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 Resum 
 
 Al novembre del 2011, després de setmanes de turbulències 

financeres, Hongria va sol·licitar ajuda financera a l’FMI i a la 
UE. Al cap d’uns quants mesos, i després de nombrosos 
desacords amb les institucions internacionals, la qüestió de 
l’ajuda continua oberta, amb la qual cosa s’intensifiquen els 
dubtes sobre l’autèntica situació del país i fins i tot sobre la 
seva necessitat. 
 

 Aquest Document de Treball busca oferir una resposta a dos 
interrogants centrals: a) quins són els motius econòmics 
fonamentals que expliquen la petició d’assistència financera 
d’Hongria?; b) el balanç de riscos d’Hongria pot millorar 
sensiblement després de la seva concessió? 
 

 A l’anàlisi es conclou que bona part dels problemes actuals 
deriven del patró de creixement seguit en la fase expansiva 
que es va tancar el 2008 i que va deixar com a herència un 
excés d’endeutament, amb una forta preponderància dels 
deutes en moneda estrangera. S’hi ha sumat una política 
econòmica de vegades heterodoxa. 
 

 La trajectòria macroeconòmica i la situació financera del país 
no semblen avalar un escenari de crisi de pagaments 
internacionals imminent. Tanmateix, això no implica que 
l’assistència financera no sigui necessària (i de fet esperem 
que s’acabi materialitzant), ja que existeix fragilitat potencial 
de l’economia davant de nous shocks financers i 
macroeconòmics externs.  
 

 En termes de mapa de riscos del país, l’ajuda financera 
contribuirà a reduir els riscos de finançament exterior, però no 
permetrà eliminar plenament la incertesa que envolta la 
política econòmica del país. 
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Hongria, un peticionari reticent 

Després de diversos desmentiments el mes 
d’octubre per part del Govern hongarès, el 21 de 
novembre de 2011 l’executiu magiar s’adreçava a 
la Unió Europea (UE) i al Fons Monetari 
Internacional (FMI) demanant assistència 
financera. Després d’haver acceptat la UE i l’FMI 
iniciar converses respecte d’això, la visita dels seus 
representants a Hongria al desembre es va truncar 
abans d’hora. En el decurs d’aquesta, es van 
conèixer una sèrie de mesures legislatives molt 
ambicioses, que afectaven la constitució, els drets 
fonamentals i el funcionament d’institucions com la 
judicatura o el banc central. Aquestes últimes, en 
particular, en limitar la independència del banc 
emissor, van ser considerades pels representants 
de les institucions internacionals incompatibles amb 
les condicions mínimes exigibles per accedir al 
finançament oficial multilateral.  

Un cop ratificades les mesures abans esmentades 
sense gaires modificacions en el tràmit 
parlamentari, la Comissió Europea va iniciar, al 
gener del 2012, tres expedients per possible 
infracció del dret comunitari: per les qüestions de la 
independència del banc central i la judicial i per la 
protecció de dades. Aquell mateix mes, la Comissió 
emetia un informe molt crític amb els esforços 
d’ajustament fiscal duts a terme el 2011 i pels 
planejats per al 2012. La tesi principal de l’executiu 
comunitari era que l’estratègia seguida el 2011 
estava mal enfocada, en basar-se excessivament 
en mesures excepcionals i poc ortodoxes. En 
concret, el Govern havia eliminat les aportacions 
obligatòries a plans de pensions privats i havia 
transferit les aportacions acumulades al sistema 
públic, la qual cosa va suposar uns ingressos 
extraordinaris el 2011 equivalents a més del 8% del 
producte interior brut (PIB). També es van establir 
una sèrie d’impostos sectorials (banca, grans 
cadenes comercials, etc.) amb una forta presència 
d’inversors internacionals.  

En termes conjunts, les mesures excepcionals van 
representar un ingrés extraordinari de l’ordre del 
10% del PIB. Descomptades aquestes mesures, el 
superàvit registrat el 2011, equivalent al 4,1% del 
PIB, es convertia en un dèficit públic de més del 
5%, sempre segons càlculs de la Comissió. Partint 
d’aquesta situació, les mesures d’ajustament 
proposades per al pressupost del 2012 es 
consideraven insuficients. A la vista d’aquest 
diagnòstic, la Comissió va proposar l’inici de 

l’anomenat procediment de dèficit excessiu que, en 
el cas que el Govern magiar no ajusti les seves 
mesures pressupostàries, podria comportar la 
pèrdua de part dels fons de cohesió que Hongria 
hauria de rebre el 2013 (concretament, una suma 
equivalent al 0,5% del PIB).  

