
BAYRAK

MACARİSTAN
BİLGİ NOTU

ŞUBAT 2022



GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2020 2021 2022

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 248,7 287,3 314,9

Büyüme % -3,9 7 4,8

Nüfus Milyon Kişi 19,3 19,3 19,3

Kişi Başı Gelir USD 12,9 14,9 16,3

Enflasyon % 2,1 5,3 3,3

İşsizlik Oranı % 5 4,9 4,9

Cari Denge / 

GSYH
% -5,2 -5,7 -5,5

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -9,6 -6,7 -5,6

İhracat Milyar USD 71 - -

İthalat Milyar USD 92,1 - -

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2021, Trademap
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1. GENEL GÖRÜNÜM

Ülkenin son 5 yıllık ortalama GSYH büyüme oranı %3,4 olarak kaydedilmiştir.

Aynı dönemde Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa Bölgesi %1,3 büyümüştür. 7

yıllık aralıksız büyüme döneminin ardından Macaristan ekonomisi 2020 yılında

pandemi nedeniyle %5 küçülmüştür. Ancak ülkenin sanayi ve inşaat faaliyetleri

yıl bitmeden salgın öncesi düzeylerine dönmüştür. GSYH’nin 2021’de %7,6

büyüdüğü, 2022’de ise %5,1 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Macaristan’ın

2021-2027 yılları arasında AB tarafından Covid-19’un ekonomik etkilerinin

bertaraf edilmesine yönelik hazırlanan “The Next Generation EU” fonundan

yaklaşık 7,2 milyar EUR yardım alması beklenmektedir (2021 GSYH’sinin %5’i

kadar). Ülkenin cari işlemler hesabı 2010-2018 döneminde sürekli fazla

vermiş, 2016 yılında cari işlemler fazlasının GSYH’ye oranı %4,5’e kadar

yükselmiştir. 2020 yılında mal ve hizmet ihracatındaki daralma ile turizm ve

yolcu gelirlerindeki kayıplara rağmen cari işlemler GSYH’nin %0,1’i kadar açık

vermiş, bu nedenle ülkenin ilgili gösterge itibarıyla görünümü pozitif kalmaya

devam etmiştir. Pandemi öncesi güçlü ekonomik büyüme sonrasında işsizlik

oranı 2019 yılında 1991’den sonraki en düşük seviyesi olan %3,3’e

gerilemiştir. 2020 krizine rağmen devletin istihdamı destekleyici politikaları

sayesinde bu oran hafif bir şekilde %4,1’ yükselse de, 2023’ten itibaren işsizlik

oranının tekrar %3,8 platosuna yerleşmesi beklenmektedir (bu oran tüm

devletlerin ulaşmak istediği enflasyon yaratmayan “doğal işsizlik oranı”

seviyesidir). Ülkede kişi başına düşen gelir 18,5 bin USD’dir. Bu tutar AB

ortalamasının 38,3 bin USD altındadır. Enflasyon küresel emtia fiyatlarındaki

artış, tedarik zincirindeki bozulmalar, döviz kurundaki değer kaybı ve

ekonominin tekrar açılmasıyla hizmetler tarafında oluşan yukarı yönlü fiyat

baskıları nedeniyle 2021 yılında %4,8’e yükselmiştir. Ülkenin 9,8 milyon olan

toplam nüfusu yıllar itibarıyla azalan seyir izlemektedir. Toplam nüfus son 40

yılda yaklaşık 1 milyon kişi azalmıştır. Macaristan’da 2022 yılı aylık asgari

ücreti önceki yıla göre %22 artarak 542 EUR seviyesine yükselmiştir

(Türkiye’nin 213 EUR üzerindedir). Macaristan geçen yıl AB ülkeleri arasında

en düşük asgari ücrete sahip 2. ülke iken, asgari ücretteki bu hızlı artış

sonrasında en düşük 4. sıraya yükselmiştir. Türkiye bu sıralamada 328 EUR

ile son sırada yer almaktadır.
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2. SWOT ANALİZİ

Güçlü Yanlar

Güçlü imalat sektörü ve son zamanlarda yaşanan imalat sanayi kapasite artışı,

Macaristan'ı rekabetçi bir ihracatçı haline getirmiştir.

Fırsatlar

Maliye politikasının tasarımı ve uygulanmasındaki iyileştirmelerin yanı sıra

bankacılık sektörünün dış borç yükünün azaltılması, merkez bankasının para

politikasını daha aktif kullanma yeteneğini arttırmakta ve ekonomi

politikalarındaki koordinasyonu güçlendirmektedir. AB fonları, önümüzdeki

yıllarda ülkeye yönelik sabit yatırım tutarlarını yüksek tutmaya devam

edecektir.

Zayıf Yanlar

Yaşlanmakta olan demografik yapı, maliye politikasının orta vadeli süreçte

yeniden yapılandırılmasını gerekli kılabilir. Macaristan, sabit yatırımlar

konusunda AB yapısal finansmanına aşırı derecede bağımlı bir ülke

konumundadır. Daralan işgücü piyasası nedeniyle artan işgücü maliyetleri,

ülkenin ticaret rekabet gücünü gelecekte kısıtlayabilir.

