ÉVOSZ-IWTD Németországi Vállalkozási Tagozat

Tagozati Hírlevél
Felmérés a koronavírus világjárvány kihatásairól a magyar vállalkozások
németországi tevékenységére
2020. június 8-án kérdőívet küldtünk ki az ÉVOSZ-IWTD tagszervezeteinek, amelyben arra
kértünk választ, hogy a német kormány f.év június 3-án elfogadott, a koronavírus okozta
pandémia miatt bekövetkezett recesszió ellensúlyozására elfogadott gazdaságélénkítési
konjunktúra-csomag ismeretében miként látják jövőbeni németországi vállalkozási
lehetőségeiket. A felmérésbe bevont vállalkozások a Németországban kiküldött
munkavállalóikkal vállalkozó magyar cégek mintegy 40 %-át reprezentálják. A felmérésben az
építőipari vállalkozásokon kívül más ágazatban aktív cég is részt vett, azaz a felmérés
eredménye gyakorlatilag a nemzetgazdaság minden ágazatában tevékenykedő cég helyzetét
és várakozását tükrözi. A beérkezett válaszokat kivetítettük arra a mintegy 250 vállalkozásra,
aki ismereteink szerint kiküldött munkavállalókkal vállalkozik Németországban.
Az alábbi kérdésekre kértünk választ :
1.) Német partnereikkel történt eddigi egyeztetéseik során tapasztalnak-e kedvező
tendenciát (a márciusi-áprilisi állapothoz képest) jövőbeni együttműködésük
szempontjából?
2.) A meghirdetett konjunktúra-csomagnak van-e Önök szerint kedvező hatása további
németországi tevékenységükre?
3.) A konjunktúra-csomag tényleges kedvező hatásainak érvényesüléséig van-e elegendő
„tartalék“ a német partnereikkel való együttműködés teljes vagy részbeni
fenntartására?
A válaszadók mindegyike arról számolt be, hogy üzleti partnereikkel kötött megrendeléseik
teljesítése a pandémia kitörése óta 35-60 %-kal csökkent. A csökkenés mértéke az egyes
ágazatokban különböző: kisebb mértékben érintette az állami megrendelések és az
építőipari szolgáltatások teljesítését, egyéb ágazatokban és megrendelések esetében a
visszaesést túlnyomó részben a pandémia, de nem kizárólag az okozta. A cégek német
partnereinél ma még nem tapasztalható kedvező tendencia, hiszen maguk sem tudják
felmérni a konjunktúra-csomag kedvező hatásait, ugyanakkor mindegyik válaszadó úgy
nyilatkozott, hogy szerződéseik teljesítése – a járvány miatti leállás után – már júliustól, de
legkésőbb a nyári szabadságolásokat követő hónapoktól újból beindul, ami által nagyrészt,
de nem teljes mértékben pótolható lesz a 2020-ra lekötött rendelésállomány teljesítése.
A válaszadók mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a német konjunktúra-csomagnak ma még
nincs közvetlenül kedvező kihatása cége németországi tevékenységére. Vitathatatlan
ugyanakkor, hogy a meghirdetett csomag közvetve kedvező hatással is lehet a magyar
vállalkozásokra, hiszen az a német partnereiknek nyújhat segítséget (pl. rövidített munkaidő
támogatása) vagy a fogyasztás élénkítését célzó átmeneti ÁFA-csökkentés, amelyek
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eredményeként a német megrendelők likviditási problémája, illetve ellehetetlenülése
előzhető meg. Mindemellett az is tényként tekinthető, hogy a konjunkturális élénkülés
hatására beinduló gazdaság igényeinek kielégítésére továbbra sem áll rendelkezésre
szakképzett németországi munkaerő, tehát a magyar cégek szolgáltatásaira a jövőben is
szükség lesz. Annak megítélése azonban ma még bizonytalan, hogy e szükséglet kielégítését
milyen mértékben fogják korlátozni az új kiküldetési törvény keretfeltételei, illetve beárazzae majd a piac a törvény által előírt szigorúbb foglalkoztatási feltételek indukálta
költségnövekedés miatti kényszerű szerződéses áremelést.
A válaszadók mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a következő hónapokra, azaz a konjunktúracsomag kedvező hatásainak érvényesüléséig, illetve, ha a szerződéses kötelezettségeiket a
következő hónapok során 70-80 %-ban már tudják teljesíteni, összességében számszerűsítve
még 3-4 hónapig rendelkeznek elegendő „tartalékkal“ annak érdében, hogy fenn tudják
tartani együttműködésüket német partnereikkel.
Köln, 2020. június 15.
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