
Επειδή πολλοί ανησυχούν για το κατά πόσον η Ρωσία είναι σε θέση να αποπληρώσει τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της, λες και οι ίδιοι είχαν επενδύσει ή έχουν αγοράσει ρωσικά ομόλογα σε 
ευρωμόλογα !!
Επειδή η περιέργειά τους μάλλον ξεκινάει από την απορία τους πως είναι δυνατόν να υπάρχει 
χώρα, που να αψηφάει τις οικονομικές πιέσεις του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
μάλιστα εν καιρώ ολοκληρωτικού πολέμου με τον ιμπεριαλισμό.
Επειδή η περιέργειά τους φτάνει μέχρι τη ζηλοφθονία τους, να καταδικάσουν μια χώρα που 
αρνήθηκε να υποκύψει, όπως υπέκυψαν μια σειρά από άλλες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη 
δικό μας, Ελληνικό ΟΧΙ (στις πιέσεις) ΝΑΙ στην (υποταγή, με όρους διαπραγμάτευσης).
Επειδή γι αυτούς δεν ισχύει και εκ των πραγμάτων δεν υφίσταται, ό,τι εκείνοι δεν είναι σε θέση να 
κάνουν,  !!
Επειδή στη πραγματικότητα, επιθυμούν και εύχονται την πτώχευση, τη στάση πληρωμών και 
την οικονομική καταστροφή της Ρωσίας, πρώτον για να δικαιωθούν για τις επιλογές τους, 
δεύτερον για να δικαιολογήσουν τη σημερινή τους στάση απέναντί της και τρίτον για να 
ζήσουν τελικά σε χειρότερο  κόσμο, από αυτόν που ζουν σήμερα, αλλά που δεν έχουν τα κότσια
να τον αλλάξουν.
Επειδή ελπίζουν ότι η Ρωσία τελικά δεν θα αποπληρώσει το χρέος της κι επομένως θα 
μπορούν να κάνουν άνετα κριτική εναντίον της, λέγοντας ότι «έτσι ήξεραν κι αυτοί να το 
κάνουν, αλλά δεν το έκαναν, επειδή δεν είναι «μπαταχτσήδες» (άρα είναι καλοπληρωτές). 
Επειδή ειδικά γι αυτό το τελευταίο τίθεται θέμα – όπως εκείνοι τουλάχιστον νομίζουν – 
σεισάχθειας, 
Γι αυτό η «Σεισάχθεια», μετέφρασε και δημοσιεύει, το κείμενο που ακολουθεί, στο οποίο το 
Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας εξηγεί τι θα πληρωθεί και με ποιον τρόπο.
Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό, λύνονται πλέον οι απορίες τους, διαλύονται οι ανησυχίες τους και
επομένως θα πληροφορηθούν ποιοι θα πάρουν τι θα πάρουν.
Αλλά ακόμη και εάν δεν ανήκουν σε αυτούς που έχουν «λαμβάνειν», ελπίζουμε να καταλάβουν:
τι θα πάρουν όλοι αυτοί που προαναφέραμε.
Δηλαδή εάν δεν πάψουν να υφίστανται κυρώσεις θα πάρουν αυτά που έπρεπε να πάρουν, όπως 
έπρεπε να πάρουν, εάν εξακολουθήσουν να ισχύουν οι κυρώσεις, θα πάρουν την αξία των δανείων 
σε ρούβλια, όσο το κατάντησαν στα διεθνή ανταλλακτήρια και τέλος εάν δεν θέλουν να τα 
πάρουν σε ρούβλια, ας πάρουν τα @....@ τους !!!

