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.

Tagozati hírek
MEGHÍVÓ: Üzleti lehetőségek a német-magyar relációban, vállalkozókat érintő biztosítások
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német Tagozata a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamarának közreműködésével 2022. április 26-án magyar-német üzleti webináriumot szervez. A rendezvény
célja, hogy tájékoztassa a hazai kis- és középvállalkozásokat a magyar-német kétoldalú kapcsolatok
aktualitásairól, a DUIHK szolgáltatásairól magyar vállalatok számára, az objektív munkáltatói felelősségről,
valamint a vállalkozói biztosításokkal kapcsolatos céges tapasztalatokról Németországban. Jelentkezni a
következő linken lehetséges: Jelentkezés - Magyar-német üzleti webinárium
Vállalkozási feltételek Németországban és Ausztriában 2022
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
közreműködésével adja közre tájékoztató kiadványát „Vállalkozási feltételek Németországban és Ausztriában
– 2022” címmel. A kiadvány részletes ismertetést ad azokról a tudnivalókról, amelyeket a vállalkozóknak
németországi és ausztriai tevékenységük végzése során mindenképpen figyelembe kell venniük. A kiadvány
letölthető ezen a linken.

Magyar kapcsolat
Magyarországról Németországba irányuló utazás
FIGYELEM! Az illetékes német hatóságok 2022. február 27. 00:00 órától megszűntették Magyarország
rizikóterületi besorolását, aminek eredményeképp a Magyarországról Németországba beutazók számára a
legtöbb korlátozás (előzetes regisztráció, karantén) megszűnt. Továbbra is megmarad azonban a
kötelezettség, hogy minden 12. életévét betöltött beutazónak rendelkeznie kell oltottsági vagy
felgyógyultsági igazolással, vagy egy 48 óránál nem régebbi in-vitro antigénteszttel (tehát öntesztet nem
fogadnak el), vagy egy 48 óránál nem régebbi nukleinsav kimutatásán alapuló teszt (PCR, LAMP, TMA) negatív
eredményével.
Sárospatakon épít új gyárat az SK-Precíziós Szerszámgyártó Kft.
A zempléni térségben jelentősnek számító, több mint 2 milliárd forintos beruházással új gyárat épít az SKPrecíziós Szerszámgyártó Kft. Sárospatakon, a fejlesztéssel közel 30 olyan új munkahely létesül a gépiparban,
ami a világ csúcstechnológiáit képviseli. A beruházás a Karl Schüssler német családi vállalat első
Németországon kívüli üzeme lesz, a mintegy 6 millió euróból 30 modern CNC-gépet szereznek be, és évi 200
ezer terméket terveznek majd legyártani.

Új német boltlánc jelent meg Magyarországon
A termékkínálat alapján ebben a boltban szinte minden kapható a lakberendezési tárgyaktól kezdve a
játékokon, irodaszereken át egésze a kozmetikumokig. Lényegében tehát hasonló felhozatallal bír, mint a brit
Pepco vagy a német KiK és Müller. Az üzletláncról keveset lehetett eddig hallani Magyarországon, pedig a
német vállalatot 2004-ben alapították, és már 11 országban vannak jelen, több mint 2600 üzlettel, és 24 ezer
dolgozót foglalkoztatnak.

