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Χρεοκοπία τθσ ουγγρικισ εταιρείασ καταςκευισ λεωφορείων «IKARUS Egyedi» 

 
Περί τα μζςα Ιουνίου τ.ζ., πραγματοποιικθκε Γενικι Συνζλευςθ τθσ εταιρείασ «Ikarus Egyedi» όπου  

αποφαςίςκθκε θ κιρυξι τθσ ςε χρεοκοπία και θ για αυτόν το λόγο υπαγωγι τθσ ςε κακεςτϊσ 

προςταςίασ. Είχε προθγθκεί θ άρνθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να ξεχρεϊςει τθν εταιρεία, αν και αρχικά 

κυβερνθτικοί κφκλοι είχαν ταχκεί υπζρ τθσ διάςωςθσ. Πάντωσ, θ Ουγγρικι Κυβζρνθςθ είχε 

προςπακιςει ζμμεςα να ενιςχφςει τθν εταιρεία ανακζτοντάσ τθσ τθν καταςκευι 180 λεωφορείων για 

τθν κρατικι εταιρεία ςυγκοινωνιϊν «Volánbusz». Όμωσ θ «Ikarus» δεν κατάφερε να  φζρει εισ πζρασ 

τθν παραγγελία μζχρι τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ (Αφγουςτοσ 2017), οφτε όμωσ και με τθν παράταςθ 

που τθσ δόκθκε (Απρίλιοσ 2018). Επιπλζον, τα πρϊτα λεωφορεία που παρζδωςε θ «Ikarus» ςτθν 

«Volánbusz», επεςτράφθςαν λόγω προβλθμάτων ποιότθτασ. Μζχρι τα μζςα Ιουνίου 2018 είχαν 

παραδοκεί μόνο 9 λεωφορεία.  

Επιπλζον, θ κρατικι τράπεηα ΜΚΒ ζχει εκχωριςει δάνειο φψουσ 5,9 δισ HUF ςτθν «Ikarus» και 

ςφμφωνα με δθμοςιογραφικζσ πθγζσ, εφόςον θ εταιρεία δεν κα μπορζςει να το αποπλθρϊςει, θ 

τράπεηα κα προχωριςει ςε κατάςχεςθ των όποιων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ «Ikarus». Σφμφωνα 

πάντωσ με τθν ειδθςεογραφικι ιςτοςελίδα «Zoom», ςτισ 5/7 τ.ζ., επιτροπι τθσ τράπεηασ ςυναντικθκε 

με εκπροςϊπουσ τθσ «Ikarus» προκειμζνου να διερευνιςουν πικανοφσ τρόπουσ αποπλθρωμισ του 

δανείου, οι όροι του οποίου ζχουν ιδθ τροποποιθκεί δφο φορζσ για να διευκολυνκεί θ εταιρεία ςτθν 

αποπλθρωμι των δόςεων. Εντοφτοισ, θ «Ikarus» ζχει ιδθ ςυςςωρεφςει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 3,9 δισ 

HUF προσ τθν ΜΚΒ.  

Η «Ikarus» δεν ζχει δθμοςιεφςει τον ετιςιο ιςολογιςμό 2017, ςφμφωνα όμωσ με τον πρϊθν 

Διευκφνοντα Σφμβουλο (CEO), επιχειρθματία κ. Csaba Mészáros, θ εταιρεία ςθμείωςε ηθμία φψουσ 510 

εκ. HUF. Ο κ. Mészáros που ζχει ςτθν κατοχι του το 99% των μετοχϊν τθσ «Ikarus Egyedi» απαλλάχκθκε 

από τα κακικοντά του ωσ CEO ςτισ 22/6 τ.ζ. και τθ διαχείριςθ ανζλαβαν δφο ςτελζχθ τθσ κρατικισ 

εταιρείασ εκκακάριςθσ «AFI». 



Η Ουγγρικι κυβζρνθςθ επιχειρϊντασ να ςτθρίξει τθν εταιρεία, τθν κατζταξε ςτισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ 

βιομθχανίεσ για τθν οικονομία τθσ χϊρασ, προςτατεφοντασ με αυτόν τον τρόπο τα περιουςιακά 

ςτοιχεία και τισ μετοχζσ τθσ «Ikarus», τα οποία, ςε πικανι πϊλθςι τουσ, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν 

ωσ ενιαίο και αδιαίρετο ςφνολο. Η ειδικι αντιμετϊπιςθ ςθμαίνει επίςθσ ότι μόνο κρατικι, μθ 

κερδοςκοπικι εταιρεία κα μπορεί να διαχειριςτεί τθν «Ikarus» κατά τθ διάρκεια τθσ χρεοκοπίασ τθσ. 

Σφμφωνα με ανακοίνωςθ του Υπουργείου Καινοτομίασ και Βιομθχανίασ, θ προϊκθςθ τθσ εγχϊριασ 

βιομθχανίασ καταςκευισ λεωφορείων παραμζνει προτεραιότθτα τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, όμωσ, 

μζςω ιδιωτικϊν και όχι κρατικϊν εταιρειϊν. Ο ςτόχοσ παραμζνει ο ίδιοσ: θ ανάδειξθ τθσ ουγγρικισ 

βιομθχανίασ καταςκευισ λεωφορείων ςε διεκνϊσ ανταγωνιςτικό κλάδο υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.   

Πάντωσ, θ εταιρεία ςυγκοινωνιϊν BKV ανακοίνωςε πρόςφατα ότι διακόπτει τθ ςυνεργαςία τθσ με τθν 

«Ikarus» και ακυρϊνει ςχετικό ςυμβόλαιο για προμικεια 30 νζων λεωφορείων, αφοφ θ τελευταία δεν 

τθσ τα παρζδωςε ωσ όφειλε εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ. Η BKV κα προςφφγει ςτα 

δικαςτιρια ηθτϊντασ αποηθμίωςθ. Παράλλθλα, θ τράπεηα ΜΚΒ, ο μεγαλφτεροσ δανειςτισ τθσ «Ikarus», 

απζρριψε τθν πρόταςθ εξυγίανςθσ που υπζβαλε θ εταιρεία. Σφμφωνα με τθν πρόταςθ, θ «Ikarus» κα 

μποροφςε να αποπλθρϊςει πλιρωσ το δάνειο μζχρι το 2025 υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εταιρεία κα 

ςυνεχίηει να καταςκευάηει λεωφορεία. Η ΜΚΒ απζρριψε επίςθσ και πρόταςθ του κ. Csaba Mészáros ο 

οποίοσ προςζφερε το ςφνολο των μετοχϊν που ζχει ςτθν κυριότθτά του ωσ αντιςτάκμιςμα για το χρζοσ 

τθσ εταιρείασ. 

 