Εγκρίθηκε η προσωρινή διαδικασία για τις υποχρεώσεις του Ρωσικού Δημοσίου σε ξένο 
νόμισμα
14.03.2022 

Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την προσωρινή διαδικασία για την πραγματοποίηση
πληρωμών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ρωσικού δημοσίου σε ξένο νόμισμα1. Το Υπουργείο 
σημειώνει ότι οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης και εξόφλησης κρατικών τίτλων της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας θα εκπληρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών εγκαίρως και πλήρως.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δημόσιου χρέους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο 
πλαίσιο των ευρωομολόγων, το Υπουργείο Οικονομικών θα εκδίδει εντολές πληρωμής προς τις 
τράπεζες-πράκτορες, για την πραγματοποίηση πληρωμών στο νόμισμα και εντός του 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από τα σχετικά έγγραφα έκδοσης. Η πραγματική δυνατότητα 
πραγματοποίησης των εν λόγω πληρωμών θα εξαρτηθεί από τους περιορισμούς των κυρώσεων, 
όσον αφορά την ικανότητα της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ρωσίας, να διαθέτουν κεφάλαια 
στους λογαριασμούς τους σε ξένο νόμισμα.

1 Σύμφωνα με το εδάφιο «β» της παραγράφου 11 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 95 της 5ης Μαρτίου 2022 «Περί
προσωρινής διαταγής υποχρεώσεων προς ορισμένους αλλοδαπούς δανειστές».



Εάν η αλλοδαπή ανταποκρίτρια τράπεζα δεν εκτελέσει εντολή πληρωμής για τα ευρωομόλογα, 
αυτή υπόκειται σε ανάκληση. Η εκτέλεση των υποχρεώσεων σε μια τέτοια περίπτωση 
πραγματοποιείται ως εξής:

1. Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας πραγματοποιεί τις πληρωμές των ευρωομολόγων στο 
νόμισμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας της 
Ρωσίας κατά την ημερομηνία πληρωμής που καθορίζεται στα έγγραφα έκδοσης των 
ευρωομολόγων,

2. Εάν το πιστοποιητικό έκδοσης του παγκόσμιου ευρωομολόγου τηρείται στην NCO JSC National 
Settlement Depository, τα κεφάλαια θα μεταφερθούν στην NCO JSC NSD για διακανονισμό με 
τους πιστωτές σύμφωνα με τη ρήτρα 6 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 95,

3. Εάν το πιστοποιητικό έκδοσης του παγκόσμιου ευρωομολόγου τηρείται σε αλλοδαπό 
θεματοφύλακα, τα κεφάλαια θα μεταφέρονται στο NSD και θα πιστώνονται σε τακτικούς 
λογαριασμούς προσώπων των οποίων τα δικαιώματα λογίζονται στο πλαίσιο του συστήματος 
λογαριασμών αξιών σε Ρωσικά θεματοφυλάκεια, καθώς και σε λογαριασμούς τύπου Γ των 
αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που, σύμφωνα με τα έγγραφα έκδοσης των ευρωομολόγων, 
εκτελούν χρέη φορέων πληρωμής.

«Οι δηλώσεις ότι η Ρωσία δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, στο πλαίσιο του 
κρατικού χρέους, είναι αναληθείς. Διαθέτουμε το απαραίτητο ποσό κεφαλαίων για την 
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών μας. Το πάγωμα των λογαριασμών σε ξένο νόμισμα της 
Τράπεζας της Ρωσίας και της Ρωσικής κυβέρνησης μπορεί να θεωρηθεί ως επιδίωξη 
ορισμένων ξένων χωρών να οργανώσουν μια τεχνητή χρεοκοπία, η οποία δεν έχει καμία 
πραγματική οικονομική βάση.
Είμαστε επίσης έτοιμοι να προβούμε σε πληρωμές σε ρούβλια με τη συναλλαγματική ισοτιμία 
της Τράπεζας της Ρωσίας κατά την ημερομηνία πληρωμής. Επιπλέον, για τις εκδόσεις 
ευρωομολόγων που εκδίδονται από το 2018, μια τέτοια δυνατότητα έχει προβλεφθεί απευθείας στα 
έγγραφα έκδοσης», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Anton Siluanov.

Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών θα ενημερώνεται επιπλέον για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του από τις τράπεζες-πράκτορες σύμφωνα με τους όρους των εκδόσεων 
ευρωομολόγων.

Ας το δούμε και πρακτικά :

#Russia Is Default Possible?