Al llarg d’aquests mesos de desacords 
institucionals, el Govern hongarès ha ofert diferents 
perfils de comunicació. En determinats moments, 
ha semblat anar de manera decidida cap al 
compliment de les condicions plantejades per les 
institucions internacionals. En d’altres, en canvi, 
s’ha manifestat clarament oposat al que entén que 
són ingerències externes excessives. Davant 
d’aquests vaivens, els mercats financers han 
mostrat una elevada sensibilitat, tal com va passar 
durant les primeres setmanes del 2012, quan 
encara pesava la suspensió inesperada de les 
negociacions.  

Aquest flux de notícies financeres, polítiques i 
econòmiques ha enterbolit la discussió política de 
la problemàtica hongaresa. En particular, és 
probable que per al lector interessat no quedi gaire 
clar quin és el problema de fons subjacent a la 
necessitat de l’assistència financera. Es tracta 
d’una mesura preventiva, per plantar cara amb un 
major marge de maniobra a un hipotètic 
empitjorament del context financer i econòmic 
internacional? O, al contrari, hi ha una necessitat 
de cobrir un dèficit de finançament exterior 
imminent?  

Tampoc no s’ha fet gaire èmfasi en si el mapa de 
riscos del país quedaria clarament millorat si 
estigués disposat a participar en el programa 
financer de la UE i l’FMI o, en canvi, si la font 
d’incertesa financera que ha afectat el país en 
diferents moments dels últims anys, la política 
econòmica, continuaria intacta fins i tot si s’acordés 
un crèdit oficial internacional. Aquestes seran les 
qüestions que es desenvoluparan en aquest 
Document.  

Per fer-ho, es revisarà la trajectòria 
macroeconòmica del país en els dos apartats 
següents: “Crisi financera exterior i ajustament 
(2008-2009)” i “Recaiguda en la crisi i nova política 
econòmica (2010-2011)”. Aquesta revisió permetrà 
establir quina és la motivació econòmica subjacent 
a la petició d’ajuda financera (a l’apartat “Per què 
sol·licita Hongria ajuda financera a l’FMI i a la 
UE?”) per donar pas a dos apartats finals en els 
quals es completa la resposta a les qüestions 
centrals abans plantejades (apartats “És imminent 
la firma d’un acord financer amb l’FMI i la UE?” i 
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“Què aportaria en termes de mapa de riscos l’ajuda 
financera internacional?”). 

Crisi financera exterior i 
ajustament (2008-2009) 

A fi d’establir amb més precisió quines són les 
motivacions de fons subjacents a la petició 
d’assistència financera, és recomanable que ens 
allunyem dels desenvolupaments més 
circumstancials presentats a l’apartat anterior i 
presentem un context temporal més ampli.  

Quan es revisa l’evolució macroeconòmica 
d’Hongria en els últims anys es constata un patró 
caracteritzat per un fort creixement en el període 
2000-2006 basat en una sensible apel·lació al 
finançament exterior. Durant aquesta expansió es 
va produir un notable boom de crèdit que va tenir 
com a característica important el pes dels crèdits 
en moneda estrangera. En termes quantitatius, el 
deute extern va assolir l’equivalent al 150% del PIB 
el 2009, fonamentalment generat per bancs i 
Govern. Aproximadament un 60% del crèdit privat 
estava denominat en divisa estrangera (sobretot, 
en francs suïssos i en euros).  
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Aquesta doble vulnerabilitat (endeutament elevat i 
pes del deute en divises) col·locava en una situació 
de risc l’economia magiar en cas que es produís un 
empitjorament greu de la confiança financera. Com 
és ben sabut, la crisi subprime va generar aquest 
tipus de deteriorament. 