Olası Zorluklar

Dış borç yükümlülüklerinin azaltılmasındaki ilerlemelere rağmen, kamu borç

seviyeleri yüksek kalmaya devam etmektedir. Dış borca olan yüksek

bağımlılık, Macaristan’ı küresel finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı

hassaslaştırmaktadır. AB tarafından sağlanan yapısal finansmanlar,

Macaristan'ın AB ile devam eden politik anlaşmazlıklarından etkilenmeye

açıktır. Macaristan Maastricht kriterlerinde belirlenen %60 oranındaki dış

borcun GSYH’ye oranını aşmaktadır. Bu nedenle, ekonomide devlet tarafından

finanse edilen yatırımlarda doygunluğa ulaşılması uzun vadeli büyüme için

tehdit oluşturabilir.
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3. DIŞ TİCARET

Macaristan dünyanın en fazla ihracat yapan 33. ülkesi olup, Suudi Arabistan’ın

altında İrlanda’nın ise üzerinde yer almaktadır. Dış ticaretin GSYH’ye oranı

%157’dir. Bu açıdan ekonomi küresel ekonomi ile son derece entegre bir

yapıdadır. Avrupa Birliği (EU27) Macaristan ihracatının %80’ini, ithalatının ise

%72’sini oluşturmaktadır. Ülke dünya ihracatının %0,7’sini

gerçekleştirmektedir. İhracatın son 5 yıllık ortalama büyüme hızı %4 olmuştur.

2008 yılına kadar dış ticaret dengesi sürekli açık verirken, 2009 yılından

itibaren aralıksız bir şekilde fazla vermiştir. 2020 yılında 120 milyar USD’lik

ihracata karşılık 113,4 milyar USD ithalat yapılmış ve 6,6 milyar USD dış

ticaret fazlası verilmiştir. Ülkenin en önemli ilk 5 ihracat pazarı Almanya,

Slovakya, İtalya, Romanya ve Avusturya’dır. Elektrikli cihazlar, otomotiv,

makinalar, eczacılık ürünleri ve plastikler en fazla ihracatı yapılan ilk 5

sektördür. En fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya, Çin,

Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ilk 5’tedir. Elektrikli cihazlar, makinalar,

otomotiv, enerji ve eczacılık ürünleri en fazla ithalatı yapılan ilk 5 sektördür.
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4. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARET

Türkiye Macaristan ile yaptığı son 20 yıllık ticarette sadece 2019 yılında ticaret

fazlası vermiştir. Macaristan ülkemiz ihracat ve ithalatında 36. sırada yer

almaktadır. Türkiye’nin Macaristan’ın ithalatından aldığı pay 2020 yılında %1,2

seviyesinde olup, bu oran son 20 yılda ikiye katlanmış durumdadır. 2021

yılında Macaristan’a ihracat %10,8 artarak 1,4 milyar USD’ye yükselirken,

Macaristan’dan ithalat %11,9 büyüyerek 1,6 milyar USD’ye yükselmiş ve

bunun neticesinde 246 milyon USD ticaret açığı verilmiştir. Son 5 yıllık

dönemde ülkeye yapılan ihracat yıllık ortalama %8,8 büyümüştür. Türkiye’nin

en fazla ihraç ettiği ürünler arasında otomotiv, makinalar, demir-çelikten eşya,

elektrikli cihazlar ve alüminyumdan eşyalar üst sıralarda yer almaktadır. İthal

edilen ürünlerde ise otomotiv, elektrikli cihazlar, makinalar, organik kimyasallar

ve plastikler öne çıkmaktadır.
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5. İHRACAT POTANSİYELİ

ITC verilerine göre Macaristan’ın tüm dünyaya toplam 80 milyar USD tutarında

daha fazla ihracat yapma potansiyeli hesaplanmaktadır. Bu tutar ihracat

pazarlarına göre detaylandırıldığında; Almanya, Çin ve ABD ülkenin en fazla

ihracat artırma potansiyeli olan ilk 3 pazarı konumundayken, Türkiye ise 1,9

milyar USD’lik ekstra ihracat potansiyeli ile Macaristan ihracatının artmasında

en büyük potansiyele sahip 16. ülkedir. Benzer hesaplama Türkiye için

yapıldığında ise, Macaristan pazarı ülkemiz için 1,1 milyar USD daha fazla

ihracat yapma potansiyeli barındırmakta olup, potansiyel pazarlar

sıralamasında en önemli 26. ülke konumundadır. Bu rakam ülkeye yapılan

2021 ihracatının (1,4 milyar USD) %79 daha yükselme potansiyeli olduğuna

işaret etmektedir.
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6. YATIRIMLAR

TCMB verilerine göre Macaristan’ın 2018 yılından beri Türkiye’de doğrudan

yatırımı bulunmamaktadır. Macaristan’ın Türkiye’deki yatırımları 2012 yılında

60 milyon USD ile zirveyi görmüş, 2017 yılına kadar bu tutar 8 milyon USD’ye

düşmüş ve bu yıldan sonra veri açıklanmamıştır. 2021 yılı itibarıyla 96

Macaristan sermayeli firma ülkemizde faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin ise

Macaristan’da doğrudan yatırımları 2020 yılında 56 milyon USD olarak

gerçekleşmiştir.




