Tisztelt Tagvállalatunk!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozatának aktuális hírlevelét olvassa.
Fontos feladatunknak érezzük, hogy naprakész információval lássuk el Önöket a Magyar-Német
Tagozat rendezvényeiről, a relációt érintő legfontosabb gazdasági kérdésekről és üzleti
lehetőségekről, valamint a nagykövetségtől hozzánk beérkezett üzleti ajánlatokról. Az egyes
hírek teljes tartalma a hírek címére kattintva válik elérhetővé.

Magyar kapcsolat
Új beruházást indít el az országban a Bosch
Mérnöki központot hoz létre a Bosch csoport Zalaegerszegen, a 4,2 milliárd forintos, várhatóan 2025-ben
elkészülő beruházás kétszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet fog teremteni - jelentette be
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zalaegerszegen. A tárcavezető az alapkőletételen arról
számolt be, hogy az állam 1,2 milliárd forint támogatást nyújt a projekthez, amelynek keretében a német
hátterű cég autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztéseket és teszteléseket végez majd hazánkban.
518 millió forint állami támogatásból 10 mérnöki munkahelyet hoz létre egy német cég
A német családi tulajdonban lévő Balluff vállalatcsoport Veszprém és Csetény után Budapesten nyitott új,
fejlesztéssel foglalkozó irodát, ahol 10 magas képzettséget igénylő munkahely jön létre - közölte a társaság
az MTI-vel. Az automatizálásra szakosodott Balluff cégcsoport termékeit számtalan iparágban, köztük az
autóiparban, az energetikában, az élelmiszergyártásban, a gyógyszeripartban alkalmazzák.
Budapesti központot létesít a Fressnapf
A forgalmát tavaly 21 százalékkal, nettó nyereségét pedig 45 százaklékkal növelő magyar Fressnapf
szolgáltató központit létesít Budapesten. Budapesten hozza létre 150 munkavállalót foglalkoztató szolgáltató
központját a német Fressnapf, Európa legnagyobb állateledeleket és felszereléseket gyártó cége - jelentette
be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára az MTI szerint. A
Fressnapf az utóbbi évek egyik leggyorsabban fejlődő magyar iparágában hoz létre újabb fontos hozzáadott
értéket.
A régióban építheti meg közös gyárát a Mercedes és a Rivian
Megállapodott a Mercedes furgonokat gyártó részlege, a Mercedes-Benz Vans és a Rivian, hogy elektromos
furgonokat gyártó üzemet hoznak létre Lengyelországban, Romániában vagy Magyarországon egy
vegyesvállalat keretében a következő években – közölte a német autógyártó.

Gazdaság
Egyre borúsabb jövőképet festenek a német gazdaságról a szakértők
A vártnál kisebb mértékben, 1,6 százalékkal bővülhet a német GDP 2022-ben. Korábban 2,5 százalékos
emelkedést vártak. A németországi fizetések vásárlóereje az idén, illetve jövőre is 3 százalékkal csökkenhet.
Ekkora visszaesésre ezen a területen 1970 óta nem volt példa. Az inflációs várakozást is jelentősen rontotta az
Ifo gazdaságkutató intézet.

