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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

        Βουδαπέστη, 17 Μαρτίου 2015 
Διαμόρφωση της αγοράς εργασίας/ανεργίας στην Ουγγαρία. 

 

  Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της 
Ουγγαρίας, στο οποίο πρόσφατα ανετέθησαν οι αρμοδιότητες της πρώην Εθνικής 
Υπηρεσίας Απασχόλησης της Ουγγαρίας (Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat), το 

ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, μέχρι και 9 ποσοστιαίων 
μονάδων, ανάμεσα στους νομούς της Ουγγαρίας. 
 

  Συγκεκριμένα, ο νομός Győr-Moson-Sopron (δυτική Ουγγαρία στα σύνορα με 

Αυστρία) καταγράφει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας της χώρας (μόλις 2,07%), ενώ 
αντίθετα στο νομό Szabolcs-Szatmár-Bereg (ανατολική Ουγγαρία στα σύνορα με 
Ρουμανία) καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, ύψους 11,2%. 
 

  Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας-KSH, το συνολικό 
ποσοστό ανεργίας στη χώρα, το 2014, διαμορφώθηκε στο 7,8% του ενεργού 

εργατικού δυναμικού. Στις αρχές του τρεχ. έτους, ο καταγεγραμμένος αριθμός των 
ενεργών πολιτών που βρίσκονταν σε αναζήτηση εργασίας ανέρχονταν σε 413.825 
άτομα (ηλικίας από 15 έως και 64 ετών). Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2014, ο αριθμός των ανέργων εμφανίζεται μειωμένος κατά 23.000 περίπου. 
 

  Στο σύνολο σχεδόν των 19 γεωγραφικών νομών της Ουγγαρίας, αλλά και της 
πρωτεύουσας Βουδαπέστης, παρατηρείται ελάχιστη μείωση του αριθμού των ανέργων 

σε διάστημα ενός έτους. Στο νομό Győr-Moson-Sopron η ανεργία μειώθηκε κατά 
0,1% ενώ στο νομό Békés η μείωση ήταν 1,1%. Στο νομό Pest, όπου βρίσκεται η 

πρωτεύουσα Βουδαπέστη,  η καταγραφείσα μείωση της ανεργίας ήταν αμελητέα 
(0,01%). Αντίθετα αύξηση της ανεργίας καταγράφηκε στους νομούς Somogy και 
Νógrad, σε ποσοστό 0,2% και 1,5% αντίστοιχα. 
 

  Όσον αφορά στα ποσοστά ανεργίας, ανά γεωγραφική περιοχή, και σε πόλεις 
άνω των 10.000 κατοίκων, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (12,5%) καταγράφηκε 
στην πόλη Karcag (143 χλμ. ανατολικά της Βουδαπέστης), ενώ έπονται διάφορες 

πόλεις κυρίως στο ΒΑ τμήμα της χώρας: Ózd (ποσοστό 11,7%, 123 χλμ. από 
Βουδαπέστη), Kazincbarcika (ποσοστό 10,1%, 194 χλμ. από Βουδαπέστη) και 
Hajdúnánás (ποσοστό 9,7%, 183 χλμ. ανατολικά της Βουδαπέστης). 
 

  Στο δυτικό τμήμα της Ουγγαρίας, βρίσκονται οι πόλεις με το μικρότερο 
ποσοστό ανεργίας: Sopron (ποσοστό 1%, 185 χλμ. από Βουδαπέστη), 

Mosonmagyaróvár (ποσοστό 1,2%, 139 χλμ. από Βουδαπέστη) και Százhalombatta 
(ποσοστό 2,37%, 25 χλμ. νότια της Βουδαπέστης). Επίσης χαμηλό ποσοστό ανεργίας 
καταγράφεται και σε πόλεις που βρίσκονται στα περίχωρα/προάστια της 

Βουδαπέστης όπως Pomáz, Érd, Vecsés, Szentendre με το ποσοστό ανεργίας να 
κυμαίνεται από 2,5%  έως 2,7%. 
 

  Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ουγγρικού 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατόμων, που 
είναι άνεργοι για πάνω από ένα έτος, ανέρχεται σε 101.455. 
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