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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 

Βουδαπέστη, 31 Οκτωβρίου 2014 
 

Κατάθεση προσχέδιου κρατικού προϋπολογισμού της ουγγρικής κυβέρνησης 
 

  Κατατέθηκε, στο ουγγρικό Κοινοβούλιο, στις 30 τρέχ. μηνός, από τον Υπουργό 
Οικονομίας, κ. Mihály Varga, το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού 
έτους 2015, της ουγγρικής κυβέρνησης. 

 
  Σύμφωνα με το ανωτέρω προσχέδιο προϋπολογισμού, για το 2015, τα κρατικά 

έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 16,4 τρισ. ουγγρικά φιορίνια-HUF (€ 53,42 
δισ.) ενώ οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα 17,3 τρισ. HUF (€ 56,35 δισ.), 
διαμορφώνοντας το δημόσιο έλλειμμα στο 2,4%, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 

 
  Επίσης προβλέπει ότι, το 2015, το ουγγρικό ΑΕΠ θα σημειώσει αύξηση 2,5%, 
ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί στο 1,8% σε ετήσια βάση, ενώ το δημόσιο 

χρέος θα διαμορφωθεί στο 75,4%. 
 

  Η ουγγρική κυβέρνηση προσδοκά ότι τα μεγαλύτερα έσοδα, για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, για το 2015, θα προέλθουν από τους φόρους κατανάλωσης και θα 
διαμορφωθούν στα 4,4 τρισ. HUF (€ 14,33 δισ.), με τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ να 

καλύπτουν 3,2 τρισ. HUF εξ αυτών (€ 10,42 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 3,4%. 
Επίσης οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο φόρος επί των τραπεζικών εργασιών 

εκτιμάται ότι θα αποφέρουν έσοδα, στα κρατικά ταμεία, ύψους 912 δισ. HUF (€ 
2,97 δισ.) και 262 δισ. HUF (€ 0,85 δισ.) αντίστοιχα. 
 

  Αυξημένα αναμένονται και τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος, τα οποία 
εκτιμώνται ότι θα φθάσουν το 1,6 τρισ. HUF (€ 5,21 δισ.), παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 5,4%. Η φορολόγηση των οχημάτων διατηρείται στα ίδια επίπεδα, ενώ οι 

ειδικοί φόροι που είχαν επιβληθεί, στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στον κλάδο της 
διαφήμισης θα συνεχίσουν να υφίστανται. Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει ο τρόπος 

αναπλήρωσης ποσού ύψους 25 δισ. HUF (€ 81,43 εκατ.), το οποίο είχε 
προϋπολογισθεί να εισπραχθεί από την φορολόγηση της χρήσης του διαδικτύου 
(Internet), και το οποίο τελικά αποσύρθηκε, μετά από έντονη αντίδραση 

καταναλωτών και των επιχειρήσεων του κλάδου. Η μη είσπραξή του εκτιμάται ότι θα 
προσθέσει 0,1% μονάδα στο προϋπολογισθέν, για το 2015, δημόσιο έλλειμμα 

(2,4%). 
 
  Όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες, οι κυριότερες εξ αυτών αφορούν: 

 αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων ύψους 1,1 τρισ. HUF (€ 3,58 δισ.), ποσό 
μειωμένο κατά 4,5% 

 αύξηση των δαπανών, από 180 σε 215 δισ. HUF (€ 700,32 εκατ.), για την 
απόκτηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, όπου περιλαμβάνεται και αύξηση, 

κατά 50 δισ. HUF (€ 162,86 εκατ.), του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας 
εταιρείας ενέργειας-MVM 

 αύξηση, από 378 σε 429 δισ. HUF (€ 1,39 δισ.), των χορηγούμενων πιστώσεων 

για το Ταμείο Απασχόλησης, εκ των οποίων 270 δισ. HUF (€ 879,47 εκατ.) θα 
διατεθούν για την απασχόληση ανέργων στην εκτέλεση δημόσιων έργων 
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 διάθεση ποσού ύψους 50 δισ. HUF (€ 162,86 εκατ.), για άλλα προγράμματα 

