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Επιβολή νέων κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες τεχνολογίας και δίκτυα αποφυγής 

κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ. 

 
Σε συνέχεια επιβολής προηγούμενων εμπορικών και οικονομικών κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε 
ρ/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες και πρόσωπα που συνδέονται με την ρ/αμυντική 
βιομηχανία το α/Υπουργείο Οικονομικών (US Department of Treasury, OFAC/ Office of Foreign 
Assets Control) ανακοίνωσε 31/3 την επιβολή νέων κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες 
τεχνολογίας και ρωσικά δίκτυα εταιρειών, τα οποία εκφεύγουν των υφιστάμενων κυρώσεων και 
μέσω της δραστηριότητάς τους υποστηρίζουν την ρ/εισβολή στην Ουκρανία.  
 
Ειδικότερα, οι νέες κυρώσεις αφορούν 21 νομικά πρόσωπα και 13 ιδιώτες, ενώ πλέον 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων προβλέπεται και για κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που συνδέεται 
με τους ρ/τομείς αεροδιαστημικής, ναυτιλίας και ηλεκτρονικών. Υπενθυμίζεται ότι με το 
Εκτελεστικό Διάταγμα 14024 είχε ήδη προβλεφθεί αντίστοιχη δυνατότητα αναφορικά με τους 
τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και άμυνας. Στόχο αποτελεί να περιοριστεί 
η δυνατότητα πρόσβασης της ρ/κυβέρνησης σε πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
διεξαγωγή του πολέμου στην Ουκρανία.  
 
Μεταξύ των εταιρειών στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις συγκαταλέγεται η OOO Serniya 
Engineering, με έδρα τη Μόσχα, η οποία, σύμφωνα με το α/Υπουργείο Οικονομικών, βρίσκεται 
στο επίκεντρο ενός παράνομου δικτύου, που λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της ρ/υπηρεσίας 
πληροφοριών με σκοπό την αποφυγή των κυρώσεων. Η εταιρεία συνεργάζεται, εικονικά, με 
επιχειρήσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ισπανίας, για να προμηθεύει τη ρ/αμυντική βιομηχανία με δυτική τεχνολογία αιχμής. 
Παράλληλα, στην ανακοίνωση του α/Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται και άτομα που 
σχετίζονται με την ανωτέρω εταιρεία, καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρείες (OOO Robin 
Treid, Majory LLP, Photon Pro LLP και Invention Bridge SL), στις οποίες σημειώνεται ότι έχουν 
επιβληθεί ήδη περιορισμοί εξαγωγών από πλευράς ΕΕ και Ιαπωνίας. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση, μέτρα κατά των εν λόγω εταιρειών αναμένονται και από πλευράς ΗΒ, στο πλαίσιο 
της σχετικής δικαιοδοσίας. 
 
Περαιτέρω, όσον αφορά ρ/εταιρείες του τεχνολογικού τομέα, κυρώσεις επιβάλλονται στις AO 
NII-Vektor, T-Platforms, Joint Stock Company Mikron και Molecular Electronics Research 
Institute. Ειδικότερα, η ρ/εταιρεία λογισμικού AO NII Vektor, με έδρα την Αγία Πετρούπολη, 
παράγει δορυφορικά συστήματα, τα οποία πιθανολογείται ότι χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση πλοίων, αεροσκαφών και οχημάτων εδάφους στο πλαίσιο της ρ/εισβολής. 
Σχετικά με τη ρ/εταιρεία Joint Stock Company Mikron, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη 
κατασκευάστρια μικροτσίπ της Ρωσίας και εξαγωγέας του 50% των ρ/μικροηλεκτρονικών 
προϊόντων, εκτιμάται ότι έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ρ/εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών πληρωμών (Mir), το οποίο δημιουργήθηκε μετά την επιβολή των προηγούμενων 
κυρώσεων στη χώρα. 
 



Τελικώς, κυρώσεις επιβάλλονται και σε τρία στελέχη του ρ/ Κεντρικού Ινστιτούτου 
Επιστημονικής Έρευνας Χημείας και Μηχανικής, τα οποία συμμετείχαν σε κυβερνοεπίθεση σε 
πετροχημική εγκατάσταση της Μέσης Ανατολής (8/2017). 
 
Σύμφωνα με αναλυτές, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από αρχής της εισβολής έχουν πλήξει 
την ρ/οικονομία, όπως προκύπτει και από την σημαντική αρχικώς πτώση του ρουβλιού και τα 
συνακόλουθα μέτρα στήριξης που αναγκάστηκε να λάβει η ρ/Κεντρική Τράπεζα. Λόγω των 
μέτρων αυτών, καθώς και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των ενεργειακών εσόδων 
της Ρωσίας, κρίνεται μάλλον απαραίτητη η επιβολή περισσότερων κυρώσεων για τον 
περιορισμό των ρ/οικονομικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης της εισβολής. Κοινή πεποίθηση, 
πάντως, είναι ότι παρά την  επιβολή των νέων κυρώσεων, θα επέλθει ικανό χρονικό διάστημα 
για να γίνουν αισθητά τα αποτελέσματά τους στη λειτουργία του ρ/αμυντικού τομέα. 
 
Παρεμφερώς, ο Α/Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Adeyemo δήλωσε κατά την 
επίσκεψή του στο Λονδίνο (29/3), ότι οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους εξετάζουν επιπλέον κυρώσεις 
κατά των ρ/αλυσίδων εφοδιασμού και οικονομικών τομέων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. 
 
Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. ανακοινώσεις Department of Treasury: 
 

“Treasury Targets Sanctions Evasion Networks and Russian Technology Companies Enabling 
Putin’s War”: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0692. 
 

“Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo on Economic Statecraft in 
International Affairs at the Chatham House in London, England”:  
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0684. 
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