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ΘΔΜΑ:  Συνεχιζόμενη παρουςία γερμανικών εταιρειών ςτη Ρωςία  
 
θμαντικζσ γερμανικζσ εταιρείεσ εξακολουκοφν να διατθροφν αμείωτθ τθν παρουςία τουσ 
ςτθ Ρωςία, εννζα μινεσ μετά τθ ρ/ειςβολι ςτθν Ουκρανία. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με 
κατάλογο που δθμοςίευςε το Πανεπιςτιμιο Yale 
(https://www.yalerussianbusinessretreat.com/), 21 γερμανικζσ εταιρείεσ δεν ζχουν μειώςει 
ουςιαςτικά τθ δραςτθριότθτά τουσ ςτθ Ρωςία, μεταξφ των οποίων μεγάλεσ επιχειριςεισ του 
κλάδου τθσ υγείασ, όπωσ θ Siemens Healthliners, θ Braun και θ Fresenius, κακώσ επίςθσ θ 
αλυςίδα μόδασ New Yorker και θ εταιρεία ηαχαροπλαςτικισ Storck. θμειώνεται ότι το Yale 
ζχει ςυμπεριλάβει και 6 ςθμαίνουςεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, μεταξφ αυτών που ςυνεχίηουν 
κανονικά τθ δραςτθριότθτά τουσ ςτθ Ρωςία (Alumil, Chipita, ElvalHalcor, Frigoglass, 
Kleemann και Πλαςτικά Κριτθσ). 
 
Οι ερευνθτζσ του Yale δεν εξετάηουν το αν οι εταιρείεσ αυτζσ παραβιάηουν τισ κυρώςεισ που 
ζχουν επιβλθκεί ςτθ Ρωςία, αλλά το κατά πόςο ζχουν μειώςει τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθν εν 
λόγω χώρα μετά τθν ειςβολι τθσ ςτθν Ουκρανία. φμφωνα δε με τθν ε/φ Handelsblatt που 
ανζδειξε το κζμα, οι εν λόγω γερμανικζσ εταιρείεσ λαμβάνουν από το Yale τθ χειρότερθ 
βακμολογία (κατθγορία F), όπωσ και οι προαναφερκείςεσ εταιρείεσ ελλθνικών ςυμφερόντων. 
Όπωσ επιςθμαίνει ο S. Hoppe, εμπειρογνώμων για κζματα Ρωςίασ ςτο γ/Ινςτιτοφτο για τισ 
Διεκνείσ Υποκζςεισ και τθν Αςφάλεια (SWP) ςτο Βερολίνο, «οι εταιρείεσ που ςυνεχίηουν να 
δραςτθριοποιοφνται ςτθ Ρωςία ι να προμθκεφουν τθ ρ/αγορά, βοθκοφν το κράτοσ να 
αναχρθματοδοτείται και να ςυνεχίηει τον επικετικό πόλεμο κατά τθσ Ουκρανίασ». 
 
Οριςμζνεσ από τισ γερμανικζσ εταιρείεσ, που ςυμπεριλαμβάνονται ςτον κατάλογο, 
αμφιςβθτοφν τθν ακρίβειά του. Επί παραδείγματι, ο διανομζασ τροφίμων Globus 
υποςτθρίηει ότι ζχει περιορίςει δραςτικά τθν παρουςία του ςτθ ρωςικι αγορά, αλλά οι 
ςυντάκτεσ του Yale ανταπαντοφν πωσ «θ Globus μειώνει μεν τισ επενδφςεισ τθσ, αλλά δεν τισ 
ςταματά». Από τθν πλευρά τουσ, οι επιχειριςεισ του ιατρικοφ κλάδου δικαιολογοφν τθν 
παρουςία τουσ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. Όπωσ επιςθμαίνει εκπρόςωποσ τθσ Braun, «οι 
αςκενείσ μασ εξαρτώνται από τισ ηωτικζσ υπθρεςίεσ και προϊόντα μασ». Η Siemens 
Healthliners δθλώνει ότι ςυμμορφώνεται με τισ διεκνείσ κυρώςεισ, αλλά εκφράηει τθν ελπίδα 
«να μπορζςουμε να ςυνεχίςουμε να ςτθρίηουμε εκείνουσ που μασ χρειάηονται, τόςο ςτθ 
Ρωςία όςο και ςτθν Ουκρανία». 
 
φμφωνα με το Yale, 27 γερμανικζσ επιχειριςεισ ζχουν αποςυρκεί πλιρωσ από τθ Ρωςία 
(κατθγορία Α), ενώ ςτισ ενδιάμεςεσ κατθγορίεσ κατατάςςονται 79 ακόμθ γερμανικζσ 
εταιρείεσ που είτε ζχουν μειώςει τθ δραςτθριότθτά τουσ (scaling back) είτε επιδιώκουν «να 
κερδίςουν χρόνο» (buying time). O κατάλογοσ επικαιροποιείται διαρκώσ και ςυχνά οι πιζςεισ 
των εταιρειών που αμφιςβθτοφν τθν εγκυρότθτά του αποδίδουν, όπωσ ςυνζβθ με τισ 
γερμαικζσ Gea (τρόφιμα) και ThyssenKrupp (παραγωγι χάλυβα) που από τθ χειρότερθ 
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κατθγορία (πλιρωσ δραςτθριοποιοφμενεσ) αναβακμίςτθκαν και μετακινικθκαν ςτισ 
ενδιάμεςεσ. 

 


