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1.

Putyinnal telefonált Olaf Scholz kancellár

Több hónap után először beszélt telefonon Olaf Scholz (SPD) kancellár Vlagyimir Putyin orosz
elnökkel. Steffen Hebestreit kormányszóvivő szerint a 90 perces beszélgetés alatt Scholz
ragaszkodott ahhoz, hogy „a lehető leggyorsabban diplomáciai megoldást találjanak”. Ez alapvetően három
pilléren alapulna: tűzszüneten, az orosz csapatok teljes kivonásán Ukrajnából, valamint az ország
területi integritásának és szuverenitásának tiszteletben tartásán.
A kancellár világossá tette azt is, hogy Oroszország további annexiós lépései nem maradnak válasz
nélkül, és semmilyen körülmények között nem ismerik el őket. A Kreml szerint Putyin azt mondta,
hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának van rálátása az ukrán foglyok helyzetére, és hogy
Oroszország kész továbbra is megbízható energiaszállító maradni. Scholz hangsúlyozta továbbá,
hogy garantálni kell az orosz erők által elfoglalt zaporizzsjai atomerőmű biztonságát és követelte,
hogy kerüljenek el minden további eszkalációs lépést, valamint, hogy a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség jelentésében javasolt intézkedéseket haladéktalanul hajtsák végre. Ezenfelül a
szociáldemokrata politikust felszólította Putyint, hogy továbbra is maradéktalanul tartsa be az
ENSZ-szel és Törökországgal kötött gabonaszállítási megállapodást.
Scholz a telefonbeszélgetés másnapján elmondta, hogy továbbra sem érzett belátást Putyin részéről
és hogy az orosz elnök továbbra is abból indul ki, hogy helyes döntést hozott Ukrajna
megtámadásával. Mindazonáltal a kancellár továbbra is fontosnak tartja, hogy beszéljenek
egymással és világossá tudja tenni számára, hogy az orosz csapatoknak ki kell vonulniuk Ukrajnából.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.

2.

A Rosznyeft orosz állami olajipari cég két leányvállalatát is
ideiglenes vagyonkezelés alá helyezte a szövetségi kormány

Az energiabiztonsági törvény alapján a szövetségi kormány múlt hét pénteken a Szövetségi Hálózati
Ügynökség ideiglenes vagyonkezelése alá helyezte a Rosznyeft orosz állami olajipari cég két
németországi leányvállalatát, a Rosneft Deutschland GmbH-t (RDG) és az RN Refining &
Marketing GmbH-t (RNRM). Ez azt jelenti, hogy az Ügynökség átveszi az ellenőrzést ezen cégek –
a schwedti PCK, a karlsruhei MiRo és a vohburgi Bayernoil kőolajfinomítók – valamint részesedéseik
felett. A döntés a kormány szerint azért fontos, mert a vagyonkezelői megbízás az energiaellátás
biztonságát fenyegető veszélyt kívánja ellensúlyozni, hisz a Rosneft Deutschland a németországi
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kőolaj-feldolgozó kapacitások mintegy tizenkét százalékát egyesíti, és ezzel Németország egyik
legnagyobb kőolaj-feldolgozó vállalata.
Az elmúlt időszakban különösen a PCK schwedti finomítója, amely még az NDK-s időszakban épült
és a mai napig függ az orosz nyersolaj-ellátástól, vált problémássá. Nemcsak azért, mert Berlin és
Brandenburg tartományok ellátása szempontjából központi jelentőségű, hanem azért, mert mintegy
1200 alkalmazottjával, valamint további 2000 másik ettől függő munkahely miatt, a szerkezetileg
gyenge régió legfontosabb munkaadója is.
A vagyonkezelési megbízás azt jelenti, hogy a jövőben a Szövetségi Hálózati Ügynökség befolyást
gyakorol majd a vállalatok operatív tevékenységére: Utasításokat adhat a vezetőségnek, ezenkívül
felmentheti és kinevezheti annak tagjait. A vállalatok nem hozhatnak továbbá olyan döntéseket,
amelyeket a vagyonkezelő - azaz a Szövetségi Hálózati Ügynökség - nem hagy jóvá. A vállalatok
vagyonát szintúgy a vagyonkezelő felügyeli, ami leegyszerűsítve ebben az esetben azt jelenti, hogy
nem lehet pénzt kivinni Oroszországba. Mindazonáltal ez nem felvásárlás és nem is államosítás, hisz
a vagyonkezelő nem veszi át a társaság részvényeit. A vállalatok továbbra is a korábbi tulajdonos
birtokában maradnak, azoknak forgalma, nyeresége és vesztesége is a tulajdonosokat illeti. Az
ideiglenes vagyonkezelői jogviszony megszűnése után – ami a Rosneft Deutschland esetében a tervek
szerint hat hónapot ölel fel – a társaságok a korábbiak szerint folytathatják tevékenységüket.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide, ide és ide.

3.

