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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος 
 
 

 Αφξθςθ του ρυκμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ουγγαρία  

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Ουγγαρίασ, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ του ΑΕΠ τθσ χϊρασ 

κατά το βϋ τρίμθνο 2018 ανιλκε ςε 4,6% (ςε ετιςια βάςθ), θ ςε 4,4% (προςαρμοςμζνο αναλόγωσ των 

εργαςίμων θμερϊν). Πρόκειται για το δεφτερο μεγαλφτερο ποςοςτό (μετά το 5% τθσ Πολωνίασ), μεταξφ 

των 21 χωρϊν τθσ Ε.Ε. που ζχουν δθμοςιεφςει ςτοιχεία για το βϋ τρίμθνο του ζτουσ.  

Θετικι για τθν ουγγρικι οικονομία είναι και θ ζκκεςθ του ΔΝΤ. Πιο ςυγκεκριμζνα και ςε ςχζςθ με τα 

ποςοςτά οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν ζκκεςθ του ΔΝΤ που δθμοςιεφκθκε ςτο «World Economic 

Outlook» μθνόσ Ιουλίου, θ αντίςτοιχθ πρόςφατθ ζκκεςθ Οκτωβρίου δείχνει αφξθςθ κατά 0,2 

ποςοςτιαία μονάδα για τισ προβλζψεισ του ρυκμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ εντόσ του 2018 και 0,3 για 

τισ προβλζψεισ του 2019.  Πρακτικά, αυτό ςθμαίνει ότι το ΔΝΤ, προβλζπει ρυκμό αφξθςθσ του ΑΕΠ 

ςτθν Ουγγαρία, ζωσ και 4% για το 2018. 

Οι κετικζσ εκτιμιςεισ του ΔΝΤ ζχουν ίςωσ αυξθμζνθ βαρφτθτα εάν ςυνεκτιμθκοφν ςτο γενικότερο 

παγκόςμιο οικονομικό κλίμα. Οι πρόςφατεσ εμπορικζσ διενζξεισ, κακϊσ και οι γεωπολιτικζσ 

ςτρατθγικζσ ςε ςυνδυαςμό με τισ εςωτερικζσ πολιτικζσ εξελίξεισ ςε ςθμαντικζσ οικονομίεσ που 

οδθγοφν ςε αυξθμζνθ αβεβαιότθτα, ϊκθςαν το ΔΝΤ να ανακεωριςει προσ τα κάτω τισ εκτιμιςεισ του 

για το ρυκμό τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ανάπτυξθσ από 2,6% ςε 2,5%. Προσ τα κάτω ανακεϊρθςε και 

τισ εκτιμιςεισ του για τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν Γερμανία, για το μζςο όρο των χωρϊν τθσ 

ευρωηϊνθσ και για τισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Στο πλαίςιο αυτό, θ 

ανακεϊρθςθ προσ τα άνω του ΔΝΤ για τθν ουγγρικι οικονομία, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία. Πρζπει επίςθσ 

να αναφερκεί ότι τα τελευταία τζςςερα ζτθ, το ΔΝΤ ζχει ανακεωριςει κετικά, ζξι φορζσ τθν ουγγρικι 

οικονομία, όπωσ ζχουν πράξει και άλλοι οργανιςμοί (Ε.Ε., ΟΟΣΑ).  

 


