ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Βουδαπέστη, 20 Απριλίου 2016
Παρουσίαση νέου προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης της ουγγρικής
οικονομίας.
Ο Ούγγρος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Mihály Varga, παρουσίασε το
νέο στρατηγικό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης, της ουγγρικής οικονομίας,
πενταετούς χρονικής διάρκειας (2016-2020), υπό την επωνυμία “Irinyi Plan”.
Όπως ανέφερε ο κ. Varga, στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να αυξήσει
το ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανικής παραγωγής στη διαμόρφωση του
ουγγρικού ΑΕΠ, από 23% που είναι σήμερα σε 30%, μέχρι το τέλος του 2020.
Ταυτόχρονα όμως επιδιώκεται και η ποσοστιαία μείωση της συμμετοχής του κλάδου
της αυτοκινητοβιομηχανίας στη διαμόρφωση της βιομηχανικής παραγωγής (το 2015
η αυτοκινητοβιομηχανία είχε το 17% της βιομηχανικής παραγωγής και οι λοιποί
βιομηχανικοί κλάδοι το υπόλοιπο 6%).
Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα στηριχθεί το σύνολο της ουγγρικής
βιομηχανικής παραγωγής, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν και άλλοι δυναμικά
ανερχόμενοι βιομηχανικοί κλάδοι με ελπιδοφόρες προοπτικές. Πρόσθεσε επίσης ότι,
με το ανωτέρω πρόγραμμα, η ουγγρική κυβέρνηση επιδιώκει τα ακόλουθα:
-ενίσχυση της εθνικής βιομηχανίας
-προώθηση των καινοτόμων δημιουργιών
-δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
-υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των εγχώριων εταιρειών.
Το πρόγραμμα “Irinyi Plan” προβλέπει επτά βιομηχανικούς τομείς στους
οποίους θα δοθεί προτεραιότητα, με διάθεση επιπλέον εθνικών και κοινοτικών
πόρων:
-αυτοκινητοβιομηχανίας
-κατασκευής εξειδικευμένων μηχανημάτων & μηχανολογικού εξοπλισμού
-τουριστικής βιομηχανίας και φαρμακοβιομηχανίας
-βιομηχανίας τροφίμων
-“πράσινης” βιομηχανίας
-τεχνολογίας της πληροφορίας
-αμυντικής βιομηχανίας
To νέο πρόγραμμα “Irinyi Plan” έρχεται να προστεθεί σε δύο προηγηθέντα
προγράμματα: το “New Szechenyi Plan” (Ιαν. 2011) και το “Széll Kálman
Plan”(Μαρτ. 2011), που είχαν ανακοινωθεί κατά την πρώτη τετραετία της
κυβέρνησης του κ. V. Orbán.
Τα μεν πρώτο, το “New Szechenyi Plan”, είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα
αναπτυξιακής πολιτικής, με στόχο τη δημιουργία 1.000.000 νέων θέσεων εργασίας,
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και την προσέλκυση νέων πρωτογενών
επενδύσεων (greenfield investments), ενώ το έτερο, το “Széll Kálman Plan”, έχει ως
στόχο τον εξορθολογισμό των κρατικών δαπανών, και όπου επιβάλλεται περιστολή
τους, ώστε να επέλθει απομείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ.
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