Quan el 2008 la crisi financera global va provocar 
un notable augment de l’aversió al risc, Hongria va 

patir una notable venda de bons públics en mans 
de tenidors internacionals i una abrupta depreciació 
del florí hongarès. Tot plegat acompanyat de fortes 
tensions de liquiditat en el sistema bancari. 
L’amenaça d’una crisi bancària en tota regla i el 
risc de contagi a la regió van justificar que al 
novembre del 2008 es concedís un crèdit de l’FMI i 
la UE per un import de 20.000 milions d’euros. Es 
tractava d’un import elevat, superior al 20% del 
PIB, que permetia garantir que el més que probable 
dèficit de finançament exterior que el 2009 s’havia 
de generar quedés cobert. 

Aquest programa, com és habitual, estava 
condicionat a què el país dugués a terme diferents 
ajustos en matèria fiscal, monetària i financera, i a 
què es prenguessin mesures que ajudessin a 
millorar el potencial de creixement a mitjà termini, 
amb la qual cosa s’incrementaria la sostenibilitat 
del deute extern del país.  

L’aplicació d’aquest programa d’ajustament va 
provocar una notable contracció del creixement el 
2009, però la seva durada i intensitat van ser 
menors de les esperades, perquè, a partir del 2010, 
les exportacions van proporcionar un apreciable 
suport a l’activitat. La caiguda de la demanda 
interna i la recuperació exportadora van facilitar 
que el compte corrent passés d’un dèficit del 7,2% 
del PIB el 2008 a un superàvit estimat el 2011 de 
l’1,9% del PIB. 
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Recaiguda en la crisi i nova 
política econòmica (2010-2011) 

A la vista dels desenvolupaments anteriors, la 
situació el 2010 semblava relativament ben 
encarrilada. De fet, el Govern va decidir al febrer 
d’aquell any no utilitzar els imports encara 
disponibles del crèdit amb l’FMI (amb la qual cosa 
el crèdit efectivament concedit va pujar a uns 9.000 
milions d’euros). Tanmateix, el canvi d’escenari que 
havia de representar la crisi del deute sobirà a la 
zona euro (en aquell moment encara en aparença 
només circumscrita al cas grec) va alterar el 
desenvolupament de l’economia de manera 
sensible. Així, els dos shocks externs que 
l’economia magiar va rebre en forma de forta 
pressió financera (el 2010 i el 2011) i de notable 
empitjorament de l’activitat en el seu mercat 
exterior de referència, la zona euro (el 2011), van 
modificar de manera notable el guió de la política 
econòmica del país. 

Quan al maig del 2010 el nou Govern de 
centredreta liderat per Viktor Orban va accedir al 
poder es va trobar en una situació ben difícil. D’una 
banda, havia de fer front a una caiguda de l’activitat 
per l’empitjorament de la demanda externa. De 
l’altra, estava obligat a mantenir el procés de 
sanejament de l’excés d’endeutament del país. Es 
tracta d’un equilibri notablement difícil d’aconseguir, 
i molt semblant al que altres països de la Unió 
Europea estan intentant assolir. Això no obstant, 
les opcions adoptades a Hongria han presentat un 
caràcter excessivament heterodox, de vegades 
acompanyades d’una estratègia de comunicació 
pública que ha desconcertat els inversors 
internacionals. 

Algunes d’aquestes decisions s’han presentat en el 
primer apartat. Situem-les ara en un context 
conceptual més ampli. És possible deduir dels 
desenvolupaments del 2010 i el 2011 una agenda 
implícita de l’executiu magiar consistent en 
l’actuació en tres àmbits diferents que 
anomenarem, respectivament, de millora 
estructural, de finalitat pal·liativa i d’ampliació del 
marge de maniobra. 

Accions de millora estructural 

En aquest àmbit, que té com a objectiu elevar el 
potencial de creixement de l’economia a llarg 
termini, ampliant la sostenibilitat del deute públic i 
privat i allunyant els dubtes sobre la solvència del 
país, l’actuació principal és la posada en marxa de 
l’anomenat Pla Szell Kalman. Aquest pla és un 

compendi d’actuacions destinades a restaurar la 
confiança a llarg termini i, en molts dels seus 
aspectes, comporta mesures d’estalvi públic 
estructural (reducció de determinats beneficis 
socials, restricció per a la jubilació anticipada, 
limitació de certs subsidis de sanitat, reforma de 
l’administració local, etc.). Si s’implementés del tot, 
el pla implicaria un estalvi equivalent al 4,6% del 
PIB. 
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Accions amb finalitat pal·liativa 

