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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος 

 

 

 Θετικοί οι οικονομικοί δείκτεσ τησ Ουγγαρίασ  
Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Ουγγαρίασ (KSH), το 2017 κλείνει επιτυχϊσ 

για τθν οικονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ, αφοφ οι περιςςότεροι δείκτεσ τθσ οικονομίασ εμφανίηουν 

κετικζσ τάςεισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, κατά τα τρία πρϊτα τρίμθνα του ζτουσ, το ΑΕΠ αυξικθκε κατά 3,8% 

ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2016, ενϊ ο ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΠ αναμζνεται να 

ξεπεράςει τα περςινά επίπεδα, κακϊσ και τον μζςο όρο τθσ Ε.Ε. 

 

 Επιδόςεισ ουγγρικήσ οικονομίασ 
Σφμφωνα με διλωςθ του επικεφαλισ του Πρωκυπουργικοφ Γραφείου, κ. János Lázár, ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυμμετοχισ του ςε οικονομικό φόρουμ που διοργανϊκθκε από τον Σφνδεςμο Βιομθχάνων και 

Εργοδοτϊν Ουγγαρίασ, θ κυβζρνθςθ προγραμματίηει να δαπανιςει 200 δισ HUF (€655 εκ.) για τθν 

ανάπτυξθ ψθφιακϊν υποδομϊν και τθ βελτίωςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, μεταξφ των ετϊν 

2018-2020. Σφμφωνα με τον κ. Lázár, ο αρικμόσ των δθμοςίων υπαλλιλων παραμζνει υψθλόσ και θ 

περαιτζρω μείωςι του είναι επικυμθτι. Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ κα δαπανιςει 2,5 τρισ HUF (€8,1 δισ) για 

εκςυγχρονιςμό των αυτοκινθτοδρόμων και 1 τρισ HUF (€3,2 δισ) για τθν ανάπτυξθ του ςιδθροδρομικοφ 

δικτφου. Πζραν των ανωτζρω, ςυνζχιςε ο κ. Lázár, θ κυβζρνθςθ, μεταξφ των ετϊν 2018-2020, κα αυξιςει 

ςθμαντικά τουσ μιςκοφσ των εργαηομζνων ςτουσ τομείσ υγείασ και εκπαίδευςθσ, ϊςτε να επζλκει 

ςφγκλιςθ με τισ χϊρεσ τθσ δυτικισ Ευρϊπθσ. Τζλοσ, ο κ. Lázár, αναφζρκθκε ςτθν αγαςτι ςυνεργαςία 

κυβζρνθςθσ-Κεντρικισ Τράπεηασ και επεςιμανε τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ, το οποίο θ κυβζρνθςθ 

ςκοπεφει να μειϊςει ακόμθ περιςςότερο, ςε επίπεδα κάτω του 70% του ΑΕΠ, μζχρι το 2019-2020. Στο 

ίδιο πνεφμα κινικθκε και ο Υπουργόσ Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ, κ. Mihály Varga, ο οποίοσ ςε ομιλία 

του ςτθν Κοινοβουλευτικι Επιτροπι Προχπολογιςμοφ, επεςιμανε τθ κετικι πορεία τθσ οικονομίασ και 

αμφιςβθτϊντασ τισ εκτιμιςεισ τθσ Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, διλωςε ότι θ ο ρυκμόσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ κα ανζλκει ςε 4% μζχρι το τζλοσ του ζτουσ, τιμι πολφ κοντά ςτον αρχικό ςτόχο τθσ 

κυβζρνθςθσ (4,3%). Σφμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίασ, θ οικονομικι ανάπτυξθ υποςτθρίηεται από τθ 

μείωςθ τθσ ανεργίασ (4,1%), τθν αφξθςθ του αρικμοφ των απαςχολοφμενων (4,45 εκ.), τθν αφξθςθ των 



πραγματικϊν μιςκϊν (10% αφξθςθ από το 2013) και από τθν αφξθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των 

πολιτϊν. Για το δθμόςιο χρζοσ, διλωςε ότι κα κυμανκεί κάτω του 73% του ΑΕΠ μζχρι το τζλοσ του 2017 

 

 Πιθανή υιοθζτηςη του ευρώ 
Ο πρϊθν Διοικθτισ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ Ουγγαρίασ, κ. György Surányi, διλωςε ςε πρόςφατθ 

ςυνζντευξι του ότι άλλαξε άποψθ και ότι θ Ουγγαρία κα πρζπει να υιοκετιςει το ευρϊ το ςυντομότερο 

δυνατό. Η Ε.Ε.. διλωςε ο κ. Surányi, είναι μια κοινότθτα αξιϊν ςτθν οποία θ Ουγγαρία κα πρζπει να 

ςυμμετζχει. Η κυβερνθτικι πολιτικι, αποτρζπει τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν ευρωηϊνθ και τθν 

ευρωπαϊκι τθσ ολοκλιρωςθ, τόνιςε ο πρϊθν Κεντρικόσ Τραπεηίτθσ. Οι ςυνζπειεσ αυτζσ κα είναι πολφ 

πιο ςοβαρζσ από τισ ενδεχόμενεσ ςυνζπειεσ μιασ πρόωρθσ ειςόδου ςτθν ευρωηϊνθ, ςυνζχιςε ο κ. 

Surányi. Αντίκετα, θ υιοκζτθςθ του κοινοφ ευρωπαϊκοφ νομίςματοσ, κα ενιςχφςει το κράτοσ δικαίου 

ςτθν Ουγγαρία. Η κυβερνθτικι απάντθςθ ςτον κ. Surányi, δόκθκε διά ςτόματοσ του Διευκυντοφ του 

Πρωκυπουργικοφ Γραφείου, κ. János Lázár, ο οποίοσ τόνιςε ότι θ Ουγγαρία, αν και πλθροί τα κριτιρια 

του Maastricht, πλθν ενόσ (τθσ ςυμμετοχισ του εκνικοφ τθσ νομίςματοσ ςτον μθχανιςμό 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν -ΜΣΙ ΙΙ), δεν είναι ζτοιμθ να υιοκετιςει το ευρϊ, δεδομζνου ότι θ παροφςα 

κατάςταςθ τθσ οικονομίασ δεν είναι θ ιδανικι και κυρίωσ το ευρϊ δεν φαίνεται αρκετά ανταγωνιςτικό.  

 


