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A hírlevél tartalmából 

 
Egyeztetés a csúcs után – a költségvetés elfogadásának menetrendjéről és a 
munkamódszerekről. 
 
Keménykedik a parlament – módosításokat kérnek a képviselők, különben nem 

szavazzák meg a hét éves költségvetést.  
 
Brexit bajok – újabb eredménytelen tárgyalási forduló, kevés az esély a 
megállapodásra.  
 
Öt céggel is tárgyal Brüsszel – a tét: többszáz milliónyi vakcina a Covid19 ellen, 

azonnal, ha elkészül.   
 
Német zöld kötvények – az év végéig 11 milliárd eurónyi kerülhet piacra, hogy segítse 
a német gazdaság átállását.  
 
Épül a világ „legnagyobb kirakósa” – öt éven át rakják össze Dél-Franciaországban 

35 ország szakértői az ITER fúziós naperőművet.. 
 
FÓKUSZBAN EURÓPA: Hol a határ? - Mekkora gazdasági visszaesést hozott az 
Unióban a Covid19 járvány?  
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  Hol a határ? – Mekkora gazdasági visszaesést okozott a Covid19 
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Egyeztetés a csúcs után 
 

Az Európai Unió számára a legfőbb prioritás, hogy a minden érintett 
szempontjából kedvező megállapodás jöjjön létre az Unió 2021-2027 
közötti hét éves költségvetéséről és a 750 milliárd eurós „Helyreállítási 
Eszközről” - ezt hangoztatta július végén kiadott közös nyilatkozatában 
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság, valamint David Sassoli, az 
Európai Unió Parlamentjének elnöke, illetve Angela Merkel kancellár 
az Európai Tanács német elnökségét képviselve. A három vezető 
videokonferencián tárgyalt a hosszú távú uniós költségvetés és a 
koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatását 
ellensúlyozó 750 milliárd eurós helyreállítási csomagról, hogy 
előkészítsék az intézményközi tárgyalásokat. A vezetők megállapodtak 
a munkamódszerekben és a menetrendben annak érdekében, hogy a 
helyreállítási csomag már jövő év január elsejétől rendelkezésre álljon 
a tagállamok számára. A politikusok abban is megegyeztek, hogy az 
Európai Parlament a "lehető leggyorsabban" szavaz a saját források 
rendszeréről szóló határozatról. A tagállamoknak ugyanis ezt 
alkotmányos eljárásaiknak megfelelően törvénybe is kell iktatniuk. A 
többéves pénzügyi keretben szereplő ágazati programokról folytatott 
tárgyalásokat szintén az év vége előtt be kell fejezni. 
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További 
információk: 
 
https://ec.europa.
eu/commission/pr
esscorner/detail/e
n/READ_20_142
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Keménykedik az Európai Parlament 

Elégedetlen az Európai Parlament az uniós állam- és kormányfők által 
kimunkált egyezséggel, mert a hét éves költségvetési javaslat, valamint 
a járvány gazdasági kárait enyhítő óriási hitelcsomag (Helyreállítási 
Eszköz) számos ponton felborította a korábbi alkukat, amivel kérdésessé 
vált számos uniós prioritás, köztük a zöld megállapodás és a digitális 
menetrend jövője. Az uniós csúcs után néhány nappal, még a július 
végén elfogadott EP-állásfoglalás úgy fogalmaz, hogy az Európai 
Bizottság kilépése a nemzetközi pénzpiacra „történelmi lépés”, de 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a vissza nem térítendő támogatások 
aránya a 750 milliárdos csomagon belül jelentősen csökkent, és 
nehezményezi azt is, hogy az EP-nek (bár a parlament az unió egyik 
költségvetési hatósága) nincs formális szerepe az új pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos döntésekben. A hét éves költségvetéssel kapcsolatban az 
EP bírálja, hogy alaposan megvágták a „jövőorientált”, azaz a környezet-
védelemmel, digitális átállással, ifjúsággal, kutatással, kultúrával és a 
határok kezelésével kapcsolatos programokat, és felhívják a figyelmet 
arra, hogy a képviselők készen állnak megtagadni hozzájárulásukat a 
több éves pénzügyi kerethez, mindaddig, amíg az intézményközi 
egyeztetéseken kielégítő megállapodás nem születik. Az EP határozott 
sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés 
feltételeit (demokrácia, jogállamiság, alapvető jogok) ugyancsak 
gyengítette az uniós csúcson elfogadott megállapodás - a képviselők 
által elfogadott állásfoglalás szerint. 

