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Απνζηνιή Γειηίνπ «Οηθνλνκία & Δκπφξην ζηελ Οπγγαξία», ηεχρνο Νν.4/2020

Απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλσο, ην ηεύσορ Νο.4 (Μάηνο-Ινχληνο 2020) ηνπ Γειηίνπ «Οικονομία &
Δμπόπιο ζηην Οςγγαπία» πνπ επηκειείηαη ην Γξαθείν καο. Σν ζπλεκκέλν Γειηίν πεξηιακβάλεη ζηνηρεία
γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο, πξφζθαηεο εμειίμεηο εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο, δηεζλείο ζπλεξγαζίεο,
δηεζλείο εθζέζεηο, πξνζθνξέο-δεηήζεηο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, δεηήζεηο πξντφλησλ, θιπ. Σα
Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα θαη νη Δπαγγεικαηηθνί χλδεζκνη πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην παξφλ,
παξαθαινχληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο θαη ελδερνκέλσο ηε
δεκνζίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα δειηία ηνπο.
Δπηζεκαίλνπκε, φηη ηπρφλ ελδηαθεξφκελνη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο γηα δηεζλείο δηαγσληζκνχο,
δηεζλείο εθζέζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γειηίν καο, παξαθαινχληαη φπσο
επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηνπο κλεκνλεπφκελνπο, θαηά πεξίπησζε, αξκνδίνπο, γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια, κπνξνχλ αζθαιψο λα απεπζχλνληαη θαη ζην Γξαθείν καο, ην νπνίν παξακέλεη
ζηε δηάζεζή ηνπο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ ζα δηεπθφιπλε θαη ζα ελίζρπε ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο._

Ο Πξντζηάκελνο

Γεψξγηνο Δπ. Σνζνχλεο
χκβνπινο ΟΔΤ A΄

ΓΔΛΣΙΟ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΗΝ ΟΤΓΓΑΡΙΑ»
ηεχρνο Νν.4 (Μάηνο-Ινχληνο 2020)
COVID-19
Δμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, ε θπβέξλεζε θήξπμε ηελ Οπγγαξία ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο ζηηο 11 Μαξηίνπ θαη έθιεηζε ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο ζηηο 17 Μαξηίνπ. Σηηο 20
Ινπλίνπ, κε ςήθηζκα ηεο Βνπιήο, ήξζε ε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο. Κάπνηα
πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ζπλερίδνπλ λα είλαη ζε ηζρύ.

Ι.

Η οικονομία ηηρ Οςγγαπίαρ

ΙΙ.

Δπισειπημαηικέρ – Δμποπικέρ Διδήζειρ

ΙΙΙ.

-Μνληκνπνίεζε ηνπ έθηαθηνπ Φφξνπ Ληαληθψλ Πσιήζεσλ
-Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εμάπισζε ηνπ COVID-19 ζηελ Οπγγαξία
-Καηάζεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2021
-Απψιεηα 73.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ηνλ Απξίιην, εμαηηίαο COVID-19
-Μείσζε ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο
Α. Γενικέρ Διδήζειρ
- Έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ κε ξήηξα επξψ
- Γπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
- Νέα θνξνινγηθά κέηξα ζηελ Οπγγαξία
- Κξαηηθή ελίζρπζε ζε αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο ηξνθίκσλ
- Αχμεζε ησλ Γεσξγηθψλ Γεηθηψλ Σηκψλ θαηά ηνλ κήλα Μάξηην
- Απαηζηνδνμία Οχγγξσλ πνιηηψλ γηα νηθνλνκηθή αλάθακςε
- Ιζρπξφ πιήγκα ζηνλ ηνπξηζκφ απφ ηελ παλδεκία
Β. Γιεθνείρ ςμθωνίερ – ςνεπγαζίερ – Γιαγωνιζμοί
- Η Ιαπσλία απνζηέιιεη θαξκαθεπηηθή βνήζεηα ζηελ Οπγγαξία
- Παχεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν «Robinson Tours».
- Πεξηνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνζθέξνληαη γηα μέλεο επελδχζεηο
- πκκεηνρή Οπγγαξίαο ζην Δπελδπηηθφ Σακείν ηεο Πξσηνβνπιίαο Σξηψλ Θαιαζζψλ

Γιεθνείρ Δκθέζειρ

(χληαμε – Δπηκέιεηα : ΓΔΩΡΓΙΟ ΔΠ. ΣΟΟΤΝΗ, χκβνπινο ΟΔΤ Α΄)
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I
Η Οικονομία ηηρ Οςγγαπίαρ

