
Egy 20 fővel működő feldolgozóiparban tevékenykedő KKV (bútorgyártás) vezetőjeként úgy gondoltam, hogy

leírom, és közreadom a véleményemet a koronavírus okozta válsághelyzet gazdasági vetületéről, ahonnan én

látom.

 

Nem szeretnék az egészségügyi védekezés kérdéseivel foglalkozni, kizárólag a gazdasággal és ott is csak a

KKV-k helyzetével.

 

Úgy gondolom, hogy a kormány jól látja: nagy a baj, és sajnos még nagyobb lesz. Helyesnek tartom az eddigi

intézkedéseket, de sajnos nem elégségesnek.

 

A hitelmoratórium valóban komoly segítség mind a gazdaság mind a társadalom szereplőinek. A járulékok

elengedése, illetve mérséklése nagy segítség annak a szektornak, akiket érint, de sajnos a többi szektort is érinti

már a válság.

 

Számos partneremmel beszélgetve azt látom, hogy sok cég van hozzánk hasonló helyzetben.

A válsághelyzet előtt cégünk jelentős mértékben eladósodott, mivel pályázati segítséggel sikerült modern

korszerű technológiákhoz jutni és így végre valóban jelentősen jobb minőségben, termelékenységgel, és

költséghatékonyan tudunk termelni. Ez jó, de a jelen helyzetben nagyon veszélyes állapot. A pályázati hitelek

felvételénél komolyan kidolgozott üzleti terv alapján felelős döntést hoztunk, kalkuláltunk, és megterveztük

cégünk jövőjét hét évre előre. A folyamat elején vagyunk, termelésünk épphogy átállt az új technológiára,

amikor a válsághelyzet bekövetkezett.

 

Nem vagyunk elég likvidek ahhoz, hogy a folyamatos napi bevételeink kiesése esetén képesek legyünk

finanszírozni a céget.

 

A célunk az, hogy mindenképpen megtartsuk cégünk legnagyobb értékét, a munkatársainkat. Ebben

egyetértünk Miniszterelnök úrral. Ha munka van, minden van. De … 

 

Én is kitöltöttem a BKIK kérdőívét, azonban az abban vázolt javaslat csak részleges megoldást jelentene.

 

Tény az, hogy a KKV-knak MOST pénzre,forrásokra van szüksége. Azt, hogy MOST, azt úgy értem, hogy

azonnal, nem hetek, vagy hónapok múlva, mert akkor már késő lesz.

 

A kedvezményes hitel, amelyet a munkahelyek megtartásához kötnek nem megoldás!!!! Fontos megérteni, hogy

nem korrekt elvárni a KKV tulajdonosoktól, hogy ők, illetve cégeik adósodjanak el azért, hogy munkavállalóik

munka nélkül fizetéshez, bevételhez jussanak, és így fenn tudják tartani magukat. Ezt a hitelt valamikor vissza

is kell majd fizetni, és mivel nem kapcsolódik hozzájuk értékteremtés, fejlesztés, bármi olyan, ami növeli a

bevételeket, így azt a cég egyéb bevételeiből kellene kigazdálkodni. Nálunk erre a többi hitel miatt nemigen látok

lehetőséget.

 

 

Kedves Krisztina, Parragh Úr, Miniszterelnök Úr, (illetve Bárki, aki illetékes lehet),

S e g í t s é g k é r é s  /  v é l e m é n y



A gyors, kedvezményes hitelre szükség van, de más célból: a termelés fenntartására. Azon cégeknél, mint a

miénk is, ahol a termékek jelentős része megrendelésre készül, az értékesítés visszaesése, esetleges leállása, a

termelés leállását is magával hozza.

Ilyenkor az lehet a vészforgatókönyv, hogy olyan termékeket kezd el gyártani a cég, amelyek a piacon

jellemzően eladhatóak, nem egyedi, hanem tömegtermékek. Ezen megtermelt termékeket a cég raktározza addig,

amíg a válsághelyzet feloldását követően a piac magához tér és értékesíthetőek lesznek. Persze közben

folyamatosan lehet értékesíteni a megmaradó csatornákon, webáruházak, stb., a lényeg, hogy az emberek

dolgoznak, értéket termelnek, és fizetést kapnak. A cégnek ettől persze még nem lesz azonnal bevétele, de a

vagyona növekszik, és előbb-utóbb a befektetett tőke meg fog térülni. Ezt azonban finanszírozni kell

valamiből. Erre lenne jó a hitel.

 

Mire lenne még szükség? Pénzre azonnal. Honnan? 

Számos cég, mint a mienk is várja a pályázati pénzek kifizetését. Ezek jelentős összegek, sokszor a cég által

előre megfinanszírozott fejlesztések visszatérítései. Ezeknek a pénzeknek a kiutalását hosszú bürokratikus

eljárás, vizsgálat, hiánypótlások, stb. előzik meg.  A kormány bizalmat kér tőlünk. Mi vállalkozók is csak

bizalmat kérünk. Ezeket a pénzeket azonnal ki kell fizetni. A vizsgálatok ráérnek. Az utólagos vizsgálatoknál

vezessék be a méltányos eljárást! Legyen lehetőség arra, hogy amennyiben a vállalkozás ezeket a pénzeket a

céltól eltérve használja fel, de a kormány által meghatározott munkahely megtartás megvalósul, akkor egy

másik pályázati alapból később pályázható legyen olyan forrás, melyből a nem megfelelően felhasznált

összegek visszapótolhatóak lesznek. Majd akkor lehet ellenőrizni. Akkor lesz erre idő. Most nincs!

 

A járulékokat, el kell engedni, illetve mérsékelni kell minden olyan szektorban, ahol a munkahelyek veszélybe

kerültek. (Véleményem szerint minden szektorban).

 

Tehát, ahogy Montecuccoli mondta: három dolog kell: pénz, pénz és pénz.

 

A KKV-kat azonnal likviddé kell tenni, különben azonnal elbocsájtási hullám várható. Lehetőséget kell

teremteni, a termelés folyamatos fenntartásának finanszírozására. Csökkenteni kell a költségeiket, hogy a

munkaerő megtartása lehetséges legyen a cég a válsághelyzet okán jelenleg kevésbé produktív

munkavállalóinak esetében is.

 

Fontos megérteni, hogy igen sok cég nem tudott tartalékot képezni, akár a beruházások finanszírozása miatt is,

így szinte egyik napról a másikra élnek. Sürgős likviditási segítség nélkül jelentős csődhullám fog bekövetkezni,

heteken belül.

 

Kérek mindenkit, hogy segítsen abban, hogy levelem eljusson az illetékesekhez!
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