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Ι.  Η οικονομία της Ουγγαρίας  
 

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ουγγαρία για τον ΦΠΑ και το “EΚΑΕR” 

-Υποχώρηση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο 

-Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς το θετικότερο τις εκτιμήσεις του για την ουγγρική οικονομία 

-Η «Moody’s» δεν αναβαθμίζει την Ουγγαρία 

-Η Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας διευκρινίζει τα κριτήρια για την υιοθέτηση του Ευρώ 

-Η Κυβέρνηση προσβλέπει σε 40% αύξηση των μισθών μέχρι το 2022 

-Μείωση της ανεργίας την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 
 

ΙΙ. Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 
 

-Σιδηροδρομική γραμμή Βουδαπέστης - Cluj-Napoca 

-Νομοσχέδιο για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών 

-Η Ουγγαρία τάσσεται υπέρ της κατάργησης των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας 

-Αύξηση των τιμών παραγωγού αγροτικών προϊόντων 

-Ουγγρική εταιρεία φαρμάκων θα διακινεί προϊόντα της Σουηδικής «Pharmanest» 

-Η Knorr-Bremse εγκαινιάζει νέο εργοστάσιο στην Βουδαπέστη 

-Ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό 

-Η Becton Dickinson σε νέες επενδύσεις στην Ουγγαρία 
 

ΙΙΙ.     Διεθνείς Εκθέσεις 
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 I 

Η Οικονομία της Ουγγαρίας 
 
 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ουγγαρία για τον ΦΠΑ και το “EΚΑΕR”  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Ουγγαρία να προσαρμόσει τη νομοθεσία της 

για τον ΦΠΑ στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επιτροπή, το 

ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του εμπορίου και των μεταφορών “EΚΑΕR” που έχει υιοθετήσει 

η Ουγγαρία, απαιτεί από τους οδηγούς των φορτηγών, λεπτομερείς πληροφορίες για τις 

μεταφορές που πραγματοποιούν. Με αυτό τον τρόπο παραβιάζεται η ευρωπαϊκή οδηγία για τον 

ΦΠΑ. Επιπλέον, το EΚΑΕR επιφέρει υψηλά τέλη στις διασυνοριακές εμπορικές μεταφορές. 

Με ανακοίνωσή του το ουγγρικό υπουργείο οικονομίας χαρακτήρισε την απόφαση της ΕΕ 

ακατανόητη, σημειώνοντας ότι έτσι υπονομεύεται ένα μέτρο που έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματικό κατά της παραοικονομίας. Παρόμοιο σύστημα έχει εκφράσει ενδιαφέρον να 

εγκαταστήσει η Σλοβακία, ενώ και το σύστημα SENT της Πολωνίας έχει βασιστεί στο EΚΑΕR, 

συνεχίζει η ανακοίνωση.  

 

 

 Υποχώρηση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο  

Νέα υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,5% σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, σε 

σχέση με το 2,6% του Αυγούστου. Οι τιμές όμως κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, 

ήταν κατά 2,4% υψηλότερες του μέσου όρου. Πάντως, παρά την μείωση του γενικού δείκτη 

τιμών τον Σεπτέμβριο, ο δομικός πληθωρισμός (δηλαδή ο δείκτης τιμών καταναλωτή, 

εξαιρουμένων των ενεργειακών αγαθών και των εποχικών τροφίμων) σημείωσε αύξηση από 2,68 

τον Αύγουστο σε 2,9% τον Σεπτέμβριο. Αυτό ίσως οδηγήσει την Κεντρική Τράπεζα να κρατήσει 

σταθερά τα επιτόκια μέχρι το 2019. 

 

 

 Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς το θετικότερο τις εκτιμήσεις του για την ουγγρική οικονομία 

Το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη της 

Ουγγαρίας. Πιο συγκεκριμένα το ΔΝΤ στην πρόσφατη έκθεσή του για την Ουγγαρία, προβλέπει 

ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το τρέχον έτος θα κυμανθεί στο 3,2%, έναντι της πρόβλεψης 

2,9% του Απριλίου. Προς τα επάνω και η αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2018, από 3% σε 3,4%. 