Gazdaság
A vártnál gyengébb német gazdasági teljesítményt jeleztek előre
Németország hazai összterméke (GDP) a tavaly őszi - háború előtti utolsó -, 4,8 százalékos növekedést
valószínűsítő számítások helyett csupán 2,7 százalékkal nőhet az idén, vagyis a háború miatt jelentősen lassul
az Európai Unió legnagyobb gazdasága. A német gazdaság nehezített pályán mozog, és évtizedek óta a
legmagasabb inflációval néz szembe - emelték ki a kutatási jelentésben, amely szerint ugyan folytatódik a
kilábalás a koronavírus-járvány miatti válságból, de csökken az ütem. A kilátások viszont kevésbé borúsak,
2023-ban már 3,1 százalékkal növekedhet a német GDP - tették hozzá.
Több mint negyven éve nem volt akkora infláció Németországban, mint most
A márciusi német infláció ezzel elérte a német egyesülés utáni csúcsát. Az újraegyesülés előtt pedig, az egykori
Német Szövetségi Köztársaságban legutóbb 1981 őszén volt az infláció hasonlóan magas, amikor az Irak és
Irán között kirobbant fegyveres konfliktus, az első Öböl-háború miatt jelentős mértékben megemelkedtek a
világpiaci olajárak. A fogyasztói árindex emelkedését az alapanyagkínálatban kialakult szűk
keresztmetszetekre, és ennek következtében a termelői árak nagymértékű emelkedésre vezeti vissza a
Destatis.
Felrobbantak a termelői árak Németországban
Elsősorban az energiaárak miatt a vártnál is jobban, rekordütemben emelkedtek márciusban a termelői árak
Németországban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis szerdán kiadott jelentése szerint. Az ipar
termelői árai márciusban átlagosan 30,9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel azelőtt, ami
meghaladja az elemzői várakozásokat. Ezzel a termelői árak a legmagasabb éves növekedést érték el a
felmérés 1949-es kezdete óta.
Németországnak is fájni fog Kína koronavírus miatti lezárása
A német gazdaság súlyos következményektől tart a sanghaji járványzárlat miatt. "A német vállalkozók
hangulata érezhetően borús a zárlat és az amúgy is visszafogott növekedési várakozások tükrében" - mondta
Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (DIHK) külkereskedelmi vezetője a
Reuters hírügynökségnek. Kína 2016 óta Németország legfontosabb kereskedelmi partnere: csak tavaly 245,4
milliárd euró értékű árucsere zajlott a két ország között.
Erős német ígéret érkezett: év végére teljesen lemondanak az orosz olajról
Németország már csak az idei év végéig importál Oroszországból kőolajat - jelentette ki Annalena Baerbock
német külügyminiszter, miután találkozott a balti kollégáival. Világosan és egyértelműen fogalmazok: igen,
Németország is teljesen leállítja az orosz energiaimportot - ígérte meg a tárcavezető a Reuters tudósítása
szerint. Az olajimportot a nyárra a felére csökkentik, az év végére már teljesen lemondanak erről az
energiaforrásról, majd előrevetítette, hogy ezt követően jön a gáz. Annyit megjegyzett itt, hogy a gázra
vonatkozóan a közös európai menetrendhez tartja majd magát Németország. Az Európai Unió orosz
energiafüggőségből való egységes kilépése a közös erőnk - mondta.
Nemcsak a gázembargó fájna a német iparnak
Az olaj és a földgáz mellett Németország más fontos nyersanyagokat is Oroszországból szerez be, a kétoldalú
kereskedelmi kapcsolatok megszakítása így makroszintű pénzügyi sokkot okozhat. Sok német vállalat
számára kulcsfontosságú a nikkel, a palládium, a réz és a króm folyamatos szállítása – emlékeztetett a
Deutsche Welle. A nikkel a rozsdamentes acél gyártása mellett az elektromos autók lítiumionakkumulátoraihoz szükséges, a palládium pedig a katalizátorokhoz. Vagyis mindkettő nélkülözhetetlen az
autóipar számára, amely a német GDP mintegy tíz százalékát adja és nyolcszázezer embert foglalkoztat.

