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Βελτιωμζνοι οι οικονομικοί δείκτεσ ςτθν Ουγγαρία 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ Ουγγαρίασ, ο ρυθμόσ οικονομικήσ ανάπτυξησ τθσ 

χϊρασ το πρϊτο τρίμθνο 2017 υπολογίςτθκε ςε 4,1% (ςε ετιςια βάςθ). Το αυξθμζνο κατά 1,6%, ςε 

ςχζςθ με το δϋ τρίμθνο 2016, ποςοςτό, είναι ακριβϊσ το ίδιο με αυτό που είχε κζςει ωσ ςτόχο θ 

κυβζρνθςθ για τον προχπολογιςμό του 2017. Εντοφτοισ, αναλυτζσ εκτιμοφν ότι ο πραγματικόσ μζςοσ 

ρυκμόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ για το αϋ τρίμθνο 2017 κα είναι 3,6%.  

Ο πληθωριςμόσ ςυνζχιςε τθν πτωτικι του τάςθ και τον Απρίλιο. Υπολογίςτθκε ότι μειϊκθκε ςε 2,2-2,3% 

από 2,7% που ιταν τον Μάρτιο 2017. Βαςικόσ λόγοσ τθσ πτϊςθσ του πλθκωριςμοφ είναι θ μείωςθ ςτθν 

τιμι των καυςίμων (βλ. ζγγραφό μασ με ΑΠΦ.2710/0198/28.3.2017). Πάντωσ, εάν εξαιρεκοφν οι τιμζσ 

των καυςίμων και των τροφίμων, ο δείκτθσ του πλθκωριςμοφ εμφανίηει ανοδικι τάςθ.   

Το αϋ τρίμθνο 2017, ο δείκτησ ανεργίασ μειϊκθκε ςε 4,5% από 6% τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016. Το 

ίδιο τρίμθνο, ο αρικμόσ των ανζργων μειϊκθκε ςε 207.000 από 273.000 το αϋ τρίμθνο του 2016. Η μζςθ 

περίοδοσ ανεργίασ υπολογίςτθκε ςε 17,5 μινεσ, ενϊ το 45,1% των ανζργων βρικε απαςχόλθςθ μετά τθν 

παρζλευςθ 12-μινου. Παράλλθλα, το ίδιο τρίμθνο, ςθμειϊκθκε αφξθςθ των απαςχολοφμενων κατά 

106.000 που ςτο ςφνολο άγγιξαν τα 4,36 εκατομμφρια. Σθμειϊνεται ότι υπιρξε αφξθςθ των 

εργαηομζνων ςτον πρωτογενι τομζα και μείωςθ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα. Στθν θλικιακι 

κατθγορία 15-64, ο δείκτησ απαςχόληςησ άγγιξε το 67,1% από 65% τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016, το 

υψθλότερο ποςοςτό που ςθμειϊκθκε ποτζ ςτθν Ουγγαρία μετά τθν αλλαγι του κακεςτϊτοσ. Η μείωςθ 

τθσ ανεργίασ ςυνεχίςτθκε και τον Απρίλιο τ.ζ., όπου κατεγράφθςαν 307.000 άνεργοι, αρικμόσ μειωμζνοσ 

κατά 9,1% ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του 2016.  

Το ζλλειμμα, κατά τθν περίοδο Ιανουάριοσ-Απρίλιοσ 2017, υπολογίςτθκε ςε HUF121,5 δις. κατά πολφ 

μειωμζνο ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016 (HUF145 δις.). Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν, θ μείωςθ του ελλείμματοσ οφείλεται αφενόσ ςε πωλιςεισ αγροτικισ 

καλλιεργιςιμθσ γθσ και αφετζρου ςτα υψθλότερα φορολογικά ζςοδα. Τα ζςοδα από ΦΠΑ 

εμφανίςτθκαν αυξθμζνα κατά HUF46 δις., ςε ςχζςθ με τθν περίοδο Ιανουάριοσ-Απρίλιοσ 2016, ενϊ 

αφξθςθ 8,2% ςθμειϊκθκε και ςτα ζςοδα από φορολόγθςθ φυςικϊν προςϊπων (εφόςον θ κυβζρνθςθ 

είχε αυξιςει από 1/1/2017 τον κατϊτατο μιςκό ανειδίκευτου εργάτθ κατά 15% και του ειδικευμζνου 



κατά 25%. –βλ. ζγγραφό μασ με ΑΠΦ.2710/0186/23.3.2017). Αναλυτζσ εκτιμοφν ότι το μειωμζνο 

ζλλειμμα κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτθν κυβζρνθςθ να προβεί ςε ςθμαντικζσ δαπάνεσ κατά το τζλοσ του 

ζτουσ, οι οποίεσ κα ενδυναμϊςουν τθ κζςθ του κυβερνόντοσ κόμματοσ ενόψει και των βουλευτικϊν 

εκλογϊν του 2018. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι τον Απρίλιο 2017 ςθμειϊκθκε πλεόναςμα HUF76,6 δις. και 

αυτό εδραίωςε τθν πεποίκθςθ ότι θ κυβζρνθςθ κα επιτφχει τον ςτόχο του ελλείμματοσ ςτο 2,4%. 

Μετριςεισ Μαρτίου 2017 δείχνουν ότι οι ουγγρικζσ εξαγωγζσ ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 18% και οι 

ειςαγωγζσ κατά 21% (ςε ετιςια βάςθ). Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εξαγωγζσ άγγιξαν τα €9,431 δις., ενϊ οι 

ειςαγωγζσ τα €8,475 δις., με αποτζλεςμα το εμπορικό πλεόναςμα να διαμορφωκεί ςτα €956 εκ., μόλισ 

€1.5εκ. λιγότερο ςε ςχζςθ με το ίδιο διάςτθμα του 2016. Αναλυτζσ εκτιμοφν ότι λόγω τθσ 

προβλεπόμενθσ αφξθςθσ των διεκνϊν τιμϊν πετρελαίου και τθσ αφξθςθσ επενδφςεων παγίου 

κεφαλαίου,  το εμπορικό πλεόναςμα για το 2017 κα διαμορφωκεί ςτα €8,7 δις., ελαφρϊσ μειωμζνο ςε 

ςχζςθ με αυτό του 2016 (€9,9 δις.).  

 


