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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

         Βουδαπέστη, 18 Οκτωβρίου 2012 
 

Δεύτερο συμπληρωματικό πακέτο οικονομικών μέτρων από ουγγρική 

κυβέρνηση. 

 
 Σε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 17 

Οκτωβρίου, ο Ούγγρος Υπουργός Οικονομίας, κ. György Matolcsy, ανακοίνωσε ένα δεύτερο 

συμπληρωματικό πακέτο οικονομικών μέτρων, ύψους 367 δισ. ουγγρ. Φιορινιών-HUF (περίπου € 

1,31 δισ.), με απώτερο στόχο τον περιορισμό του δημοσίου ελλείμματος σε ποσοστό κάτω του 3%, 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων από πλευράς Ε.Ε, μέσω της διαδικασίας 

υπερβολικού ελλείμματος και αναστολής των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο 

Συνοχής. 

 

  Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια  προηγούμενης που αφορούσε στο πρώτο πακέτο 

οικονομικών μέτρων, ύψους 397 δισ. HUF (περίπου € 1,41 δισ.) για το 2013, που είχε ο ίδιος 

δημοσιοποιήσει, 2 εβδομάδες νωρίτερα (στις 5 Οκτωβρίου). Ο κ. Matolcsy έκανε αναφορά σε 

επιστολή, της Ε.Επιτροπής, η οποία δόθηκε στην ουγγρική κυβέρνηση στις 15 Οκτωβρίου, και 

στην οποία καταγράφονταν οι εκτιμήσεις της, σύμφωνα με τις οποίες μόνο τα 2/3 των 

προηγηθέντων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής είχαν προοπτικές υλοποίησης, με την 

επισήμανση ότι χωρίς πρόσθετες διορθωτικές κινήσεις, το δημόσιο έλλειμμα της ουγγρικής 

κυβέρνησης, για το 2013, θα διαμορφώνονταν σε 3,7%-3,9%, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 

  Πιο χαρακτηριστική ήταν η εκτίμηση της Ε.Επιτροπής η οποία έθετε, μεταξύ άλλων, εν 

αμφιβόλω, τη δυνατότητα είσπραξης επιπλέον εσόδων, ύψους 93 δισ. HUF (περίπου € 332,1 εκατ.), 

μέσω της απ’ ευθείας (online) ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των εν ενεργεία ταμειακών 

μηχανών με τις Φορολογικές Αρχές της Ουγγαρίας-NAV. 

 

  Στο δεύτερο συμπληρωτικό πακέτο οικονομικών μέτρων, ο κ. Matolcsy αναθεωρεί τις 

προηγούμενες προβλέψεις του, όσον αφορά στα εκτιμώμενα έσοδα, προσθέτοντας τα εξής νέα 

μέτρα: 
 

 Μη εφαρμογή της περικοπής κατά 50% της έκτακτης φορολόγησης των εμπορικών τραπεζών, 
για το 2013, με εκτιμώμενα πρόσθετα έσοδα ύψους 72 δισ. HUF (περίπου € 257,1 εκατ.), κατά 

παρέκκλιση της υφιστάμενης συμφωνίας με την Ένωση Τραπεζών Ουγγαρίας 
 

 Αύξηση από 0,1% (140 δισ. HUF- € 500 εκατ.) σε 0,2% (230 δισ. HUF- € 821,4 εκατ.) του 

τέλους επί των τραπεζικών συναλλαγών (στις αναλήψεις), με εκτιμώμενα επιπλέον έσοδα 

ύψους 90 δισ. HUF (περίπου € 321,4 εκατ.) 
 

 Αντίστοιχη αύξηση, από 0,1% σε 0,2%, του τέλους επί των τραπεζικών συναλλαγών του 
Κρατικού Θησαυροφυλακίου-MAK, με εκτιμώμενα πρόσθετα έσοδα ύψους 40 δισ. HUF 

(περίπου € 142,8 εκατ.) 
 

 

 Αυστηρότερος έλεγχος, από τις φορολογικές αρχές, όλων των τραπεζικών συναλλαγών που 
υπερβαίνουν τα 2,5 εκατ. HUF (περίπου € 8.928) έναντι του ισχύοντος 10 εκατ. HUF (περίπου 

€ 35.714), με εκτιμώμενα επιπλέον έσοδα ύψους 60 δισ. HUF (περίπου € 214,2 εκατ.)  
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 Αύξηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, από 10% σε 27%, των επιχειρήσεων 
εστίασης/ψυχαγωγίας, με εκτιμώμενα έσοδα ύψους 40 δισ. HUF (περίπου € 142,8 εκατ.) 
 

 Επιβολή επιπλέον φορολόγησης στις επιχειρήσεις Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας, με 
εκτιμώμενα έσοδα ύψους 30 δισ. HUF (περίπου € 107,1 εκατ.) 
 

 Κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων των επιχειρήσεων και αύξηση των εταιρικής 

φορολόγησης, ειδικότερα των μεγάλων χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, με εκτιμώμενα έσοδα 

ύψους 35 δισ. HUF (περίπου € 125 εκατ.) 

 

  Ο κ. Matolcsy υποστήριξε ότι τα ανωτέρω μέτρα, σε ποσοστό 90%, αφορούν μεγάλες 

κυρίως επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα επαναπροσδιόρισε την εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ, για το 

2013, σε 0,9% έναντι 1% αρχικής πρόβλεψης. Επίσης στο αναθεωρημένο πρόγραμμα 

σταθερότητας και σύγκλισης(convergence plan), που απεστάλη, από το Υπουργείο Οικονομίας, 

στην Ε.Ε., τροποποιούνται, επί τα χείρω, οι αρχικές εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της ουγγρικής 

οικονομίας. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρξει, μεταξύ άλλων, περιορισμός της εγχώριας 

κατανάλωσης, συρρίκνωση των επενδύσεων, μείωση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, 

μικρή αύξηση της ανεργίας και πτώση των εξαγωγών/εισαγωγών. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις, 

για το 2013, αφορούν στην αύξηση του πληθωρισμού (σε 5,2% από 5%) και στην μείωση των 

επενδύσεων (κατά 1%), ενώ οι εκτιμήσεις, για το 2014, αναφέρουν ανάπτυξη 2% (έναντι αρχικής 

πρόβλεψης 2,5%) και αύξηση των επενδύσεων 0,3% (έναντι αρχικής πρόβλεψης 1,2%). 

 

  Αντιδρώντας, στα ανωτέρω, η Ένωση Τραπεζών Ουγγαρίας υποστήριξε ότι ειδικότερα τα 

μέτρα για τη μη-εφαρμογή της περικοπής κατά 50% της έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών, για 

το 2013, και αύξηση από 0,1% σε 0,2% του τέλους επί των τραπεζικών συναλλαγών, ουσιαστικά 

υπονομεύουν την οικονομική βιωσιμότητα των τραπεζών, επιβραδύνουν την ανάπτυξη, μειώνουν 

τη ρευστότητα και την παροχή δανειοδοτήσεων. Παράλληλα ο Πρόεδρός της, κ. Mihály Patai 

(Δ/νων Σύμβουλος της UniCredit Bank Hungary Zrt) εκδήλωσε την πρόθεσή του προς το Δ.Σ. της 

Ένωσης να υποβάλει την παραίτησή του. 

 

  Αντίστοιχα, σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας, παρέπεμψε σε σχόλια 
του Διοικητού της, κ. András Simor, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι σημαντική η δραστηριοποίηση 

των εμπορικών τραπεζών στην παροχή δανείων με μείωση των αντικινήτρων. Επίσης η Κεντρική 

Τράπεζα πληροφόρησε ότι στην επικείμενη Έκθεση Σταθερότητας, που θα δημοσιευθεί στις 5 

Νοεμβρίου, θα καταγράψει τις παρατηρήσεις της, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων. 

 

 Οι οικονομικοί αναλυτές, σχολιάζοντας συνολικά τα μέτρα (πρώτο και δεύτερο πακέτο 

οικονομικών μέτρων που περιλαμβάνουν περιορισμό δαπανών και αύξηση φορολογίας), συνολικού 

ύψους 764 δισ. HUF (€ 2,72 δισ.), εκτιμούν ότι ενδεχομένως αυτά να συμβάλλουν στη διατήρηση 

του δημόσιου ελλείμματος κάτω του 3%, σε βάρος όμως των προοπτικών ανάπτυξης της 

οικονομίας ενώ θα επιβραδύνουν την ανάκαμψη και θα δημιουργήσουν πληθωριστικές πιέσεις. 

Ορισμένοι εξ αυτών επίσης θεωρούν ότι ενώ το πρώτο πακέτο περιελάμβανε μέτρα που ήταν προς 

τη σωστή κατεύθυνση, το δεύτερο πακέτο μέτρων υιοθετεί «ανορθόδοξες» οικονομικές πρακτικές. 

Ειδικότερα, η ανακολουθία όσον αφορά στην μη-εφαρμογή της περικοπής κατά 50% της έκτακτης 

φορολόγησης των τραπεζών, ενδέχεται να προκαλέσει τριβές με την Ε.Επιτροπή και το ΔΝΤ, που 

μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί σε σχολιασμό των μέτρων. 

 

  Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τις έντονες αντιρρήσεις τους για τα νέα 

συμπληρωματικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει σαφή οικονομική 

πολιτική, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης τόσο των ουγγρικών 

επιχειρήσεων όσο και των πολιτών. 