Un segon àmbit és el que podríem anomenar 
pal·liatiu. Es tracta d’un seguit de mesures 
destinades a afrontar alguns problemes derivats de 
l’empitjorament de l’economia en 2010-2011 i 
d’alguns desequilibris heretats de l’anterior fase 
expansiva. En aquest àmbit s’emmarquen les dues 
decisions més controvertides del Govern: la política 
pressupostària i el pla d’amortització anticipada de 
les hipoteques denominades en divisa estrangera. 

La més general d’aquestes decisions és l’estratègia 
pressupostària seguida el 2010 i el 2011. El 2010, i 
malgrat l’evidència que s’estava produint un 
deteriorament addicional en l’activitat, i per extensió 
en la recaptació, es va promoure una reducció de 
la fiscalitat empresarial i altres figures impositives 
menors. Per compensar en part el menor ingrés, es 
va decidir aplicar un impost especial temporal 
sobre les institucions financeres, cadenes de 
distribució, operadors de telecomunicacions i 
empreses del sector energètic. Una segona mesura 
va ser la nacionalització de part del pilar privat del 
sistema de pensions.  
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El 2011, es produeix una segona reforma fiscal, 
aquesta centrada en la imposició personal. Al llarg 
de tres anys s’aniran reduint el nombre de trams i 
la pressió fiscal de manera que s’acabi convergint a 
un tipus únic del 16%. Addicionalment, la reforma 
de l’impost sobre la renda es complementava amb 
un paquet de deduccions en favor de la natalitat 
més generós que el que hi havia anteriorment. A fi 
de compensar la disminució d’ingressos que 
comportaven aquestes mesures, es prolongaven 
els impostos sectorials i s’ampliaven les mesures 
de nacionalització de les pensions.  

Aquestes mesures han estat criticades sota 
diferents òptiques per l’FMI i la UE, com també per 
bona part dels analistes privats. En termes 
estrictament pressupostaris, les mesures que 
havien de compensar el descens d’ingressos (en 
particular, la nacionalització de les pensions), pel 
seu caràcter excepcional, tenen un efecte puntual 
en el temps. A més, es considera que aquesta 
estratègia ha ajornat la presa de mesures que 
contribuïssin a començar a reduir el dèficit públic 
estructural. La feblesa d’aquest àmbit es fa palès 
pel fet esmentat abans que, sense les mesures 
excepcionals, el superàvit públic del 2011 del 4,1% 
del PIB s’hagués convertit en un dèficit del 5% del 
PIB.  
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De la mateixa manera, els impostos especials 
introdueixen distorsions pel tracte desigual entre 
sectors i provoquen incertesa als possibles 
generadors d’inversió estrangera directa.  

La segona gran mesura de caire pal·liatiu va ser el 
pla d’amortització anticipada de les hipoteques 
denominades en divisa estrangera. En el període 

2010-2011, el florí va patir una notable depreciació 
enfront de l’euro i, especialment, enfront del franc 
suís, de l’ordre del 15% i el 40%, respectivament. 
Aquesta evolució, juntament amb l’elevada 
proporció en què els deutes estan subscrits en 
divisa estrangera, ha provocat que els deutors 
s’hagin vist notablement pressionats. Això està 
deprimint les decisions de despesa i inversió 
internes i alhora retardant el necessari procés de 
despalanquejament de l’economia hongaresa. 
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A fi d’alleujar la pressió financera sobre les llars, al 
setembre del 2011 es va aprovar una llei que 
permet l’amortització anticipada d’hipoteques en 
moneda estrangera a un tipus de canvi 
subvencionat respecte al de mercat. Les entitats 
financeres estan obligades a assumir la pèrdua que 
el pla ha generat, tot i que poden compensar 
fiscalment part del cost d’aquest pla.  