Az Oroszország-politikával kapcsolatos vita megosztja a
Baloldali Pártot

Tovább gyűrűzött a Baloldali Párton (die Linke) belüli vita arról, hogy az ukrán-orosz háború
kitörését követően a párt milyen álláspontra helyezkedjen az Oroszországgal kapcsolatos német
politikai diskurzusban. Két héttel ezelőtt Sahra Wagenknecht egykori pártelnök a Bundestagban
Oroszország elleni gazdasági háború folytatásával vádolta meg a kormányt, amely szerinte a német
érdekek helyett saját pozícióját védi, akkor amikor a „katasztrofális gazdasági szankciók” mellett
foglalt állást. Egyúttal Wagenknecht német-orosz tárgyalások kezdeményezését is szorgalmazta a
Németországba irányuló orosz gázimport megújítása érdekében.
A beszéd erősen megosztotta a párt politikusait és a heves kritikát váltott ki a legtöbb német párt
részéről. Emellett az előző héten hozzájárult két prominens die Linke politikus pártból távozásához
is, akik egyértelműen a pártban dúló vitát és a felszólalás tartalmát nevesítették meg kilépésük
okaként. Fabio de Masi volt európai parlamenti képviselő és Bundestag-képviselő kedden jelentette
be a pártból való kilépését azt követően, hogy hasonló indokok miatt, Ulrich Schneider, a karitatív
szervezetek munkacsoportjának vezetője a párt elhagyása mellett döntött.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.

4.

Csökkentette idei és jövő évi gazdasági előrejelzését az ifo

A müncheni ifo Gazdaságkutató Intézet drasztikusan csökkentette idei és jövő évi gazdasági
előrejelzését: A következő évben a kutatók 0,3 százalékos visszaeséssel számolnak, míg az idei évi
növekedési előrejelzésüket 2,5 százalékról 1,6 százalékra módosították. Ezenfelül az ifo idén 8,1
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százalékos inflációt vár, ami jövőre 9,3 százalékra emelkedik majd, valamint az előrejelzések szerint
2023 első negyedévében 11 százalék körül tetőzik.
Az oroszországi gázszállítások nyári leállítása és az emiatt bekövetkezett drasztikus áremelkedés
negatívan hatott a koronavírus miatti leállások utáni gazdasági fellendülésre. A magas inflációs ráták
miatt a magánháztartások reáljövedelmei és megtakarításai „elolvadtak”, és csökkent a vásárlóerejük.
„Csak 2024-ben várunk normalizálódást 1,8 százalékos növekedéssel és 2,5 százalékos inflációval” - magyarázta
Timo Wollmershäuser, az ifo Intézet gazdasági előrejelzéseinek vezetője. Eközben augusztusban
Németországban a magas infláció és a gázválság miatt a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis)
előzetes adatai szerint júliushoz képest 6,6 százalékkal nőtt a bejelentett fizetőképtelen vállalatok
száma, míg júliusban ugyanez a mutató 4,2 százalékkal csökkent az azt megelőző havi adathoz képest.
Összességében a német gazdaság már 2020 óta a potenciális lehetőségeihez képest alul teljesít és ez
a tendencia az Intézet szerint 2025-ig valószínűleg folytatódni fog: A bruttó hazai termék ebben az
időszakban valószínűleg mintegy 300 milliárd euróval alacsonyabb lesz, mint ami normális
kapacitáskihasználtság mellett lehetséges lenne.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.

5.

További fegyverszállításokat jelentett be a szövetségi védelmi
miniszter

Christine Lambrecht (SPD) szövetségi védelmi miniszter a Bundeswehr konferenciáján bejelentette,
hogy Németország további két Mars rakéta-sorozatvetőt és 50 Dingo páncélozott járművet szállít
Ukrajnának. Ezen kívül 200 rakétát biztosítanak a sorozatvetőhöz – egészítette ki az SPD politikusa
és hangsúlyozta, hogy Németország a megtámadott Ukrajnát nem csak anyagilag, hanem
fegyverekkel is támogatja. Ezenfelül Lambrecht bátorítónak nevezte azokat a sikereket, amelyeket
Ukrajna az elmúlt napokban tudott elérni a német fegyverek segítségével.
A Szövetségi Védelmi Minisztérium a konferenciát, amelyen katonai és civil szakértők vitatták meg
a német fegyveres erők jövőbeni irányvonalát, mérföldkőnek nevezi a Bundeswehrben a keletnyugati konfliktus befejezése óta lezajlott egyik legmesszemenőbb változás folyamatában.
A bejelentésre reagálva a Bundeswehr Szövetség (Bundeswehrverband) vezetője elmondta, hogy a
német fegyveres erőknek nincsenek tartalékai, alig van lőszere, raktárai kvázi üresek, így a NATO
kötelezettség mellett a Bundeswehrtől már nem lehet több mindent Ukrajnába szállítani.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.

6.

