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Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 

Data de tancament d’aquesta edició: Febrer 2020

Hongria
Forma d’Estat:  República parlamentària

Capital: Budapest

Idioma oficial: Hongarès 

Població: 9 milions d’habitants (2019) 

Moneda: Fòrint (HUF)

Tipus de canvi:  1 EUR = 337,67 HUF (31/01/2020) 
1 USD = 304,70 HUF (31/01/2020)

PIB: 170 milers de milions $ (0,2% del PIB mundial)

PIB per capita: 17.463 $ (34.046 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 52 millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Catòlica: 68% 



Hongria

Previsions
econòmiques

•  El creixement de l’economia hongaresa per-
drà impuls el 2020-2021, en gran part a causa 
de la disminució del dinamisme exterior. Amb 
tot, aquesta desacceleració es veurà pal·liada 
en certa mesura pel bon to del consum (gràcies 
a l’elevat increment dels salaris) i la inversió 
privada (que es beneficia d’un augment de la 
confiança, de la recuperació del sector immo-
biliari i del to acomodatici de la política mo-
netària). 
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Política  
econòmica

•  Fins al 2018, Hongria havia encadenat vuit 
anys consecutius amb superàvits a la balança 
per compte corrent, que li havien permès dis-
minuir els desequilibris exteriors acumulats 
durant el període anterior a la crisi financera. 
No obstant això, els darrers anys, el superàvit 
exterior ha disminuït de manera considerable 
a causa del fort impuls de la demanda interna 
i de la contínua erosió del grau de competitivi-
tat del país (fruit de l’elevat creixement dels 
salaris i de l’escassetat de mà d’obra qualifica-
da). Amb vista al 2020-2021 esperem que la 
balança per compte corrent continuï sent defi-
citària.

•  Tot i que les condicions domèstiques donen su-
port a un enduriment de les condicions finan-
ceres, no esperem que el Banc Nacional d’Hon-
gria prossegueixi amb pujades de tipus 
d’interès, atès el to acomodatici de la Reserva 
Federal i del BCE.
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•  El 2020, el dèficit fiscal continuarà reduint-se 
gràcies al ferm avanç dels ingressos impositius 
(davant del bon to de l’activitat) i al creixe-
ment modest de la despesa corrent. En con-
cret, els pressupostos preveuen una reducció 
del dèficit de fins a l’1% del PIB, un nivell his-
tòricament baix. Tanmateix, la implementació 
del nou paquet de beneficis socials per fomen-
tar la natalitat (conegut com a “programa de-
mogràfic” i amb mesures com ara subsidis a la 
compra del primer habitatge) limitarà la re-
ducció del dèficit. Així mateix, com que les 
previsions de dèficit que maneja el Govern es 
basen en unes perspectives de creixement una 
mica optimistes, no es pot descartar que el dè-
ficit acabi situant-se per sobre de l’objectiu del 
Govern. En aquest context, l’elevat deute pú-
blic seguirà sent una vulnerabilitat de l’econo-
mia magiar.

•  La inflació general retrocedirà posicions el 
2020-2021 a causa de la disminució del ritme 
d’avanç dels preus de les matèries primeres i 
es mantindrà dins de la banda objectiu del 
Banc Nacional d’Hongria (3% +/–1 p. p.). Tan-
mateix, la inflació subjacent se situarà en ni-
vells una mica superiors davant de l’avanç del 
consum privat i dels salaris, que encara és fort. 



Hongria

Condicions 
financeres

•  El creixement del crèdit s’ha anat recuperant 
els últims anys, després d’un llarg període con-
tractiu. Amb vista al 2020-2021, esperem que el 
crèdit segueixi avançant a ritme elevat, atès 
que l’alt creixement dels salaris, els subsidis go-
vernamentals a famílies amb fills per a la com-
pra d’habitatge i la forta recuperació dels preus 
immobiliaris continuaran impulsant la deman-
da de crèdit per a la compra d’habitatge. A 
més, la confiança inversora seguirà impulsant 
la inversió i la demanda de crèdit d’empreses 
locals. Un punt d’atenció deriva de les elevades 
taxes de creixement dels preus en el mercat im-
mobiliari (7,8% el 3T 2019), que a més rebran 
un impuls addicional fruit de l’anomenat “pro-
grama demogràfic”.

