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Ενόψει της 7ης Συνόδου Κορυφής των χωρών BRICS, η οποία ξεκινάει τις εργασίες της 

σήμερα, 8 Ιουλίου 2015, στην Ούφα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκαν στη 

Μόσχα, στις 7 Ιουλίου 2015, σύνοδοι των Υπουργών Εμπορίου, των Υπουργών 

Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών BRICS (Βραζιλία, 

Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική) καθώς επίσης και η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου 

Διοικητών της νεοσυσταθείσας Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας των χωρών BRICS.  

Α. Σύνοδος Υπουργών Εμπορίου χωρών BRICS 

Στη σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Alexey Ulyukaev, ο Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, 

Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας κ. 

Ivan Ramalho, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. 

Wang Shouwen, ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Δημοκρατίας της Νοτίου 

Αφρικής κ. Rob Davies, και ο Υφυπουργός Εμπορίου της Δημοκρατίας της Ινδίας κ. JS 

Deepak.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και ο αντίκτυπός τους στις 

εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των χωρών BRICS, η συνεργασία των χωρών 

BRICS στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η Αναπτυξιακή Ατζέντα της 

Ντόχα, η συνεργασία σε Παγκόσμιους και Περιφερειακούς Οργανισμού και Πολυμερή Fora, 

όπως, μεταξύ άλλων, οι G20, UNCTAD, WIPO, UNDP και UNIDO, καθώς και η Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση και ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, και τέλος η συνεργασία 

μεταξύ των χωρών BRICS (intra- BRICS cooperation). 

Ειδικά προς το τελευταίο σημείο, οι Υπουργοί σημείωσαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για 

την ολοκλήρωση της Στρατηγικής για την Οικονομική Εταιρική Σχέση των χωρών BRICS, 

ενώ αναφέρθηκαν στην πρόταση της Ρωσίας για την υιοθέτηση ενός Οδικού Χάρτη 

(Roadmap) για την εμπορική, οικονομική και επενδυτική συνεργασία έως το 2020 και 

συμφώνησαν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις επί αυτής. Επιπλέον, οι Υπουργοί υπογράμμισαν 

τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανάδειξης της συμπληρωματικότητας των 

δράσεων και των συνεργειών, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και του διαλόγου, 

σε σειρά τομέων, όπως η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, η προώθηση του 

εμπορίου, η διευκόλυνση του εμπορίου, η τυποποίηση και οι διαδικασίες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης των προϊόντων προς τους τεχνικούς κανονισμούς των χωρών, η τελωνειακή 

συνεργασία, η πληροφορική και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πράσινη οικονομία, η οποία περιλαμβάνει τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 



επίσης και η συνεργασία των νέων, κυρίως στη σφαίρα της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας. 

Κατά την τοποθέτησή του, ο Ρώσος Υπουργός αναφέρθηκε στον αυξημένο ρόλο των 

οικονομιών των χωρών BRICS στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες έχουν αυξήσει το 

μερίδιό τους στο παγκόσμιο ΑΕΠ από 19% το 2001 σε 30% το 2014, σημειώνοντας ότι το 

συνολικό ΑΕΠ των πέντε χωρών BRICS αυξήθηκε από 10 τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2001 σε 

32,5 τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2014. Επιπλέον, στις χώρες BRICS, στο τέλος του 2014, 

αναλογούσε περισσότερο από το 17% του παγκόσμιου εμπορίου, το 13% της παγκόσμιας 

αγοράς υπηρεσιών και το 45% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής. 

Όσον αφορά στο εμπόριο μεταξύ των χωρών BRICS, ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικής 

Ανάπτυξης τόνισε ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών BRICS έχει 

αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2014 ο συνολικός όγκος 

εμπορίου ανήλθε σε 291 δισ. δολάρια ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι ο όγκος εμπορίου μεταξύ της 

Ρωσίας και των χωρών BRICS το 2014 ανήλθε σε 105 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

B. Σύνοδος Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών χωρών 

BRICS 

Κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των 

χωρών BRICS συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις 

οικονομίες των χωρών BRICS, καθώς και βασικά θέματα στην ατζέντα των G20 που 

επηρεάζουν τις χώρες BRICS. Επιπλέον, εκτενώς συζητήθηκε η έναρξη λειτουργίας της Νέας 

Αναπτυξιακής Τράπεζας BRICS, η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών της οποίας 

έλαβε χώρα αμέσως μετά το πέρας της συνόδου.  

Κατά τη συνάντηση, υπεγράφη από τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών 

BRICS Επιχειρησιακή Συμφωνία (Operational Agreement), η οποία περιγράφει τους όρους 

για την αμοιβαία υποστήριξη των κρατών-μελών στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη 

δημιουργία Δεξαμενής Συναλλαγματικών Διαθεσίμων (Agreement on BRICS Pool 

of Conventional Currency Reserves), η οποία είχε υπογραφεί κατά τη σύνοδο κορυφής στη 

Fortaleza της Βραζιλίας, στις 15 Ιουλίου 2014. 