 

További 
információk: 
 
https://www.e
uroparl.europ
a.eu/news/hu
/press-
room/202007
22IPR83804/
az-ep-
jovahagyasa
hoz-javitani-
kell-az-unios-
budzserol-
szolo-
megallapoda
son 
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Nyilvános konzultáció a régióközi innováció jövőjéről 
 
Az Európai Bizottság az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
közreműködésével nyilvános konzultáción kéri ki – mások mellett - a 
gazdasági szereplők véleményét arról, milyennek is szeretnék látni az 
érintettek az új uniós innovációt támogató programot: az I3-at 
(Interregional Innovation Investment – Régióközi Innovációs 
Befektetés).  Az internetes véleménycsere célja, hogy a következő hét 
éves uniós költségvetési időszakban 2021-27 között intenzívebb 
kapcsolat jöjjön létre a különböző uniós térségek között, amelynek 
révén elmélyülhet a különböző régiók együttműködése, és felgyorsul, 
javul az innováció, az új fejlesztések pedig hamarabb kerülnek 
alkalmazásra a gazdaságban, és lehetőleg minél közelebb ahhoz a 
térséghez, ahol az innováció megszületett. A szervezők bíznak abban 
is, hogy az intenzívebb kapcsolatrendszer közelebb hozza egymáshoz 
a befektetőket és a gazdasági szereplőket. A kérdőív kitölthető angol 
nyelven a következő oldalon: 
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/interregional_innovation_investment 
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Brexit bajok 
 
Továbbra sincs haladás az Európai Unió és az Egyesült Királyság 
brexit utáni kapcsolatairól szóló tárgyalásokon. „Aggódom, 
csalódott és meglepett is vagyok” – kommentálta az újabb 
eredménytelen fordulót augusztus 21-én Michel Barnier, az unió 
főtárgyalója. „A britek ezen a héten sem mutatták semmi jelét 
annak, hogy előre akarnak lépni” – fogalmazott az EU és az 
Egyesült Királyság jövendő kapcsolatainak kialakításáért felelős 
uniós politikus. Semmiféle eredmény nincs a halászati jogokról 
folyó tárgyalásokon, és továbbra sem értünk egyet abban, hogy 
azonos feltételeket nyújtsunk egymásnak – ment bele a 
részletekbe tájékoztatóján Barnier, aki elismerte, hogy az 
energetikai együttműködés, a britek uniós programokban való 
jövőbeli részvétele, és a pénzmosás elleni küzdelem területén 
azért volt némi közeledés. A másik oldalon a britek azt 
nehezményezték, hogy ők egységes szerkezetbe foglalták néhány 
terület korábban lezárt tárgyalásainak eredményeit, de az uniós 
szakértők nem voltak hajlandók ezeket a szövegeket áttekinteni. 
David Frost, a britek főtárgyalója közleményében azt írta: annak 
ellenére, hogy kevés haladást hoztak a tárgyalások, továbbra is a 
megegyezés a céljuk. Uniós részről azt szeretnék, hogy 
októberben alá lehessen írni a megállapodást (a tervek szerint erre 
az októberi uniós csúcson kerülhetne sor), mert az év hátralévő 
részében már a tagállami jóváhagyásokra kellene sort keríteni, 
hogy az egyezmény a jövő évtől már hatályba léphessen. 

