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Macaristan: Özel tüketim artıyor– ancak şirketler için zorluklar devam 
ediyor  
 

Küresel olarak ekonomilerin zorluklar ile mücadele ettiği bir ortam 

düşünüldüğünde, Macaristan iyi bir performans göstermektedir. Orta hızda 

büyüyen bir ekonomiden faydalanmaya devam ediyor ve bu yıl yüzde 2,2 

büyümesi bekleniyor. Bu olumlu performansta en belirleyici etken özel 

tüketimdir ve azalan işsizlik, harcanabilir gelirdeki artış, kamu refah programları 

ve döviz cinsinden ipotekli krediler ile ilgili sorunların çözülmesi özel tüketimi 

güçlendirmiştir. 

 

Özel tüketim, GSYH'ya katkıda bulunan önemli bir unsurdur  

 

Macaristan ekonomisi 2012 yılında geçirdiği resesyon sonrasında sağlam büyüme oranları 

kaydetmektedir. Bu genişlemede AB fonları önemli bir katkıda bulunmuştur ancak kesinlikle 

tek faktör değildir. Macaristan ekonomisinin ve ülkenin ana ticaret ortaklarının çoğunun 

perspektifleri iyileşmektedir. Coface tarafından bu yıl için tahmin edilen yüzde 2,2'lik büyüme 

oranı 2015 yılında kaydedilen yüzde 2,9'luk büyüme oranından daha düşük olmakla birlikte, bu 

temel olarak AB fonlarının daha yavaş absorbe edilmesinden kaynaklanacaktır. Ancak 

önümüzdeki yıldan itibaren  tekrar hızlanması beklenmektedir. İşgücü piyasasında devam 

eden iyileşmeler ve mali önlemler (kişisel vergi oranlarında ve KDV oranlarında yapılan 

indirimler gibi) ekonominin ardındaki ana itici güç olarak özel tüketimi desteklemektedir. 

Hanehalkları için, hem kamu sektörünün hem de özel sektörün işgücü talebi artmıştır. 

Hanehalkları ayrıca döviz cinsinden kullandırılan ipotekli kredilerin yerel kura 

dönüştürülmesinden de faydalanmıştır. Dinamik işgücü piyasası ve iyileşen tüketici güveni, 

tüketici harcamalarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki birkaç çeyrek 

boyunca hanehalkı tüketimi Macaristan ekonomisinin ardındaki ana itici güç olmaya devam 

edecektir. 

 

Coface Orta Avrupa Bölgesi Ekonomisti Grzegorz Sielewicz bu konuda şunları belirtiyor: 

”Macaristan bu yıl daha yavaş bir büyüme oranı kaydedecek olmasına rağmen, yine de yüzde 

2,2 gibi makul bir seviyeye ulaşması beklenmektedir. Özel tüketim güçlü olmakla birlikte,  özel 

sektörün büyümeye katkısını sınırlamaya devam eden olumsuz iş ortamı ekonomik faaliyeti 

negatif yönde etkilemiştir.” 

 

Şirketler teşvik önlemlerine rağmen kaldıraç oranlarını düşürüyor  

 

Ülkenin aşırı yüksek kamu bütçesi ve borç seviyeleri hükümeti gelirleri arttırmaya yönelik 

önlemler uygulamaya itmiştir. Ülkenin bankaları, enerji ve telekomünikasyon şirketleri ve en 

büyük perakendecileri için ilave finansal yükler getiren çeşitli vergiler ve vergi benzeri 

yükümlülükler işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Bütçe durumundaki iyileşmelere ve güçlenen 
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büyümeye rağmen, ilave vergiler uygulamaya konulmuştur. Ülkenin düzenleyici ve yasal 

çerçevesinde yeni değişiklikler yapılması olasılığı belirsizliklere yol açmış ve şirketlerin yatırım 

yapma ve  işlerini büyütme isteklerini kırmıştır. Macaristan Merkez Bankası, faiz oranlarının 

önemli ölçüde düşürülmesi ve KOBİ'lere yönelik düşük faizli kredi sağlayan ‘Büyüme için 

Finansman Programı’ gibi teşvik önlemlerini uygulamaya koymuştur. Ancak, tüm şirketler 

kaldıraç oranını düşürmeye devam etmiştir. KOBİ'lerin daha fazla borçlanmasını desteklemeye 

yönelik ilave önlemler ülkede ekonomik faaliyetin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Büyük 

şirketler arasında ekonomik faaliyete ilişkin algılar, yeni vergi yükleri getirilmediği sürece  

iyileşmeler yaşanabileceğine işaret etmektedir.  

 

Bu yılki daha yavaş büyüme hızı karşısında, Macaristan Hükümeti ve Merkez Bankası AB 

fonları yoluyla temin edilen desteğin (geçmiş dönemlerde ekonomiye önemli derecede katkıda 

bulunan bir bileşendi) yanında başka büyüme eksenleri üzerinde odaklanmaya karar vermiştir.  

Şirketlerin karşı karşıya kaldığı zorluklar sonrasında, işletmeler arasındaki güven duygusunun 

toparlanması biraz zaman alacaktır. Bununla birlikte, şirketler ekonominin görünümü 

konusunda daha emin hale gelmektedir ve Merkez Bankası şirketleri kaldıraç oranlarını 

düşürmekten caydırmaya ve ekonominin büyümesine yardımcı olmaya yönelik önlemler 

almaya devam etmektedir.  

 

Otomotiv sektörü Macaristan ekonomisinin ana bileşenini oluşturmaktadır  

 

Şirketler kesimindeki zorluklar yabancı mülkiyetli şirketler arasında özellikle daha fazla 

hissedilmiştir. Ancak bu durum Macaristan'ın tercihli iş ortamından yararlanan otomotiv sektörü 

için geçerli değildir. Otomotiv sektörü, Macaristan'da ekonomik faaliyete önemli bir katkıda 

bulunmaktadır: Ülkenin katma değerinin neredeyse yüzde 4,5'ini ve toplam hasılasının yüzde 

10'dan fazlasını yaratmaktadır. Ülkenin üretiminin çoğunu sattığı Batı Avrupa'daki talep ile 

genellikle kapasite fazlası sorunundan etkilenen diğer Avro bölgesi tesislerine göre maliyet 

açısından rekabetçiliğinin devam etmesi sektörün nispeten olumlu görünümünü 

desteklemektedir. Her ne kadar sektörün, Macaristan'da güçlü bir doğrudan yabancı yatırım 

kaynağı olan Volkswagen skandalının sonuçlarından etkilenmesi  mümkün olsa da, riskin son 

aylarda azaldığı görülmektedir.  
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Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç 
pazar hem de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel 
çözümler sunmaktadır. Grup 2015 yılında 4.500 çalışanının desteği ile 1.490 milyon €’luk konsolide ciro 
açıklamıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak 99 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’den fazla ülkedeki 
40.000’in üzerinde şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme davranışları 
hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 340 risk değerlendirme 
uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir 200 ülkeye yönelik ülke risk değerlendirmeleri 
yayınlamaktadır. 
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