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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 6 Οκτωβρίου 2014 
 

Διατήρηση πιστοληπτικής ικανότητας Ουγγαρίας από διεθνή οίκο 

αξιολόγησης Standard & Poor’s 
 

 

  Σε ανακοίνωσή του ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s-S&P 
αξιολογεί, την πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας, στην κατηγορία BB/B, στην 
βαθμίδα αξιολόγησής του, ήτοι δύο βαθμίδες κάτω από το ασφαλές επενδυτικό 

“κατώφλι”, διατηρώντας όμως την εκτίμησή του για τη σταθερή προοπτική της 
χώρας. Όπως εκτιμά ο οίκος S&P, μετά την παρέλευση σχεδόν μιας δεκαετίας 
ύφεσης, η ουγγρική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, κυρίως όμως 

χάρις στα κονδύλια και πόρους που προέρχονται από κοινοτικές πηγές. 
 

   Τα κυριότερα εμπόδια που δυσχεραίνουν, σημαντικά, την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ουγγρικής οικονομίας, σύμφωνα με την έκθεση του οίκου S&P, είναι η 

απρόβλεπτη και ιδιόμορφη ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, η επέκταση του 
δημόσιου τομέα, το φορολογικό σύστημα και ο ζημιογόνος τραπεζικός τομέας. Σε 
αυτά θα πρέπει να συνυπολογισθούν η μείωση του ενεργού πληθυσμού, το υψηλό 

εξωτερικό χρέος σε συνδυασμό με την μεγάλη έκθεσή του σε ξένο συνάλλαγμα. 
 

  Τα θετικά σημεία της έκθεσης του οίκου S&P, για την ουγγρική οικονομία, 
αναφέρουν την αύξηση των εξαγωγών, τη δέσμευση για διατήρηση του δημόσιου 

ελλείμματος σε ποσοστό μικρότερο του 3% του ΑΕΠ, τη διατήρηση του δημόσιου 
χρέους σε ποσοστό 80% επί του ΑΕΠ, την άντληση πόρων μέσω δανεισμού σε εθνικό 
νόμισμα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας (το ουγγρικό φιορίνι-HUF, από το 

2007, έχει χάσει, σταδιακά, περίπου 20% της αξίας του) καθώς και το χαμηλό 
εργατικό κόστος (το οποίο είναι μόλις το 1/3 του αντίστοιχου μέσου κοινοτικού). 
 

  Ο οίκος S&P προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 3,2% για όλο το 2014 (το α΄ 

εξάμηνο του 2014 η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 3,7%), ενώ για τα επόμενα χρόνια εκτιμά 
ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα συνεχισθεί αλλά με μικρότερα ποσοστά (2015: 2,8%, 
2016: 2%, 2017: 1,8%). 
 

  Σε περίπτωση που από πλευράς ουγγρικής κυβέρνησης δοθούν κίνητρα για 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και υιοθετηθούν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, τότε ο 
οίκος S&P θα εξετάσει τη δυνατότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας 

της χώρας. Εάν όμως η αναμενόμενη ανάκαμψη είναι μικρότερη από τις σχετικές 
προβλέψεις τότε υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης στην 
βαθμίδα αξιολόγησης. 
 

  Υπενθυμίζουμε ότι ο έτερος διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch, ο οποίος είχε 

διατηρήσει, τον περασμένο Ιούνιο, στα ίδια επίπεδα την πιστοληπτική ικανότητας 
της Ουγγαρίας στην βαθμίδα αξιολόγησής του (κατηγορία “junk bonds” με 

αξιολόγηση ΒΒ+), θα ανακοινώσει την επόμενη αξιολόγησή του στις 28 Νοεμβρίου 
τ.έ. 
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