Για τον πληθωρισμό του 2017 δεν υπήρξε αναθεώρηση, παραμένει στο 2,5%. Όμως για το 2018 

προβλέπεται χαμηλότερο ποσοστό 3,2% από το 3,3% που ήταν η αρχική εκτίμηση. Πιο 

αισιόδοξη πάντως -όπως είναι αναμενόμενο- εμφανίζεται η ουγγρική κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι 

το ΑΕΠ για το 2017 θα αγγίξει το 4,1% και το 2018 το 4,3%. Η Κεντρική Τράπεζα εμφανίζεται 

πιο συγκρατημένη ανακοινώνοντας ΑΕΠ 3,6% για το 2017 και 3,7 για το 2018. Ο Υπουργός 

Οικονομίας της Ουγγαρίας δήλωσε ότι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που εφαρμόζει η Ουγγαρία 

και το οποίο στηρίζεται στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση των εισοδημάτων 

και στη μείωση της φορολογίας, σύντομα θα οδηγήσει σε νέες βελτιωμένες αναθεωρήσεις για 

την οικονομία της χώρας.  

 

 

 Η «Moody’s» δεν αναβαθμίζει την Ουγγαρία 

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε ότι δεν αναβαθμίζει το αξιόχρεο της Ουγγαρίας από 

την κατηγορία Baa3 (σταθερή) στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα (θετική). Η Κυβέρνηση δεν 

προέβη σε σχετικές δηλώσεις, παρά το γεγονός ότι ο οίκος Standard & Poor's είχε αναβαθμίσει 

προηγουμένως την θέση της Ουγγαρίας σε «θετική». Υπενθυμίζεται ότι και οι τρείς μεγάλοι 

οίκοι αξιολόγησης (S&P, Fitch Ratings και Moody’s) είχαν αναβαθμίσει πέρσι το κρατικό 

αξιόχρεο της Ουγγαρίας από την κατηγορία «σκουπίδια» στην κατηγορία «επένδυση». 
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 Η Κεντρική Τράπεζα Ουγγαρίας διευκρινίζει τα κριτήρια για την υιοθέτηση του Ευρώ  

Μόλις πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρία δημοσιοποίησε μελέτη της σύμφωνα με την 

οποία τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί η Ουγγαρία ώστε να είναι σε θέση να υιοθετήσει το 

κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, έχουν ως ακολούθως: α) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας να αγγίξει 

το 90% του μέσου όρου της ΕΕ βάσει της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (purchasing power 

parity), β) ο μακροπρόθεσμος δομικός προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ισορροπημένος και 

χωρίς ελλείμματα, γ) το δημόσιο χρέος να μην ξεπερνά το 50% του ΑΕΠ και δ) ο δείκτης 

ανεργίας να είναι κατώτερος του 4%. Τα αυστηρά κριτήρια που προτείνει η Κεντρική Τράπεζα, 

τοποθετούν χρονικά την υιοθέτηση του ευρώ, πολύ πιο μακριά από το τέλος της παρούσης 

δεκαετίας, όπως είχε εξαγγείλει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός.  

 

 

 Η Κυβέρνηση προσβλέπει σε 40% αύξηση των μισθών μέχρι το 2022  

Σε κοινή δήλωσή τους στον ημερήσιο  τύπο, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. János Fónagy και ο 

επικεφαλής του Εργατικού Συμβουλίου κ. Imre Palkovics, τόνισαν πως ο στόχος αύξησης κατά 

40% του ύψους των μισθών μέχρι το 2022 είναι εφικτός.  Η δήλωση έγινε κατόπιν συνάντησης 

που είχαν εκπρόσωποι του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Υπουργείου Οικονομίας και του 

Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους του Εργατικού Συμβουλίου.   

 

 

 Μείωση της ανεργίας την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 

Ο μέσος αριθμός ανέργων κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου μειώθηκε σε 

188.500 από 226.500 το αντίστοιχο τρίμηνο 2016. Αντιστοίχως, για την ίδια περίοδο, μειωμένος 

εμφανίστηκε και ο δείκτης ανεργίας 4,1% από 4,9%. Παράλληλα και πάλι για την ίδια περίοδο,  

αυξημένος εμφανίζεται ο δείκτης απασχόλησης (68,7%) για ηλικίες μεταξύ 15 και 64 ετών. 