80,5

 

78,5 75,7

 

 

 

 

 

 

  
Previsió  

140

120

100

80

60

40

20

0

0

20

40

60

80

100

120

140

Crèdit privat (% PIB)

Mitjana
2010-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

73,8

 

75,6

 

73,8

 

 
Previsió  

0

20

40

60

80

100

120

140

140

120

100

80

60

40

20

0

Deute extern brut (% GDP)

Mitjana
2010-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

•  Els darrers tres anys, el Govern hongarès ha in-
troduït mesures per donar suport al sector fi-
nancer del país (reducció important de l’impost 
sobre actius bancaris, mesures per ajudar a re-
duir l’estoc de crèdits dubtosos i el compromís 
d’abstenir-se a implementar mesures que pu-
guin afectar negativament la rendibilitat del 
sector). En aquest context, el sector bancari es 
troba en una posició favorable per seguir finan-
çant el creixement de l’economia. En concret, 
els nivells de capitalització es mantenen en va-
lors propers a la mitjana de la UE (14,4%), els 
balanços dels bancs estan sanejats i la rendibili-
tat és elevada (el ROE se situava en el 18,2% el 
3T 2019, respecte del 5,6% el 2015). Així ma-
teix, la reducció de la morositat els darrers anys 
ha estat evident (5,2% el 3T 2019, respecte del 
15,9% el 2015). Tanmateix, la correlació entre 
risc sobirà i bancari és cada cop més gran, atès 
que les tinences de bons sobirans domèstics per 
part de bancs han augmentat i se situen per so-
bre del 20% del total d’actius bancaris.

Situació  
política

•  Fidesz i el seu partit aliat, el democratacristià 
KDNP, van tornar a guanyar per àmplia majoria 
les eleccions generals d’abril del 2018, en part 
gràcies a la debilitat de l’oposició, que es manté 
fragmentada. Així mateix, a les eleccions euro-
pees de maig del 2019, la coalició va aconseguir 
el 52,3% del vot. Per tot això, esperem que la 
coalició liderada per Viktor Orbán segueixi do-
minant l’escenari polític almenys fins al final de 
la legislatura actual (2022). 

•  Les polítiques del Govern seguiran centrades a 
mantenir una elevada taxa de creixement eco-
nòmic, continuar amb una política de subsidis a 
la població (increments del sou mínim, descomp-
tes sobre les factures de consum energètic, subsi-
dis a les famílies amb fills, etc.) i mantenir un ni-

vell de dèficit i deute públic que eviti desacords 
amb la Comissió Europea.

•  Des que Fidesz va tornar al poder el 2010, la 
postura intervencionista i algunes pràctiques po-
lítiques del Govern (limitació de la llibertat de 
càtedra universitària, drets de refugiats, més in-
tervencionisme en els mitjans de comunicació, 
etc.) han generat criticisme i han desembocat en 
conflictes amb la UE i altres organitzacions inter-
nacionals, que acusen el país de retrocedir en 
matèria de llibertats democràtiques. De fet, el 
Parlament Europeu ja va votar (el 2018) per acti-
var procediments en contra d’Hongria (així com 
accions disciplinàries) per no respectar valors fo-
namentals de la UE.  

Perspectives 
a llarg termini

•   El creixement a mitjà i llarg termini d’Hongria se 
situarà per sota del dels seus homòlegs regionals 
a causa de la baixa productivitat de l’economia, 
un entorn desfavorable per fer-hi negocis i les 
debilitats existents en el mercat laboral. A més a 
més, les perspectives de creixement estan condi-
cionades per unes perspectives demogràfiques 
negatives. 
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•  Per això, Hongria necessita reformes que contri-
bueixin a augmentar el creixement potencial. 
Entre les prioritats destaquen la reducció de la 
incertesa reguladora, la millora d’habilitats i 
competències i l’augment de la participació en el 
mercat laboral de grups amb poca representació 
(dones i treballadors de més de 55 anys). També 
seria desitjable que tant la política monetària 
com la fiscal adoptessin un posicionament con-
tracíclic per evitar el risc de sobreescalfament de 
l’economia.    



Hongria

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

BBB 15/02/19 Estable

Baa3 04/11/16 Estable

BBB 22/02/19 Estable

Riscos

PUNTS FORTS

•   Mida del mercat (en perspectiva regional).
• Capacitat tecnològica (en perspectiva regional).
• Capacitat innovadora (en perspectiva regional).
• Proximitat geogràfica amb Alemanya i Àustria. 
  

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Institucions (corrupció, burocràcia excessiva  
i intervencionisme).   

•   Baixa participació en el mercat laboral. 
•   Escassetat de personal qualificat/fuga de cer-

vells.  

Sectors 
principals

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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——  Europa de l’Est i Àsia Central i Occidental   —— Hongria
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POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS Top 

Gustos semblants  
als d’Espanya
Distància, comunicacions  
i acords amb Espanya
Facilitat de desenvolupament 
de negoci

Bottom 
Infraestructures
Estabilitat macroeconòmica
Capacitat d’innovació

28
67

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

SUBPILARSPILARS

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”. 