Sokan ellenzik az orosz földgáz tilalmát Németországban
A német kis- és középvállalkozások szövetsége (BMVW) 1200 céget kérdezett meg arról, hogy támogatnák-e
az orosz energiaimport azonnali leállítását, ha az megemelné a beszerzési árakat. A DPA német
hírügynökséggel megosztott felmérés eredményei szerint a cégek 56 százaléka nemet mondott a földgázra
vonatkozó tilalomra - és 52 százalékuk igent mondott a kőolajra vonatkozóra.
Szomorú jóslattal állt elő a Volkswagen pénzügyi igazgatója
Arno Antlitz kijelentette, a félvezetők ellátása 2024-ig nem fog normalizálódni, addig strukturális ellátási
problémákkal kell szembenéznie az iparágnak. A német autógyártó pénzügyi igazgatója ugyanakkor
elmondta azt is, hogy várakozásaik szerint a félvezetőkkel kapcsolatos helyzet idén és jövőre enyhülni fog, de
a hiány 2024-ig fennmarad, mert a chipgyártók nem lesznek képesek kielégíteni a félvezetők iránti növekvő
keresletet, még akkor sem, ha a kapacitásbővítéseknek köszönhetően több chipet fognak előállítani.
A BMW szerint a Tesla dominanciája az elektromos autók piacán véget ért
A BMW ambiciózus terveket sző az elektromos járművekkel kapcsolatban, és azt tervezi, hogy 2030-ra minden
második eladott autója teljesen elektromos lesz. Idén a BMW célja, hogy 200 000 EV-t adjon el világszerte,
megduplázva ezzel a tavalyi szállításokat. Bár ez még mindig messze van a Tesla 2021-es több mint 930 000es, 2022-ben pedig valószínűleg 1 millió feletti eladásától, a BMW vezetői magabiztosnak tűnnek abban, hogy
a Tesla elveszíti versenyelőnyét.
Az egyik legnagyobb német bank is elmozdulna a kripto felé
A német Commerzbank még az év elején kért kriptoengedélyt - közölte a bank szóvivője a helyi médiával.
Ezzel az első nagybank lenne Németországban, amely a kripto bevezetése felé mozdulna el. Ha az
engedélykérelmet elfogadják, a bank jogosult lesz kriptovaluta-szolgáltatások nyújtására.
Nagyon rákaptak a németek az otthoni energiatárolásra
A háztartási naperőművekkel integrált akkumulátoros energiatárolók új telepítéseinek száma 60%-kal
emelkedett 2021-ben Németországban, és a tavaly installált körülbelül 141 ezerrel több, mint 400 ezerre
emelkedett az ilyen rendszerek száma a német napenergia szövetség (BSW) adatai szerint. A háztartási
szegmens magasan dominálja a teljes németországi akkumulátoros energiatároló piacot: a tavaly az
országban összesen telepített 1357 MWh új kapacitás 93%-át otthoni tároló rendszerek tették ki. Idén pedig
ennél is gyorsabb, közel 70%-os bővülés várható.

Politika
Scholz: csak Putyiné a felelősség az ukrajnai orosz háborús bűnökért
Vlagyimir Putyin orosz elnök viseli a felelősséget az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért a német
kancellár szerint. "Az orosz invázió a nemzetközi jog kirívó megsértése és a több ezer civil halála Ukrajnában
háborús bűncselekmény, amiért az orosz elnök viseli a felelősséget." Scholz kerülte a fegyverszállításra
vonatkozó kérdésekre a választ, továbbra is anyagi segítségben gondolkodik Berlin. Kijelentette, hogy a
német haderőnek (Bundeswehr) nincs tartalékban olyan fegyvere, amelyet átadhatna Ukrajnának.
Scholz: nem tesz jót a német-ukrán kapcsolatoknak, hogy Kijev nem látja szívesen a német államfőt
Az elzárkózás a német szövetségi elnök kijevi látogatása elől "kissé irritáló" - jegyezte meg Olaf Scholz. FrankWalter Steinmeier szívesen utazott volna Ukrajnába és jó lett volna, ha fogadják - tette hozzá a politikus,
kiemelve, hogy nem kívánja részletesebben kommentálni az ügyet. Ugyanakkor elmondta, hogy ő maga nem
tervez a közeljövőben ukrajnai utat, és felidézte, hogy nem rég, néhány nappal az ország elleni orosz háború
előtt járt Kijevben.