  

Ηλικία 15-24 25-54 55-74 Σύνολο 

2017 (γ΄τριμ.) 38.900 (11,3%) 124.300 (3,5%) 25.300 (3,3%) 188.500 (4,1%) 

2016 (γ΄τριμ.) 45.100 (12,6%) 152.000 (4,3%) 29.400 (3,9%) 226.500 (4,9%) 

 

 

 

 
IΙ 

Επιχειρηματικές – Εμπορικές Ειδήσεις 
 

 
 

 Σιδηροδρομική γραμμή Βουδαπέστης - Cluj-Napoca  

Σύμφωνα με δήλωση του Ούγγρου Υπουργού Εξωτερικών και Εμπορίου κ. Péter Szijjártó, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας Ουγγαρίς-Ρουμανίας, θα κατασκευαστεί υπερταχεία σιδηροδρομική 

γραμμή που θα ενώνει την Βουδαπέστη με την πόλη Cluj-Napoca της Ρουμανίας και θα αποτελεί 

μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής Βουδαπέστης-Βουκουρεστίου. Δεν έχουν ανακοινωθεί 

περισσότερες λεπτομέρειες, για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η γραμμή, ούτε όμως και για 

τους τρόπους χρηματοδότησης του έργου. Εντούτοις, η ουγγρική κυβέρνηση έχει δεσμεύσει 

ποσό ύψους 1,5 τρις  HUF μέχρι το 2020 για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου 

της χώρας. 

 

 Νομοσχέδιο για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών  

Ο Ούγγρος Υπουργός Οικονομίας, κ. Mihály Varga, κατέθεσε νομοσχέδιο στη Βουλή, σύμφωνα 

με το οποίο, το 2018, οι εργοδοτικές εισφορές θα μειωθούν από 22% του μισθού, στο 19,5%.  Η 

ισχύουσα νομοθεσία βασίζεται στη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τα εργατικά σωματεία τον 
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Νοέμβριο του 2016, όταν οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν σε 27%. Στη συμφωνία 

προβλεπόταν επίσης μείωση στο 22% για το 2017 και  περαιτέρω μείωση σε 20% για το 2018. Η 

επιπλέον μείωση σε 19.5% για το 2018 συμφωνήθηκε να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που 

οι ακαθάριστες αποδοχές θα αυξάνονταν περισσότερο από 11% εντός των πρώτων εννέα μηνών 

του 2017, όπως και έγινε.  

 

 Η Ουγγαρία τάσσεται υπέρ της κατάργησης των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας  

Στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο αμερικανικό κανάλι CNBC, ο Ούγγρος Υπουργός 

Εξωτερικών και Εμπορίου κ. Péter Szijjártó δήλωσε ότι οι εμπορικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας 

δεν πέτυχαν τον στόχο τους, δεν δημιουργούν προβλήματα στον Ρώσο Πρόεδρο και η ρωσική 

οικονομία δεν έχει γονατίσει.  Ο Ούγγρος Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η Ουγγαρία υφίσταται 

τις συνέπειες των κυρώσεων και των αντίμετρων που έλαβε η Ρωσία, εντούτοις όμως, η χώρα, 

δεν έχει αποκλίνει από τις ευρωπαϊκές θέσεις.   

 

 Αύξηση των τιμών παραγωγού αγροτικών προϊόντων  

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρία, οι τιμές παραγωγού αγροτικών 

προϊόντων σημείωσαν αύξηση 3,2% τον Αύγουστο (σε ετήσια βάση). Η αύξηση οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση των τιμών ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων κατά 7,4%.  

 

 Ουγγρική εταιρεία φαρμάκων θα διακινεί προϊόντα της Σουηδικής «Pharmanest» 

 Κατόπιν σχετική συμφωνίας, η ουγγρική φαρμακοβιομηχανία Richter θα διακινεί φαρμακευτικά 

προϊόντα (παυσίπονα για γυναικολογική χρήση) της σουηδικής Pharmanest στις αγορές της 

Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής, αλλά και άλλων χωρών.  