CURT TERMINI

•  Intervenció de l’Estat  
en l’economia  -            +

•  Falta de previsibilitat  
de la política   -            +

•  Desacceleració de la zona 
de l’euro més gran del previst  -            +

LLARG TERMINI

•  Fracàs de l’impuls  
modernitzador -            +

•  Descens i envelliment  
de la població -            +

•  Nivell de deute públic  -            +



Hongria

Inversions A Hongria, la inversió estrangera directa per a 
2015 ha estat de 1.269 milions de dòlars. Hon-
gria és el primer receptor d’inversió estrangera 
directa de tots els països d’Europa Central i de 
l’Est. Malgrat la reducció que es va produir en 
aquest flux durant la crisi econòmica, en els 

tres darrers anys el país ha recuperat la via del 
creixement i es preveu que continuï creixent 
gràcies als macroprojectes que el Govern hon-
garès ha anunciat en infraestructures i energia 
nuclear.

Establiment SOCIETAT LOCAL
Els diferents tipus de societats que es poden 
fundar a Hongria són les següents: societat 
anònima (Részvénytársaság, Rt.), societat de 
responsabilitat limitada (Korlátolt felelősségű 
társaság, Kft.), associació col·lectiva (Közkere-
seti társaság, Kkt.), associació en comandita 
(Betéti társaság, Bt.) i cooperativa (Egyesülés). 
La societat anònima (Rt.) es podria comparar 
amb l’AG alemanya per a empreses i és la for-
ma jurídica que l’Administració controla més 
estrictament. Es poden establir tant de manera 
pública (Nyrt.) com privada (Zrt.). La Llei de so-
cietats permet a aquesta figura tenir un sol 
fundador, sense que n’hi hagi un nombre mà-
xim, però té l’obligació de disposar d’una jun-
ta directiva d’almenys tres membres. El capital 
mínim per fundar una empresa d’aquest tipus 

és: per a la forma privada, 5 milions de fòrints 
i, per a la pública, 20 milions. La societat de 
responsabilitat limitada (Kft.) pot comparar-se 
amb la forma GmbH alemanya i és la més uti-
litzada pels inversors estrangers. Té un director 
general elegit per votació i un consell d’admi-
nistració de tres membres com a mínim i quin-
ze com a màxim. El capital mínim per fundar 
aquest tipus de societat és de 3 milions de fò-
rints hongaresos. En el cas de les associacions 
(Kkt. i Bt.) no hi ha un mínim de capital per a 
la seva creació, ni límit de socis. Les de tipus li-
mitat requereixen un soci amb responsabilitat 
il·limitada i un altre amb responsabilitat no li-
mitada mínima. Totes aquestes formes società-
ries i empresarials estan regulades per la Llei 
de societats (Companies Act). 

SUCURSAL
Per poder establir una sucursal en territori 
hongarès cal que el país on es trobi la seu de 
l’empresa disposi de tractats de lliure comerç 
amb Hongria (és a dir, la UE i l’OCDE). Un cop 
establerta, la sucursal té llibertat per dur a ter-
me qualsevol tipus d’activitat comercial: fabri-

cació, comercialització o prestació de serveis. 
Fins que no s’hagi efectuat la inscripció de la 
sucursal al Registre Mercantil hongarès, aques-
ta figura no pot dur a terme cap mena d’acti-
vitat prèvia. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Les oficines de representació d’empreses es-
trangeres a Hongria reben el mateix tracte 
que les sucursals. La seu de l’empresa estran-
gera que vulgui obrir una oficina d’aquest ti-
pus ha d’estar establerta en un país que tingui 
un tractat de lliure comerç amb Hongria. Les 
activitats comercials permeses per a aquesta 

entitat són molt més reduïdes, ja que es tracta 
exclusivament d’activitats auxiliars o secundàri-
es com la mediació o la preparació de contrac-
tes; mai activitats directes de fabricació o ven-
da. Cal inscriure-les al Registre Mercantil si es 
vol començar a desenvolupar activitats. 

El sistema fiscal hongarès es considera com-
plex en comparació amb altres països euro-
peus, a causa de l’existència d’impostos estatals 
i locals en el marc empresarial. Les empreses 
amb domicili fiscal en territori hongarès estan 
subjectes a l’impost de societats per la renda 
obtinguda en les activitats que desenvolupen 
arreu del món. Els tipus d’empreses que estan 
subjectes a aquest impost són: societats anòni-
mes (Rt), societats de responsabilitat limitada 
(Kft), empreses estatals i sucursals i filials d’em-
preses estrangeres. L’impost sobre els beneficis 
de les societats oscil·la entre el 10% per a be-
neficis de fins a 500 milions de fòrints (uns 1,6 

milions d’euros) i el 19% per a beneficis que 
superen els 500 milions de fòrints. Si aquestes 
empreses paguen dividends a particulars, han 
de satisfer un tipus impositiu del 16% addicio-
nal sobre aquests dividends. Hi ha també un 
impost local a les societats que no pot excedir 
del 2%. També hi ha l’impost empresarial sim-
plificat (EVA per les seves sigles en hongarès) 
que paguen les societats amb un màxim de 30 
milions de fòrints (prop de 10.000 euros) i que 
queda fixat en el 35% d’aquest benefici. L’im-
post sobre el valor afegit a Hongria té tres 
trams: el general és del 27% i els reduïts del 
18% i el 5%. 

