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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 Βουδαπέστη, 21 Αυγούστου 2014 
 

Αύξηση του δημοσίου χρέους της Ουγγαρίας 
 

  Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της (18 τρ. μηνός) η Κεντρική Τράπεζα της 
Ουγγαρίας (Magyar Nemzeti Bank-MNB) ανακοίνωσε ότι το δημόσιο χρέος της 
χώρας ανήλθε, το β΄ τρίμηνο του 2014, σε ποσοστό 85,1% επί του ΑΕΠ (25,4 τρισ. 

ουγγρ. φιορίνια-HUF, περίπου € 83 δισ.), το οποίο αποτελεί και το υψηλότερο 
ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων ετών (τον Ιούνιο του 2010 είχε καταγραφεί 

μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, ύψους 85,6% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ). 
 

 Το ουγγρικό δημόσιο χρέος ήταν αυξημένο και το α΄ τρίμηνο του 2014 και 
είχε διαμορφωθεί στο 84,4% (24,9 τρισ. ουγγρ. φιορίνια-HUF, περίπου € 81,5 δισ.), 

ενώ το 2013, το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, είχε διαμορφωθεί σε 
79,4% (23 τρισ. ουγγρ. φιορίνια-HUF). Όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα της 

Ουγγαρίας, η έκδοση νέων ομολόγων (ύψους 434 δισ. HUF), σε συνδυασμό με τις 
απώλειες από τη διολίσθηση του ουγγρ. φιορινιού-HUF (ύψους 65 δισ. HUF), ήταν 
οι κύριοι παράγοντες που επιβάρυναν το δημόσιο χρέος, κατά το β΄ τρίμηνο του 

2014. 
 

  Ο Ούγγρος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Péter Benő Banai, σε δηλώσεις του 

ανέφερε ότι η αύξηση του ποσοστού του δημόσιου χρέους είναι εποχική και 
οφείλεται πρωτίστως στην προληπτική έκδοση σημαντικού αριθμού κρατικών 
ομολόγων, από τον Κρατικό Φορέα Διαχείρισης Χρέους-ÁKK της Ουγγαρίας 

(αντίστοιχος του ΟΔΔΗΧ), προκειμένου να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες, της 
χώρας, για όλο το 2014. Ο κ. Banai ανέφερε επίσης ότι η ουγγρική κυβέρνηση 

αποπλήρωσε, τον Ιούλιο τ.έ. ομόλογα ύψους € 1 δισ., ποσό που θα επιβαρύνει το 
δημόσιο χρέος το γ΄ τρίμηνο του 2014, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα 
αποπληρωθούν επιπλέον ομόλογα συνολικού ύψους € 2 δισ. Εκτιμά δε ότι στο τέλος 

του 2014, το δημόσιο χρέος, της Ουγγαρίας θα διαμορφωθεί, σε ποσοστό επί του 
ΑΕΠ,  χαμηλότερο απ’ αυτό του 2013 (κάτω του 79,4%). 
 

 Σύμφωνα με εγχώριους οικονομικούς αναλυτές το δημόσιο χρέος θα 
μπορούσε να μειωθεί άμεσα, ακόμη και κάτω του 80%, εάν η ουγγρική κυβέρνηση 
κάλυπτε το δημόσιο χρέος με τα υπάρχοντα αποθέματα ρευστότητας που διαθέτει, 

ύψους 2,1 τρισ. HUF (περίπου € 6,8 δισ.). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται 
μια συνοπτική εικόνα, της πρόσφατης διακύμανσης του δημοσίου χρέους της 
Ουγγαρίας: 
 

 

    Σημ.: 1 € = 312,5 HUF (21.8.2014) 
 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ 

Δημόσιο Χρέος Ουγγαρίας 

 ως % επί του ΑΕΠ σε δισ. ουγγρ. φιορίνια-HUF 

2013   α΄ τρίμηνο 82,9 23,365 

 β΄ τρίμηνο 81,7 23,268 

 γ΄ τρίμηνο 80,4 23,112 

 δ΄ τρίμηνο 79,4 23,082 

2014   α΄ τρίμηνο 84,4 24,932 

β΄ τρίμηνο 85,1 25,432 


