Gazdaságvédelmi intézkedések a koronavírus
hatásainak mérséklésére a HEPA partnerirodák által
lefedett országokban
A koronavírus megjelenését követően jelent meg az OECD vonatkozó jelentése, amely
három fő csoportba gyűjtötte össze a szükséges kormányzati intézkedéseket a vírus
gazdasági hatásainak enyhítésére és kezelésére. Az eddigi tapasztalatok alapján az egyes
kormányzatok a lehetőségeikhez és képességeikhez mérten a meghatározott
intézkedéscsoportok mentén próbálják meg a kibontakozó gazdasági válságot enyhíteni és
kezelni.
1. Lakosság
 Növelni az elérhető erőforrásokat az egészségügyi szektor részére
 Átmeneti jelleggel, készpénz juttatásokkal kisegíteni a bajba jutott
háztartásokat
 Bővíteni a rövidtávú és rugalmas munkavégzési lehetőségeket
2. Vállalkozások
 Csökkenteni a vírus által legjobban érintett szektorok esetében a késedelmi
díjakat, kamatokat
 Növelni a cégek számára elérhető likviditási- és hitelkereteket
 Csökkenteni a cégek közszféra irányába fennálló hátralékait
3. Makrogazdasági politika
 Növelni a bankok likviditását
 Összhangba hozni a monetáris politikát az extrém helyzet adta kihívásokkal
 Támogatni a gazdaságot automatikusan stabilizáló erőket és növelni a
kormányzati beruházásokat

Országonkénti gazdasági és kereskedelmi intézkedések
Balkán
TÖRÖKORSZÁG



ÁFA és TB járulék befizetésének halasztás 6 hónapra a koronavírus által legjobban érintett
ipari szektorok részére (pl.: kereskedelem, vas és fémipar, autóipar, logisztika, textilipar).
Az ÁFA mértékének csökkentése 18%-ról 1%-ra a következő 3 hónapra a belföldi és
külföldi légi szállításra és nemzetközi repülőjáratokra vonatkozóan.








A kis- és középvállalatok tehermentesítése érdekében június 30-ig felfüggesztik az állami
hitelek visszafizetési kötelezettségét a KKV-k számára.
A nehézségekkel küzdő vállalkozások részére a hitel kamatok fizetésének felfüggesztése
3 hónapra.
A KKV-k részére fenntartott központi hitelgaranciakeret kétszeresére emelése és KKV
preferencia lista felállítása a forrásokhoz való hozzájutás során.
Állami támogatás a vállalkozások részére a rövidebb munkaidőre való átálláshoz a
munkabérek túlzott csökkenésének elkerülése érdekében, továbbá támogatás nyújtása
azon vállalkozásoknak, amelyek felfüggesztik tevékenységüket.
Export listák felállítása fontos cikkekre (pl.: etil alkohol, kölnivíz, fertőtlenítő folyadék),
továbbá az etil alkohol és gyógyszerek import vámjának eltörlése.

Új intézkedések:











