a
huszonötök (nemsokára huszonnyolcak) Európájában
az egyhangú döntések eddigi módszerével nem tudunk
megoldásokat találni. Akkor cselekvõképtelenné válna
az Európai Unió. Éppen ezért az új EU-alkotmány sok
területen többségi döntést irányoz elõ. Német részrõl
ezen a téren mi még erõteljesebb elõrehaladást tartottunk volna kívánatosnak. Ez az integratív megközelítés
a mi szempontunkból a helyes út ahhoz, hogy sikere-

sen alakítsuk Európát. Legyen gyümölcs a magból! Ehhez szeretnénk támogatást.
– A magyarországi német gazdasági körök, vállalatok ugyanolyan kritikusnak tartják a magyar gazdaság helyzetét, mint a
legnagyobb hazai ellenzéki párt vezetõi?
– Nem akarok a vállalkozók válaszainak elébe menni,
ezért alapvetõen csak azt szeretném mondani, hogy
Magyarország gazdasági színtérként továbbra is vonzó
a német vállalatok számára, ahogy ezt a 2004. évi befektetési adatok is megerõsítik. A vállalatok jó üzleti
eredményeket érnek el Magyarországon, és alapjában
véve jól érzik magukat. Tartósan akarnak az országban
tevékenykedni, és nem rövidtávú mérlegelésektõl teszik függõvé tevékenységüket. Remélhetõleg továbbra
is megmarad ez a nagy érdeklõdés. Akkor Magyarország a jövõben is számolhat a német befektetõk élénk
tevékenységével. Természetesen ehhez azonban a gazdasági keretfeltételeket kedvezõen kell alakítani. Ezért
a kormány röviddel ezelõtt érdekes, az új befektetõket
támogató kezdeményezéseket jelentett be. Ez fontos
jelzés, de a külföldi befektetõk számára elengedhetetlenül fontos tervezési biztonság megtartásához és erõsítéséhez bizonyára hozzájárul a következetes költségvetési konszolidálás csakúgy, mint a hatékony adópolitika és a folyamatosságot szem elõtt tartó gazdaságpolitika.

Kedves Barátunk!
Köszönjük, hogy a Filantróp Társaság Barátság Egyesületének, mely a Barátság címû folyóirat kiadója, juttatta személyi jövedelemadójának 1%-át. A pénzt a lap megjelentetésére fordítottuk.
Kérjük, gondoljon ránk ismét, amikor 2004. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékáról rendelkezik és
kedvezményezettként a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete adószámát:
18037511-1-43
tüntesse fel. Zárt borítékban, adóbevallásával együtt küldje meg az Adóhivatalnak.
Fontos, hogy Ön a borítékon megadja nevét, lakcímét és adóazonosító jelét is.
Köszönettel és tisztelettel:
Mayer Éva
elnök
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