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1. УВОД 

1.1. Исторически контекст 
 
Водени от своя владетел, Арпад, през 896 г. унгарците, степен народ, съставен от 
различни племена, чиито корени отвеждат към угро-финското езиково семейство 
(основният език е маджарският), се заселват в равнините на Среден Дунав. През 
декември 1000 г. е коронясан първият крал на Унгария, Стефан I (1000-1038 г.), 
който покръства унгарците. През 1083 г. е канонизиран и от този момент нататък е 
почитан като Св. Стефан Унгарски, основател на унгарската държава. 
 
От XVI век кралството попада под владичеството на Османската империя, а през ХVІІ 
век постепенно е завладяно от Австрийската империя. 
 
По време на революционните движения от 1848 г. Унгария обявява независимостта 
си от Австрийската империя с намерение за създаване на република, но 
революцията се проваля. Едва през 1867 г., със създаването на Австро-Унгарската 
империя, Австрийската империя предоставя широка автономия на унгарците. 
 
С разпадането на империята през 1918 г. (след поражението през Първата световна 
война) Унгария получава независимост и е провъзгласена за република. През 
1919 г., след провала на опита за установяване на Унгарска съветска република, е 
провъзгласена монархията, която поставя началото на парламентарно-политическа 
система, основана на партийния плурализъм, но ограничен от изключителната роля 
на един ръководител в лицето на държавния глава. 
 
На 4 юни 1920 г. по силата на мирния договор Унгария губи над две трети от 
територията си, анексирана към съседните държави, предимно към Румъния, 
Словакия и Югославия. Така милиони хора с унгарско самосъзнание остават като 
малцинство в рамките на приемните държави. 
 
На 21 юни 1941 г. Унгария се включва във войната на страната на Германия и 
Италия. 
В края на войната в страната нахлува Червената армия, като по този начин попада в 
сферата на влияние на Съветския съюз. След края на Втората световна война, през 
1949 г., официално е създадена Унгарската народна република.  
 
На 23 октомври 1956 г. избухва Унгарската революция. На 1 ноември Унгария 
напуска Варшавския договор, като три дни по-късно Съветската армия нахлува в 
страната, потушени са революционните движения, а жертвите са повече от три 
хиляди.  
 
С падането на Желязната завеса и последвалото разпадане на Варшавския договор 
страната се ориентира към западноевропейските икономически и политически 
модели.  
Народната република прекратява съществуването си 1989 г. след площадни 
протести, довели до отварянето на всички страни от Източния блок към 
демокрацията. 
 
През май 2004 г. Унгария се присъединява към Европейския съюз. 
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Фиг. 1: Политическа карта на Унгария 
 

 
Източник: US Central Intelligence Agency - The World Factbook 2010 -   

 

1.2.  География 

Територията на Унгария е 93,030 квадратни километра. Дължината й е около 250 km 
от север на юг и 524 km от изток на запад. Границите й се простират на 2,171 km, 
като граничи с Австрия на запад, със Сърбия, Хърватия и Словения на юг и 
югозапад, с Румъния на югоизток, с Украйна на североизток и със Словакия на 
север. 

 
Територията на Унгария, която няма излаз на море, се пресича от река Дунав, 
разделяща страната на две области: Трансданубия, на запад и Alföld (или Великата 
унгарска котловина), на изток. Освен Дунав, в обширните водни ресурси на страната 
се включват река Тиса, Драва, а езерото Балатон (592 km²), най-голямото в 
Централна Европа, е разположено в западната част на страната. 
 
По отношение на релефа Унгария е почти напълно равнинна, като най-високата 
част, малко над хиляда метра, е разположена в северозападната част, която е със 
слабо изразен планински релеф.   
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Фиг. 2: Физическа карта на Унгария 

 

Източник: www.maps.org 

 
1.3.  Демография 
 
Настоящият демографски профил на Унгария е резултат от значителни миграционни 
явления, засегнали унгарската територия, както и от условията, създадени от 
различните исторически периоди, през които е преминала страната. 
 
По-конкретно, от края на 19-ти век до 1980 г. населението се характеризира с 
постоянен ръст, макар и с различен интензитет. Единственият регистриран спад е 
през военния период (1941–1945 г.). От началото на осемдесетте години се очертава 
лек и постоянен спад на населението поради спад на раждаемостта. 
 

Фиг. 3: Демографско развитие (1870–2009 г.) 

 

Източник: FaoStat 
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2. ИКОНОМИЧЕСКА КАРТИНА  
 
Унгария беше силно повлияна от тежката икономическа и финансова криза от 
2008 г. През 2009 г. БВП спада с 6,3%. Унгария е един от първите нововъзникващи 
пазари, засегнати от финансовата криза. Вследствие на това правителството започва 
политика на строги ограничения с цел да възвърне доверието на инвеститорите. 
Предприетите мерки за оздравяване на бюджета, наред с несигурността на 
кредитния пазар, водят до съществен спад на вътрешното търсене, което води и до 
намаление на вноса, както и до положителна стойност на търговския баланс. По 
отношение на износа, въпреки благоприятния курс на еврото, е налице спад в 
търсенето от страна на основните партньорски страни. Секторът на промишленото 
производство е най-силно засегнат от конюнктурата със спад от 17,7% (в периода 
януари–ноември 2009 г). 
 
