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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
Βουδαπέστη, 11 Απριλίου 2016 

 

Αποπληρωμή τελευταίας δόσης ουγγρικού δανείου προς Ε.Ε. 
 

 Η ουγγρική κυβέρνηση προχώρησε, στις 7 τρ. μηνός, στην αποπληρωμή 
ποσού ύψους € 1,5 δισ., προς την Ε.Ε., που αποτελεί την τελευταία δόση δανείου 
που είχε συναφθεί το 2008. 

 
  Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός κ. V. Orbán τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο 

επιβραβεύονται οι πολιτικές και οικονομικές επιλογές της ουγγρικής κυβέρνησης. 
Συμπληρώνοντας, ο κ. Orbán, ανέφερε ότι η αποπληρωμή αποτελεί “… ένα άνευ 
προηγουμένου επίτευγμα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.” (“…an 

unprecedented achievement in the present global economic environment.”). 
 

  Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω δάνειο είχε συναφθεί το Νοέμβριο του 2008 από 
τις διαδοχικές κυβερνήσεις των κ.κ. Gyurcsany και Bajnai (του ουγγρικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος). Οι κυβερνήσεις αυτές, έχοντας να αντιμετωπίσουν τις 

δυσμενείς επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, που προκάλεσε η 
πτώχευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας “Lehman Brothers” (Σεπτέμβριος 
2008) στην ουγγρική οικονομία (μείωση του ΑΕΠ και της βιομηχανικής παραγωγής, 

αύξηση της ανεργίας, μείωση των εξαγωγών, συναλλαγματική διολίσθηση), 
συμφώνησαν με Ε.Ε., ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα για την παροχή οικονομικής 

βοήθειας. Εκδόθηκε δάνειο, προς την Ουγγαρία, ύψους € 20 δισ., για τη 
σταθεροποίηση της οικονομία της, με συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου-ΔΝΤ (με ποσό ύψους € 12,5 δισ.), της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ε.Ε. (€ 6,5 

δισ.) και της Παγκόσμιας Τράπεζας-WB (€ 1 δισ.). 
 
  Ωστόσο η νέα κυβέρνηση του κ. V. Orbán, μετά από την σαρωτική εκλογική 

της νίκη, με πλειοψηφία 2/3 στην Ουγγρική Βουλή (Απρίλιος 2010), εφάρμοσε 
διαφορετική οικονομική πολιτική, στοχεύοντας στην άντληση πόρων από επικερδείς 

τομείς της ουγγρικής οικονομίας. Τα κυριότερα μέτρα, αμφιλεγόμενου χαρακτήρα, 
που υιοθέτησε η νέα ουγγρική κυβέρνηση αφορούσαν στην επανακρατικοποίηση των 
ασφαλιστικών ταμείων και αξιοποίηση των πόρων τους, καθώς και στην επιβολή 

έκτακτης ειδικής εισφοράς-crisis tax (τριετούς διάρκειας) σε τράπεζες, σε 
ασφαλιστικές/χρηματοπιστωτικές εταιρείες καθώς και σε εμπορικές επιχειρήσεις 

επιλεγμένων τομέων της οικονομίας πολυεθνικών, κυρίως, συμφερόντων, με στόχο 
την αύξηση της συνεισφοράς τους στον κρατικό προϋπολογισμό (μεγάλες 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου-supermarkets, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις 

παροχής ενέργειας, εταιρείες πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού). 
Ωστόσο οι φόροι αυτοί διατηρήθηκαν και μετά από την παρέλευση της τριετίας. 
 

  Το ΔΝΤ διαφώνησε με την επιβολή του προαναφερθέντος φόρου (crisis tax) 
στον τραπεζικό και γενικότερα χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας, κρίνοντας το 

μέτρο ως προσωρινού και όχι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Αποτέλεσμα αυτής της 
διαφωνίας ήταν η διακοπή, τον Ιούλιο του 2010, των συνομιλιών μεταξύ των δύο 
πλευρών και η παραίτηση της Ουγγαρίας από τη λήψη της τελευταίας δόσης του 

δανείου, ύψους περίπου € 5 δισ. 
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  Στη συνέχεια η ουγγρική κυβέρνηση, σε μια συμβολική κίνηση, αποπλήρωσε 
πρόωρα, τον Αύγουστο του 2013, και πριν τις επερχόμενες εθνικές εκλογές του 
Απριλίου 2014, το υπόλοιπο ποσό του δανείου, περίπου € 1,45 δισ. €, που 

οφειλόταν στο ΔΝΤ (1,88 δισ. Eιδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα-SDR), ενώ επίσης 
ζητήθηκε από το ΔΝΤ να κλείσει το Γραφείο που διατηρούσε στην Ουγγαρία αφού 

πλέον, μετά από την αποπληρωμή, δεν υφίστατο λόγος ύπαρξής του. 
 
  Με την πρόσφατη αποπληρωμή η ουγγρική κυβέρνηση κλείνει τις 

συγκεκριμένες δανειακές της υποχρεώσεις, έχοντας κάνει χρήση τελικά μόνο των € 
14,2 δισ. από τα συνολικά € 20 δισ. που αρχικώς της είχαν εγκριθεί το 2008. 
 

 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης 

    


