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 I 
Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 

 

 Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι προειδοποιεί τθν Ουγγαρία για τον ΦΠΑ και το “EΚΑΕR”  
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ηιτθςε επιςιμωσ από τθν Ουγγαρία να προςαρμόςει τθ νομοκεςία τθσ για τον 

ΦΠΑ ςτα ευρωπαϊκά δεδομζνα. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν Επιτροπι, το θλεκτρονικό ςφςτθμα 

ελζγχου του εμπορίου και των μεταφορϊν “EΚΑΕR” που ζχει υιοκετιςει θ Ουγγαρία, απαιτεί από τουσ 

οδθγοφσ των φορτθγϊν, λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ μεταφορζσ που πραγματοποιοφν. Με αυτό 

τον τρόπο παραβιάηεται θ ευρωπαϊκι οδθγία για τον ΦΠΑ. Επιπλζον, το EΚΑΕR επιφζρει υψθλά τζλθ 

ςτισ διαςυνοριακζσ εμπορικζσ μεταφορζσ. 

Με ανακοίνωςι του το ουγγρικό υπουργείο οικονομίασ χαρακτιριςε τθν απόφαςθ τθσ ΕΕ ακατανόθτθ, 

ςθμειϊνοντασ ότι ζτςι υπονομεφεται ζνα μζτρο που ζχει αποδειχκεί αποτελεςματικό κατά τθσ 

παραοικονομίασ. Παρόμοιο ςφςτθμα ζχει εκφράςει ενδιαφζρον να εγκαταςτιςει θ λοβακία, ενϊ και 

το ςφςτθμα SENT τθσ Πολωνίασ ζχει βαςιςτεί ςτο EΚΑΕR, ςυνεχίηει θ ανακοίνωςθ.  

 Τποχϊρθςθ του πλθκωριςμοφ τον επτζμβριο  
Νζα υποχϊρθςθ του πλθκωριςμοφ ςτο 2,5% ςθμειϊκθκε τον επτζμβριο ςε ετιςια βάςθ, ςε ςχζςθ με 

το 2,6% του Αυγοφςτου. Οι τιμζσ όμωσ κατά τθν περίοδο Ιανουαρίου-επτεμβρίου, ιταν κατά 2,4% 

υψθλότερεσ του μζςου όρου. Πάντωσ, παρά τθν μείωςθ του γενικοφ δείκτθ τιμϊν τον επτζμβριο, ο 

δομικόσ πλθκωριςμόσ (δθλαδι ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι, εξαιρουμζνων των ενεργειακϊν αγακϊν 

και των εποχικϊν τροφίμων) ςθμείωςε αφξθςθ από 2,68 τον Αφγουςτο ςε 2,9% τον επτζμβριο. Αυτό 

ίςωσ οδθγιςει τθν Κεντρικι Σράπεηα να κρατιςει ςτακερά τα επιτόκια μζχρι το 2019. 

 Σο ΔΝΣ ανακεωρεί προσ το κετικότερο τισ εκτιμιςεισ του για τθν ουγγρικι οικονομία 
Σο ΔΝΣ ανακεϊρθςε προσ τα επάνω τισ προβλζψεισ του για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Ουγγαρίασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα το ΔΝΣ ςτθν πρόςφατθ ζκκεςι του για τθν Ουγγαρία, προβλζπει ότι ο ρυκμόσ 

αφξθςθσ του ΑΕΠ το τρζχον ζτοσ κα κυμανκεί ςτο 3,2%, ζναντι τθσ πρόβλεψθσ 2,9% του Απριλίου. Προσ 

τα επάνω και θ αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για το 2018, από 3% ςε 3,4%. Για τον πλθκωριςμό του 2017 δεν 

υπιρξε ανακεϊρθςθ, παραμζνει ςτο 2,5%. Όμωσ για το 2018 προβλζπεται χαμθλότερο ποςοςτό 3,2% 