 

További 
információk: 
 
https://www.eur
activ.com/secti
on/uk-
europe/news/e
u-uk-trade-
talks-still-
deadlocked-
over-fisheries-
and-state-aid-
says-
disappointed-
barnier/ 
 

További 
információk: 

 
https://ec.europ
a.eu/regional_p
olicy/en/newsro
om/consultation
s/interregional-
innovation/ 
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Koronavírus oltóanyag – öt helyről is? 

Az Európai Unió előrehaladott tárgyalásokat folytat a világ nagy 
gyógyszergyártóival, hogy nagy mennyiségben, azonnal 
hozzájuthasson a koronavírus elleni oltóanyaghoz, amint az 
forgalomba kerül. Az EU egy 2 milliárd eurós pénzalap forrásait 
használja fel a kutatások támogatására és a gyártási kapacitások 
finanszírozására, cserébe a vakcina azonnali leszállításáért – amint 
az elérhetővé válik. Az első szerződést a brit AstraZeneca céggel 
kötötték meg (300+100 millió vakcina), előzetes tárgyalások zajlanak 
a francia Sanofi-GSK-val 300 millió adag beszerzésére, az amerikai 
Johnson&Johnson céggel pedig 200+200 millió adag oltóanyag 
megvásárlására. Az Európai Bizottság emellett 225 millió vakcina  
vásárlásáról tárgyal a német CureVac vállalattal is. Az oltóanyagokat 
mind a 27 uniós tagállam számára közösen szerzik be, de a tervek 
szerint jut majd a készletekből a szegényebb országok támogatására 
is. A legfrissebb hír arról érkezett, hogy az Európai Bizottság 
tárgyalásokat kezdett az amerikai illetőségű, innovatív oltóanyagokat 
fejlesztő Moderna céggel 80 millió oltóanyag beszerzésétől, és ha a 
vakcina sikeresnek bizonyul, lehetőség lesz további 80 millió adag 
megvásárlására is. A vakcinák beszerzésén túl az Európai Bizottság 
a koronavírusos betegség gyógykezelésére használatos gyógyszer 
beszerzéséről is tárgyal: A Gilead gyógyszeripari vállalattal 63 millió 
euró értékben remdesivir hatóanyagú, Veklury nevű gyógyszer 
szállítására kötöttek megállapodást. Ez a gyógyszermennyiség 30 
ezer súlyos Covid19 fertőzött kezelésére lehet elegendő a következő 
néhány hónapban. Az országok közötti méltányos elosztást uniós 
szinten egy allokációs kulcs alkalmazása biztosítja az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ tanácsai alapján. 
 

További 
információk: 
 
https://ec.europa
.eu/commission/
presscorner/det
ail/hu/IP_20_14
94 
 

EU-USA vámkedvezmény 

Több, mint két évtized után új vámkedvezményekről állapodott meg az 
Európai Unió és az Egyesült Államok. A kedvezménnyel érintett 
termékcsoportok éves kereskedelme 2017-ben összesen 271 millió 
dollár volt. Amerikai részről elengedik bizonyos uniós termékek 
vámtételének 50 százalékát, így egyes húskészítményekét, 
kristálytermékekét, valamint az öngyújtókat és alkatrészeiket terhelő 
vámok felét. A vám ezentúl annyi lesz, mint amennyi a legnagyobb 
kedvezmény elve alapján (MFN) kivethető. Az EU – visszamenőleges 
hatállyal -  idén augusztus elsejétől eltörli az amerikai élő és fagyasztott 
homárra kivetett eddigi vámot, amelynek helyébe ugyancsak az MFN 
alapján lesz megfizetendő a vám. A kedvezmény a megállapodás 
alapján öt évre szól, de az Európai Bizottság máris kezdeményezi, 
hogy a kedvezmény hatályát határozatlan időre terjesszék ki. 
 