Az orvostechnikai eszközök és a kellékek behozatalára és kivitelére a kereskedőknek az
Egészségügyi Minisztérium által üzemeltetett e-kormányzati platformon kell
jelentkezniük, amelyen az alkalmazás online értékeli, ill. jóváhagyja az orvosi eszközök
beszerzését.
Az export-import tevékenységet folytató vállalatok számára lehetővé teszik a TRY alapú
exportot és a deviza hasznú szolgáltatási visszleszámítolási hitelek igénybevételét. A
konszolidációs folyamatra elkülönítettek egy 60 Mrd TRY (kb. 910 millió USD) összértékű
keretet. Az állami és magán bankok a hitelkeret 70%-át KKV-knak fogják biztosítani.
Egyes török bankok bejelentették, hogy a KKV és mikro-vállalati szektor támogatása
érdekében a digitális banki tranzakciók április 30-ig díjmentesen lesznek igénybe
vehetők.
A Török KKV Fejlesztési Szervezet (KOSGEB) üzletfejlesztési hitel konstrukcióit 3
hónappal meghosszabbították.
A kialakult közúti fuvarozást akadályozó helyzetre vonatkozóan, a török-bolgár határon
lévő kapikulei vámot érintő intézkedések keretében a török sofőrök és pótkocsik cseréje
megvalósulhat, ezzel áthidalva a sofőrökre vonatkozó 14 napos karantén időszakot.
Ugyanez a lehetőség biztosított a külföldi sofőrök és szállítmányozók részére is. Az
eljárásnak köszönhetően napi 1 138 (többnyire török) kamion tud áthaladni a vámon.
A vasúti fuvarozás Kapikuléból az EU irányába jelenleg egy évi 35 800 vagonos kapacitású
vonalon valósul meg, a kapacitást rövid időn belül lehetséges 50 000 vagonra bővíteni. A
Törökországot Bulgáriával összekötő cerezköyi vasúti vonalon a járatok számát 2-re
növelték.
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A Szerb Nemzeti Bank 2020. március 18-án hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be. A
fizetési kötelezettségek behajtását minimum kilencven napig, vagy a rendkívüli helyzet
visszavonásáig felfüggesztik. A pénzügyi kötelezettségek megfizetésének halasztása, az
adósoknak nem kell a hiteleik és a lízing szerződéseik után fizetni a kötelezettségeiket.
A rendkívüli helyzet ideje alatt a bankok nem számolhatnak fel késedelmi kamatot, nem
indíthatnak végrehajtási eljárást vagy egyéb jogi eljárást a tartozás behajtása érdekében.
A koronavírus elleni védekezés céljából 94 millió EUR kerül átcsoportosításra Szerbia
számára a fel nem használt IPA forrásokból, amiből 19 milliót a vírus elleni védekezésre,
a fennmaradt összeget pedig a gazdaság megsegítésére szánják.
A Vajdasági Tartományi Kormány 111 millió RSD-vel (kb. 1,03 millió USD) támogatja a
tartomány kevésbé fejlett helyi önkormányzatait.
Áruforgalmi korlátozás az alapvető élelmiszerek (pl.: liszt, só, olaj, cukor, stb.) kivitelére.
A kormány külön gazdasági csoportot hoz létre, amely megvizsgálja, hogy mely termékek
exportálhatók és importálhatók. Szerbia engedélyezni fogja a liszt kivitelét BoszniaHercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia irányába, továbbá a Koszovó
északi területén élő szerbek számára.
Az EU-t és a Nyugat-Balkán hat országát tömörítő Közlekedési Közösség (Transport
Community) és a CEFTA Titkársága javaslatot tett úgynevezett „zöld folyosók”
létrehozására a Nyugat-Balkán országaiban, amelyen keresztül biztosítható lenne az
alapvető élelmiszerek és gyógyszerek akadálytalan szállítása.

Új intézkedések:


A szerb kormány egy négy pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el 2020. március 31én, több mint ötmilliárd euró összértékben, a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére.
o Az első intézkedés nagyrészt az adótartozások megfizettetésének halasztását,
majd azok részletekben történő visszafizetését feltételezi, legkorábban 2021
elejétől. A jövedelemadók és járulékok megfizettetését elhalasztják a likviditás
biztosítása, a gazdasági tevékenység és a foglalkoztatás fenntartása érdekében. A
második negyedévre vonatkozó nyereségadó előlegének megfizettetését szintén
elhalasztják.
o A második intézkedéscsomag a vállalkozásoknak nyújtott közvetlen kifizetésekre, a
vállalkozók, a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújtott minimálbértámogatás kifizetésére vonatkozik. Csak azok számíthatnak a második
intézkedéscsomagban foglalt támogatásra, akik a rendkívüli állapot bevezetését
követően nem bocsájtották el dolgozóik több mint tíz százalékát.