Μνληκνπνίεζε ηνπ έθηαθηνπ Φφξνπ Ληαληθψλ Πσιήζεσλ
χκθσλα κε δήισζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Gergely Gulyás, ν λένο έθηαθηνο
εηδηθφο θφξνο πνπ επηβιήζεθε ζε εηαηξείεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Οπγγαξία, πξνθεηκέλνπ
ζπγθεληξσζνχλ νηθνλνκηθνί πφξνη κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
επηπηψζεσλ απφ ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19 θαη λα εληζρπζεί ε νπγγξηθή νηθνλνκία (βι. έγγξαθφ καο κε
ΑΠΦ.2710/0198/07.04.2020), ζα παξακείλεη ζε ηζρχ θαη ζα απνθηήζεη κφληκν ραξαθηήξα. Όπσο
δηεπθξίληζε ν θ. Gulyás, πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ, εμαξρήο, ε κνληκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θφξνπ. Καη κε ηελ πξφζθαηε, ζρεηηθή, ζεηηθή, απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, δελ ππάξρνπλ
λνκηθά θσιχκαηα ζπκπιήξσζε ν θ. Gulyás. χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ ηεο
θπβέξλεζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο είλαη αλαινγηθφο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πεξηζζφηεξα θνξνινγηθά
έζνδα ζα πξνέξρνληαη απφ ηηο κεγάιεο, δηεζλείο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο. Παξάιιεια,
γίλνληαη ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο επεθηαζεί θαη ζηηο δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο
εηαηξεηψλ φπσο νη Amazon θαη AliExpress. χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, ππάξρεη θαη πεξηβαιινληηθή
δηάζηαζε ζηελ επηβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ, αθνχ ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζπλεπάγεηαη
πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ. Ο θφξνο ιηζληθψλ πσιήζεσλ ζα επηβάιιεηαη θιηκαθσηά σο αθνινχζσο:
-Γηα έζνδα θάησ ησλ 500 εθ. HUF (€1,45 εθ.), ν ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ζα είλαη 0%.
-Γηα έζνδα απφ 500 εθ. HUF έσο 30 δηζεθ. HUF (€1,45 εθ. - €87εθ.), ν ζπληειεζηήο ζα είλαη 0,1%.
-Έζνδα κεηαμχ 30-100 δηζεθ. HUF(€87εθ.-€290 εθ.), ζα θνξνινγνχληαη κε 0,4%.
-Έζνδα άλσ ησλ 100 δηζεθ. HUF (€290 εθ.) ζα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 2,5%.

Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εμάπισζε ηνπ COVID-19 ζηελ Οπγγαξία
Οη εθηηκήζεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 ζηελ νπγγξηθή νηθνλνκία, επηδεηλψλνληαη. Η
θπβέξλεζε αλαζεψξεζε πξνο ηα πάλσ θαη πάιη, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2020. χκθσλα
κε ηελ λέα εθηίκεζε, ν ζηφρνο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπνζεηείηαη ζην 3,8% απφ 2,7% πνπ ήηαλ ε πξνεγνχκελε
εθηίκεζε (Απξίιηνο 2020). Τπελζπκίδεηαη φηη ην έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 είρε αξρηθά
ππνινγηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (θαη εγθξηζεί απφ ηελ Βνπιή) ζην 1%, ελψ ην 2019 ήηαλ ζην
2%. Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε επηβεβαίσζε φηη αλακέλεη κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3% γηα ην 2020 θαη αχμεζε
ηεο αλεξγίαο απφ 3,4% ην 2019 ζην 5,6% γηα ην 2020. Δληνχηνηο, ζην ρεηξφηεξν ζελάξην, ε θπβέξλεζε
εθηηκά κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 7,3% γηα ην 2020 θαη αχμεζή ηνπ θαηά 3,2% ην 2021, ελψ αληηζηνίρσο, ην
έιιεηκκα ζα κπνξνχζε λα αγγίμεη ην 4,6% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2020 θαη ην 3,7% γηα ην 2021. Πην απαηζηφδνμεο
είλαη νη εθηηκήζεηο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Οπγγαξίαο (ΜΚΙΚ), ν Πξφεδξνο ηνπ
νπνίνπ, László Parragh, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην πξαθηνξείν εηδήζεσλ «Népszava», ηφληζε φηη ε χθεζε ζα
είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ αλακέλεη ε θπβέξλεζε. πγθεθξηκέλα, ν θ. Parragh δήισζε φηη ην ΑΔΠ
ηεο ρψξαο ελδέρεηαη λα ππνζηεί κείσζε, ίζσο θαη πάλσ απφ 10%. πκπιήξσζε φηη ε αλεξγία ζα εμειηρζεί
ζε κεγάιν πξφβιεκα θαη φηη ε θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη παξάηαζε ηνπ κέηξνπ νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ησλ αλέξγσλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ MKIK,
απφ ηνλ Απξίιην θη έλζελ, νη άλεξγνη απμάλνληαη εκεξεζίσο θαηά 4.000-5.000 άηνκα.

Καηάζεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2021
Με κηα εβδνκάδα θαζπζηέξεζε θαηαηέζεθε ηνλ Μάην ζηελ Βνπιή, ην ρέδην Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2021.
ε αλάξηεζή ηνπ ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Varga, ηφληζε φηη ν
πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ νπνίνλ εξγάζηεθαλ 250 ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ, επί ηξείο κήλεο, είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο, ελψ πξνβιέπεη ηε δηάζεζε 3 ηξηζεθ. HUF (€8,56
δηζεθ.) ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. Ο Πξνυπνινγηζκφο
2021 βαζίδεηαη ζε ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 4,8%, ζε κείσζε ηνπ ρξένπο ζην 69,3% ηνπ ΑΔΠ, ζε
πιεζσξηζκφ 3% θαη ζε έιιεηκκα 2,9% ηνπ ΑΔΠ. Σα θεληξηθά απνζεκαηηθά έρνπλ θαζνξηζηεί ζε 270 δηζεθ.
HUF (€770 εθ.), ή 0,5% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο, πεξίπνπ 2.555 δηζεθ. HUF (€ 7,3 δηζεθ.) έρνπλ πξνυπνινγηζζεί
γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο (ην
νπνίν ζηνρεχεη ζηελ δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ). Δμίζνπ
ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη θαη ε ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηψλ κε
παηδηά θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπλ πξνυπνινγηζζεί 2.295 δηζεθ. HUF (€ 6,56 δηζεθ.). Ο θ. Varga ηφληζε
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ζρεηηθά φηη απφ ην 2010 θη έλζελ, ε θπβέξλεζε έρεη απμήζεη ηελ θξαηηθή ελίζρπζε γηα νηθνγέλεηεο θαηά
150%. Η ηειηθή ςεθνθνξία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ αλακέλεηαη λα δηεμαρζεί ζηηο 3 ή ζηηο 6
Ινπλίνπ.