További 
információk: 
 

https://ec.euro
pa.eu/commis
sion/presscor
ner/detail/en/s
tatement_20_
1512 
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HÍREK 

 

 

Kambodzsa vámkedvezményei veszélyben 

Átmenetileg felfüggesztette a Kambodzsának járó kereskedelmi 
kedvezmények egy részét az Európai Unió. Brüsszel ezzel 
juttatta kifejezésre elégedetlenségét a Phnom Penh-i kormány 
emberi jogi politikájával kapcsolatban. Az EU mindeddig 
korlátlan piaci hozzáférést biztosított az unió egységes piacához 
Kambodzsa számára, de most a délkelet-ázsiai ország 
exporttermékeinek mintegy 20 százalékára ismét vámot vet ki, 
annyit, amennyit a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) 
szabályai lehetővé tesznek. A politikai döntés a 
vámkedvezmények szűkítéséről már idén februárban 
megszületett, és a kambodzsai vezetésnek meglett volna a 
lehetősége arra, hogy felhagyjon az unió által kifogásolt 
gyakorlatokkal. Az EU a jövőben is figyelemmel kíséri, hogy az 
egyéni szabadságjogok érvényesülését korlátozza-e a 
kambodzsai vezetés, és ha nem, akkor a vámkedvezményeket 
helyre fogják állítani. A kambodzsai export 80 százaléka a 
korlátozás után is vámmentesen, kereskedelmi kvóták nélkül, 
szabadon érkezik az EU-ba. Kambodzsa fő exportcikkei a 
ruházati cikkek és lábbelik, a kereskedelmi forgalom összértéke 
5,6 milliárd euró. A kambodzsai textilipar 700 ezer embernek ad 
munkát. 
 

További 
információk: 
 

https://ec.eu
ropa.eu/com
mission/pres
scorner/deta
il/en/ip_20_
1469 
 

Német zöld kötvény is lesz a piacon 
 
Németország is azt tervezi, hogy környezetvédelmi célú 
kötvényekkel jelenik meg az európai pénzpiacon, hogy annak 
bevételeiből is segítse a gazdaság zöld átállását.  Az első 10 
éves lejáratú kötvények kibocsátására 4 milliárd euró értékben 
várhatóan még szeptemberben sor kerül, az év végéig pedig 
összesen 11 milliárd eurónyi német „zöld kötvény” kerülhet 
piacra. Németország viszonylag későn lép, hiszen a franciák 
és hollandok már megjelentek ezen a piacon (sőt az 
amerikaiak is vezető helyen állnak a kibocsátók között), de a 
berlini kormány elhatározott szándéka, hogy 2023-ig 54 
milliárd eurót fektet be a gazdaság „zöldítésébe”. Német 
számítások szerint ekkora induló befektetésre van szükség 
ahhoz, hogy a kitűzött célt: a CO2-kibocsátás 55 százalékos 
csökkentését 2030-ra el tudják érni. Az első „zöld kötvény” 
kibocsátó még 2016-ban Lengyelország volt, a listavezető 
pedig Franciaország, amely már tavaly 15 milliárd eurónyi 
kötvényt dobott piacra – jelentős részben a negyedrészben 
francia állami tulajdonban lévő Engie, energetikai óriásvállalat 

jóvoltából. 

További 
információk: 
 

https://www.
euractiv.co
m/section/e
nergy-
environment
/news/franc
e-returns-to-
top-of-
global-
green-bond-
ranking/ 
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 HÍREK 

Közelebb a Naphoz? 
 