След присъединяването си към Европейския съюз Унгария получава достъп до 
структурните фондове и до Кохезионния фонд за увеличаване на 
конкурентоспособността си и за запазване на заетостта. Към края на 2008 г. 
Международният валутен фонд, Световната банка и Европейският съюз постигат 
споразумение за предоставяне на заем от двадесет милиона евро на Унгария за 
справяне с тежката криза, засегнала страната. 
 
Тази помощ прави възможно възстановяването и икономическото развитие. В този 
смисъл Унгария може да разчита и на стабилна банкова система. 
 
Унгарският вътрешен пазар е относително малък, въпреки факта, че унгарската 
икономика е трета по големина в Централна и Източна Европа (след Полша и 
Чешката република) и е една от най-отворените икономики в региона. Три четвърти 
от стоките се изнасят в страни от ЕС и е регистрирано нарастване на износа, 
включително в период на слаб растеж за ЕС и увеличение на обменния курс, който 
нараства от 30% от БВП през 1990 г. на 80% през 2007 г. Това е така и 
благодарение на явления като териториално изместване на производството, в 
резултат на която някои чужди инвеститори преместват част от производствата си в 
Унгария. Понастоящем Унгария се нарежда на пето място в Европа като дестинация 
за чуждите инвестиции.  
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3. СЕЛСКО СТОПАНСТВО  

3.1. Обща рамка  
 
Селското стопанство е сектор с изключително значение за унгарската икономика, 
който обхваща близо 627 000 предприятия (2007 г.) и площ от близо 4,05 милиона 
хектара (ha). Средната площ на предприятие е 29 ha. Работната сила, заета със 
селскостопанска дейност, е 209 000 работни единици годишно и представлява около 
4,5% от всички заети лица в страната (-1,2% в сравнение със средната стойност за 
ЕС-27). 
 
През 2009 г. приносът на националната система на селското стопанство към брутния 
вътрешен продукт на страната е приблизително 3% (в сравнение със средна 
стойност за ЕС-27 – 1,7 %). 
 
Основните продукти на унгарското селско стопанство са: зърнени култури, 
промишлени култури и зоотехника. Зоотехниката представлява почти 40% от 
стойността на националното селскостопанско производство, като челно място заема 
свиневъдството, следвано от птицевъдството и производството на млечни продукти. 
 
 
Фиг. 4: Основните продукти в стойности (средно за 2005–2009 г.) 
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14%
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2%
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11%
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0%

 
Източник: Евростат, 2009 г. 

Легенда: Altri allevamenti: Отглеждане на други животни Altro: Друга информация 
 Colture indurstriali: Промишлени култури Cereali: Зърнени култури 
 Foraggi: Фуражи Latte: Мляко 
 Vegetali e orticole: Зеленчуци и градински култури Ovi caprino: Овце и кози 
 Patate: Картофи Suini: Свине 
 Frutta: Плодове 
 Avicoli: Домашни птици 
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3.2.   Тенденции през последните години  
Динамиката на селскостопанските площи и земеделските производители през 
последните години изглежда е проява на значителен процес на преструктуриране на 
националния сектор на селското стопанство. 
 
В периода между 2005 и 2009 г. средната селскостопанска площ нараства от 26 на 
29 хектара. За този резултат в незначителна степен допринася увеличаването на 
използваната селскостопанска площ (+0,2%). Това увеличение се определя 
всъщност главно от намаляването на земеделските производители (- 12%), 
засегнало предимно малките предприятия. Следователно националният сектор на 
селското стопанство преминава през процес на структурен растеж. И до днес, обаче, 
около 55% от земеделските стопанства в страната произвеждат предимно за 
задоволяване на собствени си нужди. 
 
 
Фиг. 5: Разпределение на използваната земеделска площ през 2005–2007 г. 
(в хектари) 
 

 
Източник: Евростат, 2009 г. 

 
Значително намалява и делът на работната сила. В действителност, в периода между 
2005 и 2009 г. делът на труда (наемен и собствен) намалява с 10%. 
 
Намалението се отнася по-специално до семейния труд, който през последните 
отчетени години показва спад с около 15%.  
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Фиг. 6: Дял на наемния ■ и собствен труд ■ в AWU (annual working unit) 
 

 
Източник: Евростат, 2009 г. 

