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Εμπορικός «πόλεμος» Οσγγαρίας – Heineken 

 

 

Γηαζηάζεηο εκπνξηθνύ «πνιέκνπ» έρεη πάξεη ε δηέλεμε κεηαμύ ηεο νπγγξηθώλ ζπκθεξόληωλ 

δπζνπνηίαο «Lixid Project» ζηελ Ρνπκαλία θαη ηεο δπζνπνηίαο «Heineken». Αηηία, ε πξόζθαηε 

απόθαζε ξνπκαληθνύ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ παύζε ηεο παξαγωγήο δύζνπ κε ηελ εκπνξηθή 

νλνκαζία «Csiki» ηεο εηαηξείαο «Lixid Project», κε ηελ αηηηνινγία όηη ην ζπγθεθξηκέλν 

εκπνξηθό όλνκα πξνζνκνηάδεη θαη παξαπέκπεη ζην εκπνξηθό ζήκα «Ciuc» πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εηαηξεία «Heineken». Η κνλάδα παξαγωγήο ηεο «Heineken» ζηελ Ρνπκαλία πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εκπνξηθή νλνκαζία «Ciuc Premium» γηα πάλω από 40 έηε, πξνζέθπγε ζηε δηθαηνζύλε όηαλ 

πξν δηεηίαο ε νπγγξηθώλ ζπκθεξόληωλ δπζνπνηία «Lixid Project» εηζήγαγε ζηε ξνπκαληθή 

αγνξά πξνϊόλ κε ηελ νλνκαζία «Lixid Igazi Csiki Sör» (απζεληηθή κπύξα Csíki). Δπηζεκαίλεηαη 

όηη θαη νη δύν όξνη, «Ciuc» θαη «Csiki», αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα γεωγξαθηθή πεξηνρή, εληόο ηεο -

πνιηηηθά επαίζζεηεο θαη γηα ηηο δύν ρώξεο- πεξηθέξεηαο ηεο Σξαλζπιβαλίαο. 

 

Η δηθαζηηθή απόθαζε, πξνθάιεζε ζωξεία αληηδξάζεωλ ζηελ Οπγγαξία κε αξθεηέο εθαηνληάδεο 

πνιίηεο λα ζπγθεληξώλνληαη ζηελ πιαηεία Ηξώωλ ζηελ Βνπδαπέζηε γηα δηακαξηπξία. Ο 

επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξωζππνπξγνύ, θ. János Lázár, ζε πξόζθαηε νκηιία ηνπ, 

παξαθίλεζε όινπο ηνπο Ούγγξνπο πνιίηεο ζε κπνϊθνηάδ ηωλ πξνϊόληωλ ηεο «Heineken». ε 

ζπλέληεπμε ηύπνπ, 9 Φεβξνπαξίνπ η.έ. ραξαθηήξηζε ηελ απόθαζε ηνπ ξνπκαληθνύ δηθαζηεξίνπ 

θαηά ηεο επωλπκίαο «Csiki» ωο "άδηθε θαη αληη-νπγγξηθή ελέξγεηα». Τπνζηήξημε επίζεο όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέξνο κηαο ζεηξάο δξάζεωλ πνπ ππνθηλεί ε ξνπκαληθή 

θπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πεξηνξίζεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηηο εθθιεζίεο, ηνπο 

δεκάξρνπο, ηνπο νξγαληζκνύο θαη ηα νπγγξηθά ζύκβνια  ζηελ Ρνπκαλία. ε κπνϊθνηάδ ηωλ 

πξνϊόληωλ ηεο «Heineken», θάιεζε ηνπο πνιίηεο θαη ην αθξνδεμηό εζληθηζηηθό θόκκα ηεο 

Οπγγαξίαο Jobbik, αιιά θαη ε γελέηεηξα ηνπ θ. Lázár, πόιε Hódmezővásárhely.  

 

Από ηελ πιεπξά ηεο, ε «Heineken» Οπγγαξίαο, δηακέζνπ ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο, θ. José 

Matthijsse, δηεκήλπζε όηη ν εκπνξηθόο απνθιεηζκόο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο, ζέηεη ζε θίλδπλν 500 

Ούγγξνπο ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ όηη ζηα πξνϊόληα απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηα πνιύ δεκνθηιή ζηελ νπγγξηθή αγνξά, όπωο ε κπύξα 

«Soproni». Ο θ. Matthijsse ηόληζε όηη εηδηθά γηα ηελ παξαγωγή ηεο «Soproni» ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά νπγγξηθό θξηζάξη πνπ ε εηαηξεία πξνκεζεύεηαη από πεξίπνπ 100 Ούγγξνπο 

αγξόηεο. Δλ ηω κεηαμύ, ε «Lixid Project», ζε κηα θίλεζε αληηπεξηζπαζκνύ θαη δηαθήκηζεο, 

άιιαμε ηελ επωλπκία ηνπ πξνϊόληνο ηεο από «Igazi Csíki Sör» ζε «Igazi Tiltott Sör» (απζεληηθή 

απαγνξεπκέλε κπύξα). 

 