14 évvel azután, hogy a hivatalos döntés megszületett: épülhet! – 
július legvégén megkezdődött a „világ legnagyobb puzzle-jának” 
(kirakós játékának) összeállítása a dél-franciaországi Saint-Paul-
les-Durance-ban. A kísérlet, amit ITER-ként ismer a tudományos 
világ (International Thermonuclear Experimental Reactor: 
nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor), a Napot kívánja 
modellezni a Földön: be akarja bizonyítani, hogy lehetséges fúziós 
energiát előállítani, biztonságosan, kereskedelmi méretekben, 
környezetbarát módon. A cél érdekében a 27 uniós tagállam 
összefogott Kínával, az Egyesült Királysággal, Svájccal, Indiával, 
Japánnal, Dél-Koreával, Oroszországgal és az Egyesült 
Államokkal. Közösen legyártották a milliónyi alkatrészt, amelyek 
összerakásával – a tervek szerint - 2025-re felépíthető az első, 
nagyobb teljesítményű kísérleti fúziós erőmű. A projekt célja, hogy 
500 MW hőenergia előállítására legyen képes – ez 200 MW-nyi 
elektromos áramot termelhet, ami 200 ezer háztartás 
energiaellátását biztosíthatja. A kísérleti erőmű folyamatos üzemre 
még nem lesz alkalmas, de annak bizonyítására igen, hogy 
működőképesen megvalósítható egy fúziós erőmű. A júliusi 
költségvetési csúcsértekezleten az uniós vezetők öt milliárd eurót 
fogadtak el a projekt támogatására. 
 

További 
információk: 
 

https://www.eur
activ.com/sectio
n/future-
eu/news/work-
starts-in-france-
to-recreate-
power-of-the-
sun/ 
 

Európai űrhajós a SpaceX-en! 

Az Európai Űrügynökség (ESA) bejelentette, hogy egy francia 
űrhajós, Thomas Pesquet is részt vesz az amerikai SpaceX által 
2021-ben indítandó űrutazáson. A francia kozmonauta három 
másik űrhajóssal (a NASA két asztronautájával és egy japán 
űrhajóssal) együtt utazik a nemzetközi űrállomásra, ahová három 
orosz is érkezik egy Szojuz fedélzetén. A francia űrhajós 
korábban már járt a világűrben egy Szojuz fedélzetén. A Tesla 
alapítója, Elon Musk által 2,6 milliárd dollárért megálmodott 
űrprogramban hat űrutazást terveznek a SpaceX Dragonnal. 
Közben az Európai Unió maga is dédelgetett olyan álmokat, hogy 
az új generációs Ariane rakétákra alapozva, saját űrhajósokkal, 
önálló űrprogramot indít, de ezt a koronavírus-járvány miatt 
elhalasztották, másrészt a költségvetési viták ezt a programot 
sem kímélték, és az Európai Űrügynökségnek 3 milliárd euróval 
kevesebb pénz jutott. 

 

További 
információk: 

 
https://www.
euractiv.com
/section/oute
r-
space/news/
europe-
granted-
access-to-
the-stars-by-
spacex/ 
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További információk: 
 

https://www.eugreenweek.eu/en 
2020. október 20-22.   
 

EU Zöld Hét 2020  
Szervező: Európai Bizottság  
 

Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

További információk: 
 
https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 
 
 

2020. október 5-9. 
 

Európai Régiók és Városok Hete 
Szervező: Régiók Bizottsága (CoR) 
 

Helyszín: Brüsszel 
 

További információk:  
 
https://ec.europa.eu/info/events/internatio
nal-product-safety-week-2020-2020-oct-
27_en 

 

2020. október 27-30.  
 

Nemzetközi Termékbiztonsági Hét  

Szervező: Európai Bizottság 
 

Helyszín: Brüsszel, Rue de la Loi, 
Charlemagne épület 

 

További információk: 
 
https://chambers4eu.eu/ 

 

2020. október 12-14.  
 

Európa újraindítása 
 

Szervező: Eurochambres 

  
Internetes szeminárium 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/eu
ropcom.aspx 
 
 

2020. december 7-8. 

 
Európai Közösségi Kommunikációs 
Konferencia 
Szervező: Régiók Bizottsága (CoR) 
Helyszín: Brüsszel 

 

https://www.eugreenweek.eu/en
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https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2020-2020-oct-27_en
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További információk: 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportu
nities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCode
s=1;statusCodes=31094501,31094502;pro
gramCode=EDIDP;programDivisionCode=n
ull;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
Code=null;callCode=Default;sortQuery=ope
ningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;t
opicListKey=topicSearchTablePageState 

Határidő:  
2020. december 1. 