 
 
В така очертаната картина е интересно да се отбележи, че относителната тежест на 
заетостта при жените е доста висока: 45% в сравнение със средната стойност за ЕС 
– 39%. Тази тежест, обаче, не се отразява на структурата на предприятията, където 
делът на жените на ръководни постове е едва 14%.  
 
По отношение на себестойността на производството следва да се отбележи, че през 
последните години индексът на цените на средствата за селскостопанско 
производство нараства с над 40%. При изчисляване на разходите на отделните 
суровини най-голяма тежест имат фуражите, енергията и селскостопанските услуги 
(в посочената последователност). 
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Фиг. 7. Относителна тежест на междинното потребление (2009 г.) 
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Източник: Евростат, 2009 г. – values at current basic prices 

Легенда: Spese di manutenzione: Разходи за поддръжка Fertilizzanti: Торове 
 Servizi agricoli: Селскостопански услуги Protezione delle piante: Растителна защита 
 Altri beni i servizi: Други стоки и услуги Spese veterinaria: Ветеринарни разходи 
 Semi e piantine: Семена и посадъчен материал Mangimi: Фураж 
 Energia: Енергия  

 

3.3. Публични разходи и селскостопанската система в период 
на икономическа рецесия 

 
Подчертаният растеж на индекса на цените на суровините се съпровожда от също 
толкова подчертан спад в доходите на земеделските производители. При съпоставка 
на доходите на земеделските производители, които през 2008 и 2009 г. са 12,2% 
средно за Европа, най-голям спад е регистриран в Унгария (- 35,6%).  
 
При този сценарий, следователно, публичната намеса играе важна роля за 
подкрепата на сектора както по отношение на целта за продължаване на помощта за 
преструктуриране на унгарската селскостопанска система, така и по отношение на 
функцията за допълване на дохода. 
 
Разпределението на публичните разходи за периода 2007–2008 г. (финансова рамка 
2007–2013 г.) е представено в таблицата по-долу. Латвия 
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Таблица 3:  Финансова рамка за 2007-2013 г. 
Селскостопански разходи за двугодишния период 2007–2008 г. 

Мерки 2007 2008 
Общо 2007–

2013 г. 
  1 000 евро % 
Отделени от производството преки 
помощи 471.225,5 540.210,1 47,2 99,7 
Други преки помощи 0,0 2.557,0 0,1 0,3 
Директни плащания 471.225,5 542.767,1 47,4 100 
Зърнени култури -50.145,7 - 104.009,9 - 7,2 - 
Ориз 0,0 0,0 0,0 0,0 
Възстановявания за продукти извън 
Приложение I 2.609,8 1.071,8 0,2 2,1 
Хранителни програми 6.636,1 9.842,5 0,8 9,5 
Захар 1.397,5 13.343,3 0,7 8,5 
Маслиново масло 0,0 0,0 0,0 0,0 
влакнодайни култури 0,0 660,7 0,0 0,4 
плодове и зеленчуци 9.033,5 16.568,5 1,2 14,7 
винарство 18.471,2 28.540,0 2,2 27,0 
реклама 29,6 204,2 0,0 0,1 
мерки за други производства 1.461,5 961,9 0,1 1,4 
млечни продукти 4.105,2 1.282,5 0,3 3,1 
телешко и говеждо месо 1.247,6 457,0 0,1 1,0 
овче и козе месо 0,0 0,0 0,0 0,0 
свинско месо, яйца, птиче месо и 
други 5.471,1 4.692,5 0,5 5,8 
възстановявания за захар 0,0 45.885,5 2,1 26,4 
Пазарни мерки 317,5 18.905,9 0,9 100 
Развитие на селските райони 570.811,8 537.525,7 51,7 100 
Общо 1.042.651,8 1.099.198,6 100 / 

Източник: DG AGRI (EAGGF Guarantee and April 2009 Rural Development Report). 
 
По отношение на напредъка на Плановете за развитие на селските райони следва да 
се отбележи, че Унгария е надвишила с едва 50% общата сума на поетите 
задължения за 2007 и 2008 г. (в сравнение със 71% средно за ЕС-27). 
 
В следващата таблица е представено разпределението на разходите, налични за 
различните оси на действие, видни от Националния план, одобрен през декември 
2007 г. (табл. 4) 
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Таблица 4:  Организация и разпределение на бюджета за развитие на 
селските райони  

 
Бюджет за развитие на селските райони (милиони евро) 

общ публичен 
бюджет % съфинансиране  бюджет ЕЗФРСР Участие на 

частния сектор Общо разход 
допълващо 
национално 
финансиране 

5159,1 76 3805,8 3226,1 8385,2 0 

Разпределение на публичния бюджет между насоките за действие (%) 

Ос 1 
Конкурентоспособност  

Ос 2 Околна 
среда и 

управление на 
почвите 

Ос 3 Икономика 
на селските 
райони 

Ос 4 Leader 

48 32 14 5 

Източник: Ministry of Agriculture and Rural Development (2007) 
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