ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Βουδαπέστη, 19 Μαΐου 2015
Κατάθεση κρατικού προϋπολογισμού, έτους 2016, της ουγγρικής
κυβέρνησης.
Κατατέθηκε, στο ουγγρικό Κοινοβούλιο, στις 14 τρέχ. μηνός, από τον Υπουργό
Οικονομίας, κ. Mihály Varga, το προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2016, της ουγγρικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το ανωτέρω προσχέδιο προϋπολογισμού, για το 2016, τα κρατικά
έσοδα θα ανέλθουν στα 15,8 τρισ. ουγγρικά φιορίνια-HUF (περίπου € 52,31 δισ.),
μειωμένα κατά 500 δισ. HUF (≈€ 1,65 δισ.) έναντι των εκτιμώμενων εσόδων για το
2015. Όσον αφορά στις δαπάνες, αυτές υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν στα 16,5
τρισ. HUF (≈€ 54,63 δισ.), έναντι εκτιμώμενων δαπανών 17,2 τρισ. HUF το 2015 (≈€
56,95 δισ.). Το δημόσιο έλλειμμα, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, αναμένεται να
διαμορφωθεί σε 2%, ο πληθωρισμός να κυμανθεί στο 1,5%, σε ετήσια βάση, ενώ το
ουγγρικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αύξηση 2,5%, το 2016.
Ο κ. Varga, παρουσιάζοντας το προσχέδιο, επισήμανε ότι η ουγγρική
οικονομία, το 2014 παρουσίασε ποσοστό ανάπτυξης 3,6%, το υψηλότερο ανάμεσα
στις χώρες της Ε.Ε., ενώ και το 2015, αναμένεται αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ σε
ποσοστό 3,1%. Οι εισροές από τα κοινοτικά ταμεία, για το 2016, εκτιμάται ότι θα
ανέλθουν σε 1,4 τρισ. HUF (≈€ 4,63 δισ.), ήτοι 4% του ετήσιου ουγγρικού ΑΕΠ,
μειωμένες όμως σε σχέση με τις αντίστοιχες εισροές του 2015 (2,56 τρισ. HUF, ≈€
8,47 δισ.). Επίσης, η έκτακτη φορολόγηση των καπνοβιομηχανιών του 2015, θα
καταστεί μόνιμη, με τα αναμενόμενα έσοδα, σε ετήσια βάση, να φθάνουν τα 11,5
δισ. HUF (≈€ 38,07 εκατ.).
Ανάμεσα στις κυριότερες προβλέψεις του προϋπολογισμού είναι:
 μείωση, κατά μία μονάδα, από 16% σε 15%, του ενιαίου φορολογικού
συντελεστή ατομικού εισοδήματος (flat tax)
 μείωση της φορολόγησης για χοίρεια προϊόντα
 αύξηση οικογενειακών επιδομάτων
 μείωση του φόρου επί των τραπεζικών εργασιών σε 0,31% το 2016, από
0,53%, που είναι σήμερα, ενώ για το 2017 αναμένεται περαιτέρω μείωση στο
0,21%
 αναβολή, για μια 5ετία, πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας, σε όσες
εταιρείες τηλεπικοινωνιών επενδύσουν σε ευρυζωνικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών
Οι ανωτέρω φοροελαφρύνσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιδομάτων
σε οικογένειες με παιδιά, εκτιμά ο κ. Varga, ότι θα εξοικονομήσουν επιπλέον
εισόδημα στα ουγγρικά νοικοκυριά, ύψους 170 δισ. HUF (≈€ 562,9 εκατ.).
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Όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες, για το 2016 οι κυριότερες εξ αυτών
αφορούν:
 εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους (αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων) ύψους
1.048 τρισ. HUF (≈€ 3,47 δισ.), 64 δισ. HUF λιγότερα σε σχέση με το 2015 (≈€
211,92 εκατ.)
 διάθεση ποσού ύψους 100 δισ. HUF (≈€ 331,12 εκατ.) για ανάγκες πολιτικής
προστασίας έναντι φυσικών φαινομένων
 διάθεση ποσού ύψους 1,96 τρισ. HUF (≈€ 6,49 δισ.) για τον τομέα υγείας, όπου
προβλέπεται και συνολική αύξηση των αποδοχών των οικογενειακών ιατρών κατά
10 δισ. HUF (≈€ 33,11 εκατ.)
 αύξηση, από 270 σε 340 δισ. HUF (€ 1,12 δισ.), των πιστώσεων θα διατεθούν για
την απασχόληση ανέργων στην εκτέλεση δημόσιων έργων
 διάθεση συνολικού ποσού, ύψους 138 δισ. HUF (€ 456,9 εκατ.) για μισθούς του
στρατιωτικού & διδακτικού προσωπικού καθώς και των στελεχών της αστυνομίας
 αύξηση των συντάξεων σε ποσοστό 1,6%, έναντι αναμενόμενων αυξήσεων 1,8%
για το 2015.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας το προσχέδιο προϋπολογισμού
της ουγγρικής κυβέρνησης, θεωρούν ότι την τελευταία 5ετία δεν έχουν βοηθηθεί,
όσο θα έπρεπε, τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της ουγγρικής οικονομίας, αφού
συνολικά έχουν επιβληθεί ή αυξηθεί σαράντα νέοι φόροι, με πλέον χαρακτηριστικό
τον ΦΠΑ, ύψους 27% (ο υψηλότερος στην Ε.Ε.) που ισχύει για το σύνολο των
προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς τομείς
δραστηριότητας της χώρας (προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα, μηχανολογικός εξοπλισμός, εργαλεία, πλαστικά,
φωτιστικά, κλπ).

Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ
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