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600 milliárd forintot fordítanak a turizmus
újraindítására - jelentette be Palkovics
László
Nyugat.hu - 2020-04-07 11:27:21
Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délben jelentette be a gazdaságvédelmi akciótervet, amiről nagy
vonalakban beszélt.
A konkrét lépéseket öt pontban foglalta össze:
A munkahelyek megőrzése
Ott, ahol a munkavállalók csökkentett munkaidőben dolgoznak, az állam átvállalja a munkabérek
egy részét.
Munkahelyteremtés
450 milliárd forintot fordítanak munkahelyteremtésre
Újraindítás
Azok a területek kapnak támogatást, amelyeket a legjobban érintett a járvány miatti visszaesés.
Kedvezményes hitelek
2000 milliárd forintos kerettel indítanak kedvezményes hitelkonstrukciót vállalatok számára.
Nyugdíjasvédelem
Négy lépésben visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, 2021 februárjában plusz egy heti nyugdíjat utalnak,
utána 2022-ben, 2023-ban 2024-ben szintén plusz egy-egy hetit.

Palkovics László miniszter kedden délben számolt be a részletekről:
Új költségvetést készítenek, a hiányt 2,7 százalékra emelik, nem kérnek külső segítséget
Ha van munka, akkor minden van, nem a segélyben, hanem a támogatásokban bíznak
Ha megvédik a munkahelyeket, akkor megvédik a gazdaságot is
Állami támogatás a rövidített munkaidőt alkalmazó cégeknél, a munkabérek 70 százalékát átvállalja
az állam
A kutatás-fejlesztésben dolgozóknak 40 százalékos bérkiegészítést fizetnek
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Beindítottak egy vállalkozói portát, ahol azonnal tehetnek fel kérdéseseket
A szolidaritási adót két százalékkal csökkentik július 1-től, ezt korábban is tervezték
Felgyorsítják az áfa-visszaigényléseket
Fizetési könnyítéseket vezetnek be
A betegszabadságot elektronikus formában is lehet igazolni
A fizetés nélküli szabadságon lévők biztosítási jogviszonya nem szűnik meg
Azonnali online képzéseket indítanak a munka nélkül maradtaknak
A képzéseknél a tandíj 95 százalékát az állam átvállalja, kamatmentes felnőtt diákhitelt vezetnek be
A most végzett 75 ezer egyetemistánál eltekintenek a nyelvvizsga-követelményektől, ők megkapják
a diplomájukat
Kiemelten támogatják a turizmust, kreatív ipart, élelmiszeripart, stb. Adócsökkentéssel, kedvező
hitelekkel, tőketámogatásokkal
A turizmus teljesen megszűnt a járvány miatt, ezért fejlesztési és felújítási hitelprogramokat
indítanak, s több támogatásról is döntöttek, összesen 600 milliárd értékben
Az egészségipart is nagyobb mértékben támogatják. A jelenleg futó kutatásokat, és a kiváló munkát
végző egyetemi kutatásokat
Megvédik a magyar vállalatokat, hogy továbbra is magyar kézben maradjanak
2000 milliárd értékben kedvező hitelprogramokat indítanak vállalkozásoknak
Új támogatási alapokat hoznak létre
2021-től négy éven át februárban egy-egy heti plusz nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok
A családi pótlékot a veszélyhelyzet utolsó hónapjának végéig meghosszabbítják
A kormány a GBP 18-20 százalékával egyenértékű összeget költ az akciótervre, hogy a munkaalapú
gazdaságot megőrizhessék - mondta végül Palkovics László.
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