Fiscalitat

ZONA FRANCA
Actualment no hi ha zones franques al territori 
hongarès, però sí que les recullen diferents tex-
tos legals i són de dos tipus: comercials i industri-
als. El Govern té planejada la creació d’alguna 

zona d’aquest tipus, però com que no ha estat 
sol·licitada pel teixit empresarial de la zona, de 
moment no es disposa de dates. 

Aliances 
estratègiques



Hongria

Aliances 
estratègiques
(continuació)

JOINT VENTURE
Tot i que es recomana associar-se amb empre-
ses locals hongareses per començar a obrir-se al 
seu mercat, cosa que pot facilitar els tràmits bu-
rocràtics i ajudar a superar les barreres lingüís-
tiques, la formació de JV en aquest país s’ha 
reduït considerablement, sobretot en empreses 
que provenen de països pertanyents a la UE, ja 
que la lliure circulació de mercaderies i perso-

nes que estableix la UE fa que no sigui necessa-
ri associar-se amb empreses de nacionalitat 
hongaresa. La Llei d’inversió estrangera 
d’Hongria (Hungary’s Foreign Investmen Act) 
de 1988, que s’aplica a les JV, està orientada a 
regular i protegir les inversions estrangeres en 
aquest país i facilita la repatriació dels beneficis 
obtinguts. 

ZONA FRANCA
A Hongria no hi ha zones franques.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Hongria és un dels països que concedeixen pre-
ferències aranzelàries aplicant aranzel zero o 
aranzels reduïts als països beneficiaris (països 

menys desenvolupats). Això es deu a la seva 
pertinença a la UE.

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Pel que fa a les duanes, els 28 estats perta-
nyents a la UE formen part del mateix territori. 
La simple definició d’unió duanera valida la no 
existència de barreres aranzelàries entre 

aquests països membres. S’aplica l’aranzel dua-
ner comú als productes importats. Un cop fet 
efectiu, les mercaderies poden circular lliure-
ment per tots els països de la UE. 

Condicions 
aranzelàries

CULTURA EMPRESARIAL
A l’hora de fer negocis amb empreses hongare-
ses cal tenir en compte certs aspectes per donar 
una imatge correcta i formal. En aquest país 
l’estil de negociació és directe, i és habitual que 
en la primera reunió ja es facin les primeres 
propostes de negoci. Convé destacar si és possi-
ble l’experiència internacional de l’empresa, ja 

que els empresaris hongaresos valoren positiva-
ment que el seu soci potencial faci negocis amb 
altres països. En les primeres fases del posicio-
nament és habitual tenir agents o represen-
tants, que s’han d’escollir amb cura, ja que està 
mal vist anar canviant. 

Negociació  
i protocol

• Dental World.
• AgroMash Expo.

• Home Design.
• Sirha.

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Invertir a Hongria: www.hipa.hu/ 
•  Agència Tributària i de Duanes a Hongria: http://en.nav.gov.hu/ 
•  Banc de Desenvolupament: www.mfb.hu
•  Institut Hongarès de Propietat Industrial: www.sztnh.gov.hu/en

Mitjans de  
cobrament i 
pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Els principals mètodes de cobrament utilitzats són el crèdit documentari i la transferència. Aques-
ta última s’utilitza quan hi ha més confiança entre les parts.

MITJANS DE PAGAMENT
El mitjà de pagament més utilitzat actualment és la transferència bancària, gràcies a la seguretat 
dels nous bancs privats i la seva inclusió en el sistema SWIFT.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Tot i la seguretat de treballar amb un país mem-
bre de la UE, pot ser recomanable assegurar les 
operacions comercials per si es produeixen 

grans fluctuacions en el tipus de canvi respecte 
a l’euro. 

CaixaBank és accionista d’Erste Group. Erste 
Group és un dels principals grups financers 
d’Europa Central i de l’Est. CaixaBank ha sig-
nat un acord amb Erste Group per oferir ser-

veis a les nostres empreses clients als països 
d’Europa Central i de l’Est següents: Àustria, 
Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Roma-
nia, Croàcia i Sèrbia.

CaixaBank
al país



CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


