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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  
 
 

Πηώζε ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο ηεο Οπγγαξίαο 

Σν Ννκηζκαηηθό πκβνύιην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Οπγγαξίαο (MNB) δηαηήξεζε ην βαζηθό 

επηηόθην ζην 0,9%, παξά ηε ζπλερηδόκελε πηώζε ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο θηνξηληνύ (HUF). 

Γηθαηνινγώληαο ηελ απόθαζή ηεο, ε Σξάπεδα ζε αλαθνίλσζή ηεο αλαθέξεη όηη ε αύμεζε ηεο 

εγρώξηαο δήηεζεο εληζρύεη ηνλ πιεζσξηζκό, ελώ ε επηβξάδπλζε ησλ εμαγσγώλ, ηνλ 

απνδπλακώλεη. Δπηπξόζζεηα, ην Ννκηζκαηηθό πκβνύιην ηόληζε όηη ν δνκηθόο πιεζσξηζκόο 

κεηώλεηαη ζηαδηαθά θάησ ηνπ 3%. Η ΜΝΒ εθηηκά όηη ζηελ νπγγξηθή νηθνλνκία, 

καθξνπξόζεζκα, θπξηαξρνύλ νη αληηπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο. Πάλησο, επηζεκαίλεηαη όηη θαηά 

πάγηα ηαθηηθή, ην Ννκηζκαηηθό πκβνύιην ζηηο απνθάζεηο ηνπ, δίλεη έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ. Παξάιιεια, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ζε γεληθέο γξακκέο, παξακέλεη 

επλντθή γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο θαη ην θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο ρακειό. ηελ ίδηα 

αλαθνίλσζε, ε ΜΝΒ ηνλίδεη όηη επίζεο έιαβε ππ’ όςηλ ηα δεπηεξνγελή απνηειέζκαηα ηεο 

απνπιεζσξηζηηθήο επηβξάδπλζεο ζηελ Δπξώπε, ηε κεηαβνιή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ 

θπξίαξρσλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ παγθνζκίσο, ηνλ αληίθηππν ησλ λέσλ θξαηηθώλ ηίηισλ ιηαληθήο 

ζηελ απνηακίεπζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο αληηθπθιηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε ηεο ΜΝΒ, ην θηνξίλη (HUF) ππνρώξεζε αθόκε 

πεξηζζόηεξν, ζε επίπεδα πέξαλ ηνπ «νξίνπ αληίζηαζεο» ησλ 330 HUF αλά επξώ. ηα ηέιε 

Απγνύζηνπ 2019 ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ππνρώξεζε αθόκε πεξηζζόηεξν ζηα 331,85 HUF 

αλά Δπξώ, αθνινπζώληαο ηε γεληθόηεξε ππνρώξεζε ησλ εζληθώλ λνκηζκάησλ ζε νιόθιεξε ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξώπε, ε νπνία -ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα- πξνθιήζεθε από ηελ εθξνή 

θεθαιαίσλ από ηηο ρώξεο απηέο. Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Οπγγαξίαο, θ. Μ. Varga, δήισζε 

όηη ην θηνξίλη ζα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα ππνρσξήζεη αθόκα θαη ζε ηηκέο 335 ή θαη 340 

έλαληη ηνπ επξώ, ζπκπιεξώλνληαο όκσο όηη ηπρόλ παξέκβαζε ηεο ΜΝΒ ζα ήηαλ άζθνπε, 

δεδνκέλνπ όηη ε δηνιίζζεζε νθείιεηαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο. Πάλησο, αλαιπηέο 

επηζεκαίλνπλ ηνλ θίλδπλν δξάζεο θεξδνζθόπσλ νη νπνίνη ζα επηζπκνύζαλ έλα αδύλακν θηνξίλη 

θαη πνπ ελδερνκέλσο πξνζειθύνληαη από δειώζεηο γηα κε παξέκβαζε ηεο ΜΝΒ. Σν ίδην 

απνηέιεζκα ζα κπνξνύζε λα έρεη θαη ε αλαθνίλσζε ηεο ΜΝΒ όηη δελ έρεη ζέζεη όξην 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο γηα ην θηνξίλη.  