 

További információk: 

 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/1626 

 

Határidő: 2020. november 30. és 
október 31.      
 

 

 
PÁLYÁZAT 

Európai védelmi ipari fejlesztési program: a 2020. évi felhívások 

 
Összesen több mint 160 millió eurós költségvetéssel 12 olyan kategóriát fednek le, 
amelyek a kritikus fontosságú képességek iránti igényeket tükrözik. A Bizottság olyan 
vegyi, biológiai, radiológia és nukleáris (CBNR) egészségügyi ellenintézkedések 
tervezésére, prototípus-készítésére és tesztelésére – például megelőző és 
gyógyászati célú immunterápiára – vonatkozó projektjavaslatokat vár, amelyek 
hasznosnak bizonyulhatnak az olyan jövőbeli világjárványok okozta válságok kezelé-
sében, mint amilyennel ma Európa és a világ szembenéz. 

 
 

Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a 
Horizon 2020 program keretében  

 

A kkv-eszköz pályázat keretében nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező 
kis- és középvállalkozások támogatása valósul meg, olyan új termékek, 
szolgáltatások és üzleti modellek kifejlesztése és piaci bevezetése érdekében, 
amelyek elősegíthetik a gazdasági növekedést. A technológiai, üzleti és pénzügyi 
szakértők multinacionális paneljei által végzett alapos értékelést követően csak a 
legmeggyőzőbb és legkiválóbb pályázatok finanszírozására kerülhet sor. A 
kiválasztott cégek nemcsak a támogatást nyerik el, de üzleti coaching 
szolgáltatásban is részesülnek.  
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Határidő: folyamatos      
 

 
További információk: 
 
https://ted.europa.eu/TED/browse/brows
eByBO.do 
  
 

Közbeszerzési pályázatok  
 
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati felhívás érhető el az EU tagállamaiból, 

valamint az uniós intézményekből: 

 

Innovációs projektek felgyorsítása – Fast Track to Innovation (FTI) 
 

A „Fast Track to Innovation” pályázati felhívás keretében viszonylag érett, áttörést 
jelentő új technológiák, koncepciók, folyamatok és üzleti modellek fejlesztése kerül 
támogatásra, amelyek esetében új piac kialakításához, illetve szélesebb körű 
elterjedésükhöz már csak egy utolsó fejlesztési szakasz megvalósítására van szükség. 
A pályázó konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult 
országból kell, hogy érkezzenek. 

 

Határidő: 2020. október 27. 
 További információk: 

 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/comp
etition/detail/1629 
 

 
PÁLYÁZAT 

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
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FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

Hol a határ? 
Mekkora visszaesést okozott az unióban a Covid19 

járvány? 
 
Alig volt olyan gazdasági szektor, amely ne szenvedte volna meg a 
koronavírus-járvány következményeit. Valójában csak a tájékoztatási-
kommunikációs ágazat, valamint a közegészségügyi, védelmi, 
oktatási, szociális ágazat úszta meg az elbocsátásokat, sőt, ezeken a 
területeken az Eurostat adatai szerint még a bérkiáramlás is - igaz, 
minimális mértékben – de emelkedett.  
 