Απψιεηα 73.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ηνλ Απξίιην, εμαηηίαο COVID-19
χκθσλα κε λέα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ν δείθηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα ηνλ
Απξίιην, δηακνξθψζεθε ζην 4,1% κε ηνπο αλέξγνπο λα αγγίδνπλ ζπλνιηθά ηνπο 187.000. Ο αξηζκφο ησλ
απαζρνινχκελσλ (4,368 εθ.) εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά 73.000 ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην θαη θαηά
136.000 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2019. Σν ηξίκελν Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ-Απξηιίνπ, ν δείθηεο
αλεξγίαο δηακνξθψζεθε ζην 3,8%, απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2019 (3,5%). Γηα ηελ
ίδηα πεξίνδν, ε κέζε πεξίνδνο αλεξγίαο ήηαλ 9,2 κήλεο, ελψ ην 25,7% ησλ αλέξγσλ αλαδεηνχζε εξγαζία
γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
ηξίκελν 2019, κεηψζεθε θαηά 56.000 ζηα 4,436 εθ. Παξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηα
πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο κεηψζεθε απφ 117.500 ζε 96.200. Μείσζε ππέζηε θαη ν αξηζκφο ησλ
Οχγγξσλ εξγαδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ απφ 115.400 ζε 101.600.
Αλεξγία ηξηκήλνπ Φεβ-Μαξ-Απξ.
Απιθμόρ ανέπγων
Ποζοζηό ανεπγίαρ %
Ηλικία
2020
2019
2020
2019
15-24
34.700
34.500
11,2
10,8
25-54
122.200
110.500
3,5
3,1
55-74
17.200
17.400
2,1
2,2
χλνιν
174.100
162.400
3,8
3,5