από το 3,3% που ιταν θ αρχικι εκτίμθςθ. Πιο αιςιόδοξθ πάντωσ -όπωσ είναι αναμενόμενο- εμφανίηεται 

θ ουγγρικι κυβζρνθςθ, εκτιμϊντασ ότι το ΑΕΠ για το 2017 κα αγγίξει το 4,1% και το 2018 το 4,3%. Η 

Κεντρικι Σράπεηα εμφανίηεται πιο ςυγκρατθμζνθ ανακοινϊνοντασ ΑΕΠ 3,6% για το 2017 και 3,7 για το 

2018. Ο Τπουργόσ Οικονομίασ τθσ Ουγγαρίασ διλωςε ότι το νζο αναπτυξιακό μοντζλο που εφαρμόηει θ 

Ουγγαρία και το οποίο ςτθρίηεται ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, ςτθν αφξθςθ των 

ειςοδθμάτων και ςτθ μείωςθ τθσ φορολογίασ, ςφντομα κα οδθγιςει ςε νζεσ βελτιωμζνεσ 

ανακεωριςεισ για τθν οικονομία τθσ χϊρασ. 

 Η «Moody’s» δεν αναβακμίηει τθν Ουγγαρία 
Ο οίκοσ αξιολόγθςθσ Moody’s ανακοίνωςε ότι δεν αναβακμίηει το αξιόχρεο τθσ Ουγγαρίασ από τθν 

κατθγορία Baa3 (ςτακερι) ςτθν αμζςωσ ανϊτερθ βακμίδα (κετικι). Η Κυβζρνθςθ δεν προζβθ ςε 

ςχετικζσ δθλϊςεισ, παρά το γεγονόσ ότι ο οίκοσ Standard & Poor's είχε αναβακμίςει προθγουμζνωσ τθν 

κζςθ τθσ Ουγγαρίασ ςε «κετικι». Τπενκυμίηεται ότι και οι τρείσ μεγάλοι οίκοι αξιολόγθςθσ (S&P, Fitch 

Ratings και Moody’s) είχαν αναβακμίςει πζρςι το κρατικό αξιόχρεο τθσ Ουγγαρίασ από τθν κατθγορία 

«ςκουπίδια» ςτθν κατθγορία «επζνδυςθ». 

 Η Κεντρικι Σράπεηα Ουγγαρίασ διευκρινίηει τα κριτιρια για τθν υιοκζτθςθ του Ευρϊ  



Μόλισ πρόςφατα θ Κεντρικι Σράπεηα τθσ Ουγγαρία δθμοςιοποίθςε μελζτθ τθσ ςφμφωνα με τθν οποία 

τα κριτιρια που κα πρζπει να πλθροί θ Ουγγαρία ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υιοκετιςει το κοινό 

ευρωπαϊκό νόμιςμα, ζχουν ωσ ακολοφκωσ: α) το κατά κεφαλιν ΑΕΠ τθσ χϊρασ να αγγίξει το 90% του 

μζςου όρου τθσ ΕΕ βάςει τθσ ιςοτιμίασ αγοραςτικισ δφναμθσ (purchasing power parity), β) ο 

μακροπρόκεςμοσ δομικόσ προχπολογιςμόσ κα πρζπει να είναι ιςορροπθμζνοσ και χωρίσ ελλείμματα, γ) 

το δθμόςιο χρζοσ να μθν ξεπερνά το 50% του ΑΕΠ και δ) ο δείκτθσ ανεργίασ να είναι κατϊτεροσ του 4%. 

Σα αυςτθρά κριτιρια που προτείνει θ Κεντρικι Σράπεηα, τοποκετοφν χρονικά τθν υιοκζτθςθ του ευρϊ, 

πολφ πιο μακριά από το τζλοσ τθσ παροφςθσ δεκαετίασ, όπωσ είχε εξαγγείλει ο Οφγγροσ 

Πρωκυπουργόσ.  