καταπολέμησης της ανεργίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

 αύξηση κατά 44 δισ. HUF (€ 143,32 εκατ.) της δαπάνης για τους μισθούς του 

στρατιωτικού προσωπικού (που συνεπάγεται αύξηση, κατά 30%, των μισθών 
τους, σε σχέση με πέρυσι, καθώς και πρόβλεψη για ετήσια αύξηση ύψους 5% 

για τα επόμενα χρόνια) 

 αύξηση κατά 38 δισ. HUF (€ 123,77 εκατ.) της δαπάνης για τους μισθούς των 

εκπαιδευτικών 

 πρόβλεψη ποσού ύψους 28 δισ. HUF (€ 91,20 εκατ.) για την επέκταση του 

πυρηνικού σταθμού στην πόλη Paks 

 διατήρηση αποθεματικού ύψους 160 δισ. HUF (€ 521,17 εκατ.), σε περίπτωση 

ανάγκης για ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού 
 
  Ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Varga, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις κάτωθι 

προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό: 

 σταδιακή αύξηση του οικογενειακού επιδόματος, από 10.000 σε 20.000 HUF, 

μέχρι το 2020, που αφορά στις οικογένειες με δύο παιδιά 

 διατήρηση χαμηλών χρεώσεων στους λογαριασμούς των οργανισμών κοινής 

ωφέλειας, που σημαίνει εξοικονόμηση, για τα νοικοκυριά, συνολικού ποσού 
ύψους 240 δισ. HUF (€ 781,75 εκατ.) 

 επιστροφή ποσού ύψους 1 τρισ. HUF (€ 3,25 δισ.) από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες) προς τα νοικοκυριά, τα οποία είχαν 

συνάψει δάνειο σε ρήτρα ξένου νομίσματος 

 αύξηση των συντάξεων κατά 1,8%, όσο και ο εκτιμώμενος πληθωρισμός 

 
  Όσον αφορά την επιμέρους κατανομή πόρων στα Υπουργεία, την “μερίδα του 
λέοντος” θα λάβει το Πρωθυπουργικό Γραφείο και οι εποπτευόμενοι απ’ αυτό 

Οργανισμοί και φορείς, με προϋπολογισμό ύψους 227 δισ. HUF (€ 739,41 εκατ.) 
ενώ και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου αυξάνεται 

από 63 σε 103 δισ. HUF (€ 335,50 εκατ.). Αντίθετα περικόπτονται σημαντικά, 
σχεδόν κατά 50%, οι προϋπολογισμοί δύο εξίσου σημαντικών Υπουργείων: 
Οικονομίας σε 212 δισ. HUF (€ 690,55 εκατ.) και Ανάπτυξης σε 307 δισ. HUF (€ 1 

δισ.). 
 

 Εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχολιάζοντας 
το προσχέδιο προϋπολογισμού της ουγγρικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι αυτό 
προϊδεάζει για σφιχτή οικονομική πολιτική, ιδίως στον τομέα της κοινωνικών 

παροχών και των επιδομάτων πρόνοιας, ενώ είναι αρκετά αισιόδοξες οι προβλέψεις 
για αύξηση του ΑΕΠ και των εισροών από το ΦΠΑ κατά 2,5% και 5% αντίστοιχα. 
Επίσης η διατήρηση χαμηλού ποσού αποθεματικών, μόλις 160 δισ. HUF (€ 521,17 

εκατ.), έναντι 213 δισ. HUF (€ 693,81 εκατ.) το 2014, εκτιμάται ότι δεν προσφέρει 
την κατάλληλη προστασία για αντιμετώπιση τυχόν απρόβλεπτων δαπανών ή 

καταστάσεων. 
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