A harmadik intézkedéscsomag célja a gazdasági egységek likviditásának
megőrzése a Covid-19 vírusjárvány által okozott vészhelyzet ideje alatt és azt
követően várható gazdasági válsághelyzetekben.
Az EU-tól 15 millió EUR válik elérhetővé sürgős lakossági és egyéb szükségletek
beszerzésére.
o



GÖRÖGORSZÁG
Új intézkedések:


A március végéig esedékes ÁFA-befizetések és adósságtörlesztés 4 hónapos
felfüggesztése mindazon ágazatokhoz tartozó vállalkozások esetében, amelyeket a
kormány intézkedéseinek megfelelően több, mint 10 napra be kellett zárni.



Közel 200.000 vállalkozás, amely hozzávetőleg 600.000 embert foglalkoztat, 2020. július
31-ig mentesül az adó-, és a társadalombiztosítási járulék fizetése alól. Azok a
munkavállalók, akiknek munkahelyét átmenetileg felfüggesztették, 800 euróban
részesülnek áprilisban. A görög állam teljes mértékben fedezi e munkavállalók
valamennyi társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségügyi ellátását, valamint a
nominális béren alapuló társadalombiztosítási járulékait.



A vállalkozások a finanszírozásuk biztosítására 1 milliárd EUR összértékben visszafizethető
előleget vehetnek fel a forgalom csökkenésének kezelésére, valamint a bérek és a
vállalkozás egyéb költségeinek fedezésére.



Az általános higiéniai és védőeszközök, maszkok, kesztyűk, fertőtlenítő szerek, törlők,
szappanok ÁFA kulcsát az év végéig 24%-ról 6%-ra csökkentik.



A bezárni kényszerült vállalkozásoknak március és április hónapban a telephely bérleti
díjának csupán 60%-át kell megfizetniük. Ugyanez vonatkozik a munkavállalók
lakásbérleti díjára is első ingatlan esetében. Egyidejűleg az adófizetési kötelezettségeket
és a részletfizetéseket 4 hónapra felfüggesztik.



Az Adóhivatal (AADE) azonnal kifizeti az összes állami hátralékot a vállalkozások és a
magánszemélyek számára.
Garanciamechanizmus létrehozása legfeljebb maximum 3 milliárd EUR összegben üzleti
tőkehitelekhez és legfeljebb 500 millió EUR összegig befektetési hitelekhez.
Kamattámogatások üzleti kölcsönökre 3 hónapra azokban a gazdasági ágazatokban,
amelyeket a koronavírus közvetlenül érint.
15 millió EUR összegű kiegészítő pénzügyi támogatás az önkormányzatok számára az
egyedi védelmi intézkedések biztosításához (közvetlenül irányíthatják a koronavíruskezeléssel kapcsolatos ellátások beszerzését).
Üzleti vállalkozások adósságfizetési kötelezettségének felfüggesztése 2020
szeptemberig.







MONTENEGRÓ




Az állami tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjának fizetése 90 nappal elhalasztható.
Adófizetés halasztási lehetőség legfeljebb 3 millió EUR összeghatárig.
A kormány ezenkívül 1 milliárd EUR-t különített el a legsérülékenyebb szektorok
támogatására.

Új intézkedések:






90 napos türelmi időt vezetnek be a hiteltörlesztésekre, mind a cégeknek, mind a
magánszemélyeknek.
A jövedelemadók és járulékok, valamint az ütemezési törvény szerinti kötelezettségek
fizetésének elhalasztása.
Új IRF hitelkeret létrehozása, amelynek célja a vállalkozók, mikro-, kis-, közép- és
nagyvállalatok likviditásának javítása felhasználónként legfeljebb 3 millió EUR összegig,
egyszerűsített eljárás keretében, ingyen és 1,5%-os kamatláb mellett. Az előirányzat
alapvetően a gyógyszerek, orvosi berendezések és járművek beszerzésével foglalkozó
vállalatok likviditásának fedezésére szolgál, továbbá az idegenforgalmi és vendéglátás,
illetve az élelmiszer-előállítási és –feldolgozási szektor vehet részt benne.
További előzetes kifizetések a már elindult beruházási projektek számára az előleget
meghaladó bankgarancia nyújtásával. Az intézkedés biztosítja a vállalkozások likviditását
és a beruházások folytatását. A beruházáshoz kapcsolódó építési munkák addig
folytathatók, ameddig nem veszélyeztetik a lakosság, illetve a munkások egészségét.