 Η Κυβζρνθςθ προςβλζπει ςε 40% αφξθςθ των μιςκϊν μζχρι το 2022  
ε κοινι διλωςι τουσ ςτον θμεριςιο  τφπο, ο Τφυπουργόσ Ανάπτυξθσ κ. János Fónagy και ο 

επικεφαλισ του Εργατικοφ υμβουλίου κ. Imre Palkovics, τόνιςαν πωσ ο ςτόχοσ αφξθςθσ κατά 40% του 

φψουσ των μιςκϊν μζχρι το 2022 είναι εφικτόσ.  Η διλωςθ ζγινε κατόπιν ςυνάντθςθσ που είχαν 

εκπρόςωποι του Πρωκυπουργικοφ Γραφείου, του Τπουργείου Οικονομίασ και του Τπουργείου 

Ανάπτυξθσ με εκπροςϊπουσ του Εργατικοφ υμβουλίου.   

 Μείωςθ τθσ ανεργίασ τθν περίοδο Ιουλίου-επτεμβρίου 
Ο μζςοσ αρικμόσ ανζργων κατά το τρίμθνο Ιουλίου-Αυγοφςτου-επτεμβρίου μειϊκθκε ςε 188.500 από 

226.500 το αντίςτοιχο τρίμθνο 2016. Αντιςτοίχωσ, για τθν ίδια περίοδο, μειωμζνοσ εμφανίςτθκε και ο 

δείκτθσ ανεργίασ 4,1% από 4,9%. Παράλλθλα και πάλι για τθν ίδια περίοδο,  αυξθμζνοσ εμφανίηεται ο 

δείκτθσ απαςχόλθςθσ (68,7%) για θλικίεσ μεταξφ 15 και 64 ετϊν. 

 Ηλικία 15-24 25-54 55-74 φνολο 

2017 (γϋτριμ.) 38.900 (11,3%) 124.300 (3,5%) 25.300 (3,3%) 188.500 (4,1%) 

2016 (γϋτριμ.) 45.100 (12,6%) 152.000 (4,3%) 29.400 (3,9%) 226.500 (4,9%) 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 

 ιδθροδρομικι γραμμι Βουδαπζςτθσ - Cluj-Napoca  
φμφωνα με διλωςθ του Οφγγρου Τπουργοφ Εξωτερικϊν και Εμπορίου κ. Péter Szijjártó, ςτο πλαίςιο 

τθσ ςυνεργαςίασ Ουγγαρίσ-Ρουμανίασ, κα καταςκευαςτεί υπερταχεία ςιδθροδρομικι γραμμι που κα 

ενϊνει τθν Βουδαπζςτθ με τθν πόλθ Cluj-Napoca τθσ Ρουμανίασ και κα αποτελεί μζροσ τθσ 

ςιδθροδρομικισ γραμμισ Βουδαπζςτθσ-Βουκουρεςτίου. Δεν ζχουν ανακοινωκεί περιςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ, για τθ διαδρομι που κα ακολουκιςει θ γραμμι, οφτε όμωσ και για τουσ τρόπουσ 

χρθματοδότθςθσ του ζργου. Εντοφτοισ, θ ουγγρικι κυβζρνθςθ ζχει δεςμεφςει ποςό φψουσ 1,5 τρισ  

HUF μζχρι το 2020 για τον εκςυγχρονιςμό του ςιδθροδρομικοφ δικτφου τθσ χϊρασ. 

 Νομοςχζδιο για τθ μείωςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν  
Ο Οφγγροσ Τπουργόσ Οικονομίασ, κ. Mihály Varga, κατζκεςε νομοςχζδιο ςτθ Βουλι, ςφμφωνα με το 

οποίο, το 2018, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ κα μειωκοφν από 22% του μιςκοφ, ςτο 19,5%.  Η ιςχφουςα 

νομοκεςία βαςίηεται ςτθ ςυμφωνία που είχε επιτευχκεί με τα εργατικά ςωματεία τον Νοζμβριο του 

2016, όταν οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ μειϊκθκαν ςε 27%. τθ ςυμφωνία προβλεπόταν επίςθσ μείωςθ 

ςτο 22% για το 2017 και  περαιτζρω μείωςθ ςε 20% για το 2018. Η επιπλζον μείωςθ ςε 19.5% για το 



2018 ςυμφωνικθκε να εφαρμοςτεί μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι ακακάριςτεσ αποδοχζσ κα 

αυξάνονταν περιςςότερο από 11% εντόσ των πρϊτων εννζα μθνϊν του 2017, όπωσ και ζγινε.  