A diferència del que ha passat amb les mesures de 
millora estructural, la confiança inversora 
internacional va reaccionar de manera notablement 
negativa davant d’aquests desenvolupaments 
d’acció pal·liativa, en especial davant de l’anunci 
del pla d’amortització anticipada d’hipoteques a 
tipus no de mercat. Entre la data d’aprovació 
d’aquest pla i principis de gener del 2012, la prima 
de risc del país va augmentar més de 200 punts 
bàsics i es va situar a la zona dels 650 punts bàsics 
(credit default swap del bo sobirà a deu anys). 

Tot i que part de l’evolució anterior es va deure 
sens dubte a l’empitjorament de la crisi del deute a 
la zona euro, l’episodi hongarès difereix en el seu 
desenvolupament temporal de manera prou 
apreciable per concloure que les mesures del 
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Govern van contribuir a l’augment de la incertesa 
financera d’aquell tram final del 2011. Per exemple, 
la distensió de les primes de risc dels països 
perifèrics de la zona euro a partir de la fi del 
novembre de 2011 va contrastar amb un moviment 
alcista a Hongria. No és casual que, com s’ha 
esmentat, fos al novembre de 2001 precisament 
que el Govern es va adreçar a l’FMI i a la UE 
sol·licitant assistència financera. 

Accions per ampliar el marge de maniobra 

Aquesta assistència financera entronca amb el 
tercer dels àmbits presentats abans, el que 
anomenem d’ampliació del marge de maniobra. Es 
tracta de mesures que tenen com a finalitat ampliar 
la capacitat del Govern de dur a terme una política 
econòmica autònoma. Tot i que aquesta és una 
pretensió lògica i plenament legítima, l’executiu 
d’Orban ha estat específicament incisiu en aquest 
àmbit. Els intents d’ampliar la seva capacitat 
d’actuació en l’àmbit econòmic han estat diversos, 
però potser els dos exemples més notables han 
estat la nova legislació que afecta el banc central i 
la mateixa demanda d’assistència financera a l’FMI 
i a la UE.  

Pel que fa a la primera d’aquestes decisions, en 
preocupen tant els aspectes de procediment com 
de contingut. Com han recordat l’FMI i el Banc 
Central Europeu, es tracta del novè canvi legislatiu 
en els últims tres anys que afecta el funcionament 
del banc central a Hongria. Així mateix, han 
suscitat interrogants elements com el canvi de les 
regles de votació en el si del consell executiu del 
banc central (rebaixant el paper del governador, 
entre altres aspectes), de la forma de nomenament 
i assignació de carteres dels subgovernadors (que 
passa del governador al Govern) i de la reducció de 
determinades competències del consell executiu. 
La lectura internacional ha conclòs, sense gaires 
matisos, que aquest nou marc jurídic pot reduir la 
independència del banc central. 

Pel que fa a la segona d’aquestes mesures, la de la 
petició d’ajuda financera, per la seva rellevància i 
les seves implicacions per a l’objectiu d’aquest 
Document de Treball, serà desenvolupada 
específicament a la següent secció del Document. 

Per què sol·licita Hongria ajuda 
financera a l’FMI i a la UE? 

En el cas hongarès, hi ha dues grans justificacions 
que podrien estar subjacents en la decisió del 
novembre passat de demanda d’ajuda a l’FMI i a la 

UE. La primera és que la situació del finançament 
extern de l’economia s’acostés clarament a una 
situació insostenible i que fos necessari disposar 
d’un crèdit internacional per evitar un imminent 
impagament internacional del país. La segona, en 
canvi, és que el balanç de riscos de l’economia 
magiar estigués esdevenint més tens i que, per 
precaució, es miressin d’ampliar els marges de 
seguretat financera del país. En la seva petició del 
novembre passat, el Govern va afirmar que la seva 
demanda era d’aquest segon tipus, ja que s’hi 
expressa el desig que la solució no impliqui “un 
augment del deute”. És a dir, s’està plantejant un 
compromís financer d’ajuda ràpida però sense un 
desemborsament immediat.  

Per calibrar si la situació actual s’assembla més a 
la primera o a la segona d’aquestes proposicions 
es procedirà a presentar dos blocs d’informació 
rellevant, la referida a les necessitats de 
finançament extern del país el 2012 i el 2013 i la 
revisió de diferents riscos significatius en matèria 
de finançament exterior. 