Az uniós összesítés szerint a legnagyobb mértékben a kis- és nagykereskedelem, 
közlekedés-szállítás, szállodai-éttermi szolgáltatások teljesítménye esett vissza: a 
hozzáadott érték 6 százalékkal, a ledolgozott órák száma csaknem 5 %-kal, a 
foglalkoztatottak száma fél százalékkal, a szektorban dolgozók juttatásai pedig két 
és fél százalékkal estek vissza az elmúlt év utolsó negyedévéhez képest 2020 első 
három hónapjában. Vagyis, a részletes szektorális adatok egyelőre csak az első 
negyedévről állnak rendelkezésre. Ugyancsak megszenvedte a járványt a kulturális 
szabadidő eltöltésével kapcsolatos ágazat: az előadóművészetek és a 
szórakoztatóipar, valamint a különböző szabadidős szolgáltatások – hiszen a kijárási 
korlátozások miatt ezek a tevékenységek teljesen leálltak egész Európában. Az 
előállított érték ezért csökkent itt is 6 százalékkal, mint ahogy a ledolgozott órák 
száma is. Értelemszerűen visszaesett a foglalkoztatás, és a keresetek szintje is 
ezeken a területeken. A többi termelési ágazat különböző szintű, de mindenképpen 
alacsonyabb veszteségeket könyvelt el az első negyedévben, főképp azért, mert az 
első kormányzati kompenzációs és támogatási programok elsősorban az iparra, 
építőiparra, gépgyártásra voltak szabva. 
 
Az első negyedévi (Q1) GDP adatok ennek megfelelően jelentős visszaesést 
mutattak (a teljes EU-ban -3,2 %, az eurózónában -3,6 %-ot), de a második 
negyedév (Q2) már összeomlásszerű számokat produkált (EU: -11,7 % – eurózóna: 
-12,1 %), ugyanakkor a szektoronkénti részleteket még nem tette közzé az uniós 
statisztikai hivatal. 

 
A legtöbbet a járvány által kiemelten sújtott Spanyolország GDP-je zuhant: az első 
negyedévhez képest -18,5 %, az előző év hasonló időszakához képest -22,1 
százalékot. A járványban ugyancsak sokat szenvedett Olaszországban a második 
negyedéves visszaesés -12,4 %, illetve -17,3 százalék. Magyarország az első 
negyedévben még azon kevés uniós ország között volt, ahol sikerült megőrizni a 
dinamikus növekedést (+2 %, 2019 Q1-hez viszonyítva), ezért is lett a vártnál 
nagyobb a leállások okozta visszaesés a második negyedévben: -14,5 % (2019 

Q2-höz képest: -13,5 %). 



 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545332/2-14082020-AP-
EN.pdf/7f30c3cf-b2c9-98ad-3451-17fed0230b57 
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Ez az adat azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a 2016-os második 
negyedév szintjére esett vissza a járvány miatt. A visszaesés nem egyedi példa 
az unióban: sőt, az előző év második negyedévével összevetve a magyar 
gazdaságnál rosszabbul teljesített a már említett Spanyolországon és 
Olaszországon túl: Belgium (-14,5 %), Franciaország (-19 %) és Portugália (-
16,3%), valamint az Unióból kilépett Egyesült Királyság (-21,7 %). 
 
A magyar gazdaság esetében az elemzők azt emelik ki, hogy a korlátozások 
fokozatos feloldása miatt újraindult termelés a második negyedév közepétől 
„felpattanást” hozott, vagyis a GDP újra emelkedésnek indult, ami a harmadik 
negyedévtől már látványosan érzékelhető lesz. A leggyorsabban a 
kiskereskedelem és a személyes szolgáltatások piaca állt helyre, az autógyártók 
pedig július végére érték el a járvány előtti termelési szintet. A hazai vendéglátás 
az év második negyedében 50 százalékos visszaesést szenvedett el, de 
júliusban már csak 10 százalékkal maradt el a forgalom az egy évvel azelőttitől. 
Az elemzők többsége az idei növekedési kilátásokat ugyan lefelé módosította, de 
az alacsonyabb bázis miatt ez azzal jár, hogy az újra beinduló gazdaság jövőre 
az eddigi előrejelzéseknél magasabb, akár 7 százalék fölötti növekedést is 
produkálhat. Ezen belül, az idei második negyedévvel összevetve, a jövő évi Q2-
es GDP növekedés elérheti a 18 százalékot is. 
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