 Η Ουγγαρία τάςςεται υπζρ τθσ κατάργθςθσ των κυρϊςεων εναντίον τθσ Ρωςίασ  
τθ διάρκεια τθλεοπτικισ ςυνζντευξθσ ςτο αμερικανικό κανάλι CNBC, ο Οφγγροσ Τπουργόσ Εξωτερικϊν 

και Εμπορίου κ. Péter Szijjártó διλωςε ότι οι εμπορικζσ κυρϊςεισ κατά τθσ Ρωςίασ δεν πζτυχαν τον 

ςτόχο τουσ, δεν δθμιουργοφν προβλιματα ςτον Ρϊςο Πρόεδρο και θ ρωςικι οικονομία δεν ζχει 

γονατίςει.  Ο Οφγγροσ Τπουργόσ διλωςε επίςθσ ότι θ Ουγγαρία υφίςταται τισ ςυνζπειεσ των κυρϊςεων 

και των αντίμετρων που ζλαβε θ Ρωςία, εντοφτοισ όμωσ, θ χϊρα, δεν ζχει αποκλίνει από τισ 

ευρωπαϊκζσ κζςεισ.   

 Αφξθςθ των τιμϊν παραγωγοφ αγροτικϊν προϊόντων  
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ τθσ Ουγγαρία, οι τιμζσ παραγωγοφ αγροτικϊν 

προϊόντων ςθμείωςαν αφξθςθ 3,2% τον Αφγουςτο (ςε ετιςια βάςθ). Η αφξθςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

αφξθςθ των τιμϊν ηϊντων ηϊων και ηωικϊν προϊόντων κατά 7,4%.  

 Ουγγρικι εταιρεία φαρμάκων κα διακινεί προϊόντα τθσ ουθδικισ «Pharmanest» 
 Κατόπιν ςχετικι ςυμφωνίασ, θ ουγγρικι φαρμακοβιομθχανία Richter κα διακινεί φαρμακευτικά 

προϊόντα (παυςίπονα για γυναικολογικι χριςθ) τθσ ςουθδικισ Pharmanest ςτισ αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ, 

Λατινικισ Αμερικισ, αλλά και άλλων χωρϊν.  

 Η Knorr-Bremse εγκαινιάηει νζο εργοςτάςιο ςτθν Βουδαπζςτθ 
Η γερμανικι εταιρεία καταςκευισ ςυςτθμάτων πζδθςθσ τραίνων Knorr-Bremse, εγκαινίαςε ςτθν 

Βουδαπζςτθ το μεγαλφτερο εργοςτάςιο ςτον κόςμο (κατόπιν επεκτάςεωσ του ιδθ λειτουργοφντοσ 

εργοςταςίου τθσ). Η εταιρεία, που ζχει ιδθ 20-ετι παρουςία ςτθν Ουγγαρία, απαςχολεί 1.500 

υπαλλιλουσ. Knorr-Bremse Rail Systems Budapest has a 20-year history and employs 1,500 workers. Η 

επζνδυςθ επζκταςθσ του εργοςταςίου κόςτιςε ςτθν γερμανικι εταιρεία, περί τα 5,3 δισ HUF. 