Pel que fa al primer d’aquests aspectes, es partirà 
de les necessitats d’endeutament de les 
administracions públiques. Si es complissin les 
previsions de dèficit pressupostari que ara es 
manegen i d’acord amb el calendari de venciments 
previst, les necessitats totals d’endeutament del 
Govern pugen aproximadament a un import 
equivalent al 16,5% del PIB el 2012 i al 12,7% el 
2013. Es tracta d’unes xifres de per si no 
excessives.  

 
Necessitats d'endeutament de les administracions
públiques

Milers M € % PIB Milers M € % PIB
Dèficit pressupostari 3,8 3,7 2,8 2,8
Venciments
FMI/UE 3,3 3,2 3,7 3,8
Bons (emesos en 
florins) 2,2 2,1 4,5 4,6
Bons (emesos en 
divisa estrangera) 1,3 1,3 1,4 1,4
Lletres del Tresor 6,4 6,2 0,1 0,1

Total 17,0 16,5 12,5 12,7

2012 2013

Fonts: IIF, Comissió Europea i elaboració pròpia.  

Si de manera aproximada les necessitats totals 
d’endeutament de les administracions públiques 
són equivalents al 16,5% del PIB el 2012, les 
obligacions internacionals del Govern equivaldrien 
a aproximadament un 6% del PIB. Aquesta xifra és 
la resultant d’afegir a la devolució de les ajudes 
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financeres de l’FMI i la UE els venciments de deute 
públic que mantenen tenidors no residents (de 
l’ordre d’un 40% del total). Per al 2013 la xifra 
equivalent seria lleugerament superior al 6% del 
PIB. 

De manera addicional, cal tenir en compte que el 
Govern disposa d’una situació de tresoreria 
raonablement folgada. S’estima que el Tresor 
gaudeix d’una posició de liquiditat equivalent a 
3.500 milions d’euros. Addicionalment, el Govern 
podria liquidar la cartera d’actius nacionalitzats dels 
plans de pensions privats diferents de bons del 
Govern, valorada en uns 1.900 milions d’euros. A 
aquesta xifra es podria sumar uns 700 milions 
d’euros en actius que encara maneja el sistema 
privat i que es consideren de possible 
nacionalització. Finalment, es considera fàcilment 
privatitzable la participació pública a l’empresa 
d’energia MOL, xifrada en uns 1.900 milions 
d’euros. En total, el matalàs de tresoreria arribaria 
als 7.600 milions d’euros, aproximadament 
equivalent a cobrir les necessitats financeres totals 
del Govern durant uns cinc mesos.  

En l’àmbit privat, la situació tampoc no sembla 
excessivament preocupant. El 2012, els 
venciments bancaris internacionals representen, 
aproximadament, un import equivalent a un 5% del 
PIB. A aquesta xifra caldria sumar uns venciments 
exteriors privats no bancaris equivalents a un 1% 
del PIB. La situació prevista per al 2013 milloraria 
lleument, amb uns venciments bancaris de l’ordre 
del 5,5% del PIB, i del 0,5% en el cas de 
venciments d’empreses no financeres. 

Aquesta percepció de risc moderat està sent 
compartida pels inversors, ja que les diferents 
subhastes de lletres del Tresor i bons dels primers 
mesos de l’any 2012 s’han col·locat sense gaires 
dificultats.  

Sembla, per tant, que l’autèntica motivació és la 
segona de les esmentades abans, és a dir, ampliar 
el marge de maniobra financer en un entorn 
caracteritzat per una elevada incertesa 
macroeconòmica i financera. En aquest àmbit, 
alguns dels riscos que es poden esmentar són els 
següents: 

1. El nivell de reserves internacionals, malgrat ser 
relativament elevat (37.000 milions d’euros, 
aproximadament el doble de l’existent el 2008), pot 
ser una mica just per afrontar nous 
desenvolupaments negatius financers. Així, per 
exemple, quan es compara el volum de reserves 
amb l’import de deute de venciment a curt termini 

es constata que aquesta relació se situa en 
aproximadament un 80% el 2011, valor similar al 
que hi havia el 2008. 

2. Com que prop del 40% dels tenidors de bons 
governamentals són no residents, una proporció 
elevada per al que és el context regional, el 
finançament públic és notablement sensible a 
l’evolució de l’aversió al risc internacional.  

