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Ανακοινώσεις Λευκού Οίκου, Γραφείου USTR, και Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ, στο 

πλαίσιο της Συνόδου G7, για την επιβολή νέων μέτρων κατά της Ρωσίας και την έναρξη 

της Σύμπραξης για τις Παγκόσμιες Υποδομές και Επενδύσεις (PGII). 

 

Επιβολή δασμών σε προϊόντα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. 
 
Αναρτήθηκαν, 27/6, ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου “FACT SHEET: The United States and 
G7 to Take Further Action to Support Ukraine and Hold the Russian Federation Accountable” 
και του Γραφείου Εμπορικής Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) “Statement by Ambassador 
Katherine Tai on New G7 Sanctions Commitments”, σχετικά με το νέο πακέτο οικονομικών 
μέτρων που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου G7 (26-28.6.2022), για απομόνωση της 
Ρωσίας από την παγκόσμια οικονομία και το πολυμερές εμπορικό σύστημα λόγω της ρ/ 
εισβολής στην Ουκρανία. 
 
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του Γραφείου USTR, η Εμπορική Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Tai 
επισημαίνει ότι οι δασμοί που επιβάλλονται με τον νόμο “Suspending Normal Trade Relations 
with Russia and Belarus Act” είναι απόρροια των σχετικών προηγούμενων κυρώσεων που έχει 
επιβάλλει η Κυβέρνηση Biden στους ρ/ τομείς χρηματοοικονομικών, ενέργειας και άμυνας, και 
για περιορισμό της πρόσβασης της Ρωσίας σε ορισμένες τεχνολογίες. Τα έσοδα που θα 
προέλθουν από τους συγκεκριμένους δασμούς -- οποίοι θα επιβληθούν σε προϊόντα χάλυβα 
και αλουμινίου, ορυκτά και μεταλλεύματα, χημικά, όπλα και πυρομαχικά, προϊόντα ξύλου και 
χαρτιού, αεροσκάφη/ανταλλακτικά και ανταλλακτικά οχημάτων -- θα αξιοποιηθούν ως αρωγή 
στην Ουκρανία. 
 
Συνεργασία των χωρών G7 για επιβολή ανώτατου ορίου τιμής (price cap) στο ρ/ πετρέλαιο. 
 
Σε συνέχεια της πρόσφατης σχετικής απόφασης των ηγετών G7 για κοινή προσπάθεια προς 
αυτήν την κατεύθυνση, αναρτήθηκε, 28/6, ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ 
(Department of Treasury) “Statement by Secretary Yellen on G7 Price Cap Announcement”, 
σύμφωνα με την οποία η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί αφενός στη μείωση των ρ/ εσόδων 
από την πώληση ενεργειακών προϊόντων και αφετέρου στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων 
τιμών ενέργειας. Η μείωση των τιμών ενέργειας για τις α/ επιχειρήσεις και τους Α/καταναλωτές 
αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης Biden στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης του 
πληθωρισμού. 
 
Σύμπραξη για τις Παγκόσμιες Υποδομές και Επενδύσεις (PGII / Partnership for Global 
Infrastructure and Investment). 
 
Σε συνέχεια της επίσημης έναρξης της συνεργασίας PGII κατά την Σύνοδο χωρών G7, 
αναρτήθηκε, 26/6, σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ “Statement by 
Secretary Yellen on President Biden’s Announcement of the Partnership for Global 
Infrastructure and Investment”, σε οποία η Υπουργός Οικονομικών Yellen επισημαίνει ότι οι 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα επωφεληθούν σημαντικά από την εν λόγω 



εταιρική σχέση, υψηλών προδιαγραφών σε βάση διεθνώς αποδεκτών αξιών και διαφάνειας, 
και χωρίς επιβάρυνση με δυσανάλογο χρέος. 
 
Οι υποδομές βιώσιμης ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο PGII αφορούν τέσσερεις 
τομείς προτεραιότητας: κλίμα και ενεργειακή ασφάλεια, ψηφιακή διασυνδεσιμότητα, συστήματα 
υγειονομικής ασφάλειας, και ισότητα φύλων. Η σύμπραξη θα ωφελήσει τις α/ επιχειρήσεις, 
καθόσον συμβάλλει στη διασφάλιση σταθερότητας των τιμών ενέργειας και στην ανθεκτικότητα 
των εφοδιαστικών αλυσίδων. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών διαδραμάτισε ενεργό ρόλο κατά την προετοιμασία της σύμπραξης, 
μέσω σχετικών συνεργειών με πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (MDBs / Multilateral 
Development Banks), όπως με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), την Αφρικανική 
Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB), την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης 
(In-AmDB), αλλά και με άλλους εταίρους αυτών των αναπτυξιακών τραπεζών. 
 
Επιπλέον, παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ υποστηρίζει τις συνέργειες PGII μέσω 
των εταιρικών σχέσεων Just Energy Transition Partnerships (JETPs), οι οποίες είναι 
πολυμερείς πρωτοβουλίες για την ενεργειακή μετάβαση αναδυόμενων αγορών με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα. 
 
 
Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ:  
 
WHITE HOUSE 
- https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/27/fact-sheet-the-

united-states-and-g7-to-take-further-action-to-support-ukraine-and-hold-the-russian-
federation-accountable/  

 
USTR 
- https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/june/statement-

ambassador-katherine-tai-new-g7-sanctions-commitments  
TREASURY 
- https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0837 
- https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0835 
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