Kelet-Ázsia
KÍNA








A vállalkozások szakmai és pénzügyi támogatása a stabil termelés és működés
elősegítésében, valamint a rugalmas foglalkoztatáspolitikák bevezetésében és
végrehajtásában.
Online kölcsön ügyintézés új hitelekre és hitelmegújításra, továbbá a fogyasztói és a
közép- és hosszú távú hitelkamatlábak csökkentése.
A társadalombiztosítási díjak kifizetésének halasztása, ill. a halasztott fizetési határidő
miatti késedelmi díjtól való eltekintés.
Bérleti díjak csökkentése a nagy kereskedelmi épületekben és a bevásárlóközpontokban
a mikro-, kis-, közepes vállalkozások számára, ill. a kedvezményes bérleti díjakhoz a
bérbeadók támogatást nyújthat.
Online szakmai képzések támogatása, amelynek keretében a vállalkozások a munkatársak
képzési díjai után 95%-os térítést kapnak. Az e-kereskedelemben résztvevő vállalkozások
is részt vehetnek a támogatási politika végrehajtásában.










Kiemelt adókedvezmények és pénzügyi támogatások az egészségügyi tudományos
kutatás területén működő vállalkozások részére a tudományos kutatás felgyorsítása
érdekében. Teljes körű és soron kívüli adókedvezményeket biztosítanak a feltételeknek
megfelelő, belföldön előállított berendezésekre, eljárásokra, gyógyszerekre, valamint a
vakcinák előállításával, azok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó intézmények részére.
Az önkormányzati garanciavállalások növelése az eredeti kezességvállalási arányokhoz
képest.
Vállalati refinanszírozási költségek és a kapcsolatos szolgáltatási díjak csökkentése a
2020-as évre.
A pénzügyi alapok kifizetéseinek felgyorsítása a jóváhagyott projektek esetében.
„Zöld projektmechanizmus” létrehozása tudományos és technológiai projektekhez, amely
keretében a vállalkozások és a kapcsolódó orvosi és egészségügyi intézmények a
járványhelyzetek megelőzésére, gyógyszerek kutatására, ill. tudományos és technológiai
szabadalmak benyújtására kapnak pénzügyi támogatást.
Kínai pénzügyi intézmények intézkedései
o A válság sújtotta iparágak részére kedvezményes hitelek és kamatcsökkentés.
o A nehézségekkel küzdő vállalkozások részére a hitel visszafizetési rendszer és a
kamatfizetési ciklus átalakítása, a visszafizetési határidők meghosszabbításával, a
kölcsönök megújítása nélkül.
o A KKV szektor és egyéni vállalkozók részére a kihelyezett hitelek kamatlábának
csökkentése.

Új intézkedések:


A külkereskedelmi támogatási rendszer erősítése, valamint a China Council for the
Promotion of International Trade (CCPIT) által elismert nemzetközi kereskedelmi
szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítése a vállalkozások részére.
o A közelmúltban a CCPIT elérhetővé tette a „Külső országokba és régiókba
befektető vállalkozások üzleti környezeti útmutatójának” második, bővített
kiadását. Ebben útmutatást nyújt azon KKV-k számára, amelyek
exporttevékenységet kívánnak folytatni elsődlegesen Japánban, Dél-Koreában,
Mianmarban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Mexikóban. Az útmutató
célja, hogy segítse a vállalkozásoknak megérteni az érintett országok üzleti
környezetét, megkönnyítse a vállalkozások export folyamatait, valamint, hogy
elősegítse a külföldi befektetési együttműködések magas színvonalú
továbbfejlesztését.