Eladósodik Németország, véget ért a többletes korszak
Hosszú időn keresztül „nullás", vagy többletes volt a német költségvetés, ám ez korszak véget ért: idén és
jövőre is rekordmagas hitelfelvételre készül a német kormány. Első körben 240 milliárd euró összegben venne
fel kölcsönt a kormány, jövőre pedig újabb 81,5 milliárd euró hitelt terveztek be a büdzsébe. Ehhez azonban
fel kell függesztenie az adósságplafonról szóló törvényt.
A német gazdaságban tovább romlott az üzleti légkör
A nyár és az ősz fordulóján, azaz augusztus végén és szeptember elején a rossz hangulat tartóssá válása
jellemezte a német gazdaságot. A müncheni gazdaságkutató intézet által számított, s augusztus utolsó
napjaiban nyilvánosságra hozott üzletiklíma-index a júliusi 88,7 pontról kis mértékben, 88,5 pontra tovább
csökkent.
Külföldre menekülnének a német iparcégek a magas energiaárak elől
Egy tonna alumínium előállításán a német cégek 6600 euró veszteséget termelnek. A német iparszövetség
elnöke szerint a Bundestag legújabb, 65 milliárd eurós tehercsökkentő programja sem elég, a cégek negyede
azt mérlegeli, hogy külföldre telepíti a termelőkapacitásait.
Az összeomlás küszöbén a német közműszolgáltatók
A magas energiaárak és az emberek fizetésképtelensége miatt kerülhet bajba Németország. A helyi
közműszolgáltatók a magas energiaárakból eredő költségnyomás és a saját ügyfeleik esetleges
fizetésképtelensége miatt a csőd kockázatával néznek szembe Németországban – tájékoztatta a Reuters
hírügynökséget az ágazati szakmai képviseleti szervezet, a VKU vezetője.
Összeomlanak a német szállítási láncok - Nehéz most az építőipar helyzete
Az Ukrajnában folyó háború, a nemzetközi beszállítói láncok problémái, a kamatpolitika változása és a magas
infláció számos kihatással bír a németországi építési konjunktúrára. A Német Építőipari Főszövetség
tagszervezetei körében végzett legújabb felmérése szerint a vállalkozások inkább borúlátóan ítélik meg
helyzetüket, mintegy harmaduk normál esetben Oroszországból vagy Ukrajnából szerzi be a szükséges
építőanyagokat, ezért is láthatja 10-ből 9 vállalkozás úgy, hogy a háború negatív hatással van tevékenységére
- derül ki az ÉVOSZ közleményéből.
A német kancellár új energiabeszállítót talált Európának
A kanadai cseppfolyós földgáz (LNG) "jelentős szerepet" játszhat abban, hogy Németország függetlenné
váljon az oroszországi földgázimporttól - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár Torontóban, hivatalos
kanadai látogatásának második napján az MTI szerint.
Franciaország növeli a gázszállításait Németországnak
Franciaország növeli a gázszállításait Németországnak, amely cserébe elektromos áramot szolgáltat,
amennyiben az energiaválság miatt arra szükség lenne télen – jelentette be a francia államfő Emmanuel
Macron.
Elhalasztják a két utolsó atomerőmű bezárását Németországban
Robert Habeck alkancellár, gazdasági miniszter a villamosenergia-átviteli hálózatot üzemeltető vállalatok
vezetőivel az úgynevezett ellátási terheléspróba eredményeiről tartott tájékoztatóján számolt be arról, hogy
az atomerőművek 2023 áprilisáig biztosan maradnak.
Szélenergia-központot hoz létre Németország és Dánia a Balti-tengeren
A két ország kilencmilliárd eurót szán a projektre. A Balti-tengerre tervezett, kilencmilliárd eurós tengeri
szélenergia-központ a német és a dán kormány szerint fontos lépés lesz abban a folyamatban, hogy
csökkentsék függőségüket az orosz gáztól. Az úgynevezett Bornholm-energiasziget több szélerőműparkot
köt majd össze, és az általuk termelt energiát a két ország között osztja szét. A projekt kapacitása több mint
3 gigawatt lesz, ami a tervek szerint 4,1 millió háztartás számára fog elegendő energiát termelni.

Ontja magából az autókat a német ipar, de főleg a külföldiek vásárolnak
A belföldi megrendelések továbbra is csökkennek Németországban, viszont a külföldi megrendelések nőttek,
így augusztusban már a negyedik egymást követő hónapban emelkedik a németországi autógyártás. Külön ki
kell emelni, hogy az elektromos járművek terén az eladások megközelítik az előző évi szintet.
Milliárdosok állnak sorba a Porsche részvényeiért
Még ebben a hónapban megkezdi a Volkswagen (VW) a Porsche AG tőzsdei bevezetését a frankfurti börzére,
hacsak a piacok nem esnek össze teljesen – közölte a VW. Az IPO-val a menedzsment szerint jelentős pénzügyi
forrásokra tehet szert a VW, s ez segítene az anyavállalatnak az elektrifikáció és a szoftverfejlesztés elképesztő
költségeinek kigazdálkodásában.
Egyre több Lufthansa-részvény vándorol a leggazdagabb német zsebébe
Klaus-Michael Kühne, a Kühne+Nagel Holding többségi tulajdonosa azután sem áll le a Lufthansa
részvényeinek felhalmozásával, hogy év eleje óta a német államot is megelőzve az európai piacvezető
légitársaság legnagyobb részvényesévé vált.
Fontos változás a DAX-indexben - Új vállalat részvénye érkezik
A Siemens Energy újra bekerül a német részvény benchmarkba, az étkezési csomagokat szállító HelloFresh
helyére - közölte a Qontigo indexszolgáltató. A Siemens Energy, amely a Siemens AG kiválásaként jött létre,
tavaly márciusban került ki a DAX-ból, miután mindössze egy évet töltött az indexben. A Siemens Energy piaci
értéke 10,3 milliárd euró, míg a HelloFresh piaci kapitalizációja 4,2 milliárd euró.

