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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
   

       Βουδαπέστη, 12 Δεκεμβρίου 2012 
 

 

Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2013 από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. 
 

 

  Ψηφίσθηκε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, στις 11 Δεκεμβρίου 2012, ο ετήσιος γενικός 

κρατικός προϋπολογισμός, έτους 2013, ο οποίος προβλέπει δημόσιο έλλειμμα ύψους 834,8 δισ. 

ουγγρικών-φιορινιών-HUF (περίπου € 2,96 δισ.), ήτοι 2,7% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (κάτω του 

3% βάσει των απαιτήσεων της Ε.Ε.), ενώ ταυτόχρονα αναμένεται οικονομική ανάπτυξη ύψους 

0,9%. 
 

  Ορισμένες από τις προβλέψεις/εκτιμήσεις του νέου προϋπολογισμού αφορούν στις κάτωθι 

πολιτικές: 

 αύξηση 5% στις συντάξεις 

 συνέχιση της ανάληψης μέρους των χρεών των τοπικών αυτοδιοικήσεων-ΟΤΑ 

 αύξηση από 1,2 δισ. HUF σε 45,2 δισ. HUF (δηλ. από € 4,25 εκατ. σε περίπου € 160,28 εκατ.) 
των εσόδων από την ανανέωση των τηλεπικοινωνιακών αδειών συχνοτήτων, παρ’ όλο που οι 

ισχύουσες λήγουν το 2014 

 αύξηση κατά 10 δισ. HUF, δηλ. από 19,5 δισ. HUF σε 29,5 δισ. HUF (περίπου € 104,61 εκατ.) 
των εκτιμώμενων εσόδων από κέρδη μερισμάτων των δημόσιων επιχειρήσεων 

 ακύρωση ποσού ύψους 10,8 δισ. HUF (€ 38,29 εκατ.) που προβλέπονταν να δοθεί ως αύξηση 

στους μισθούς των εκπαιδευτικών 

 περιορισμό, κατά 11,1 δισ. HUF, των επιχορηγήσεων στα ΑΕΙ και τελική διαμόρφωσή τους σε 
123,5 δισ. HUF (€ 437,94 εκατ.) 

 

ενώ ορισμένες επιμέρους δράσεις και αποφάσεις αφορούν  σε:  

 ίδρυση Υπηρεσίας Άρδευσης, συνολικής δαπάνης 1 δισ. HUF (€ 3,54 εκατ.) 

 ίδρυση Ερευνητικού Ινστιτούτου Εθνοτικής Στρατηγικής, συνολικής δαπάνης 1,3 δισ. HUF (€ 

4,61 εκατ.) 

 διάθεση ποσού 1 δισ. HUF (€ 3,54 εκατ.) στην Επιτροπή Πιστοποίησης Ουγγρικών Προϊόντων 
(Hungaricum) 

 

  Ο Πρωθυπουργός κ. Viktor Orbán μιλώντας στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο, για τον 

προϋπολογισμό, υποστήριξε ότι αυτός θα συμβάλλει στην μείωση του δημοσίου ελλείμματος, ενώ 

θα διασφαλίσει παράλληλα και χιλιάδες θέσεις εργασίας, θέτοντας τα θεμέλια για μια 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Σημείωσε επίσης ότι έτσι μπαίνει μία «τάξη» στα δημόσια 

οικονομικά τα οποία παρέλαβε η κυβέρνησή του σε κατάσταση «χάους». 

 

  Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Προϋπολογισμού κ. A. Kovács προειδοποίησε ότι οι στόχοι 

μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τα αποθεματικά του προϋπολογισμού, ύψους 400 δισ. HUF (€ 

1,41 δισ.) δεν χρησιμοποιηθούν. 
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 Σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό, ο επί σοσιαλιστικής κυβέρνησης πρώην Υπουργός 

Οικονομικών κ. Π. Oszkó ανέφερε ότι η εκτίμηση για οικονομική ανάπτυξη 0,9% το 2013 είναι 

αισιόδοξη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ύφεση 0,2%, επισημαίνοντας παράλληλα τον 

κίνδυνο ο προϋπολογισμός να τεθεί εκτός στόχων, κατά 200 δισ. HUF (€ 709,21 εκατ.) εάν το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφανθεί κατά της επιβληθείσας φορολόγησης των εταιρειών 

τηλεπικοινωνιών. 

 

  Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέκριναν τα διαλαμβανόμενα μέτρα στον προϋπολογισμό, 

υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων ότι: 
 

 δεν συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 εμποδίζουν την οικονομική σταθερότητα και την εμπέδωση ασφαλούς επενδυτικού 
κλίματος στην Ουγγαρία 

 ενισχύουν τη φτωχοποίηση των πολιτών αφού στην πραγματικότητα επιφέρουν μείωση των 

μισθών κατά 5% σε πραγματικές τιμές 

 στερούνται πραγματισμού, αφού οι προβλέψεις και τα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη 
και τα αποθεματικά του προϋπολογισμού, δεν βασίζονται σε υπαρκτά δεδομένα. 

 

  Ειδικότερα σημειώνεται ότι οι περικοπές των επιχορηγήσεων στα ΑΕΙ έχουν προκαλέσει 

κινητοποιήσεις, από πλευράς φοιτητών, οι οποίοι προσάπτουν, στον κ. Orbán, ανακολουθία σε 

σχέση με παλαιότερες θέσεις του. 


