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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Βουδαπέστη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 
 

Κατάταξη Ουγγαρίας στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας. 
 

  Η Ουγγαρία κατατάσσεται στην 63η θέση, ανάμεσα σε 148 χώρες, από άποψη 
ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τη λίστα αξιολόγησης [Global Competitiveness Index-
GCI (2013-2014)] που έδωσε στη δημοσιότητα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World 

Economic Forum). Η συνολική αξιολόγηση της Ουγγαρίας, στους 12 διαφορετικούς 
πυλώνες που συστήνουν και το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, βαθμολογείται με 
4,25 στη σχετική βαθμολογική κλίμακα (όπου 1 είναι η χειρότερη και 7 η καλύτερη 

επίδοση). Η κατάταξη της Ουγγαρίας είναι κατά τρεις θέσεις χαμηλότερη σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή αξιολόγηση (GCI 2012-2013). 
 

  Ειδικότερα, ανάμεσα στις 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε. η Ουγγαρία καταλαμβάνει την 
24η θέση, ενώ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ομάδας Visegrad-V4 (Σλοβακία, 
Τσεχία και Πολωνία), οι οποίες αποτελούν τους κυριότερους ανταγωνιστές της στην 

περιοχή για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, η Σλοβακία βρίσκεται στην 
78η θέση (από 71η στην περσινή αξιολόγηση), η Τσεχία στην 46η θέση (από 39η) ενώ η 

Πολωνία βρίσκεται στην 42η θέση της κατάταξης (από 41η), χαρακτηριζόμενη ως η πιο 
ανταγωνιστική ανάμεσα στις χώρες της Ομάδας V4. 
 

  Η λίστα κατάταξης, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αναφέρει ότι η θέση 
της Ουγγαρίας, εάν ειδωθεί στο ευρύτερο πλαίσιο δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχημη. Σε 
σχέση όμως με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, τις οποίες έχει να ανταγωνισθεί, 

βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση. Η Ουγγαρία λαμβάνει πολύ χαμηλή βαθμολογία στο 
σκέλος των θεσμών, στον τομέα της λειτουργίας των τραπεζών (ως προς τη χορήγηση 
δανείων) αλλά και στο πεδίο των φορολογικών κινήτρων, λόγοι οι οποίοι, σύμφωνα με την 

έκθεση του Φόρουμ, οδήγησαν την ουγγρική ανταγωνιστικότητα στην περιφέρεια των 
χωρών της Ε.Ε. Ειδικότερα τα κυριότερα μειονεκτήματα, όπως αναφέρει το Φόρουμ στη 

σχετική έκθεσή του, τα οποία συνετέλεσαν στην μείωση της ανταγωνιστικότητας της 
ουγγρικής οικονομίας είναι: 

 ασυνέπεια/αστάθεια των κυβερνητικών πολιτικών 

 αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις 

 θέματα διαφθοράς και μεροληψίας 

 φορολογικά αντικίνητρα 

 δυσκίνητες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
 

  Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ε.Ε., από τις οποίες έπεται, στη 
λίστα αξιολόγησης, τα κυριότερα προβλήματα συναντώνται στην τεχνολογική υστέρηση σε 
τομείς καινοτομιών, σε θέματα αδιαφάνειας στην κατανομή και ανάθεση των δημόσιων 

συμβάσεων/προμηθειών και στην έλλειψη εξειδίκευσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Αντίθετα στους τομείς της πρόσβασης σε ξένες αγορές και δημιουργίας 

υποδομών η βαθμολόγηση είναι θετική. 
 

 Όσον αφορά στην κατάταξη στις πρώτες θέσεις της λίστας αξιολόγησης GCI (2013-
2014), η Ελβετία, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ την 

πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν (με φθίνουσα σειρά): Σιγκαπούρη, Φινλανδία, Γερμανία, 
Η.Π.Α, Σουηδία, Χονγκ-Κονγκ, Ολλανδία, Ιαπωνία και Ηνωμ. Βασίλειο. 
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