Politika
Scholz: tekintettel kell lenni az orosz földgáztól függő uniós tagállamokra
A földgázpiacot érintő európai uniós szabályozás kialakításában tekintettel kell lenni az orosz szállításoktól
nagyban függő tagállamok helyzetére. Németország sok más országgal együtt kiállt azért, hogy a földgázt ne
érintsék az Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háborúja miatt elrendelt büntetőintézkedések.
Nincsenek is ilyen szankciók, a nehézségeket egyedül az okozza, hogy Vlagyimir Putyin visszafogta a
szállításokat, nyilvánvalóan azért, hogy gyengítse vagy destabilizálja az európai demokráciákat.
Mégsem olyan sürgős Berlinnek a haderő fejlesztése
A NATO által megkövetelt GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási szint csak hosszú távú cél – mondta a
német védelmi miniszter, érzékeltetve, hogy Berlinnek más gondja is akad most, mint a fegyverkezés.
Németországnak kötelessége a GDP 2 százalékának megfelelő katonai kiadási szint elérése – közölte Christine
Lambrecht német védelmi miniszter. Igaz, azt is hozzátette, hogy hosszú távon. Inkább fűtenének és
világítanának, mintsem fegyverkeznének.
Nagyon kemény üzenetet küldött a német miniszter Kínának
Németország gazdasági minisztere kijelentette, hogy a kormány új kereskedelmi politikán dolgozik Kínával,
hogy csökkentse a kínai nyersanyagoktól, akkumulátoroktól és félvezetőktől való függőséget - írja a Reuters.
Robert Habeck azt ígérte, hogy "nem lesz többé naivitás" a Pekinggel folytatott kereskedelmi kapcsolatokban.
Párizs, Berlin együtt ellenzi az orosz turistavízumok betiltását
Németország és Franciaország közös nyilatkozatban hívta fel a figyelmet az orosz turistavízumok betiltásának
aggályaira. „Nem szabad feladni a demokrácia eszközeit az orosz társadalommal szemben. Ezt
vízumpolitikánknak is tükröznie kell, és továbbra is lehetővé kell tenni az orosz kormányhoz nem kötődő orosz
állampolgárok belépését az unió területére”.
A német kancellár szerint új országokat kell felvenni az EU-ba
Az Európai Uniónak a közeljövőben fel kellene vennie tagjai közé egyebek között a nyugat-balkáni országokat,
Ukrajnát, Moldovát vagy Georgiát - jelentette ki Olaf Scholtz német kancellár. Olaf Scholz szerint az Európai
Unió bővítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy a szervezet a jelenlegi egyhangú szavazásról fokozatosan
áttérhessen a többségi szavazásra.

Vlagyimir Putyin és Olaf Scholz telefonon beszélt Ukrajnáról
A 90 perces telefonbeszélgetésben a német kancellár hangsúlyozta, hogy biztosítani kell az ukrajnai
zaporizzsjai atomerőmű biztonságát, és felszólította az orosz elnököt, hogy továbbra is teljes mértékben
hajtsa végre az ENSZ által támogatott gabonamegállapodást – tette hozzá a szóvivő. „A szövetségi kancellár
hangsúlyozta, hogy minden további orosz annexiós lépés nem marad válasz nélkül, és semmilyen
körülmények között nem ismerik el” – fogalmazott Hebestreit a közleményben, hozzátéve, hogy a két vezető
megállapodott abban, hogy kapcsolatban maradnak.

