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Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας Ουγγαρίας από οίκο Fitch.
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch, σε σχετική έκθεση που έδωσε στη
δημοσιότητα, στις 20 Μαΐου, αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας,
στην βαθμολογική του αξιολόγηση, από την κατηγορία ΒΒ+ σε ΒΒΒ-, ήτοι από την
κατηγορία “junk bonds” στην ασφαλή επενδυτική κατηγορία με σταθερή προοπτική
(investment grade with a stable outlook). Η πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας είχε
υποβαθμιστεί στην κατηγορία “junk bonds” για πρώτη φορά, από τον οίκο αξιολόγησης
Moody’s, τον Νοέμβριο του 2011, παραμένοντας έκτοτε σε αυτή την κατηγορία και από
τους τρεις κυριότερους οίκους αξιολόγησης (Standard & Poor’s-S&P’s, Moody’s, Fitch).
Όπως αναφέρει ο οίκος Fitch, στην εν λόγω έκθεση, οι κυριότεροι λόγοι της
αναβάθμισης της ουγγρικής οικονομίας είναι:
 τα συνεχή πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
 η μείωση του ποσοστού του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ
 η μείωση της εξάρτησής της από ξένους δανειστές/ομολογιούχους
Πριν από τέσσερα χρόνια, σχεδόν το 75% των χρεογράφων του δημοσίου χρέους
της Ουγγαρίας ανήκε σε αλλοδαπούς ομολογιούχους. Έκτοτε το ποσοστό αυτό μειώθηκε
σε ποσοστό κάτω του 50%. Ο οίκος Fitch εκτιμά επίσης ότι το έλλειμμα του κρατικού
προϋπολογισμού θα παραμείνει κοντά στο 2% του ΑΕΠ, ενώ η αύξηση του ΑΕΠ θα
διαμορφωθεί σε ποσοστό περίπου 2% επί του ΑΕΠ, για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα
όμως ο οίκος Fitch προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που αυξηθεί το ποσοστό του δημοσίου
χρέους ως προς το ΑΕΠ ή εφαρμοσθούν απρόβλεπτες οικονομικές πολιτικές, που θα
επηρεάσουν τις ομαλές χρηματοδοτικές συναλλαγές, τότε το ενδεχόμενο εκ νέου
υποβάθμισης είναι ορατό.
Όπως υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομίας κ. Mihály Varga η αναβάθμιση της
ουγγρικής οικονομίας οφείλεται στις αλλαγές που εφάρμοσε, από το 2010, η ουγγρική
κυβέρνηση στην οικονομική πολιτική της χώρας, προχωρώντας σε αναδιοργάνωσή της
και σε εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Ο κ. Varga είπε επίσης
ότι είναι εφικτή η εξοικονόμηση ποσού ύψους 40-60 δισ. ουγγρικών φιορινιών-HUF
(περίπου € 127-190 εκατ.) λόγω επίτευξης χαμηλότερων επιτοκίων δανεισμού, αν την
παρούσα αναβάθμιση ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες.
Μετά την ανακοίνωση του οίκου Fitch, η ισοτιμία ουγγρικού φιορινιού-HUF και
ευρώ διαμορφώθηκε σε 1 € προς 315 HUF (έναντι προς 317 την προηγούμενη ημέρα).
Σύμφωνα με εγχώριους οικονομικούς αναλυτές, την αναβάθμιση του οίκου Fitch
ενδέχεται να ακολουθήσει και ο οίκος Moody’s (στην έκθεση που δημοσιοποιήσει στις 8
Ιουλίου τ. έ.), ενώ αντίθετα δεν αναμένεται αντίστοιχη αναβάθμιση από τον οίκο
Standard & Poor’s.
Σημειώνεται ότι ο οίκος Fitch είναι ο πρώτος από τους τρεις σημαντικότερους
οίκους αξιολόγησης (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch) που αξιολογεί την
πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας στην ασφαλή επενδυτική κατηγορία.
Απόστολος Μιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης
___________________________________________________________________________
Δ/νση: Szegfű u. 3, 1063 Budapest
Τηλ.: +36 1 4132612, +36 1 4132613, Fax: +36 1 3217403
Ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr/hu98, e-mail: ecocom-budapest@mfa.gr, greekcom@t-online.hu