Μείσζε ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο
χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ην πξψην ηξίκελν 2020. Τπελζπκίδεηαη φηη ην ηειεπηαίν
ηξίκελν 2019, ε νπγγξηθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε κε ξπζκφ 4,5%, ν νπνίνο κεηψζεθε ζε 2,2% εληφο ηνπ Α΄
ηξηκήλνπ 2020. Η κείσζε απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ απνδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ζηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε δηεζλψο ε παλδεκία ηνπ COVID-19 θαη ηα νπνία άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ
δπζκελψο ηελ Οπγγαξία απφ ηνλ Μάξηην η.έ. Πάλησο, ην εχξνο θαη ε ηζρχο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ
απφ ηελ παλδεκία ζα απνηππσζνχλ επθξηλέζηεξα ζην Β΄ ηξίκελν 2020. Αλαιπηηθφηεξα θαη θαηά θιάδν
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην Α΄ ηξίκελν παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά 1,7%
θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαηά 3%, ελψ ν αγξνηηθφο ηνκέαο παξακέλεη ζηάζηκνο. ηνλ ηνκέα ησλ
ππεξεζηψλ, ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θιάδνπ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο (ΙΣ) θαηά 9%, ηνπ
εκπνξίνπ θαηά 5% θαη ηνπ ηνπξηζκνχ (ν νπνίνο επιήγε ζεκαληηθά ηνλ Μάξηην, φηαλ έθιεηζαλ ηα ζχλνξα
ηεο ρψξαο θαη επηβιήζεθαλ πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πνιηηψλ) θαηά 5%. Δπίζεο, αχμεζε
ζεκείσζαλ νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ (4,3%) θαη νη εηζαγσγέο θαηά 1,3%, ελψ νη επελδχζεηο θαη νη
εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 2,6% θαη 0,5% αληίζηνηρα.
IΙ
Δπισειπημαηικέρ – Δμποπικέρ Διδήζειρ
Α. Γενικέρ Διδήζειρ
 Έθδνζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ κε ξήηξα επξψ
Η Οπγγαξία εμέδσζε ηνλ Απξίιην, κε επηηπρία, θξαηηθά νκφινγα ζε επξψ (επξσνκφινγα), 6-κελεο θαη 12κελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνχ χςνπο €2 δηζεθ. Σα νκφινγα κε επηηφθην (1,125% γηα ηα 6-κελεο δηάξθεηαο)
πξνζέιθπζαλ κεγάιν αξηζκφ επελδπηψλ. Σν πνιχ ειθπζηηθφ επηηφθην, ειθπζηηθφηεξν θαη απφ ην επηηφθην
ησλ 10-εηψλ νκνιφγσλ πνπ είραλ εθδνζεί ην 2017, δεκηνχξγεζε επλντθέο πξνυπνζέζεηο κε απνηέιεζκα ηε
ζπγθέληξσζε πξνζθνξψλ ζπλνιηθνχ χςνπο €3,1 δηζεθ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, θ. Varga, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Οπγγαξίαο ζε ζρέζε κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, παξακέλνπλ αλαιινίσηεο: «έκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ
εγρψξηεο πεγέο θαη κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ εμσηεξηθνχο δαλεηζηέο θαη ζπλάιιαγκα εμσηεξηθνχ». Όπσο
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επεζήκαλε, πξηλ κηα δεθαεηία, πεξίπνπ ην 50% ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Οπγγαξίαο ήηαλ ζε μέλν
ζπλάιιαγκα, ελψ ζήκεξα ε αλαινγία βξίζθεηαη ζην 17,7%. Ο θξαηηθφο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Οπγγαξίαο, «ΑΚΚ», αλέζεζε ηε δηαρείξηζε ησλ νκνιφγσλ ζηηο δηεζλείο ηξάπεδεο
«Citibank», «ING» θαη «JP Morgan». Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ CONVID-19, ε
θπβέξλεζε αχμεζε ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2020 απφ 1% ζην 2,7% ηνπ ΑΔΠ.
 Γπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
χκθσλα κε δεκνζθνπηθή έξεπλα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Οπγγαξίαο, πεξίπνπ ην 50% ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο, αλακέλεη κείσζε εηζνδεκάησλ θαηά 30% γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν 44% ησλ
επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη ζα ρξεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξνηνχ ν ηδίξνο επηζηξέςεη ζηα θαλνληθά
επίπεδα. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 5.000 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ ην 50% δήισζε φηη
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ πιεξσκή κηζζψλ θαη άιισλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 40% ησλ επηρεηξήζεσλ ζθνπεχνπλ λα πάξνπλ δάλεην πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηήζνπλ ην κηζζνινγηθφ ηνπο θφζηνο γηα ηξείο κήλεο. χκθσλα πάληα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο, 55% ησλ επηρεηξήζεσλ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, φκσο αδπλαηνχλ λα ην
πξάμνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν κήλεο. Δπηπξνζζέησο, 37% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνγξακκαηίδνπλ
απνιχζεηο, ελψ 35% ππνρξεψλεη ην πξνζσπηθφ ζηε ιήςε άδεηαο άλεπ απνδνρψλ. Σέινο, γηα ην 73% ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ε εξγαζία απφ απφζηαζε δελ είλαη εθηθηή, εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ
εξγαζηψλ.
 Νέα θνξνινγηθά κέηξα ζηελ Οπγγαξία
ε ζπλέρεηα ηεο εμαγγειίαο απφ ηνλ Οχγγξν Πξσζππνπξγφ, Viktor Orbán, ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ηεο
νηθνλνκίαο εμαηηίαο ηνπ COVID-19, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Mihály Varga, αλαθνίλσζε φηη ν
ζπληειεζηήο ηνπ Φφξνπ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ «KIVA», κεηψλεηαη απφ 12% ζε 11%. χκθσλα κε ηνπο
ππνινγηζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηα θξαηηθά θνξνινγηθά έζνδα ζα κεησζνχλ θαηά 10 δηζεθ.