JAPÁN






Az üzleti tevékenységek élénkítésére és a foglalkoztatás csökkenésének ellensúlyozására
a japán kormány 119,2 milliárd JPY-t (kb. 1,1 milliárd USD) fordított, amely a foglalkoztatási
kiigazításra vonatkozó támogatási intézkedéseket, számos a vállalkozási szektort érintő
pénzügyi intézkedést és a turizmus ágazat stabilizációját foglalta magában.
A kormány a pénzügyi intézkedésekre 1,6 billió JPY-t (kb. 16 milliárd USD) fordított, amely
az alábbi főbb irányokat foglalta magában:
o Biztonsági hitel és garancia
o Rendkívüli kölcsön az új koronavírus fertőző betegséggel összefüggésben
o Hitelek támogatása a vállalatoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak
o Hitel támogatás a kiskereskedelmi, a lakossági ellátásban résztvevő üzletláncok
számára
Az áruforgalom nincs korlátozva, a beutazó személyforgalom viszont meghatározott
helyekről korlátozott.

DÉL-KOREA











A kormány meghirdetett egy kiskereskedői és kis- és középvállalkozások támogató
csomagot 2,4 ezermilliárd won (kb. 2 milliárd USD) értékben, amely pénzügyi segítséget
nyújt a vállalkozások és kiskereskedelmi egységek működésének fenntartásához kölcsönök
és garanciák formájában.
A kormányzat további 50 ezermilliárd won (kb. 40 milliárd USD) összértékű pénzügyi
csomagot állított össze a vírus sújtotta kisvállalkozások számára, amely keretében a
kisvállalkozások 1,5%-os kamatra vehetnek fel hitelt bármely koreai pénzügyi
intézménytől, illetve speciális áthidaló hiteleket kaphatnak, továbbá felgyorsították a
megítélt hitelek kiutalását.
A fogyasztás támogatása 2,4 ezermilliárd won (kb. 2 milliárd USD) értékben (pl.: vásárlási
kuponok adása vagy kedvezmények biztosítása magas energiahatékonyságú készülékek
vásárlásához).
Álláskeresők támogatása 630 milliárd won (kb. 0,5 milliárd USD) értékben beleértve a
bértámogatást is.
A vírus által érintett helyi gazdaságok támogatása érdekében a kormány 800 milliárd won
(kb. 0,65 milliárd USD) értékben pénzügyi támogatást nyújt a helyi ipar, a helyi gazdaságok
és önkormányzatok működőképességének megőrzéséhez.
Várhatóan bejelentésre fog kerülni egy 10 ezermilliárd won (kb. 8 milliárd USD) értékű
csomag a kötvénypiacok stabilizálására.

Délkelet-Ázsia
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Minden munkavállaló készpénztámogatást kap, a 2019 októbere és decembere közötti
bérének 8%-át. A Wage Credit Scheme (az alacsony fizetések emelését az állam és
munkáltató közösen finanszírozza) kiterjesztése, amely keretében az állami finanszírozási
részarányt 15%-ról 20%-ra emelték.
A társasági adó maximum 25%-át visszaigényelhetik a cégek, az összeg maximálva van.
Az igénybe vehető kedvezményes forgóeszköz-hitelek szabályozásának hatályát
kiterjesztették még egy évre minden szektorra, maximált plafonösszeggel.
Szektor-specifikus programok meghirdetése elsősorban a turisztikai szektor és a
kiskereskedelem részére. Munkahely teremtési és -megtartási és marketing támogatást
lehet igényelni. Tervezett továbbá a turisztikai szektor számára áthidaló hitelkonstrukciók
kidolgozása.
Ingatlanadó kedvezmények (csökkentés, elengedés) cégek számára.
Bérleti díj elengedése a kormányzati tulajdonban lévő üzleti célú ingatlanok esetében.
Vízi- és légikikötői díjak 50%-os csökkentése a logisztikai szektor veszteségeinek
mérséklése érdekében.
Új nemzetközi kereskedelmi korlátozást nem vezettek be a meglévőkön kívül.

