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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 Βουδαπέστη, 16 Ιουνίου 2014 
 

 
Μερική πλήρωση κριτηρίων σύγκλισης από πλευράς Ουγγαρίας 

 

 
  Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην «Έκθεση για τη Σύγκλιση» (Ιούνιος 2014, 

Εξέταση των οικονομικών στοιχείων της χρονικής περιόδου Απρ.2012- Απρ.2014) της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-ΕΚΤ, η Ουγγαρία πληροί τα τρία, από τα πέντε, 
κριτήρια που απαιτούνται προκειμένου να ενταχθεί στην ευρωζώνη και να υιοθετήσει 

το ευρώ-€. Πριν το 2012 η Ουγγαρία δεν πληρούσε κανένα από τα απαιτούμενα 
κριτήρια. Τα κριτήρια που πληρούνται είναι: 
 

Δημόσιο έλλειμμα 

 Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το έλλειμμα του προϋπολογισμού της 

Ουγγαρίας, τα δύο τελευταία έτη, είναι μικρότερο από το 3% ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ (που είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο της Ουγγαρίας από τη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος το 2013). Η ΕΚΤ εκτιμά ότι το δημόσιο έλλειμμα θα 

διαμορφωθεί σε ποσοστό 2,9% και 2,8% επί του ΑΕΠ, το 2014 και το 2015 
αντίστοιχα. 

 

Πληθωρισμός 

 Ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού, σε 12μηνη ετήσια βάση, κυμάνθηκε σε ποσοστό 

1%, αρκετά χαμηλότερος σε σχέση με την τιμή αναφοράς που είναι 1,7% (ο 
μέσος όρος πληθωρισμού των χωρών της ευρωζώνης). Εντούτοις, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Ε. Επιτροπής, ο πληθωρισμός στην Ουγγαρία, το 2015, 

αναμένεται να διαμορφωθεί σε ποσοστό 2,8%. 
 

Επιτόκια μακροπρόθεσμων ομολόγων 

 Ο μέσος όρος των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων ομολόγων, 10ετούς διάρκειας, 
διαμορφώθηκε σε 5,8%, χαμηλότερος σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς 6,2% 

που αποτελεί τον μέσο όρο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων των χωρών της 
ευρωζώνης (τον Απρίλιο του 2012, το ύψος των επιτοκίων ήταν 9,5% ενώ τον 
Μάιο του 2013 διαμορφώθηκαν στο 5%). 

 

 
Η Ουγγαρία δεν πληροί τα ακόλουθα κριτήρια σύγκλισης: 
 

  Συμμετοχή στο ΜΣΙ2 

 Η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και η συμμετοχή στον Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών-ΜΣΙ2 για δύο τουλάχιστον χρόνια. Το ουγγρικό 
φιορίνι τα τελευταία δύο έτη παρουσίασε υψηλό βαθμό μεταβλητότητας έναντι 

του ευρώ (“διολίσθηση” έως και 10%). 
 

Ανεξαρτησία Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας 

 Αδυναμία συμμόρφωσης προς όλες τις απαιτήσεις, όσον αφορά στην ανεξαρτησία 
της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. 

 

 
  Εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές, εκτιμούν ότι η ουγγρική κυβέρνηση θα 
καθυστερήσει να υποβάλει αίτηση ένταξής της στο ευρώ, έως ότου τουλάχιστον 

ξεπερασθεί η κρίση των χωρών της ευρωζώνης. Ένα επιπλέον στοιχείο που συνηγορεί 
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στην ανωτέρω απροθυμία είναι και το γεγονός ότι, σε περίπτωση ένταξης, χάνεται η 

δυνατότητα άσκηση αυτόνομης νομισματικής πολιτικής (“διολίσθηση” του ουγγρικού 
φιορινιού), εξ ου και η επιφυλακτική στάση. Περαιτέρω, προτάσσεται και το 
επιχείρημα, από ουγγρικής πλευράς, της ανάγκης προσέγγισης του μέσου όρου του 

ουγγρικού βιοτικού επιπέδου σε αυτόν του μέσου κοινοτικού, πριν από την υποβολή 
αίτησης ένταξης.  

 
  Η ΕΚΤ στην προαναφερθείσα «Έκθεση για τη Σύγκλιση», εκτιμά ότι η Λιθουανία 
πληροί όλα τα κριτήρια σύγκλισης, που απαιτούνται από μια υποψήφια χώρα, 

προκειμένου να ενταχθεί στη ευρωζώνη και να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα, και για 
αυτό εισηγείται την ένταξή της, στην ευρωζώνη, από το 2015 (19ο μέλος της ευρωζώνης 
μαζί με Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, 

Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Φινλανδία). 