HUF (€30 εθ.), φκσο ζα σθειεζνχλ πεξίπνπ 50.000 επηρεηξήζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπλ
κηθξφηεξν θφξν. Δπίζεο, θαηαξγείηαη κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ η.έ., ε θαηαβνιή ηνπ «Σνπξηζηηθνχ
Φφξνπ» πνπ επηβάιιεηαη ζε πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Ο θ. Varga αλαθνίλσζε φηη
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ελ κέζσ παλδεκίαο, κπνξεί λα αηηείηαη
θνξνινγηθήο απαιιαγήο χςνπο κέρξη θαη 5 εθ. HUF (€14.500), ελψ δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε 6 ή θαη 12 άηνθεο κεληαίεο δφζεηο γηα πνζά
κέρξη 5 εθ. HUF (€14.500). Με λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ππνρξεσζεί ζε
αλαγθαζηηθή άδεηα απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή κεληαία θαηαβνιή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ χςνπο 7.710 HUF (€22,5). Σν πνζφ απηφ ππνρξενχηαη πιένλ λα θαηαβάιεη ν
εξγνδφηεο. Δπηπξνζζέησο, παξαηείλεηαη κέρξη 30 επηεκβξίνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ
δειψζεσλ εηαηξεηψλ. Δληνχηνηο, ηα θπβεξλεηηθά κέηξα δελ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηελ επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα, αθνχ θιαδηθνί θνξείο φπσο ν χλδεζκνο Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ «Mgyosz», ν χλδεζκνο
Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Δξγαδνκέλσλ «VOSZ», αιιά θαη ην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Οπγγαξίαο, επηζεκαίλνπλ φηη ηα κέηξα δελ είλαη ηθαλά νχηε αξθεηά, νχηε ειήθζεζαλ αξθεηά γξήγνξα, ελψ
είλαη ηδηαηηέξσο πνιχπινθα γηα λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθή αλαθνχθηζε ζε επηρεηξήζεηο θαη εξγαδνκέλνπο.
Οη αλσηέξσ θνξείο δεηάλε αθελφο ηελ επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο απνδεκίσζεο κηζζνχ ζηνπο εξγαδνκέλνπο
φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κείσζε εζφδσλ θαηά 50% θαη άλσ, θαη αθεηέξνπ ηελ
επηκήθπλζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαηαβνιήο επηδνκάησλ αλεξγίαο, πέξα ησλ ηξηψλ κελψλ.
 Κξαηηθή ελίζρπζε ζε αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο ηξνθίκσλ
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, István Nagy, νη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη
νη εηαηξείεο ηξνθίκσλ ηεο Οπγγαξίαο ζα εληζρπζνχλ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 25 δηζεθ. HUF (€72,5 εθ.)
πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ηνπο πξνμελεί ε παλδεκία ηνπ COVID-19.
Σν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζα πινπνηεζεί: α) κε ηελ αχμεζε ησλ πνζψλ ζε ήδε πθηζηάκελεο
ζε θάπνηνπο ηνκείο, ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο θαη β) κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεηαβαηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ
δξάζεσλ. Ο θ. Nagy δήισζε, επίζεο, φηη ζηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε εμαζθάιηζε
ηεο αζθάιεηαο θαη επάξθεηαο ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ εμαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θιάδνπ.
Ο Τπνπξγφο πξφζζεζε φηη απφ ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ζα σθειεζνχλ πεξίπνπ 170.000 επηρεηξήζεηο,
νη πεξηζζφηεξεο κε πξνζσπηθφ θάησ ησλ δέθα ππαιιήισλ, θαζψο θαη απηναπαζρνινχκελνη ηνπ θιάδνπ.
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 Αχμεζε ησλ Γεσξγηθψλ Γεηθηψλ Σηκψλ θαηά ηνλ κήλα Μάξηην
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Οπγγαξίαο, ηνλ κήλα Μάξηην ζεκεηψζεθε εηήζηα
αχμεζε 10,3% (ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2019) ζηνπο Γεσξγηθνχο Γείθηεο Σηκψλ (δείθηεο ηηκψλ
παξαγσγνχ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα), ελψ ε κεληαία αχμεζε ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 4,2%. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε φηη ζε εηήζηα βάζε θαη γηα ηνλ ίδην κήλα Μάξηην, ζεκεηψζεθε αχμεζε 6,7% (απφ 5,7% ηνλ
Φεβξνπάξην) ζηνλ δείθηε ηηκψλ ζπαξηψλ, ελψ νη δείθηεο ηηκψλ ήηαλ επίζεο πςειφηεξνη ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο αγαζψλ, εθηφο απηήο ησλ θξέζθσλ ιαραληθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ελψ νη δείθηεο ηηκψλ ησλ
θξνχησλ απμήζεθαλ θαηά 45,7%, ν δείθηεο ηηκψλ γεσκήισλ κεηψζεθε θαηά 2,8% ζε εηήζηα βάζε. Σέινο, ν
δείθηεο ηηκψλ αγνξάο δψλησλ δψσλ απμήζεθε θαηά 23,5%. Με ηελ επθαηξία, ππελζπκίδνπκε φηη ν
αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο Οπγγαξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη εηαηξείεο ηξνθίκσλ,
εληζρχζεθαλ κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 25 δηζεθ. HUF (€72,5 εθ.) πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθάιεζε ε παλδεκία ηνπ COVID-19. Δμάιινπ, ζχκθσλα θαη κε πξφζθαηεο
δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, István Nagy, ζηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο
παξακέλεη ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη επάξθεηαο ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ εμαγσγηθψλ
δπλαηνηήησλ ηνπ θιάδνπ.
 Απαηζηνδνμία Οχγγξσλ πνιηηψλ γηα νηθνλνκηθή αλάθακςε
χκθσλα κε πξφζθαηε δεκνζθνπηθή έξεπλα ηεο εηαηξείαο «Pulzus», νη Οχγγξνη πνιίηεο πηζηεχνπλ φηη ε