Új intézkedések:


A legutoljára bejelentett élénkítő csomag értéke 55 milliárd SGD (kb. 38,5 milliárd USD),
ami a GDP 11%-ának felel meg, ennek a legfőbb gazdasági célcsoportjai:
o Munkavállalók:
 15,1 milliárd SGD (kb. 11 milliárd USD) összértékű a csomag,
 a munkabérek 25-75%-át az állam és a munkaadó közösen finanszírozza,
 10 000 munkahelyet és 2 200 virtuális munkahelyet hoznak létre a JobUnited
projekt alatt.
o Kis- és közepes vállalkozások:
 16,2 milliárd SGD (kb. 11,32 milliárd USD) összértékű a csomag,
 3 hónapig az önfoglalkoztató személyeknek nem kell jövedelemadót fizetni,
 nem kell ingaltanadót fizetnie az érintett szektoroknak (pl. turizmus),
 20 milliárd SGD-s hitelkeret (kb. 14 milliárd USD) +10 milliárd SGD (kb. 7 milliárd
USD) kereskedelmi ügyletek finanszírozására felhasználható hitelkeret,
 még 5 milliárd SGD (kb. 3,5 milliárd USD) hitelkeret más meglévő hitelek
kiváltására.
o Turizmus és légiközlekedési szektor:
 400+90 millió SGD (kb. 342 millió USD) támogatás a munkahelyek megőrzésére,

 95 millió SGD (kb. 66 millió USD) a taxi és más közösségi személyszállítási
szolgáltatások fenntartására.

INDONÉZIA







Gazdaságélénkítő csomag 8,1 milliárd USD értékben.
Társasági adó könnyítés 30%-kal, 1,4 milliárd USD értékben tizenkilenc kiválasztott
iparágban, elsősorban a gyártó tevékenységet folytató vállalkozások részére. Ugyanezen
kör számára az ÁFA-visszatérítést is megkönnyítik.
Kedvezményes kereskedelmi banki hitelek maximum kb. 60.000 USD értékben és
tartozások átütemezésének lehetősége a vállalkozások részére.
Jövedelemadó fizetési moratórium 6 hónapra az alacsony jövedelmű gyártó cégeknél
dolgozó munkavállalók részére.
Export- és import könnyítések összesen több mint 700 termékkörre (HS kód alapján).

Új intézkedések:




2020. március 18-tól június 30-ig ideiglenes exporttilalmat rendelt el a kormányzat a
fertőtlenítők, maszkok, maszk alapanyagok és orvosi védőeszközök, valamint a legalább 80
térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező nem denaturált etilalkohol, illetve
bármilyen alkoholtartalommal rendelkező etilalkohol és más denaturált szesz
vonatkozásában.
A kormányzat eltörölte az importvámot a fertőtlenítőszerek, gyorstesztek, orvosi
védőeszközök, infravörös lázmérők, maszkok és egyéb védőeszközök behozatala
esetében.

MALAJZIA





Az év végéig rövidtávú kedvezményes hiteleket vehetnek fel a kis- és közepes
vállalkozások. A kereskedelmi bankok 50 milliárd USD kerettel indítják el a programot.
A kormány KKV automatizálási és digitalizációs csomagot hirdetett meg a termelési
folyamatok automatizálására és a működés digitális átállására, ill. a termelékenység és
hatékonyság növelésére.
Új nemzetközi kereskedelmi korlátozást nem vezettek be a meglévőkön kívül.

Új intézkedések:


Rövidtávú hitel (special relief facility): 2 milliárd MYR (kb. 0,46 milliárd USD)
keretösszeggel, cégenként maximum 1 millió MYR (kb. 230 ezer USD) felvétele, hitel 5,5
éves lejárattal, fél év türelmi idővel és maximált (3,75%) kamattal. Március 6-tól az év
végéig vehetik fel a cégek, kizárólag kis- és közepes vállalkozások.