Αθέτηση πληρωμών είναι η αδυναμία αποπληρωμής ενός χρέους (δάνειο, πίστωση) ή των τόκων 
του.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι η Ρωσία θα χρεοκοπήσει τον Απρίλιο, προβλέπουν ότι θα 
ανακοινωθεί στις 15 Απριλίου μετά το τέλος της περιόδου χάριτος των 30 ημερών για τις πληρωμές
των ομολόγων σε δολάρια που λήγουν το 2023 και το 2043.

 Με ποιον τρόπο η χρεοκοπία της Ρωσίας "ωφελεί" τις δυτικές χώρες:

Οι δυτικές χώρες δεν διακινδυνεύουν τίποτα: τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 
βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχό τους,



Η χρεοκοπία ενέχει κίνδυνο δυσφήμισης της φήμης της Ρωσίας ως χώρας για επενδύσεις,

Εάν η Ρωσία πραγματοποιεί τις τρέχουσες πληρωμές, δεν θα υπάρχει λόγος να αποσύρει τα 
αποθεματικά της και θα τα διατηρήσει. Ωστόσο, εάν η Ρωσία αποτύχει να καταβάλει μια τρέχουσα 
πληρωμή, οι κάτοχοι των ομολόγων μπορούν αυτόματα να προκαλέσουν αθέτηση πληρωμών σε 
όλες τις εκδόσεις ομολόγων και για το λόγο αυτό να αποσύρουν όλα τα αποθεματικά έναντι όλων 
των πληρωμών μέχρι το 2043.

Πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα γεγονότα;

Η επικείμενη αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας της έκδοσης Russia-2022 ύψους 2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων λήγει στις 4 Απριλίου.
Αν η Ρωσία δεν εξοφλήσει αυτή την έκδοση, σε ένα μήνα από τώρα, στις 4 Μαΐου, μπορούμε να 
καταγράψουμε την "ολική χρεοκοπία" της χώρας σε όλα τα ευρωομόλογα.
Μετά από αυτό, θα είναι απολύτως νόμιμο να αποσυρθούν τα παγωμένα αποθεματικά για το ποσό 
του "αθετημένου" χρέους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, το σύνολο του εξωτερικού χρέους της Ρωσίας ανέρχεται σε 478 
δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα συνολικά αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας ανέρχονται σε 640 δισεκατομμύρια 
δολάρια.

Δηλαδή, η Ρωσία είναι σήμερα σε θέση να αποπληρώσει πλήρως όλο το εξωτερικό χρέος. Και 
μετά από αυτό έχουν απομείνει ακόμη και αποθέματα.

Υ.Γ. Επειδή το θέμα των οικονομικών αντοχών της ρωσικής οικονομίας δεν εξαντλείται και δεν 
περιορίζεται στο ζήτημα της αποπληρωμής των διεθνών υποχρεώσεών της, αλλά αφορά ένα 
γενικότερο σύνολο σύνθετων προβλημάτων, παραπέμπουμε τον αναγνώστη στον ακόλουθο 
σύνδεσμο : https://seisaxthia.wordpress.com/2022/03/17/%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce
%b9%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf
%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9%ce
%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9/

δηλαδή στο δημοσίευμα με τίτλο : Πούτιν μέτρα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης

Σε αυτό θα έχει την ευκαιρία να μελετήσει πως η Ρωσία αντιμετωπίζει τις σύγχρονες 
προκλήσεις και μάλιστα εν καιρώ πολέμου, οικοδομώντας ένα ιδιαίτερο οικονομικό μοντέλο.
Μέχρι να καταφέρουν οι απαιτητικοί μας αναγνώστες να ανακαλύψουν τα εργαλεία, 
μαρξιστικά, φιλελεύθερα ή ό,τι άλλο εκείνοι επινοήσουν προκειμένου να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα του μοντέλου, εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα το έχει κάνει η ίδια 
η ζωή, προς όφελος του Ρωσικού λαού.

https://seisaxthia.wordpress.com/2022/03/17/%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9/
https://seisaxthia.wordpress.com/2022/03/17/%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9/
https://seisaxthia.wordpress.com/2022/03/17/%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9/

