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Οι αλλαγές στο επιχειρείν και τις αγορές λιανικής της Ισπανίας από τη 

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 

 

Ενώ ο πόλεμος στα εδάφη της Ουκρανίας συνεχίζεται, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, η Ε.Ε. και 

τα κ.-μ. αυτής εξακολουθούν να επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία. Δεν είναι λίγες οι θυγατρικές 

ευρωπαϊκών και άλλων εταιριών, που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους στη ρωσική αγορά, ως 

απάντηση στην εισβολή. 

Πολλές ισπανικές επιχειρήσεις ανέστειλαν, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της σύρραξης, τις 

εργασίες τους στη Ρωσία. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επ’ ευκαιρία της 

ομιλίας του στο ισπανικό Κοινοβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 5 Απριλίου και ο Πρέσβυς της 

Ουκρανίας στην Ισπανία, κ. Serhii Pohoreltsev, ζήτησαν από την εταιρία κεραμικών 

Porcelanosa, την εταιρία εκρηκτικών Maxam και την Εθνική Ένωση Παραγωγών 

Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Sercobe) να διακόψουν τη λειτουργία τους στη Ρωσία.  Από την 

πλευρά της, η Porcelanova, έπειτα από συνάντηση με τον Ουκρανό Πρέσβυ, έκανε δεκτό το 

αίτημα της Ουκρανίας στις 6 τ.μ., δωρίζοντας, παράλληλα, το ποσό των 250.000 ευρώ στη χώρα, 

για ανθρωπιστική βοήθεια. Σημειώνεται ότι ο τζίρος της από την αγορά της Ρωσίας τον Μάρτιο 

ήταν, μόλις, το 0,09% του συνολικού τζίρου της εταιρίας.  

Ακόμη, η Εθνική Ένωση Παραγωγών Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Sercobe), έχει δηλώσει ότι τα 

μέλη της δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά της Ρωσίας, ήδη, από την ημερομηνία της 

επιβολής διεθνών κυρώσεων. Σημειώνεται ότι η Ένωση δημοσίευσε επίσημη ανακοίνωση 

άρνησης της συνέχισης δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, ακολούθως της αναφοράς της από τον 

Πρόεδρο της Ουκρανίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. José Ignacio Mora Aguirre, 

επανέλαβε μετά την τοποθέτηση του Ουκρανού Πρέσβυ, ότι η Ένωση δεν δραστηριοποιείται 

πλέον στη Ρωσία, αναφέροντας όμως ότι τον «συγχωρεί», κατανοώντας ότι η τοποθέτησή του 

οφείλεται σε λανθασμένη πληροφόρηση δεδομένων, λόγω των έντονων συνθηκών που 

επικρατούν.  

Αντίθετα με τις προαναφερθείσες εταιρίες, η εταιρία εκρηκτικών υλών Maxam διατηρεί σιγή 

ιχθύος χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, ενώ η ιστοσελίδα τους σταμάτησε να λειτουργεί λίγες ώρες 

μετά την ομιλία του κ. Ζελένσκι, συνεχίζοντας να είναι ανενεργή, ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα 

με τον οικονομικό τύπο, η εταιρία απάντησε σε ερωτήματα δημοσιογράφων ότι «εργάζονται 

πάνω στο θέμα», χωρίς να αναφέρουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Από την πλευρά της, η 

Ισπανίδα Υπουργός Αμύνης, κα. Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι είναι ανεπίτρεπτο να 

δραστηριοποιείται οποιαδήποτε εταιρία στη Ρωσία, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE), κ. 

Antonio Garamendi, ανέφερε ότι η πλειοψηφία των ισπανικών επιχειρήσεων έχει διακόψει τη 
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λειτουργία τους και τη συνεργασία τους με τη Ρωσία, ενώ η Συνομοσπονδία συνεχίζει να παρέχει 

τη στήριξή της στην Κυβέρνηση, καταχειροκροτώντας τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο ισπανικό 

Κοινοβούλιο. 

                                                                     

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

