
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  

 
 
                                                                                                                    28 Φεβρουαρίου 2022      

 
 
Επιβολή οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων σε Ρωσία. 

 
Στις 26 τρέχοντος ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε των επιβολή νέας δέσμης οικονομικών 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, έναντι της κλιμακούμενης εισβολής της τελευταίας στην 
Ουκρανία. Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται ο αποκλεισμός σημαντικού αριθμού ρ/ 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το σύστημα διακρατικών τραπεζικών συναλλαγών SWIFT, 
μέτρο το οποίο στην πράξη αποκόπτει τον ρωσικό τραπεζικό τομέα από το παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι το σύστημα SWIFT χρησιμοποιούν πάνω από 
11.000 εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα σε περισσότερες από 200 χώρες. Πρόκειται για τη 
δεύτερη μόλις φορά που λαμβάνεται αντίστοιχο μέτρο, μετά τον αποκλεισμό του Ιράν το 2018. 
 
Παράλληλα, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας από την 
πρόσβαση στα διεθνή αποθέματα της, τα οποία σύμφωνα με υπολογισμούς ανέρχονται 
συνολικά σε $ 630 δισ. (32% εξ αυτών σε Ευρώ, 22% σε χρυσό , 16% σε δολάρια ΗΠΑ και 
13% σε γιουάν).  
 
Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν κατόπιν στενού συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ην. Βασίλειο και τον Καναδά και έχουν άμεση ισχύ. 
Παράλληλα, από κοινού με την ανωτέρω ομάδα ομονοούντων χωρών, αποφασίστηκε η 
συγκρότηση διατλαντικής ομάδας ειδικών, δίκην task force, η οποία θα αναλάβει την 
αποτελεσματική επιβολή των οικονομικών κυρώσεων στις εν λόγω χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων έναντι Ρώσων και ρωσικών εταιρειών που διαθέτουν 
διεθνή περιουσιακά στοιχεία (δέσμευση πόρων μελών της ρωσικής ελίτ, της ρωσικής 
κυβέρνησης και οικογενειών τους). Συναφώς, αποφασίστηκε η απαγόρευση εφεξής της 
χορήγησης ιθαγένειας υπό το καθεστώς της “Golden Visa” σε Ρώσους που συνδέονται με την 
ρωσική κυβέρνηση. 
 
Επιπρόσθετα, σε σημερινή ανακοίνωση (28/2) του α/ Υπουργείου Οικονομικών (Γραφείου 
OFAC, Treasury) αναφέρεται η άμεση διακοπή συναλλαγών και ο αποκλεισμός του κρατικού 
επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας (Russian Direct Investment Fund / RDIF), και 
συνδεδεμένων/θυγατρικών του, από οποιαδήποτε δραστηριότητα με οικονομικούς παράγοντες 
στις ΗΠΑ, μέτρο το οποίο επεκτείνεται και σε κάθε μορφής συναλλαγή με το Υπουργείο 
Οικονομικών της Ρωσίας. Στον επικεφαλής του RDIF, Kirill Dmitriev, επιβάλλεται καταρχάς 
“πάγωμα” περιουσιακών του στοιχείων στις ΗΠΑ. 
 
Σημειώνεται ότι με σχετικές ανακοινώσεις τους στις 24/2 τα α/ Υπουργεία Οικονομικών και 
Εμπορίου (Commerce) ανακοίνωσαν διευρυμένη, δεύτερη (i) κατά σειρά, δέσμη οικονομικών 
και εμπορικών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, συνεπεία της παράνομης εισβολής τελευταίας 
στην Ουκρανία. 
 
Ως προς το Υπουργείο Οικονομικών, οι εν λόγω κυρώσεις, αρμοδιότητας του Γραφείου OFAC 
(Office of Foreign Assets Control), αφορούν “σχεδόν το 80% του συνόλου των τραπεζικών 
περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας”, ενώ πλήττονται κυρίως τα δύο μεγαλύτερα 



χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ρωσίας (τράπεζες Sberbank και VTB Bank) και σε μικρότερο 
βαθμό τρία, μεσαίου μεγέθους, ρ/ τραπεζικά ιδρύματα (Otkritie, Novikom και Sovcom). 
Ειδικότερα, η δεύτερη δέσμη μέτρων πλήττει τις οικονομικές συναλλαγές 13 συγκεκριμένων ρ/ 
κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και κορυφαίοι 
ρωσικοί ενεργειακοί όμιλοι (Gazprom, Gazprombank, Gazprom Neft, Transneft). Μεταξύ των 
κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται δέσμη κατά ατόμων κύκλου κοντά 
στον Πρόεδρο Πούτιν, μελών της ρ/ ελίτ (μεταξύ άλλων, για τους Nikolai Patrushev, Γραμματέα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ivan Sechin, υψηλόβαθμου στελέχους 
της Rosneft, Alexander Vedyakhin, πρώτου αντιπροέδρου της Sberbank,  Andrey Puchkov και 
Yuriy Soloviev, υψηλόβαθμων στελεχών της VTB). 
 
Ως προς το Υπουργείο Εμπορίου (αρμοδιότητας της Υπηρεσίας BIS / Bureau of Industry and 
Security), αποφασίστηκε η επιβολή εκτεταμένων περιορισμών εξαγωγών αμερικανικών 
αγαθών που θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν, από τη ρωσική αμυντική 
βιομηχανία, ως ενδιάμεσα αγαθά/πρώτες ύλες, σε εφαρμογές που σχετίζονται με τον 
αεροδιαστημικό και ναυτιλιακό κλάδο της Ρωσίας. Πρόκειται κυρίως για εξαγωγές τεχνολογικού 
εξοπλισμού, τόσο εγχωρίας κατασκευής όσο και – σε συντονισμό με συμμάχους ΗΠΑ (κ-μ ΕΕ, 
Ην. Βασίλειο, Καναδά, Ιαπωνία, κ.α.) – αμερικανικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή άλλων αγαθών φίλιων χωρών για εξαγωγές στη Ρωσία. Συναφώς, 49 ρ/ εταιρείες 
του ρωσικού αμυντικού τομέα που χρησιμοποιούν τον εν λόγω εξοπλισμό ως τελικοί 
καταναλωτές εντάχθηκαν σε κατάλογο αυξημένων εξαγωγικών ελέγχων της Υπηρεσίας BIS 
(BIS’s Entity List). 
 
Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ:  
 
WHITEHOUSE 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/02/27/background-press-call-
by-a-senior-administration-official-on-imposing-additional-severe-costs-on-russia/ 
 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-
on-further-restrictive-economic-measures/ 
 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-
by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/ 
 
TREASURY 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612 
 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608 
 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602 
 
COMMERCE 
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/02/commerce-implements-sweeping-
restrictions-exports-russia-response 
 
 

i Η αρχική δέσμη οικονομικών κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC/Treasury) 

αφορούσε αποκλειστικά στις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, ως προς την αναγνώριση 
της ανεξαρτησίας τους από τη Ρωσία. 
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