Németország továbbadott Lufthansa részvényein

2020 nyarán az akkori szövetségi kormány nagy összegben vásárolt fel Lufthansa részvényeket, hogy
a légitársaságot megmentse a koronavírus-válság miatt kialakult csődközeli helyzetből. Most azonban
jó két év után a német kormány kiszáll a cég finanszírozásából. Az állami Gazdasági Stabilizációs
Alap (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, röviden WSF) nemzetközi befektetőknek eladta a
fennmaradó 74,4 millió euró értékű Lufthansa-részvényét, összesen 455 millió euróért - közölte a
szövetségi kormány pénzügyi hivatala. Ezzel az állam hamarabb száll ki, mint ahogy azt célul tűzte
ki: az eredeti tervek szerint csak 2023 őszéig kellett volna eladni a fennmaradó értékpapírokat.
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Ezek folyamatos eladásával a WSF összesen 1,07 milliárd eurót realizált, és az ügynökség számításai
szerint a nyereség 760 millió eurót tesz ki. „Ezzel az örömteli mérleggel a WSF részvétele megszűnik,
és a vállalat ismét magánkézbe kerül” - mondta a Pénzügyi Ügynökség leköszönő vezetője Jutta
Dönges, majd hozzátette, hogy a Lufthansa stabilizálása ezzel befejeződött.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.

7.

Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Aktuális események

Hol tart ma az Európai Unió számára kiemelten fontos német politika? Mennyire stabil a jelenlegi
kormánykoalíció? Hogy szerepel a CDU ellenzékben, és hogyan változott a politikai helyzet az elmúlt
egy évben Németországban? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ felkért
szakértőinkkel 2022. szeptember 26-án 18 órától Egy évvel a Bundestag-választás után – Hol áll most a német
politika? című pódiumbeszélgetésünkön.
Részletek és regisztráció Intézetünk honlapján.
2022. szeptember 30. és október 1. között „The Economic Consequences of the War” címmel kerül
megrendezésre az idei MCC Budapest Summit. A kétnapos angol nyelvű konferencia keretében
külföldi és magyar szakértők vizsgálják az orosz-ukrán háború gazdasági hatásait és tematizálják a
további felmerülő problémákat és lehetséges megoldásokat. A konferencia keretében kerül sor
október 1-jén a Magyar-Német Intézet panelbeszélgetésére „The German Way of Handling a Crisis?”
címmel.
Részletek hamarosan az MCC Budapest Summit honlapján.
Cikk- és interjúajánló
Jelentősen romlottak a németországi növekedés kilátásai – ez derül ki a müncheni Ifo Gazdaságkutató
Intézet hétfőn publikált elemzéséből. A részletekről a Magyar-Német Intézet az Európai
Együttműködésért igazgatója beszélt az InfoRádiónak.
Az interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió honlapjára.
Olaf Scholz német kancellár kettős megítéléséről, a németeket érintő válsághelyzetekről,
válságkezelésről, az Angela Merkel iránti nosztalgiáról és Németország esetleges hanyatlásáról adott
interjút Bauer Bence az Ultrahang műsorában.
Az interjú meghallgatásához kattintson az Ultrahang oldalára.
Igazgatónk, Bauer Bence a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! c. adásában mutatta be a
Beamtenbund közvéleménykutatásának eredményét a hallgatóknak. A kutatás eredménye azt mutatja,
hogy Németországban történelmi mélypontra süllyedt az állampolgárok bizalma az állam
megoldóképességében, főleg az energia- és klímakérdés tekintetében.
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Az interjú a műsor 7:41:42 percétől hallgatható meg.
„Válasz arra, hogy a magyar politikai és társadalmi kérdések nagy része miért szálka a hangadó német médiumok
szemében” címmel jelent meg Bauer Bence legújabb véleménycikke a Mandiner honlapján és a
Budapester Zeitung hasábjain.
A cikk elolvasásához kattintson a Mandiner.hu oldalára.
Ha Németország enyhén beteg lesz, akkor Magyarország súlyosan megbetegszik. Nem szeretnénk, ha
Németország megbetegedne, de valószínűleg ez elkerülhetetlen lesz, azaz Magyarországon is gazdasági
visszaesések várhatók – nyilatkozta Bauer Bence a Vasarnap.hu portálnak.
A cikk elolvasásához kattintson a Vasarnap.hu oldalára.
Az egész unió egyik leggyengébb GDP-adatát hozta Németország a második negyedévben, ráadásul
a kancellárnak még egy korrupciós üggyel is szembe kell néznie – nyilatkozta intézetünk igazgatója,
Bauer Bence az Inforádiónak.
Az interjú meghallgatásához kattintson az Inforádió honlapjára.
A visegrádi együttműködés szerepéről és megítéléséről, valamint a lengyelországi bel- és külpolitikai
helyzetről nyilatkozott kollégánk, Dobrowiecki Péter a Karc FM-nek.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Karc FM honlapjára.
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