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Επιβολή νέων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων στη Ρωσία.
Στις 6 Απριλίου ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε των επιβολή νέας δέσμης οικονομικών και
χρηματοπιστωτικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ως αντίδραση στη βαναυσότητα της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, συνδυαστικά με αντίστοιχες που ανακοινώθηκαν
παράλληλα από την ΕΕ και την ομάδα χωρών G7. Ειδικότερα, η αμερικανική κυβέρνηση
αποφάσισε:
• Πλήρη αποκλεισμό των ρ/ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων SBERBANK και ALFA BANK.

Συγκεκριμένα, “πάγωμα” των περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν οι δύο τράπεζες στις
ΗΠΑ και την απαγόρευση κάθε είδους συναλλαγής με Α/ πολίτες. Σημειώνεται ότι η κρατική
SBERBANK είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, κατέχοντας άνω του 30% του
συνολικού ενεργητικού των ρ/ τραπεζών. Η ALFA BANK, αντίστοιχα, είναι η 4η σε μέγεθος,
και μεγαλύτερη ιδιωτική ρ/ τράπεζα.
• Απαγόρευση νέων επενδύσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ο Πρόεδρος Biden υπέγραψε νέα Εκτελεστική Απόφαση απαγόρευσης νέων επενδύσεων
στη Ρωσία από Αμερικανούς πολίτες, ανεξαρτήτως της φυσικής ή επαγγελματικής έδρας
τους, για περαιτέρω αποδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρωσία.
• Πλήρη αποκλεισμό μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων.
Επιβάλλεται σε νομικά/φυσικά πρόσωπα ΗΠΑ απαγόρευση συναλλαγών με ρωσικές
κρατικές οντότητες και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τους υπό την α/ δικαιοδοσία,
περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα του Κρεμλίνου να χρηματοδοτεί, μέσω
ξένων οντοτήτων, τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.
• Αποκλεισμό πρόσβασης σε περιουσιακά στοιχεία μελών της ρωσικής ελίτ και οικογενειών

τους.
Συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για τα παιδιά του Προέδρου Putin, τη σύζυγο και την κόρη
του Υπουργού Εξωτερικών Lavrov, και για μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας,
συμπεριλαμβανομένων του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού της Ρωσίας Medvedev και
του Πρωθυπουργού Mishustin.
Παράλληλα, το α/Υπουργείο Οικονομικών (Treasury) απαγόρευσε στη Ρωσία την πρόσβαση
σε κεφάλαια που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ για πληρωμές του χρέους της. Προς
το παρόν, οι κυρώσεις αυτές δεν συνιστούν στέρηση δυνατότητας αποπληρωμής του ρωσικού
κρατικού χρέους, καθώς η Ρωσία διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης κεφαλαίων εκτός της
δικαιοδοσίας των ΗΠΑ.
Συναφώς, το α/ Υπουργείο Εμπορίου (Υπηρεσία BIS / Bureau of Industry and Security)
αποφάσισε, στις 7 Απριλίου, την 6μηνη αναστολή των εξαγωγικών προνομίων των τριών
Ρωσικών Αερογραμμών Aeroflot, Azur Air και UTair, λόγω συνεχών παραβάσεων του α/
κανονιστικού πλαισίου ελέγχου εξαγωγών (προς Ρωσία). Οι εν λόγω τρεις προσωρινές εντολές
άρνησης εξαγωγών (Temporary Denial Orders / TDO) διακόπτουν τις προμήθειες
ανταλλακτικών για τον στόλο αεροσκαφών α/ κατασκευής των τριών αυτών αερογραμμών.
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