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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Νέα κέηξα ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο εμαηηίαο ησλ επηπηώζεσλ ηνπ COVID-19 

 

ε ζπλέρεηα ηεο από 4.4.2020, αλαθνίλσζεο ηνπ Γηεπζπληνύ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνύ, 

Gergely Gulyás, όηη ε θπβέξλεζε ζα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ηεο νηθνλνκίαο, ν Ούγγξνο Πξσζππνπξγόο, Viktor Orbán, εμήγγεηιε δέζκε κέηξσλ 

αλαζέξκαλζεο ηεο νηθνλνκίαο, ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζην 18-20% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρώξαο. Αλαιπηέο εθηηκνύλ όηη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1,345 

ηξηζεθ. HUF (€3,842 δηζεθ.). Σα κέηξα πνπ εμήγγεηιε από ηειενξάζεσο ν Πξσζππνπξγόο, 

εζηηάδνπλ, θπξίσο, ζηελ πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ ηζάξηζκσλ κε απηώλ πνπ ζα ραζνύλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο. 

Τπελζπκίδνπκε όηη ηα πξώηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο (κείσζε αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ, αλαζηνιή πιεξσκήο δόζεσλ δαλείσλ, θιπ) είραλ αλαθνηλσζεί ζηηο 18.3.2020 θαη 

απνηεινύζαλ ην πξώην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ παθέηνπ ππνζηήξημεο. Σν δεύηεξν κέξνο ησλ 

κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο αθνξά ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηεζνύλ κέζσ ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΜΝΒ). Παξάιιεια, ν Πζ αλαθνίλσζε όηη ζα αλαζεσξεζεί ν 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2020, ελώ ν ζηόρνο ηνπ ειιείκκαηνο αλαπξνζαξκόδεηαη ζην 2,7% ηνπ 

ΑΔΠ (από 1%). Πην αλαιπηηθά, ην δεύηεξν κέξνο ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο απνηειείηαη από 5 

πξνγξάκκαηα: 

1) Πξνζηαζία ζέζεσλ εξγαζίαο: Η θπβέξλεζε ζα θαιύςεη ην 70% ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο 

γηα ηξεηο κήλεο, ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ ππνρξεσζεί λα ιεηηνπξγνύλ κε 

κεησκέλν σξάξην.  

2) Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο: Η θπβέξλεζε ζα δηαζέζεη 450 δηζεθ. HUF (€1,285 

δηζεθ.) γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ επελδπηηθώλ έξγσλ. 

3) Δλίζρπζε επηιεγκέλσλ Σνκέσλ νηθνλνκίαο: Σνπξηζκόο, Τγεία, Δζηίαζε, Γεσξγία, 

Καηαζθεπέο, Logistics, Γεκόζηεο πγθνηλσλίεο, Σέρλεο & Θεάκαηα.  

4) Δλίζρπζε εηαηξεηώλ: Η θπβέξλεζε ζα παξέρεη εγγπήζεηο 500 δηζεθ. HUF (€1,42 δηζεθ.) θαη 

επηδόηεζε επηηνθίσλ γηα δάλεηα  ύςνπο 2 δηζεθ. HUF (€5,71 δηζεθ.). 

5) Δλίζρπζε νηθνγελεηώλ θαη ζπληαμηνύρσλ: Δπαλαθνξά ηεο 13εο ζύληαμεο πνπ ζα θαηαβιεζεί 

ζε 4 δόζεηο.  

Δπηθεθαιήο ηνπ ζπληνληζκνύ πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ παθέηνπ ηέζεθε ν Τπνπξγόο 

Καηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο, László Palkovics, ελώ ν Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ζα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρξεκαην-νηθνλνκηθνύο πόξνπο. 

ύκθσλα πάλησο κε ηελ αλαθνίλσζε, νη απαηηνύκελνη πόξνη ηνπ παθέηνπ ζα πξνέιζνπλ από ηελ 

πεξηθνπή 50% ηεο επηδόηεζεο ησλ θνκκάησλ (€3,2 εθ.), από έζνδα ησλ δήκσλ (ππνινγίδνληαη 

έζνδα 34 δηζεθ. HUF, πεξίπνπ €97,1 εθ.), θαζώο θαη από λένπο εηδηθνύο θόξνπο πνπ ζα 



επηβιεζνύλ ζηηο ηξάπεδεο (ππνινγίδνληαη έζνδα 55 δηζεθ. HUF, πεξίπνπ €157,1 εθ.)  θαη  ζηηο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ιηαληθνύ εκπνξίνπ (36 δηζεθ. HUF, πεξίπνπ €102,8 εθ.).  Σα κέηξα ζα 

ηεζνύλ ζε εθαξκνγή ζηηο 14 Απξηιίνπ ή ην αξγόηεξν 1ε Μαΐνπ η.έ. Σέινο, ζην πξνζσπηθό ηνπ 

ηνκέα πγείαο, ζα θαηαβιεζεί, ηνλ Ινύλην η.έ., εθάπαμ επίδνκα ύςνπο 500.000 HUF (€1.430), 

ελώ, επηπιένλ, ην εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζα ιάβεη 20% αύμεζε απνδνρώλ ηνλ 

Ννέκβξην η.έ. 

 