Jelentős tőkeinjekcióra szorul a német hadsereg
Európa brutális mennyiségi és minőségi lemaradásban van az orosz és a kínai haderőhöz képest. A német
fegyveres erőknek évente 25 milliárd eurós pluszforrásra lenne szüksége a 2 százalékos cél eléréséhez – írta az
Ifo Institute. Az Ifo elemzése rávilágított arra is, hogy 1992 óta Európa – és különösen Németország – intenzív
leszerelésen megy keresztül. Európa egyik legnagyobb gazdasága 2020-ra 88 százalékkal csökkentette
harckocsijainak számát, légierejét pedig 78 százalékkal mérsékelte. Ha Németország, Franciaország és az
Egyesült Királyság egyesítené harckocsihadosztályait, az orosz és a kínai haderő még akkor is ötszörös, illetve
nyolcszoros túlerőben lenne. Emiatt Európa továbbra is az Amerikai Egyesült Államok által nyújtott biztonsági
garanciáktól függ.
Hamarosan az izraeli Vaskupola védheti a német légteret is
A Bundeswehr megnövekedett büdzséjéből 2 milliárd eurót fordítanának Arrow-3 antiballisztikus rakétákra, a
rendszer 2025-től lenne működőképes. A terv alapján Németország három helyszínén állítanának fel "Super
Greene Pine" típusú radarrendszereket a rakétavédelmi ernyő számára, amelyek adataikat az Uedemben lévő
nemzeti parancsnokságra küldenék. Ott a légierő katonái értékelnék a helyzetképet. Vészhelyzetben egy
Arrow 3 rakétát indítanának a németországi rakétaindító állomások egyikéről, hogy elfogják és
megsemmisítsék a támadó rakétát.

Társadalom
Vonzóbb lesz a részmunkaidős munka Németországban
A német kormánykoalíció megreformálná a „mini” és a „midi” foglalkoztatási formákat, vagyis a mini- és
közepes részmunkaidős foglalkoztatást. A jogszabályokban meghatározott bérkeretet, illetve az
adókedvezmények körét is vonzóbbá teheti a vezetés. Az Ifo gazdaságkutató intézet elemzése szerint a
döntés ronthat a nők munkaerőpiaci helyzetén. A reformokat követően több nő fog részmunkaidős állást
vállalni, vagyis összességében kisebb lesz a részesedésük a teljes munkaerőpiacból.
A koronavírus-járvány után az orosz-ukrán háború is növeli a bűncselekmények számát Németországban
Több ezer politikai indíttatású bűncselekményt követtek el tavaly Németországban a koronavírus-járvánnyal
összefüggésben, és meglehet, hogy az alaptörvény ellen szegülő bűnözők a járvány után új témát keresnek
majd, hogy tovább rombolják az állam tekintélyét - mondta a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) vezetője egy
interjúban. A BKA vezetője elmondta azt is, hogy az Ukrajna ellen indított orosz háborúval összefüggésben
tapasztalnak bűncselekményeket a Németországban élő orosz, illetve ukrán származású emberek ellen.
Sokak kedvencét veszik le az étlapról a németek
Egyre több étterem szenvedi az orosz-ukrán háború által okozott olajválságot, amely miatt a
vendéglátóhelyek egy része Németországban a sült krumplit már le is vette az étlapról - derült ki a Roadster
cikkéből. Van olyan vendéglátóegység Németországban, amelyiknél már most sem jár sült krumpli a curry
wurst mellé. Ennek oka, hogy az étolaj ára olyan robbanásszerűen megnőtt, hogy az étterem nem tudja
kigazdálkodni azt.
Belehúz a Penny anyacége: jönnek a nonstopok kassza nélkül
Kassza nélküli boltokat tesztel a Rewe-csoport vidéken és külvárosi területeken Németországban. A
magyarországi Penny-hálózatot is működtető német cégcsoport egyelőre kisvárosokban próbálja meg
bevezetni az önfizetős rendszerű, nonstop nyitva tartó üzleteket, melyekben a vásárlók helyi termelők
termékeit is megvásárolhatják.