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ παλδεκία ηνπ COVID-19 ζα ζπλερηζηεί επί καθξφλ. Απφ ηελ
έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη νη λεαξφηεξεο ειηθίεο θαζψο θαη νη απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ είλαη πην
αηζηφδνμνη, ελψ δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο
Βνπδαπέζηε, κφλν ην 4% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη ε θξίζε ζα ηειεηψζεη ακέζσο κεηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο, ελψ ζηελ επαξρία, ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 10%. Οη θάηνηθνη Βνπδαπέζηεο, ζηελ
πιεηνλφηεηά ηνπο (34%), πηζηεχνπλ φηη ε θξίζε ζα ηεξκαηηζηεί θαηά ην β΄ εμάκελν ηνπ 2021, ελψ ην 30%
πηζηεχεη φηη ε θξίζε δελ ζα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ ην α΄ εμάκελν 2021. ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ε
δεκνζθφπεζε έδεημε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
Υξνληθή δηάξθεηα νηθνλνκηθήο θξίζεο
%
Σέινο ζέξνπο 2020
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Σέινο 2020
21
Α΄ εμάκελν 2021
28
Β΄ εμάκελν 2021
22
Πέξαλ ηνπ 2021
21
Σέινο, αμίδεη λα ζπγθξαηεζεί φηη ην 1/5 ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα ζπλερηζηεί
θαη πέξαλ ην 2021.
 Ιζρπξφ πιήγκα ζηνλ ηνπξηζκφ απφ ηελ παλδεκία
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, παξαηεξνχκε φηη ηνλ Απξίιην, ν αξηζκφο ησλ
δηαλπθηεξεχζεσλ ζηελ Οπγγαξία εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά 97% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ
2019. Μείσζε θαηά 98,7% εκθαλίδεηαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο μέλσλ ηνπξηζηψλ θαη θαηά 95% ζηηο
δηαλπθηεξεχζεηο Οχγγξσλ πνιηηψλ. Σα κηθξά μελνδνρεία (ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε πεξίπνπ ην 50%
ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ) θαηέγξαςαλ 81% κείσζε θξαηήζεσλ. Σνλ ίδην κήλα, ηα έζνδα ησλ θαηαιπκάησλ
κεηψζεθαλ θαηά 97,3% ζε ζρέζε κε ηνλ Απξίιην 2019. ε εηήζηα βάζε, θαηά ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο
ηνπ 2020, ν αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ κεηψζεθε θαηά 43,2% θαη ησλ εζφδσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ
θαηαιπκάησλ θαηά 38,5%.
Β. Γιεθνείρ ςμθωνίερ – ςνεπγαζίερ – Γιαγωνιζμοί
 Η Ιαπσλία απνζηέιιεη θαξκαθεπηηθή βνήζεηα ζηελ Οπγγαξία
χκθσλα κε αλάξηεζή ηνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ ηεο
Οπγγαξίαο, Péter Szijjártó, αλαθνίλσζε ηελ απνζηνιή θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ Ιαπσλία, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ παξαζθεπάζκαηνο «Avigan» ηνπ νπνίνπ ε ρνξήγεζε ζε αζζελείο ηνπ
COVID-19 απνδείρζεθε επηηπρήο. Η Οπγγαξία ζα είλαη κεηαμχ ησλ 30 ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε Ιαπσλία ζα
απνζηείιεη δσξεάλ ην αλσηέξσ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ. πλνιηθά, νη νπγγξηθέο αξρέο ζα παξαιάβνπλ
12.200 δηζθία, ηα νπνία έρνπλ ήδε παξαζθεπαζηεί, θαη πνπ επαξθνχλ γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή
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πεξίπνπ 100 αζζελψλ. Οη δχν ρψξεο πξνηίζεληαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν γηα ηελ
ηαηξνθαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ COVID-19. ηελ Οπγγαξία ιεηηνπξγνχλ 170 επηρεηξήζεηο
ηαπσληθψλ ζπκθεξφλησλ νη νπνίεο απαζρνινχλ ζπλνιηθά 35.000 άηνκα θαη ζπλδξάκνπλ θαηαιπηηθά ζηελ
εζληθή νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, αλαθνηλψζεθε φηη ε Οπγγαξία ζα πξνζθέξεη
εηεζίσο 100 ππνηξνθίεο ζε Ιάπσλεο ζπνπδαζηέο θαη φηη ε Πεξηθέξεηα Tochigi ηεο Ιαπσλίαο ζα ππνδερζεί
Οχγγξνπο αζιεηέο πνπ ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο (νη νπνίνη σο γλσζηφλ
αλαβιήζεθαλ γηα ην 2021). Σέινο, νη δχν ρψξεο ζπκθψλεζαλ φηη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο παλδεκίαο,
Βνπδαπέζηε θαη Σφθπν ζα ζπλδεζνχλ κε απεπζείαο αεξνπνξηθή γξακκή.
 Παχεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν «Robinson Tours»
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο, ην ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν «Robinson Tours», παχεη, κεηά απφ δχν
θαη πιένλ δεθαεηίεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ Οπγγαξία εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID-19. Η εηαηξεία πνπ
απαζρνιεί 80 εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα αληέμεη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο θαη
δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπξηζηψλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ηεο
αβεβαηφηεηαο γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, πήξε ηελ απφθαζε γηα νξηζηηθή παχζε ιεηηνπξγίαο. ηε ιηηή
θαη ζχληνκε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ηαμηδηψηεο πειάηεο ηεο
απνθιεηζκέλνη ζην εμσηεξηθφ θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο εηαηξίαο, χςνπο 380
εθ. HUF (€1,1 εθ.) επαξθεί γηα ηελ απνδεκίσζε φισλ ησλ πειαηψλ ηεο. εκεηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ
πξαθηνξείν πξνσζνχζε θπξίσο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε Αίγππην θαη Σνπξθία θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν
βαζκφ ζηελ Διιάδα.