Η Συμφωνία ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τις Κεντρικές Τράπεζες 

των χωρών BRICS και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ο ρόλος της 

Δεξαμενής είναι να διασφαλίζει την παροχή αμοιβαίας υποστήριξης (χρηματικά κεφάλαια σε 

δολάρια ΗΠΑ) σε περίπτωση που τα εθνικά οικονομικά συστήματα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, στοχεύοντας στη διατήρηση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των κρατών μελών της. Σύμφωνα με δηλώσεις της 

επικεφαλής της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας κας Elvira Nabiullina, η Συμφωνία θα τεθεί σε 

ισχύ στις 30 Ιουλίου. 

Η συνολική αξία της Δεξαμενής ανέρχεται σε 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη BRICS κατατάσσονται ως εξής: η Κίνα θα συνεισφέρει 

41 δισ. δολάρια, οι Βραζιλία, Ινδία και Ρωσία θα συνεισφέρουν από 18 δισ. δολάρια ΗΠΑ και 

η Ν. Αφρική θα συνεισφέρει 5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Γ. Πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας 

BRICS 

Η Συνεδρίαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας BRICS 

σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των εργασιών της νέας Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης εγκρίθηκαν τα βασικά όργανα διοίκησης της τράπεζας και ο τρόπος λειτουργίας 

τους. Ο εκπρόσωπος της Ινδίας διορίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος της τράπεζας, ο 



εκπρόσωπος της Βραζιλίας έγινε ο πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

τράπεζας (Board of Directors), και o εκπρόσωπος της Ρωσίας τοποθετήθηκε επικεφαλής στο 

Συμβούλιο των Διοικητών (Board of Governors).  

Επιπλέον, συζητήθηκε η στρατηγική της τράπεζας για τα επόμενα 5 χρόνια, με στόχο την 

προετοιμασία σχετικού εγγράφου το οποίο θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο. Η νέα τράπεζα 

θα αρχίσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2016. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Οικονομικών μετά το πέρας της συνεδρίασης, 

η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) θα δώσει προτεραιότητα σε έργα υποδομής στις χώρες 

BRICS, ενώ η χρηματοδότηση έργων σε άλλα κράτη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο 

στάδιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η NDB μπορεί να επενδύει σε έργα στην Ελλάδα 

και σε άλλες χώρες, αλλά όχι στο άμεσο μέλλον».  

Ο κ. Siluanov δήλωσε ότι το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών καλωσορίζει τη συμμετοχή της 

Τράπεζας σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Πρόνοιας (National Welfare 

Fund) και προτίθεται να προτείνει στην Τράπεζα τέτοια έργα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

της Rosneft. Δεδομένων των περιορισμένων κεφαλαίων που εισρέουν στη Ρωσία το 

τελευταίο διάστημα, ο κ Siluanov σημείωσε ότι μεγάλο μέρος των ξένων επενδύσεων σε 

ορισμένα έργα έχει αντικατασταθεί από τους πόρους του ως άνω Ταμείου. Ως εκ τούτου, το 

ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών καλωσορίζει το ενδιαφέρον των νεοσύστατων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η NDB ή η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων 

Υποδομών (AIIB), για συμμετοχή σε επενδυτικά έργα, προσθέτοντας ότι η NDB και η AIIB θα 

μπορούσαν να συμμετάσχουν και στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων του 

Δρόμου του Μεταξιού. 

Ο κ Siluanov σημείωσε ότι το ζήτημα της δημιουργίας μιας νομισματικής ένωσης των χωρών 

BRICS δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πρώτα την 

οικονομική ολοκλήρωση και ενοποίηση των εθνικών οικονομιών. Καταλήγοντας, ο Ρώσος 

Υπουργός επεσήμανε ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας 

αναμένεται να αυξήσει το εμπόριο και τις οικονομικές επιδόσεις των χωρών που 

συμμετέχουν. 

Επισημαίνουμε, ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών κ. 

Siluanov μετά το πέρας της Κοινής Συνόδου Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών 

Κεντρικών Τραπεζών των χωρών BRICS, δήλωσε ότι οι Υπουργοί δεν συζήτησαν το θέμα 

της Ελλάδας λεπτομερώς και δεν στόχευαν στη διαμόρφωση μίας κοινής θέσης. Ωστόσο, 

σημείωσε ότι όλοι συμφώνησαν ότι η Ελλάδα πρέπει να εργαστεί, για να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η 

κατάσταση στην Ελλάδα έχει μια αρνητική συμβολή στη συνολική κατάσταση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές. Επιπλέον, ο Ρώσος 

Υπουργός πρόσθεσε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έπρεπε να έχει συζητηθεί πολύ 

νωρίτερα,  ΕΕ και ΔΝΤ έπρεπε να είχαν αναλάβει ενέργειες νωρίτερα και να είχαν προβλέψει 

ένα τέτοιο σενάριο εξέλιξης των γεγονότων. 

 


