
________________________________________________________________________________ 
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 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 2 Δεκεμβρίου 2014 
 

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας Ουγγαρίας από διεθνή οίκο 
αξιολόγησης Fitch 

 
 

  Ανακοίνωσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch, στις 28 Νοεμβρίου τ.έ. την έκθεση 
αξιολόγησής του σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με την εν 
λόγω αξιολόγηση, διατηρείται η πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας (σε ξένο 
συνάλλαγμα) στην ίδια κατηγορία “BB”, στην βαθμίδα αξιολόγησής του οίκου Fitch, ενώ 
αμετάβλητη παραμένει και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ουγγαρίας σε 
ουγγρικά φιορίνια-HUF (κατηγορία “BBB-”). Ως κύρια αιτία των ανωτέρω αξιολογήσεων 
προβάλλεται, από πλευράς οίκου Fitch, το υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας (ποσοστό 
περίπου 80% επί του ΑΕΠ). 
 

  Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση του οίκου Fitch δεν έχει διαφοροποιηθεί από τον 
Ιανουάριο του 2012, όταν για πρώτη υποβάθμισε τη πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας, 
κάτω από το ασφαλές επενδυτικό “κατώφλι” (κατηγορία “junk bonds”). 
 

  Ο οίκος Fitch εκτιμά ότι το δημόσιο έλλειμμα θα διαμορφωθεί κάτω του 3%, ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ, τόσο για το 2014 όσο και για δύο επόμενα έτη (2015 και 2016), ενώ 
το δημόσιο χρέος, μέχρι το 2016, θα έχει συρρικνωθεί στο 76,4%. Προβλέπει επίσης 
αύξηση, κατά 3,2%, του ουγγρικού ΑΕΠ το 2014, κυρίως λόγω εισροών των κοινοτικών 
επενδύσεων και μιας «χαλαρής» νομισματικής πολιτικής, ενώ για το 2015 η αύξηση του ΑΕΠ 
εκτιμά ότι θα είναι 2,3%. Ο οίκος προβλέπει μείωση του αριθμού των παρεχομένων δανείων 
κατά 1,7% το 2014 και κατά 0,3% το 2015, λόγω και της επίπτωσης που θα επιφέρει η 
μετατροπή των δανείων από ξένο συνάλλαγμα σε ουγγρικά φιορίνια-HUF. 
 

  Η πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ουγγαρίας, θα 
εξετασθεί, από πλευράς οίκου Fitch, σε περίπτωση που συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις: 
-σημαντική ποσοστιαία μείωση του δημοσίου χρέους 
-αύξηση του ΑΕΠ 
-σταθερή οικονομική πολιτική και 
-βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
 

  Παρά το γεγονός ότι στην αξιολόγηση αναγνωρίζεται η ύπαρξη μακροοικονομικής 
σταθερότητας στη χώρα, εν τούτοις επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης 
των προβλέψεων του ετήσιου προϋπολογισμού ή εμφάνιση οικονομικής ύφεσης, τότε η 
ουγγρική οικονομία θα επηρεασθεί αρνητικά, με συνέπεια τον κίνδυνο περαιτέρω 
υποβάθμισής της. 
 

  Το ουγγρικό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επισήμανε το γεγονός ότι οι διεθνείς 
χρηματοπιστωτικές αγορές διαπραγματεύονται τα ουγγρικά ομόλογα με αναβαθμισμένο 
status, και όχι στην κατηγορία “junk”, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αντίστοιχα και οι οίκοι 
αξιολόγησης θα λάβουν υπ’ όψιν τους το συνεχώς βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στη χώρα. 
Επιπροσθέτως, όπως δηλώνεται από το Υπουργείο, η Ουγγαρία αποτελεί, μαζί με Λεττονία, 
Δανία και Αυστρία τις μόνες χώρες-μέλη της Ε.Ε. που από το 2011 έχουν επιτύχει μια 
σταθερή και συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους τους. 
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