 Πεξηνξίδνληαη πεξαηηέξσ νη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνζθέξνληαη γηα μέλεο επελδχζεηο
ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο νπγγξηθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ηνπ
COVID-19, ε θπβέξλεζε, κε δηάηαγκα πνπ δεκνζηεχζεθε ηελ Γεπηέξα 25/5 ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
«Magyar Közlöny», επεθηείλεη ζεκαληηθά ηνπο ππφ πξνζηαζία ηνκείο θαη βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο. Ο λφκνο κε
ηνλ νπνίνλ πξνζηαηεχνληαη νη επαίζζεηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο απφ ηπρφλ επηξξνή μέλσλ επελδπηψλ θαη απφ
ελδερφκελε εμάξηεζή ηνπο απφ ηα μέλα επελδπκέλα ζε απηνχο θεθάιαηα, εγθξίζεθε απφ ην Δζληθφ Κνηλνβνχιην
ην 2018 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2019. χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν, νη μέλνη επελδπηέο
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε γηα έγθξηζε ηεο επέλδπζήο ηνπο ζηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε
Τπνπξγεία, ηα νπνία νθείινπλ, εληφο 45 εκεξψλ, λα απνθαζίζνπλ γηα ην εάλ ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε κπνξεί
λα βιάςεη ηα εζληθά ζπκθέξνληα ηεο Οπγγαξίαο. Οη πξνζηαηεπκέλνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο αθνξνχλ ζηελ
βηνκεραλία θαηαζθεπήο φπισλ, ζηελ ζηξαηησηηθή ηερλνινγία ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο εμνπιηζκνχ
κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ζε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην λφκν πεξί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, χδξεπζεο θαη
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. ηελ πξάμε, κε ην λέν δηάηαγκα, ν Τπνπξγφο Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο, Γξ.
László Palkovics, ζα εγθξίλεη κηα ζεηξά απφ επελδπηηθέο ελέξγεηεο, φπσο εμαγνξέο απφ μέλνπο επελδπηέο,
απμήζεηο θεθαιαίσλ, ζπγρσλεχζεηο θαη δηαηξέζεηο επηρεηξήζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππφ πξνζηαζία ηνκέσλ.
Παξάιιεια, κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2020, νη πξνζηαηεπκέλνη ηνκείο επεθηείλνληαη ζηηο βηνκεραλίεο ρεκηθψλ,
ηειεπηθνηλσληψλ, θαηαζθεπήο νρεκάησλ, κεηαιινπξγίαο, νπηηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη παξαγσγήο ειεθηξηθψλ
πξντφλησλ. Δπίζεο, ε πξνζηαζία θαιχπηεη πιένλ ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο χδξεπζεο & απνρέηεπζεο, ηνλ ηνκέα
ελέξγεηαο, ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ηνλ αγξνηηθφ θιάδν, ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, ηηο βηνκεραλίεο
παξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ, ηε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ην ζχζηεκα πγείαο, ην ζχλνιν ηνπ
ζπζηήκαηνο θαηαβνιήο κηζζψλ, ηηο κεηαθνξέο θαη ηνλ ηνπξηζκφ.
 πκκεηνρή Οπγγαξίαο ζην Δπελδπηηθφ Σακείν ηεο Πξσηνβνπιίαο Σξηψλ Θαιαζζψλ
χκθσλα κε πξφζθαηε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο, ε Οπγγαξία ζα ζπκκεηάζρεη ζην Δπελδπηηθφ Σακείν
(Investment Fund) ηεο Πξσηνβνπιίαο ησλ Σξηψλ Θαιαζζψλ (Three Seas Initiative –TSI), ζπλεηζθέξνληαο
ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €20 εθ. Η εκπιεθφκελε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θξαηηθή Σξάπεδα ΔηζαγσγψλΔμαγσγψλ ηεο Οπγγαξίαο (Exim Bank), ζθνπεχεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο, πξηλ ηε
δηεμαγσγή ηεο Τπνπξγηθήο χζθεςεο TSI ηνπ Ινπλίνπ. Αλαθέξνπκε φηη θαη ε θπβέξλεζε ηεο Δζζνλίαο, ηνλ
Απξίιην η.έ., είρε επηβεβαηψζεη ηελ απφθαζή ηεο λα εληαρζεί ζην Δπελδπηηθφ Σακείν (ζπλεηζθέξνληαο €20
εθ.). Πξνο ην παξφλ, θ-κ ηνπ Σακείνπ είλαη ε Ρνπκαλία θαη ε Πνισλία πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζπλνιηθά
€500 εθ. Η Οπγγαξία είλαη ελεξγφ κέινο ηεο Πξσηνβνπιίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ πινπνίεζε θνηλψλ
επελδπηηθψλ έξγσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ ζπλδεζηκφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ
ρσξψλ ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο, ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο.
Δληνχηνηο, αλ θαη ππνζηεξηθηήο ηεο Πξσηνβνπιίαο, ε Οπγγαξία δείρλεη επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηελ
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πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ & Δκπνξίνπ, Peter Sijjarto, έρεη δειψζεη,
ραξαθηεξηζηηθά: «this cooperation will primarily only be effective if the nice words are followed by deeds».
Πάλησο, ε Οπγγαξία επηζπκψληαο λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ Πξσηνβνπιία, έρεη
πξνηείλεη ηελ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Βνπδαπέζηε, Γξαθείνπ Μφληκεο Γηεζλνχο Γξακκαηείαο
TSI. χκθσλα κε ηελ νπγγξηθή πξφηαζε, ε ίδξπζε Γηεζλνχο Γξακκαηείαο ζα εληζρχζεη ηε δηεζλή
παξνπζία θαη δπλαηφηεηεο ηεο Πξσηνβνπιίαο θαη ζα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θ-κ.
ΙΙΙ
Γιεθνείρ Δκθέζειρ
Δμαηηίαο ηεο ιήςεο πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ
COVID-19, καηαηώζεθαλ όιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην Α΄ εμάκελν 2020 Γηεζλείο
Δθζέζεηο ζηελ Οπγγαξία. Ο επίζεκνο εθζεζηαθφο θνξέαο ηεο Οπγγαξίαο «HUNGEXPO
Zrt» (www.hungexpo.hu), αλαθνίλσζε ην νέο πξφγξακκα Δθζέζεσλ γηα ην B΄ εξάμηνο
2020, ην νπνίν έρεη σο αθνινχζσο:

