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 Αφξηση του ΑΕΠ  
Πολλοί οικονομικοί οργανιςμοί, ινςτιτοφτα και ουγγρικζσ τράπεηεσ ανακεωροφν προσ τα πάνω τισ 

προβλζψεισ τουσ για το ρυκμό οικονομικισ μεγζκυνςθσ τθσ Ουγγαρίασ κατά το τρζχον ζτοσ, προβλζπουν 

αφξθςθ των επενδφςεων, μείωςθ τθσ ανεργίασ και αφξθςθ του όγκου εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Πιο 

αναλυτικά: 

Σο Τπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ εκτιμά ότι το ΑΕΠ κα κυμανκεί ςτο +4,3% για το 2018, ςτο +3,8% για 

το 2019 και ςτο +3,7% για το 2020.  

Η Εταιρεία Οικονομικϊν Μελετϊν «Századvég», προβλζπει για το 2018 αφξθςθ του ΑΕΠ τθσ Ουγγαρίασ 

κατά 4,1% και αφξθςθ επενδφςεων ζωσ και 7,2% (βάςει των δαπανϊν που χρθματοδοτοφνται από τθν 

Ε.Ε. και των καταςκευϊν νζων κατοικιϊν). Προβλζπει επίςθσ αφξθςθ των εξαγωγϊν και των ειςαγωγϊν 

κατά 5,7% και 6% αντίςτοιχα και πλθκωριςμό ςτο 2,6%.  

Σο Οικονομικό Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο «Pénzügykutató», προβλζπει επίςθσ αφξθςθ του ΑΕΠ για το 2018 

ζωσ και 3,9% τθν οποία αποδίδει ςτθν απορρόφθςθ τθσ αναπτυξιακισ χρθματοδότθςθσ από τθν Ε.Ε., 

ςτισ επιδόςεισ του γεωργικοφ τομζα, ςτθν χαλαρι δθμοςιονομικι και ειςοδθματικι πολιτικι, κακϊσ και 

ςτθ νομιςματικι πολιτικι ανακζρμανςθσ τθσ οικονομίασ. Επίςθσ, προβλζπει μείωςθ τθσ ανεργίασ ςτο 

3,5%, αφξθςθ των επενδφςεων κατά 9% και πλθκωριςμό ςτο 2,3%.  

Σο Οικονομικό Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο «GKI», προβλζπει για το 2018 μία λιγότερο αιςιόδοξθ  ανάπτυξθ 

του ΑΕΠ με ρυκμό 3,8%. Ακόμα, προβλζπει αφξθςθ ςτισ επενδφςεισ κατά 9%, επζκταςθ τθσ βιομθχανίασ 

ζωσ και 5% και μείωςθ τθσ ανεργίασ κατά 3,7% με το φψοσ του πλθκωριςμοφ να κυμαίνεται ςτο 2,7%. Σο 

GKI εςτιάηει επίςθσ ςτα τρία βαςικά προβλιματα τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ Ουγγαρίασ: τθν 

εξάλειψθ του ανταγωνιςμοφ, τθ διάβρωςθ του ανκρωπίνου κεφαλαίου και τθ διεκνι απομόνωςθ τθσ 

χϊρασ. Σο GKI επιςθμαίνει επίςθσ ότι είναι αναγκαίοσ ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ πολιτικισ τθσ 

Ουγγαρίασ ωσ προσ τθν Ε.Ε. και τθν υιοκζτθςθ του ενιαίου νομίςματοσ. 

Η τράπεηα «Raiffeisen» δθλϊνει πιο αιςιόδοξθ και προβλζπει αφξθςθ του Α.Ε.Π ςτο 4% ετθςίωσ και 

ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία για το εκνικό νόμιςμα τθσ χϊρασ.  



Περιςςότερο αιςιόδοξεσ ςτισ προβλζψεισ τουσ για τθν ουγγρικι οικονομία, εμφανίηονται οι τράπεηεσ 

«Takarékbank» και «UniCredit», με ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτο 4,5%. Αναλυτζσ τθσ 

«Takarékbank» δθλϊνουν ότι θ ςυνεχιηόμενθ αφξθςθ των μιςκϊν κα ωκιςει ακόμα ψθλότερα τθν 

καταναλωτικι δαπάνθ ςτο 5%. Η «UniCredit» προβλζπει για τισ χϊρεσ τθσ κεντρικισ και ανατολικισ 

Ευρϊπθσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ χαμθλότερουσ από αυτόν τθσ Ουγγαρίασ (4% για Πολωνία, Βουλγαρία και 

Ρουμανία) και επιςθμαίνει ότι για πρϊτθ φορά θ Ουγγαρία κα επιτφχει τον υψθλότερο ρυκμό 

οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι αυτι (το 1998 και το 2014 θ Ουγγαρία είχε πετφχει τον δεφτερο 

υψθλότερο ρυκμό, αλλά το 2016 τον χαμθλότερο). Εντοφτοισ, για το 2019 θ «UniCredit» προβλζπει 

μείωςθ του ρυκμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτο 3,4%. 

υνοπτικόσ πίνακασ με τισ προβλζψεισ για το ΑΕΠ ζτουσ 2018 

Οικονομικό Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο GKI 3,8% 

Οικονομικό Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο Pénzügykutató 3,9% 

Σράπεηα Raiffeisen 4,0% 

Εταιρεία Οικονομικϊν Μελετϊν Századvég 4,1% 

Κεντρικι Σράπεηα Ουγγαρίασ -MNB 4,2% 

Τπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ Ουγγαρίασ 4,3% 

Σράπεηα Takarékbank 4,5% 

Σράπεηα UniCredit  4,5% 

 

 


