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Αναβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Ουγγαρίασ από τον οίκο «Standard & Poor's» 
 
Ο διεκνισ οίκοσ χρθματοπιςτωτικισ αξιολόγθςθσ (S&P) αναβάκμιςε τθν πιςτολθπτικι 

ικανότθτα τθσ Ουγγαρίασ ςτο επίπεδο "BBB", δθλαδι, δφο βακμίδεσ πάνω από το όριο των 

επενδφςεων. Σφμφωνα με τθν «S&P» θ απόφαςθ τθσ αναβάκμιςθσ βαςίςτθκε ςτισ προοπτικζσ 

υγιοφσ ανάπτυξθσ τθσ Ουγγαρίασ που υποςτθρίηονται από τθν υψθλι ιδιωτικι  αποταμίευςθ, 

τθν αφξθςθ των μιςκϊν που ενιςχφουν τθν εγχϊρια ηιτθςθ, κακϊσ και από τθ ςυνεχιηόμενθ 

αφξθςθ των εξαγωγϊν ςτουσ τομείσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και των υπθρεςιϊν. 

Οι ζτεροι διεκνείσ μεγάλοι οίκοι αξιολόγθςθσ, «Moody’s» και «Fitch», ζχουν κρατιςει τθν 

αξιολόγθςι τουσ ςτα ίδια επίπεδα, όπου τα κρατικά ομόλογα τθσ Ουγγαρίασ χαρακτθρίηονται, 

οριακά, ωσ επζνδυςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο οίκοσ «Moody’s» ςτθν ανάλυςι του για τθν 

προοπτικι τθσ ουγγρικισ οικονομίασ, φαίνεται να είναι αρκετά ςυγκρατθμζνοσ, τθν 

χαρακτθρίηει «ςτακερι», ενϊ ο οίκοσ «Fitch» τθν χαρακτθρίηει «κετικι». Από τθν πλευρά του 

ο οίκοσ S&P τονίηει ότι το 2018 ιταν θ όγδοθ κατά ςειρά χρονιά ανάπτυξθσ τθσ ουγγρικισ 

οικονομίασ και παρά τθν αφξθςθ του χρζουσ των νοικοκυριϊν, τόςο το εξωτερικό χρζοσ όςο 

και το δθμόςιο μειϊκθκαν ωσ ποςοςτό επί του ΑΕΠ. Επιπλζον, αν και ο οίκοσ προβλζπει 

μείωςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ ςτο 2% μζχρι το 2021, εκτιμά ότι θ ανοιχτι και εξωςτρεφισ 

οικονομία τθσ Ουγγαρίασ κα αντιπαρζλκει τθ χαμθλότερθ εξωτερικι ηιτθςθ, κακϊσ και τθ 

μείωςθ των χρθματοδοτιςεων από τθν Ε.Ε. Η κυμαινόμενθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία του 

εκνικοφ νομίςματοσ τθσ Ουγγαρίασ ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό εργατικό κόςτοσ κα 

ενιςχφςουν, μεςοπρόκεςμα, τθ διεκνι ανταγωνιςτικότθτα τθσ χϊρασ, αναφζρεται ςτθν 

ανάλυςθ του  οίκου «S&P». Τζλοσ, λόγοσ γίνεται και για το δθμογραφικό πρόβλθμα τθσ 

Ουγγαρίασ το οποίο κα μποροφςε να αποβεί ςε τροχοπζδθ για τθ μελλοντικι οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 



Η κυβζρνθςθ τθσ Ουγγαρίασ, διαμζςου του Υπουργοφ Οικονομίασ, κ. Mihály Varga, 

καλωςόριςε τθν αναβάκμιςθ, χαρακτθρίηοντάσ τθ ωσ «αναγνϊριςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ουγγαρίασ» και ωσ «αναμενόμενθ», αφοφ είχε ιδθ προθγθκεί θ 

κετικι επιβράβευςθ από τισ αγορζσ. Τζλοσ, ο κ. Varga τόνιςε ότι θ ουγγρικι κυβζρνθςθ 

ςχεδιάηει μζτρα που κα προςτατζψουν τθν οικονομία τθσ χϊρασ από τισ επιπτϊςεισ τθσ 

επιβράδυνςθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ε.Ε.   

 

 

 