Tudomány és technika
Biogázzal pótolnák a németek a kieső orosz gázt?
A Német Biogáz Szövetség becslései szerint a jelenlegi német biogázüzemek mintegy 1 millió háztartás
számára termelnek elegendő hőt. Háztartásonként átlagosan 10 ezer kilowattóra hőigény mellett ez 1 milliárd
köbméter gázmennyiségnek felel meg - ami az Oroszországból származó gázimport mintegy 2 százalékát
teszi ki. Rövid távú intézkedésekkel azonban a meglévő biogázüzemek idén 20 százalékkal növelhetik a
villamosenergia- és hőellátást - állítja a szövetség. Ha minden optimálisan működik az orosz gáz 80 százaléka
nélkülözhető lenne, mert az energia hazai gazdaságokban is előállítható.

Németországban már jönnek is a megoldások arra, hogy olcsó legyen a villamosnergia a lakosságnak
A Shell tulajdonában lévő Sonnen közölte, hogy a napelemekből származó, otthon termelt villamos energia
növekvő versenyképességére és a tároló akkumulátorainak további értékesítésére fog támaszkodni ezentúl.
A napelemeket gyártó felajánlása alapján, az akkumulátoros ügyfeleket egy eladói hálózatba köti egy
átalánymennyiségű jogosultság ellenében, amelynek értékét minden évben meghatározzák. Ezt a modellt
választó ügyfelek egy mérőeszközt kapnak, amely a fel nem használt energia számlázásával és kiosztásával
foglalkozik. "A háztartások áramköltségei nullára csökkenhetnek, vagy talán még a többletmennyiségekért is
kifizetést kaphatnak az év végén" - mondta a bajorországi székhelyű napelemgyártó egy közleményben.
Drónok láthatják el a tengeri szélerőműparkokat
A Német Repülési és Űrhajózási Központ (DLR) Repülés Rendszertechnikai Intézete és az EnBW energiaellátó
konszern közös projektet indított Upcoming Drones Wind Farm (UDW) néven, amelynek keretében a két fél
azt tanulmányozza, hogy miként lehetne a robotrepülőgépeket felhasználni a tengeri szélerőműparkok
ellátására, kiválthatnák-e az alkalmazott hajókat, a helikoptereket és darukat, illetve tehermentesíthetik-e a
karbantartásokat végző szakembereket. A cél az, hogy a pilóta nélküli légi jármű maga számítsa ki a legjobb
útvonalat, tudnia kell, hogy melyik útvonalak a biztonságosak és el kell kerülnie a működő szélkerekek mögötti
turbulenciákat.
Negyven órával többet sütött a nap: óriási rekordot mértek a napelemeknél
A meteorológusok 235 órás napsütéses rekordot jegyeztek márciusban, ami messze a legmagasabb érték
amióta ezt az adatot nyilvántartják. A mostani rekord így - érthető módon - nem hagyta érintetlenül a
fotovoltaikus rendszereket. A Fraunhofer ISE adatai szerint a napelemes rendszerek összesen 5,7 terrawattóra
(TWh) napenergiát adtak hozzá az ország energiatermeléséhez, ami szintén rekordnak számít. Egy évvel
ezelőtt a napelemes rendszerek még “csak” 4,3 TWh-ára volta képesek.
Látványos drónvideóval nézhet be a legújabb Tesla-gyárba
A Tesla rekordidő alatt építette fel elektromos autókat és később majd akkumulátorokat is gyártó üzemét a
Berlin melletti településen. A hatmilliárd eurós (2200 milliárd forint) beruházással felépült gyár – hivatalos
nevén Gigafactory Berlin Brandenburg – 12 ezer embernek fog munkát adni. A melléképületekkel és az
elkészült gyártmányok parkolóival együtt 302 hektárt elfoglaló üzem virtuálisan is bejárható.
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