Agrofood hitelkonstrukció: az előzőhöz hasonló, de 8 éves visszafizetési idő, és maximum
5 millió MYR (kb. 1,15 millió USD).
KKV automatizálási és digitalizációs csomag: 300 millió MYR (kb. 69 millió USD)
keretösszeggel indul a KKV-k számára, a termelési folyamatok automatizálására és a
működés digitális átállására a termelékenység és hatékonyság növelése érdekében.
Maximum 3 milliós hitel, 10 éves időtartamra, 4%-ban maximált kamattal. A fenti pénzügyi
eszközöket a kereskedelmi, az iszlám bankok és állami fejlesztési intézmények is nyújtják,
valamint az imsme.com.my weboldalon keresztül is lehet igényelni.
Nem direkt állami források: a kereskedelmi bankok 200 milliárd MYR (kb. 46 milliárd USD)
keretet állítottak össze, amelyet a vállalkozásoknak és a háztartásoknak kívánnak
biztosítani 2020-ban.

VIETNÁM





Egyes adónemekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek elhalasztása 30,1 billió VND
értékben (kb. 1,3 milliárd USD), beleértve a földbérleti díjakat is, amely kedvezményt a
mikro- és kisvállalkozások kérelmezés esetén automatikusan megkapnák.
A jegybank csökkentette a rövid és középtávú kamatlábait.
A kormány arra utasította a bankokat, hogy csökkentsék a kamataikat és mondjanak le a
kölcsönökhöz kapcsolódó egyéb díjakról.

THAIFÖLD




Elfogadtak egy kb. 100 milliárd baht (kb. 3 milliárd USD) értékű gazdasági csomagot 2
hónapos időtartamra, amely elsődleges célja pénzügyi segítséget nyújtani a kis- és
középvállalkozások részére és ezen keresztül meggátolni, hogy az ő munkavállalóik további
hátrányt szenvedjenek. Főbb tartalmi elemei:
o A vállalkozások részére kedvezményes kölcsön biztosítása (2%-os kamatláb).
o Adósság moratórium, késleltetett adósság visszafizetés, nem teljesítő hitelek
átalakítása.
o A jegybank 0,01 %-os kamattal nyújt kölcsönt a kereskedelmi bankoknak, akik ezt
2%-ra emelhetik a hitelek folyósítása során.
o A jegybank kiadott egy memorandumot a kereskedelmi bankok felé, melyben a
hitelkártyákhoz tartozó 10%-os maximális kamatok 5%-ra történő mérséklését
kéri.
Thaiföld gyakorlatilag lezárta határait. Nem thai állampolgárok az alábbi feltételekkel
utazhatnak be Thaiföldre:
o 100.000, USD összegű biztosítás.

o Az indulást megelőzően maximum 72 órával kiállított igazolás, hogy a beutazó
nem fertőzött.

FÜLÖP-SZIGETEK



Jegybank 50 bázisponttal csökkentette az alapkamatot.
Az új koronavírus terjedésének megállítása érdekében a Fülöp-szigetek nem ad ki vízumot
külföldieknek.

KAMBODZSA, LAOSZ, MIANMAR


A beutazások korlátozása és tiltása, illetve karantén kötelezettség.

FÁK
OROSZORSZÁG












Az orosz hatóságok május 1-ig leállítják a vállalkozások tervezett helyszíni ellenőrzését.
Jövedelemkompenzáció azoknak az egyéni vállalkozóknak és önfoglalkoztatott
személyeknek, akik a koronavírus-járvány terjedése miatt karanténban tartózkodnak.
A kormányzat egyes veszélyeztetett szektorokra vonatkozóan (pl.: szállítmányozás,
fuvarozás, utazási irodák, légi társaságok, sportlétesítmények) kártérítést, illetve bevétel
kiesés kompenzációt helyezett kilátásba, továbbá a lízingtársaságok további tőkésítést
kapnak.
Negyedéves adófizetési haladék a KKV-k számára.
Pótlólagos pénzügyi források kiutalása az AO „Korporacija MSzP” (a Kis- és
Középvállalkozásokat Fejlesztő Szövetségi Vállalat Rt.) számára a KKV-k támogatására.
Az állami tulajdonrésszel rendelkező társaságoknál az osztalékfizetés 3-6 hónappal
későbbi időpontra való elhalasztása.
300 milliárd rubel (kb. 3,8 milliárd USD) összegű válságkezelési alap létrehozása (egyelőre
nem tették közzé, hogy mely területeken, milyen célokra használhatók fel az alap forrásai).
A vállalkozások naprakész tájékoztatása az intézkedésekről a Szövetségi Adóügyi
Szolgálat honlapján létesített adófizetői cégkapun keresztül.
Egyszerűsített vámeljárás alkalmazása az alapvető szükségleti cikkek határon való
beléptetésére vonatkozóan.
Gyógyszerek és gyógyászati termékek import vámilletékének nullára csökkentése,
ugyanakkor a gabonakivitel korlátozása.

