Banca Transilvania Research | BTmacroFOCUS
Europa Centrală și de Est
26 iulie 2022

Inflația vs. rata dobânzii de referință în Ungaria
sursa: Bloomberg, prelucrări BT
15

dr. Andrei Rădulescu
Director Analiză Macroeconomică, Banca Transilvania
research@bancatransilvania.ro

Rata de dobândă de referință (%)

vvvvvvv
Prețurile
de consum (%, an/an)
10

5

Aug-22

Aug-21

Aug-20

Aug-19

Aug-18

Aug-17

Aug-16

Aug-15

Aug-14

Aug-13

Aug-12

Aug-11

Aug-10

Aug-09

Aug-08

Aug-07

Aug-06

0

-5

Rata șomajului vs. tendința în Ungaria (%)
sursa: estimări BT, utilizând datele Bloomberg
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Previziuni macroeconomice Ungaria
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• Astăzi Consiliul de Politică Monetară din cadrul Băncii Naționale a Ungariei (MNB)
s-a întrunit pentru a opta ședință de politică monetară din acest an.
• Entitatea bancară centrală din a patra economie a Europei Centrale și de Est (cu un
PIB nominal de peste 150 miliarde EUR în anul pandemic 2021) a continuat ciclul
monetar post-pandemie, prin majorarea ratei de dobândă de politică monetară
pentru contracararea presiunilor inflaționiste și ancorarea așteptărilor cu privire la
evoluția prețurilor de consum pe termen mediu, în convergență spre nivelul țintă.
• Astfel, banca centrală de la Budapesta a decis creșterea ratei de dobândă de politică
monetară cu un punct procentual la nivelul de 10,75% (cel mai ridicat nivel din
noiembrie 2008, aspect evidențiat în primul grafic alăturat).
• Acumularea presiunilor inflaționiste și riscul incidenței efectelor de runda a doua
într-un context caracterizat prin climatul pozitiv din sfera pieței forței de muncă
(aspect evidențiat și de poziționarea ratei șomajului la un nivel inferior componentei
structurale, conform estimărilor econometrice elaborate (și reprezentate în al doilea
grafic din partea dreaptă)) au fost principalul factor care a contribuit la decizia de
politică monetară de astăzi din Ungaria.
• În acest context, MNB atrage atenția cu privire la accelerarea presiunilor
inflaționiste (11,7% an/an în iunie, componenta core la 13,8% an/an), evoluție
puternic influențată de majorarea prețurilor la bunuri alimentare cu peste 20%
an/an.
• În cadrul comunicatului ședinței de politică monetară banca centrală atrage atenția
cu privire la riscurile la adresa evoluției prețurilor de consum pe termen scurt: criza
din Ucraina, posibilitatea intensificării pandemiei, nivelul ridicat al prețurilor la
materii prime și distorsiunile din sfera lanțurilor mondiale de producție.
• Totodată, seceta reprezintă un factor de risc pentru evoluția prețurilor de consum în
perioada următoare.
• De asemenea, comunicatul băncii centrale atrage atenția cu privire la deteriorarea
climatului investițional în perioada recentă, în contextul persistenței tensiunilor
geo-politice, așteptărilor cu privire la normalizarea politicii monetare la nivel
mondial, preocupărilor privind inflația și riscul de recesiune.
• Comunicatul ședinței de politică monetară atrage atenția și cu privire la continuarea
procesului de normalizare a politicii monetare în Zona Euro și în țările din regiune.
• În ceea ce privește climatul din economia reală entitatea evidențiază continuarea
procesului de relansare an/an, dar cu ritmuri în decelerare recent.
• Pe de altă parte, perspectivele pe termen scurt exprimă deteriorare, pe fondul
evoluției nefavorabile a indicatorilor din Zona Euro, expirării subvențiilor, creșterii
costurilor de finanțare și semnalelor de temperare pentru investițiile publice.
• În scenariul băncii centrale economia Ungariei ar putea crește cu rate anuale în
intervalul (4,5% - 5,5%) în 2022, (2,0% - 3,0%) în 2023 și (3,0% - 4,0%) în 2024.
• Pe de altă parte, MNB previzionează schimbarea de tendință pentru ritmul anual al
prețurilor de consum până la finalul anului curent, evoluție influențată și de
normalizarea politicii monetare.
• Cu toate acestea, banca centrală a semnalat continuarea ciclului monetar postpandemie pe termen scurt.
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investiții și nici cu scopul utilizării acestora în orice etapă a prestării unor servicii sau activități de
investiții. Orice persoană care înțelege să foloseascăaceste rapoarte de analiză în procesul de luare a
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