 Ελλείψεισ ςε εργατικό δυναμικό 
Η μεγαλφτερθ διαδικτυακι εταιρεία ευρζςεωσ εργαςίασ «Profession.hu» ανακοίνωςε ότι παραμζνουν 

κενζσ 35.000 κζςεισ εργαςίασ. φμφωνα με τθν εταιρεία, θ δυςκολία ανεφρεςθσ εργατικοφ δυναμικοφ 

εντείνεται διαρκϊσ και κακίςταται από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ αναςτολισ τθσ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ τθσ οικονομίασ. Μεγαλφτερθ ηιτθςθ εργαςίασ υπάρχει ςτο χϊρο των λιανικϊν πωλιςεων, 

ςτον κλάδο των καταςκευϊν και ςτα κτθματομεςιτικά. θμαντικι αφξθςθ 38% ςθμειϊκθκε και ςτθν 

προςφορά εργαςίασ (blue collar). Για εργαςία υψθλϊν απαιτιςεων, πτυχίο πανεπιςτθμίου ι ανωτάτθσ 

ςχολισ κακϊσ και θ γνϊςθ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ, είναι απολφτωσ απαραίτθτα. Πολλοί 

εργοδότεσ ζχουν ιδθ μειϊςει τισ απαιτιςεισ τουσ (π.χ. δεν ηθτοφν προθγοφμενθ εμπειρία) 

προκειμζνου να καλφψουν τισ ανάγκεσ των επιχειριςεϊν τουσ ςε εργατικό δυναμικό.  

 Η Becton Dickinson ςε νζεσ επενδφςεισ ςτθν Ουγγαρία 
 Η αμερικανικι εταιρεία ιατρικισ τεχνολογίασ Becton Dickinson εγκαινίαςε ςτο βιομθχανικό πάρκο 

Tatabánya, το νζο εργοςτάςιό τθσ παραγωγισ ςυρίγγων. Επενδφοντασ 35 δισ  HUF (εκ των οποίων τα 

2,7 προιλκαν από κρατικι επιδότθςθ), το ουγγρικό ςκζλοσ τθσ εταιρείασ που κα απαςχολεί πλζον 800 

υπαλλιλουσ, κα ςυγκαταλζγεται μεταξφ των μεγαλφτερων κυγατρικϊν τθσ Becton Dickinson. 

Παρενκετικά ςθμειϊνουμε ότι το διμερζσ εμπόριο Ουγγαρίασ-ΗΠΑ αγγίηει τα $8 δισ ετθςίωσ, ενϊ οι 

αμερικανικζσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ουγγαρία, απαςχολοφν ςυνολικά 100.000 

εργαηομζνουσ. Οι νζεσ γραμμζσ παραγωγισ ςτο εργοςτάςιο τθσ   Becton Dickinson κα φκάςουν ςε 

πλιρθ παραγωγικότθτα μζχρι το τζλοσ του 2018. Η εταιρεία, το 2016 κατζγραψε ζςοδα φψουσ 25 δισ 

HUF, εκ των οποίων το 90% προιλκε από εξαγωγζσ. 



 

ΙΙΙ.     
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Central European Wedding Show,  (4-5 Νοεμβρίοσ 2017) - Γιεθνής έκθεση Γάμοσ 

Διοργανωηές: MIRACOLOSO EVENT KFT. 
Διεφκυνςθ: H-1054, Budapest, Honvéd street 8. 

Πλθροφορίεσ: E-mail:  info@miracolosoevent.hu 

Τηλ.: +36 30 441 66 55 
 

 

AGROmashEXPO and Agricultural Μachines Show, (24-27 Ιανουαρίου 2018)  

Η μεγαλφτερθ διεκνισ Ζκκεςθ Γεωργίασ και Αγροτικϊν Μθχανθμάτων τθσ Ουγγαρίασ  
Ζκταςθ ζκκεςθσ: 40.000 τ.μ. 
Επιςκεψιμότθτα: 45.000 
υμμετοχι: 350 εκκζτεσ (εκ των οποίων 36 από ξζνεσ χϊρεσ) 

Διοργανωηές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
Διεύθσνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail:  hungexpo@hungexpo.hu 
E-mail: info@hungexpo.hu 
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