Új intézkedések:


Egyszerűsített eljárás az importált mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó
iratok kiállítását illetően.

KAZAHSZTÁN









Kedvezményes hitelnyújtás vállalatoknak 1 trillió tenge (kb. 23 milliárd USD) értékben
6%-os kamatláb mellett, alapvetően a helyi gyártók részére az importfüggőség
csökkentése érdekében.
A középvállalkozások hatósági ellenőrzésének csökkentése, a kisvállalkozások
tekintetében moratóriumot léptettek életbe.
A kiemelten érintett szektorok számára adózási könnyítések: egy évre szólóan
mentesíteni fogják a szektorok szereplőit a vagyonadó megfizetése alól, egy negyedévre
nem kell késedelmi pótlékot fizetniük, és későbbi időpontra halasztják az adóbeszámolók
benyújtásának határidejét.
Az agrárszektor számára egyelőre ígéretként fogalmazódott meg, hogy a szarvasmarha és
csirke behozatalát mentesíteni fogják az ÁFA fizetési kötelezettség alól, továbbá 7 ezer
agráripari vállalkozást mentesíteni fognak a mezőgazdasági rendeltetésű földekre kivetett
adó alól, az egyéni vállalkozóknak pedig nem kell fizetniük jövedelemadót.
120 ezer új munkahelyet létesítése új infrastruktúra-projektek megvalósításával.

Új intézkedések:


A kormányzat 70 milliárd tengét (kb. 160 millió USD) különített el a költségvetésből és
juttatnak el a gazdáknak az Agrárhitel Társaság Rt.-n keresztül, hogy a tavaszi
földművelési munkákat időben elvégezzék. A végső hitelfelvevők hitelkamatja nem
haladhatja meg az 5%-ot.

GEORGIA/GRÚZIA



Eddig nem foganatosítottak vállalkozásokat támogató intézkedéseket.
Pénzügyi intézkedések kidolgozás alatt vannak, hitelt fognak kérni az IMF-től.

AZERBAJDZSÁN



Moratóriumot hirdettek a munkaszerződések felbontására.
A Gazdasági Minisztérium közzétette az alapvető gazdaságvédelmi dokumentumot,
amely a különféle gazdasági ágazatok, valamint a vállalkozások állami támogatására

vonatkozó programok fő irányelveit tartalmazza. Egy pénzügyi alapot is létrehoztak,
amelynek pontos felhasználása feltételei még nem ismertek. A fő irányvonalak:
o Pénzügyi támogatási program 304,6 ezer alkalmazott munkabérének kifizetésére a
koronavírus-járvány által érintett ágazatokban (munkahelyek fenntartása
érdekében),
o Pénzügyi támogatási program a világjárvány által érintett ágazatokban dolgozó 292
ezer egyéni (mikro-) vállalkozó számára (munkahelyek fenntartása érdekében),
o Adókedvezmények, juttatások és szabadságok programja a járvány által érintett
területeken tevékeny vállalkozók számára,
o Hitel- és biztosítás-támogatási program a járvány által érintett ágazatokban
tevékeny üzleti vállalkozások számára, az újonnan nyújtott banki hitelekre
vonatkozóan (1 milliárd manat összegben).

FEHÉROROSZORSZÁG


A vállalkozások támogatására kiterjedő intézkedések jelenleg kivizsgálás alatt vannak. A
vállalatok üzemelnek. A kormányzat egyelőre nem hozott támogató intézkedéseket.