 

 Η Knorr-Bremse εγκαινιάζει νέο εργοστάσιο στην Βουδαπέστη 

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής συστημάτων πέδησης τραίνων Knorr-Bremse, εγκαινίασε 

στην Βουδαπέστη το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο (κατόπιν επεκτάσεως του ήδη 

λειτουργούντος εργοστασίου της). Η εταιρεία, που έχει ήδη 20-ετή παρουσία στην Ουγγαρία, 

απασχολεί 1.500 υπαλλήλους. Knorr-Bremse Rail Systems Budapest has a 20-year history and 

employs 1,500 workers. Η επένδυση επέκτασης του εργοστασίου κόστισε στην γερμανική 

εταιρεία, περί τα 5,3 δις HUF. 

 

 Ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό 

Η μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία ευρέσεως εργασίας «Profession.hu» ανακοίνωσε ότι 

παραμένουν κενές 35.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η δυσκολία ανεύρεσης 

εργατικού δυναμικού εντείνεται διαρκώς και καθίσταται από τους σημαντικότερους παράγοντες 

αναστολής της οικονομικής μεγέθυνσης της οικονομίας. Μεγαλύτερη ζήτηση εργασίας υπάρχει 

στο χώρο των λιανικών πωλήσεων, στον κλάδο των κατασκευών και στα κτηματομεσιτικά. 

Σημαντική αύξηση 38% σημειώθηκε και στην προσφορά εργασίας (blue collar). Για εργασία 

υψηλών απαιτήσεων, πτυχίο πανεπιστημίου ή ανωτάτης σχολής καθώς και η γνώση μιας 

τουλάχιστον ξένης γλώσσας, είναι απολύτως απαραίτητα. Πολλοί εργοδότες έχουν ήδη μειώσει 

τις απαιτήσεις τους (π.χ. δεν ζητούν προηγούμενη εμπειρία) προκειμένου να καλύψουν τις 

ανάγκες των επιχειρήσεών τους σε εργατικό δυναμικό.  

 

 Η Becton Dickinson σε νέες επενδύσεις στην Ουγγαρία 

 Η αμερικανική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Becton Dickinson εγκαινίασε στο βιομηχανικό 

πάρκο Tatabánya, το νέο εργοστάσιό της παραγωγής συρίγγων. Επενδύοντας 35 δις  HUF (εκ 

των οποίων τα 2,7 προήλθαν από κρατική επιδότηση), το ουγγρικό σκέλος της εταιρείας που θα 

απασχολεί πλέον 800 υπαλλήλους, θα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων θυγατρικών της 

Becton Dickinson. Παρενθετικά σημειώνουμε ότι το διμερές εμπόριο Ουγγαρίας-ΗΠΑ αγγίζει τα 

$8 δις ετησίως, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία, 

απασχολούν συνολικά 100.000 εργαζομένους. Οι νέες γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο της   
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Becton Dickinson θα φθάσουν σε πλήρη παραγωγικότητα μέχρι το τέλος του 2018. Η εταιρεία, 

το 2016 κατέγραψε έσοδα ύψους 25 δις HUF, εκ των οποίων το 90% προήλθε από εξαγωγές. 

 

ΙΙΙ.     
Διεθνείς Εκθέσεις 

 

 

 

Central European Wedding Show,  (4-5 Νοεμβρίου 2017) - Διεθνής έκθεση Γάμου 

Διοργανωτές: MIRACOLOSO EVENT KFT. 

Διεύθυνση: H-1054, Budapest, Honvéd street 8. 

Πληροφορίες: E-mail:  info@miracolosoevent.hu 

Τηλ.: +36 30 441 66 55 

 

 

 

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

Η μεγαλύτερη διεθνής Έκθεση Γεωργίας και Αγροτικών Μηχανημάτων της Ουγγαρίας  

Έκταση έκθεσης: 40.000 τ.μ. 

Επισκεψιμότητα: 45.000 

Συμμετοχή: 350 εκθέτες (εκ των οποίων 36 από ξένες χώρες) 
 

Διοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
Διεύθυνση: 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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