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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Αλαγθαία ε πξνεηνηκαζία γηα ελδερόκελε παγθόζκηα νηθνλνκηθή ύθεζε 

ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ θαη 

ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οπάζηγθησλ, ν Αλαπιεξσηήο 

Πξσζππνπξγόο θαη Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, δήισζε όηη νη 

ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ελδερόκελε θιηκάθσζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο ύθεζεο πνπ μεθίλεζε έλα 

ρξόλν πξηλ. ύκθσλα κε ηνλ θ. Varga, ε ζσζηή πξνεηνηκαζία απαηηεί ηελ αλαζεώξεζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ρσξώλ. Δληνύηνηο, ζπκπιήξσζε, δελ ππάξρεη 

εληαία θαη θνηλή ιύζε γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, δεδνκέλνπ όηη ε θάζε ρώξα είλαη δηαθνξεηηθή. Η 

Οπγγαξία, πξόζζεζε ν Ούγγξνο Τπνπξγόο, έρεη ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη πιένλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο 

παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα δηόηη έρεη δηεπξπλζεί ε παξαγσγηθή ηεο βάζε θαη έρνπλ 

απμεζεί νη ηνκείο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Ο θ. Varga ζπλαληήζεθε κε ηελ λέα επηθεθαιήο ηνπ ΓΝΣ, θα Kristalina Georgieva, γηα ηελ 

νπνία δήισζε όηη θαηαλνεί πεξηζζόηεξν από όηη νη άιινη δπηηθνί πνιηηηθνί ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Αλαθνξηθά κε ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα πνπ 

έρεη ζέζεη σο ζηόρν ηεο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο παγθνζκίσο, ν θ. Varga ζεκείσζε όηη ν 

ξόινο ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ πιεγεί από ηελ κεηαλάζηεπζε, ζα κπνξνύζε λα 

είλαη θαηαιπηηθόο. ύκθσλα κε ηελ νπγγξηθή θπβεξλεηηθή άπνςε, ε ΠΣ ζα πξέπεη λα εζηηάζεη 

ηηο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηεο ζηηο ρώξεο από ηηο νπνίεο μεθηλάλε νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. ην 

πιαίζην απηό, ν θ. Varga δήισζε όηη κηα από ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε 

αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ε κείσζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ, 

ζεκεηώλνληαο όηη ε Οπγγαξία έρεη αξθεηνύο εηδηθνύο θαη ηερλνγλσζία επί ησλ ζεκάησλ απηώλ.  


