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Μέτρα κατά των καταςτημάτων λιανικήσ των ξένων πολυεθνικών εταιρειών 

 
 

Ο επικεφαλισ του Πρωκυπουργικοφ Γραφείου, Υπουργόσ παρά τω πρωκυπουργϊ, κ.  János Lázár, ςε 

ςυνεργαςία με τον Υπουργό Οικονομίασ, κ. Mihály Varga, υπζβαλλαν πρόταςθ για εφαρμογι δζςμθσ 

μζτρων κατά των ξζνων πολυεκνικϊν. Σφμφωνα με τθν πρόταςθ, κα φορολογθκοφν οι μεγάλοι χϊροι 

ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, κα περιοριςτοφν οι μεγάλεσ διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ ζξω από τα 

καταςτιματα λιανικισ των πολυεκνικϊν κακϊσ και οι δαπάνεσ διαφιμιςθσ, κα αυξθκεί ο αρικμόσ 

υποχρεωτικισ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με υψθλότερεσ αποδοχζσ και τζλοσ, κα εκδιωχκοφν τα 

εκπτωτικά καταςτιματα των πολυεκνικϊν από περιοχζσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ Παγκόςμια 

Πολιτιςτικι Κλθρονομιά. Σφμφωνα με τθν υποβλθκείςα πρόταςθ, τα μζτρα κα λθφκοφν ςταδιακά ϊςτε 

να μθν προκαλζςουν αντιδράςεισ και ενδεχόμενεσ ποινζσ από τθν Ε. Επιτροπι. Εκτιμάται ότι θ 

φορολόγθςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ κα επιφζρουν ςτα ταμεία του κράτουσ ζςοδα τθσ τάξθσ των 20 

δισ HUF ετθςίωσ. Οι δαπάνεσ διαφιμιςθσ δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν το 0,5% των εςόδων των 

καταςτθμάτων, ο αρικμόσ των υπαλλιλων κα πρζπει να είναι ανάλογοσ των εςόδων, ενϊ τισ Κυριακζσ 

το θμερομίςκιο κα διπλαςιάηεται. Η πρόταςθ αναμζνεται να υποβλθκεί ςτο Κοινοβοφλιο. Ο κ.  Lázár, 

ςε ςυνζντευξθ τφπου, ζςπευςε να διευκρινίςει ότι τα μζτρα δεν ςτρζφονται κατά των ξζνων 

πολυεκνικϊν αλλά κα εφαρμοςτοφν και για τισ εγχϊριεσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων. Χαρακτιριςε τθ 

φορολόγθςθ των ανοιχτϊν χϊρων ςτάκμευςθσ ωσ μζτρο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ενϊ δεν 

παρζλειψε να κατθγοριςει τισ πολυεκνικζσ αλυςίδεσ καταςτθμάτων τροφίμων Aldi και Lidl ότι 

προωκοφν και διακινοφν προϊόντα κατϊτερθσ ποιότθτασ ςτθν αγορά τθσ Ουγγαρίασ και των πρϊθν 

ανατολικϊν χωρϊν. Συμπλιρωςε, ότι οι εταιρείεσ αυτζσ κα κλθκοφν να δϊςουν εξθγιςεισ και να 

αποκαλφψουν τθ ςφνκεςθ των προϊόντων που διακινοφν, προκειμζνου να αποδείξουν ότι τα προϊόντα 

τουσ ςτισ αγορζσ των πρϊθν ανατολικϊν κρατϊν, δεν υπολείπονται ποιοτικϊσ των προϊόντων τουσ ςτισ 

αγορζσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ.  

 