3. La situació bancària europea el 2012 és diferent 
de la que hi havia en 2008-2009. En aquell 
moment, la relativament escassa afectació de les 
matrius bancàries i un entorn de negocis percebut 
com a propici van justificar que els bancs 
internacionals comprometessin una capitalització i 
un finançament adients de les seves filials a 
Hongria, per mitjà del que van anomenar els acords 
de Viena (que van afectar els sis principals bancs 
del país). Avui dia, probablement tant la capacitat 
com la voluntat financeres poden ser més 
limitades, cosa que podria reduir la capacitat del 
Govern de recórrer al sistema financer per cobrir 
les seves necessitats d’endeutament.  

En aquest context de riscos amb potencial de 
danyar la posició financera internacional d’Hongria 
s’entén la voluntat del Govern de disposar d’una 
assistència financera que es pogués activar en cas 
que es materialitzés una nova crisi de confiança 
inversora internacional respecte d’Hongria. És a dir, 
que de les dues possibles justificacions subjacents 
per demanar l’ajuda, la d’una situació ja propera a 
la insostenibilitat financera internacional o una altra 
de caracteritzada per una acumulació de riscos 
potencials, la d’Hongria es pot enquadrar amb més 
propietat en la segona d’aquestes tessitures. El 
motiu precaució, que esgrimeix el Govern, en 
aparença està fonamentat.  

Ara la qüestió és dilucidar si, en el transcurs dels 
propers mesos, l’executiu estarà disposar a 
resoldre les seves diferències d’enfocament amb 
l’FMI i la UE a fi d’ampliar el seu marge de 
protecció davant de possibles crisis. 

És imminent la firma d’un acord 
financera amb l’FMI i la UE? 

Tenint en compte el calendari de venciments 
presentats a l’apartat anterior, no sembla que hi 
hagi una urgència extrema perquè Hongria accepti 
les condicions de l’FMI per reprendre les 
negociacions sobre l’acord que doni cobertura a 
l’assistència financera internacional. 
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De fet, la situació actual es podria encarrilar cap al 
que de vegades s’ha anomenat un escenari “a la 
turca”. Aquesta expressió fa referència a l’evolució 
dels contactes entre l’FMI i Turquia desenvolupats 
entre la fi del 2008 i el començament del 2010. Tot i 
que la situació actual d’Hongria i la de llavors 
d’Hongria difereixen, sí que hi havia en aquest 
segon país una situació semblant de no imminent 
suspensió de pagaments internacionals, però amb 
elevats riscos a què el refinançament públic i privat 
es fes a tipus d’interès massa costosos. En 
diferents moments, Turquia va semblar estar a punt 
d’acceptar un acord financer amb l’FMI, però, 
finalment, la millora de l’entorn financer 
internacional, i de la mateixa activitat, va evitar que 
aquest fet es produís. En algunes fases de forta 
tensió financera, la perspectiva de disposar d’ajuda 
de l’FMI va permetre, possiblement, que el 
finançament turc fos menys costós que en 
absència d’aquesta expectativa. 

En el cas d’Hongria, replicar aquesta estratègia 
dilatòria és més arriscat. D’entrada, es fonamenta 
exclusivament en què l’aversió al risc global millori 
(i que s’entengui per part dels inversors que 
Hongria s’està comportant amb més risc que en el 
passat), ja que la possibilitat d’un major creixement 
del previst és, en el millor dels casos, limitada. Tot i 
així, el cert és que, com dèiem abans, les diferents 
subhastes del sector públic del 2012 s’estan veient 
demandades, si bé a tipus d’interès encara elevats, 
i els incentius a aquest enfocament oportunista es 
mantenen. 

Malgrat tot, hi ha un element que fa pensar que, tot 
i que es difereixi en el temps, s’acabarà tancant un 
acord d’assistència financera amb l’FMI i la UE. 
Com que és probable que el desacord existent en 
matèria d’ajustament fiscal entre Hongria i la UE es 
resolgui (l’amenaça de suspensió de part dels 
pagaments en concepte de fons de cohesió el 2013 
és excessivament lesiva per als interessos magiars 
per poder ser obviada), hi ha incentius per tancar 
llavors un acord financer internacional. Així, si 
aquest ajustament fiscal es produeix, i per tant el 
Govern ja incorre en el cost en termes de 
popularitat que probablement acompanyarà la 
retallada, hi ha poques raons per no aprofitar la 
possibilitat de disposar de l’ajuda internacional amb 
un esforç addicional modest.  

