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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Γηάζεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο εμαηηίαο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ COVID-19 

 

ε ζπλέρεηα ηεο εμαγγειίαο απφ ηνλ Πζ, Viktor Orbán, ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο νπγγξηθήο 

νηθνλνκίαο, δεκνζηεχζεθαλ ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο (Magyar Közlöny) νη ζρεηηθέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. χκθσλα κε απηέο, δεκηνπξγνχληαη δχν Σακεία: Σν «Σακείν Άκπλαο 

θαηά ηνπ θνξνλντνχ», χςνπο 663 δηζεθ. HUF (€1,89 δηζεθ.) θαη ην «Σακείν Οηθνλνκηθήο 

Άκπλαο θαηά ηνπ θνξνλντνχ», χςνπο 1,345 ηξηζεθ. HUF (€3,842 δηζεθ.). Σν πξψην ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απφ εηδηθνχο θφξνπο ζηηο ηξάπεδεο 

θαη ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο θαη απφ ηελ πεξηθνπή 50% ηεο 

θξαηηθήο επηδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Σν δεχηεξν Σακείν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

θνλδχιηα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ αλαθαηαλνκή ησλ πξνυπνινγηζκψλ Τπνπξγείσλ. Σα αλσηέξσ 

Σακεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία 

εμήγγεηιε ν Πζ. Σαπηφρξνλα, ζην ζρεηηθφ θχιιν ηεο εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο, αλαθέξεηαη θαη 

ε δεκηνπξγία ελφο ηξίηνπ Σακείνπ κε ηίηιν «Δπξσπατθά Κνλδχιηα Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Παλδεκίαο» θαη κεδεληθφ ππφινηπν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΔΔ έρεη αλαθνηλψζεη ηε δηάζεζε €37 

δηζεθ. άκεζεο βνήζεηαο γηα ηα θ-κ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ €861 εθ. γηα ηελ Οπγγαξία, 

πξνθεηκέλνπ αληηκεησπηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ COVID-19. χκθσλα κε δεκνζηνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηα θνλδχιηα απηά πξνέξρνληαη απφ αδηάζεην ππφινηπν ηνπ Σακείνπ πλνρήο ηεο 

ΔΔ. Αξρηθά, είρε επηιεγεί σο ιχζε αληηκεηψπηζεο ηνπ COVID-19, ε δηάζεζε ζηα θ-κ, 

επξσπατθψλ θνλδπιίσλ πνπ είραλ εγθξηζεί γηα άιινπο ζθνπνχο, αιιά πνπ δελ είραλ αθφκε 

αμηνπνηεζεί απφ ηα θ-κ. Δληνχηνηο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα δηαδηθηπαθή δεκνζηνγξαθηθή 

πεγή (https://444.hu/), ε νπγγξηθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη έρεη ήδε δεζκεχζεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα κε ηε κνξθή πξνθαηαβνιψλ.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ (https://www.portfolio.hu/), ε Δπξ. Δπηηξνπή 

ελέθξηλε ην θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ζηήξημεο νπγγξηθψλ επηρεηξήζεσλ, χςνπο  50 δηζεθ. HUF 

(€142,85 εθ.). Οη απεπζείαο θπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο ζα δνζνχλ ζε κεζαίνπ θαη κεγάινπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ παλδεκία. Η θξαηηθή 

ππνζηήξημε ζα κπνξεί λα θαιχπηεη ην ιεηηνπξγηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηηο 

πάγηεο επελδπηηθέο αλάγθεο ηεο. Δληνχηνηο, νη θαηά πεξίπησζε επηρνξεγήζεηο δελ κπνξνχλ λα 

μεπεξλνχλ ηα €800.000. 
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