Társadalom
Majomhimlő elleni oltóanyagot osztanak Németországban
Országos szintű vakcinaosztási kampányt indít Németország. A német kormány 19 500 adag majomhimlő
elleni oltóanyagot oszt szét az ország különböző részein – jelentette be szombat délelőtt az egészségügyi
minisztérium. Júniusban csaknem 40 ezer, júliusban pedig további 5300 adagot szállítottak Németország
tartományaiba az oltóanyagból. A szövetségi kormány összesen 240 ezer adag Imvanex vakcinára kötött
szerződést.
Németország bocsánatot kért az 1972-es müncheni olimpián történt terrortámadásért
Németország bocsánatot kér azért, hogy megtörténhetett az 1972-es müncheni olimpián az izraeli csapat
ellen elkövetett terrortámadás – jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német államfő a 11 izraeli állampolgár
halálát okozó támadás ötvenedik évfordulójára rendezett emlékünnepségen.
Ismét fellángolt a lengyel-német vita a háborús jóvátételek ügyében
Lengyelország a második világháború kitörésének nyolcvanharmadik évfordulójának alkalmából adott ki
jelentést, melyben részletes leírás olvasható az ország háborús veszteségeiről. A tanulmány szerint Varsó 6,2
ezermilliárd zlotyi, azaz 520 ezermilliárd forint jóvátételre jogosult. A német kormány úgy reagált: az ügyet
lezártnak tekinti, mivel Lengyelország 1953-ban lemondott a háborús jóvátételről.
Hivatalos: 2026-ban beszáll a Forma–1-be az Audi
A német gyártó sok éve kacérkodik az autóversenyzés királykategóriájával, most bejelentette, hogy az évtized
második felében láthatjuk az autóit a mezőnyben. Az Audi 2026-ban, az új motorszabályok életbelépésével
egy időben csatlakozik a Forma–1-hez – jelentette be a Volkswagen-konszern a hétvégi Belga Nagydíj
helyszínén, Spa-Francorchamps-ban.

Tudomány és technika
Forgalomba álltak az Alstom hidrogénmeghajtású vonatai Németországban
Az Alstom vasúti járműgyártó cég bejelentette, hogy a világ első hidrogénvonata, a Coradia iLint újabb
történelmi mérföldkőhöz érkezett az alsó-szászországi Bremervörde városában: mostantól a világ első, 100
százalékban hidrogénnel működő vonatútvonalán közlekedik utasforgalomban. A regionális vonat csak gőzt
és kondenzvizet bocsát ki, miközben alacsony zajszint mellett üzemel.
Mesterséges intelligenciával átlátni a falon
Egy új mesterséges intelligencia kísérlet életeket menthet - és nemcsak a katonákét. A Bundeswehr ITszolgáltatójának és rendszerházának számító BWI a tanulásra képes algoritmusok területén lévő
lehetőségeket vizsgálja és teszteli 2018 óta. A radar rövid impulzusok formájában nagyfrekvenciás hullámokat
bocsát ki. Az akadályok visszaverik ezeket a radarimpulzusokat és visszaküldik azokat a vevőnek. A radarjelek
átfutási idejéből és irányából meghatározható a lokalizált objektumok pozíciója. Ha állandó méréseket
végeznek, a tárgyak mozgása is meghatározható. A radarsugarak ártalmatlanok és képesek áthatolni a
különböző anyagokon, amelyekből a falak készültek.

Tízből kilenc mesterséges intelligencia projekt elbukik
A tanulmány szerint a németországi társaságok különösen ambivalensek, ha a technológiáról és annak
alkalmazásáról van szó: nemzetközi összehasonlításban a megkérdezett német vállalatok tekintik magukat a
legkevésbé "mesterséges intelligencia-újrakezdőknek", csak a 7 százalékuk vélekedett így. Ugyanakkor csak
körülbelül a 21 százalékuk gyűjti és áramoltatja az összes működési adatot a mesterséges intelligencia- és a
gépi tanulási projektekbe. Még a belső adattudósok sem férnek hozzá az információkhoz általában. Ezzel ezen
a területen Németország jóval az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Írország mögött áll.
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Ha a továbbiakban nem kíván az MKIK Magyar-Német Tagozattal kapcsolatos tájékoztatást, hírlevelet kapni
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