En definitiva, creiem que l’acord financer no se 
signarà immediatament, però que acabarà arribant 
una vegada que el contenciós amb la UE entri en 
fase de resolució (els seus primers passos haurien 
de ser visibles cap a l’estiu).  

Què aportaria en termes de mapa 
de riscos l’ajuda financera 
internacional? 

De l’ajuda financera internacional cal esperar dos 
beneficis en matèria de reducció de riscos. El 
primer, directe, és que els riscos esmentats a 
l’apartat anterior que poden afectar la capacitat de 
finançar-se exteriorment quedaran reduïts, i això 
allunyaria la possibilitat (recordem que ja 
actualment reduïda) d’un hipotètic impagament del 
país. 

El segon benefici, al qual alguns analistes i 
organismes oficials han donat una certa prèdica, és 
la recuperació de la credibilitat en matèria de 
política econòmica. Tot i que un dictamen ajustat 
de la qüestió no és trivial, domina en el sentiment 
dels inversors internacionals que la gestió de la 
política econòmica per part del Govern ha tendit a 
allunyar-se dels paràmetres de predictibilitat i 
ortodòxia exigibles en moments d’alta incertesa 
financera com els que vivim actualment.  

En particular, s’han vist reflectides en pèrdues de 
confiança les mesures que abans anomenàvem 
pal·liatives (recordem-ho, ens referim 
específicament a la gestió poc sostenible del 
pressupost públic i a les mesures idiosincràtiques 
per reduir la càrrega de la depreciació del florí 
sobre els deutors privats) i algunes d’augment de 
marge de la política econòmica en mans del 
Govern (aquí la mesura fonamental és l’afectació 
de l’autonomia del banc central). Ara es confia en 
què els acords financers amb l’FMI i la UE reduiran 
la utilització d’aquest tipus de mesures i 
contribuiran a recuperar part del crèdit internacional 
perdut per Hongria. 

En la nostra opinió, aquest judici no està plenament 
fonamentat, ja que, en el fons, deixa de banda dos 
elements que tenen el seu pes en el joc 
politicoeconòmic magiar. El primer és el referit a la 
importància que l’executiu atorga a les qüestions 
vinculades amb la sobirania competencial en 
diferents matèries i, en particular, a les 
econòmiques. Aquest és un tret que difícilment es 
modificarà a curt termini i que condicionarà en 
profunditat la política governamental de tota la 
legislatura (que finalitza el 2014). Per això, fins i tot 
encara que en certs àmbits, com el pressupostari, 
s’entrevegi una major contenció, en matèria de 
política econòmica hi romandrà un risc subjacent.  

Un segon element és la política de comunicació del 
Govern en matèria econòmica. En condicions més 
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convencionals, la política de comunicació hauria de 
permetre que la tensió entre més disciplina en 
certes matèries, com la pressupostària, i l’esforç 
per mantenir l’autonomia en altres àmbits de la 
política econòmica, fos parcialment encarrilada. En 
particular, aquesta política de comunicació 
permetria ajustar les expectatives internes 
(fonamentalment dels votants) i externes (sobretot 
dels inversors internacionals) amb menors friccions 
que les que s’han produït fins ara. Per desgràcia, i 
vista l’experiència dels últims anys, creiem que 
tampoc en aquest segon àmbit no assistirem a una 
millora apreciable.  

Un focus en el que sí que coincidim amb la 
valoració comuna és el referit a la major ortodòxia 
en matèria de política pressupostària. Fins i tot en 
absència d’acord amb l’FMI, estimem altament 
probable que el Govern ajusti progressivament la 
seva política fiscal a moltes coses de les que ha 
proposat la Comissió Europea en el marc del 
procés de dèficit excessiu. Per això, creiem que 
abans de l’estiu s’anunciaran propostes d’ajust 
pressupostari estructural, probablement aprofundint 
en la línia que dibuixa el Pla Szell Kalman ja posat 
en marxa. 
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