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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 
Βουδαπέστη, 12 Οκτωβρίου 2015 

 

 

Πώληση δικτύου πρατηρίων υγρών καυσίμων ιταλικής εταιρείας 
πετρελαιοειδών στην Ουγγαρία. 

 

  Σύμφωνα με πηγές της ημερήσιας ουγγρικής εφημερίδας “Nepszabadsag”, 
η ιταλική εταιρεία πετρελαιοειδών “ΕNI”, ιδιοκτήτρια της “AGIP”, που είναι η 

τρίτη μεγαλύτερη σε αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ουγγαρία, 
σχεδιάζει την πλήρη απόσυρσή της από την ουγγρική αγορά και την πώληση του 
συνόλου του δικτύου της. 

 
  Η πολωνική εταιρεία “PΚΝ Orlen”, μέσω της θυγατρικής της στη Τσεχία 

“Unipetrol”, και η μεγαλύτερη ουγγρική εταιρεία πετρελαιοειδών “MOL”, είναι οι 
δύο κυριότεροι διεκδικητές για την εξαγορά του συνόλου του δικτύου της “AGIP” 
(180 συνολικά πρατήρια στην Ουγγαρία). 

 
  Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα, η έκφραση ενδιαφέροντος, από πλευράς 

ουγγρικής “MOL”, για εξαγορά υφιστάμενου δικτύου πρατηρίων υγρών καυσίμων 
στην εγχώρια αγορά, εκδηλώνεται για πρώτη φορά, αφού στο παρελθόν, υπήρχε 
έντονος προβληματισμός για τη στάση της Ουγγρικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

καθώς και για τα προσκόμματα και τους περιορισμούς που η Επιτροπή τυχόν θα 
έθετε ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων στον κλάδο 

εμπορίας υγρών καυσίμων στην Ουγγαρία. 
 
  Ωστόσο εκτιμάται ότι, σε περίπτωση που η “MOL” πλειοδοτήσει στην 

εξαγορά του δικτύου της  “AGIP”, το ενδεχόμενο της πλήρους ακύρωσης της 
συγχώνευσης, από πλευράς Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι μάλλον απίθανο. 

Αντίθετα το πιο πιθανό είναι να υποχρεωθεί η εταιρεία “MOL” να εκχωρήσει 
ορισμένα από τα δικά της πρατήρια, ώστε να της δοθεί το “πράσινο φως”.   
 

  Ενδιαφέρον, σε πρώτο στάδιο, για την εξαγορά του συνόλου του δικτύου 
της “AGIP”, εξέφρασαν και οι εταιρείες “Norbenz” (η οποία λειτουργεί τα 74 

πρατήρια της ρωσικής “Lukoil” στην Ουγγαρία) και η “Socar” του Αζερμπαϊτζάν, 
επιθυμώντας και οι δύο να επεκτείνουν το δίκτυό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της εφημερίδας “Nepszabadsag”, τα χαμηλά περιθώρια κέρδους και ο 

έντονος ανταγωνισμός που υπάρχει στην ουγγρική αγορά, κάνουν επιφυλακτικές 
τις εταιρείες να προχωρήσουν στην εξαγορά του μη κερδοφόρου δικτύου της 

“AGIP”. 
 
  Το 2014 η εταιρεία “AGIP” σημείωσε και πάλι, αν και μειωμένες, ζημίες 

ύψους 600 εκατ. ουγγρ. φιορινιών-HUF (περίπου € 1,967 εκατ.), έναντι ζημιών 
1,2 δισ. ουγγρ. φιορινιών-HUF (περίπου € 3,934 εκατ.). Εξάλλου πρόσφατα και η 
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θυγατρική της “ENI” στον κλάδο της οικιακής διανομής φυσικού, εταιρεία 
“Tigaz”, επέστρεψε την άδεια που κατείχε και αποσύρθηκε από την αγορά. 
   

   Η διάρθρωση της αγοράς των πρατηρίων υγρών καυσίμων στην ουγγρική 
αγορά έχει ως εξής: 
 

Εταιρείες Αριθμός 

πρατηρίων υγρών 

καυσίμων 

MOL (ουγγρικών συμφερόντων) 364 

Shell (ολλανδοβρετανικών 

συμφερόντων) 

193 

Agip (ιταλικών συμφερόντων) 180 

OMW (αυστριακών συμφερόντων) 169 

Mobilpetrol 74 

Norbenz (ρωσικών συμφερόντων) 41 

Mabanaft (Oil) 38 
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