 ΑUTOMOBILE AND TUNING SHOW : Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε Απηνθηλήηνπ θαη εμαξηεκάησλ
ηεο βηνκεραλίαο απηνθηλήηνπ (25-27 επηεκβξίνπ 2020)
Γιοπγανωηέρ: EXPERT EVENTS KFT.
Γιεύθςνζη: 2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/C
Tηλ.: (+36) 20 9576829
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: www.amts.hu
 CONSTRUMA: Γηεζλήο Έθζεζε Καηαζθεπψλ θαη Γνκηθψλ Τιηθψλ (7-11 Οθησβξίνπ 2020).
Η έθζεζε απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ.
Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd.
Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 2636000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail: construma@hungexpo.hu
Γιεςθςνηήρ Δκθέζεωρ: θ. Gergő Baranyai, ηει.: +36 1 2636104
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ : https://construma.hu/
 HOME Design: Έθζεζε Δζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο / Δπίπισλ θ.ά. (7-11 Οθησβξίνπ 2020)
Η έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ «Construma» θαη απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο
αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ.
Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd.
Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail: otthondesign@hungexpo.hu
Γιεςθύνηπια Δκθέζεωρ: Κα Angéla KATONA, ηει.: +36 1 2636075
E-mail: katona.angela@hungexpo.hu
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: http://otthon-design.hu
 BUDAPEST CLEANING SHOW: Έθζεζε πζηεκάησλ Καζαξηζκνχ (14-15 Οθησβξίνπ 2020) - Η
έθζεζε απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο
Γιοπγανωηέρ: Hungarian Cleaning - Σechnology Association (MATISZ)
Γιεύθςνζη: H-1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.
Tηλ.: (36 70 4898516), E-mail: info@matisz.hu
Τπεύθςνη Δκθέζεωρ: Κα Judit KISS, , ηηλ.: +36 20 4241343
E-mail: kiss.judit@matisz.org
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: https://budapestcleaningshow.hu/
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 Beauty & Style - International Beauty Industry, (16-18 Οθησβξίνπ 2020)
Γηεζλήο Έθζεζε Οκνξθηάο. Καιιπληηθά, Κνκκσηηθή θαη Πεξηπνίεζε Νπρηψλ. Νέα πξντφληα, λέεο
ηάζεηο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζα δηνξγαλσζνχλ επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα θαη επηδείμεηο.
Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd.
Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail: beautyandstyle@hungexpo.hu
Γιεςθύνηπια Δκθέζεωρ: Κα Klára Tihanyi, ηει.: +36 1 2636032, +36 30 2503677
E-mail: tihanyi.klara@hungexpo.hu
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://beautyandstyle.hu/en
 HUNGAROMED: Γιεθνήρ Έκθεζη Ιαηπικών ςπηπεζιών - ςνέδπια, (16-18 Οθησβξίνπ 2020)
Έθζεζε απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηίεο. θνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ γηα
πξντφληα, ππεξεζίεο, εηαηξείεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη επελδπηέο.
Παξνπζίαζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηάζεσλ ζηελ αγνξά.
Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd.
Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail: hungaromedica@hungexpo.hu
Γιεςθςνηήρ Δκθέζεωρ: θ. Csaba VÖRÖS, ηει.: +36 1 2636017
E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: http://hungaromed.hu/en
 HEALTH Exhibition : Έκθεζη Yγείαρ, (16-18 Οθησβξίνπ 2020)
Έθζεζε γηα επαγγεικαηίεο θαη επξχ θνηλφ. θνπφο ηεο έθζεζεο είλαη ε γλσξηκία ηνπ θνηλνχ ζηνλ
πγηεηλφ ηξφπν δσήο, πξνζηαζία αηνκηθήο πγείαο (πξνθπιάμεηο θ.ά)
Γιοπγανωηέρ: Miracoloso Event Kft.
Τπεύθςνορ Δκθέζεωρ: Κα Lilla LENTE ηηλ.: +36 30 8200501
E-mail: lilla.lente@miracolosoevent.hu
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: http://hungaromed.hu
 AUTOMOTIVE HUNGARY: Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε γηα πξνκεζεπηέο ηεο βηνκεραλίαο
απηνθηλήησλ (19-22 Οθησβξίνπ 2020)
Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd.
Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 2636000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail: automotivexpo@hungexpo.hu
Γιεςθςνηήρ Δκθέζεωρ: θ Gergő Baranyai, ηει.: +36 1 2636104
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: http://automotivexpo.hu/en
 INDUSTRY DAYS Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ (19-22
Οθησβξίνπ 2020)
Η έθζεζε απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο.
Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd.
Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10.
Tηλ.: (+36 1) 2636000, Fax: (+36 1) 2636098,
Δ-mail : iparnapjai@hungexpo.hu, machtech@hungexpo.hu
Γιεςθςνηήρ Δκθέζεωρ: θ. Csaba VÖRÖS, ηει.: +36 1 2636017
E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: https://iparnapjai.hu/en
Για ηοςρ ππώηοςρ δύο μήνερ ηος 2021, ππογπαμμαηίζονηαι οι παπακάηω Γιεθνείρ Δκθέζειρ:
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AGROmashEXPO - www.agromashexpo.hu (27-30 Ιαλνπαξίνπ 2021). Η κεγαιχηεξε έθζεζε
αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα, εξγαιεία, απηνκαηηζκνί, ιηπάζκαηα, αγξν-ρεκηθά, εληνκνθηφλα,
παξαζηηνθηφλα, ζπφξνη ζπνξάο, θιπ) ζηελ Οπγγαξία.



FEHOVA – www.fehova.hu (11-14 Φεβξνπαξίνπ 2021). Γηεζλήο Έθζεζε Αιηείαο, Θήξαο θαη
Όπισλ, ε ζεκαληηθφηεξε ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε.



TRAVEL-UTAZAS – www.utazas.hungexpo.hu (25-28 Φεβξνπαξίνπ 2021). Γηεζλήο Έθζεζε
Σνπξηζκνχ, ε ζεκαληηθφηεξε ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε. Παξάιιεια κε ηελ Έθζεζε
Σνπξηζκνχ θαη ζηνλ ίδην ρψξν, δηνξγαλψλεηαη επίζεο ην Ναπηηθφ αιφλη Βνπδαπέζηεο (θάθε
αλαςπρήο θ.ά) BOAT SHOW – www.boatshow.hu .
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