
Η Ρωσία και η Ινδία αντικαθιστούν το σύστημα SWIFT.

Σε συνέχεια της χθεσινής παρουσίασης της ομιλίας του Σεργκέι Λαβρόφ στο Tunxi, σας 
παρουσιάζουμε σήμερα δυο δημοσιεύματα, που επιβεβαιώνουν τα χθεσινά μας σχόλια που 
συνόδευαν την ομιλία του Ρώσου ΥΠΕΞ. 
Με άλλα λόγια η κινητικότητα της Ρωσικής διπλωματίας έχει ήδη αρχίσει να δίνει τα 
αποτελέσματά της στην προσπάθεια εξεύρεσης διεξόδων από τον κλοιό της απομόνωσης μέσω των 
κυρώσεων, που νομίζουν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι εταίροι της, ότι είναι σε θέση να επιβάλλουν 
στη Ρωσία.
Σύντομα θα ανακαλύψουν ότι η μονοκρατορία τους στον οικονομικό τομέα ήταν κι αυτή σε μεγάλο
βαθμό εικονική, όπως το σύστημα συναλλαγών που πλαισίωνε το άυλο ψηφιακό 
χρηματοπιστωτικό τους σύστημα.
Μάλλον είχαν ξεχάσει ότι έρχεται κάποτε η στιγμή - και μάλιστα στα δύσκολα - όπου θα 
αποδειχθεί, οτι αυτό που καθορίζει «στην πράξη» τις οικονομικές σχέσεις είναι το υλικό και όχι το 
άυλο στοιχείο.
Μπορεί να κανείς να νομίζει ότι μπορεί επ' άπειρον να «αγοράζει με αέρα», ωστόσο αυτό κάποια 
στιγμή, αυτό που θα  του μείνει στα χέρια του θα 'ναι «αέρας».
Μπορεί το όλο το οικοδόμημα να φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να αντέχει σε οποιουσδήποτε 
κραδασμούς, ωστόσο αυτό που σίγουρα δεν αντέχει, είναι η «αμφισβήτηση».
Αρκεί να υπάρξει κάποιος ή κάποιοι που θα το αποτολμήσουν.
Και μια παρατήρηση: μην περιμένετε επιβεβαίωση, διάψευση ή λεπτομέρειες από τα Δυτικά ΜΜΕ.
Αυτά δεν είναι για τέτοιες δουλειές !! 
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Μια νέα Ινδο-Ρωσική πλατφόρμα οικονομικών συναλλαγών μπορεί να λειτουργήσει αυτή την 
εβδομάδα.
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Η Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ρωσίας VEB και η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) έχουν
πιθανότατα οριστικοποιήσει μια εναλλακτική πλατφόρμα συναλλαγών για τη διευκόλυνση του 



διμερούς εμπορίου, αφότου οι δυτικές κυρώσεις εμπόδισαν την πρόσβαση της Μόσχας στην 
παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη τραπεζική πλατφόρμα Swift.

Το νέο σύστημα πληρωμών θα εγκατασταθεί πιθανότατα στην έδρα τόσο της RBI όσο και της 
VEB, η τελευταία είναι επίσης γνωστή παγκοσμίως ως State Development Corporation.

«Η Ινδία προσέφερε έναν αριθμό τέτοιων πλατφορμών συναλλαγών από τις οποίες οι ρωσικές 
αρχές αποδέχθηκαν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο δικτύου», δήλωσε ένα από τα πρόσωπα, που 
είναι υπεύθυνα για το συγκεκριμένο εγχείρημα .

Το νέο σύστημα είναι πιθανό να τεθεί σε εφαρμογή εντός μιας εβδομάδας.

Το σύστημα, το οποίο θεωρείται ως εναλλακτική λύση στο SWIFT (The Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication) με έδρα το Βέλγιο, είναι πιθανό να διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη μεταφορά εγγράφων, χρηματικών εισροών ή εκροών για συναλλαγές ρουπίας-
ρουβλίου που διακανονίζονται μέσω του Χρεωστικού Λογαριασμού μέσω ρουπίας.

Η VEB είναι η εξουσιοδοτημένη από τη Μόσχα τράπεζα που διατηρεί τον εν λόγω λογαριασμό 
στην RBI.

Εάν μια Ρωσική εισαγωγική εταιρεία λάβει μια παρτίδα από έναν Ινδό εξαγωγέα, η VEB 
(υποθέτοντας ότι είναι η τράπεζα του εισαγωγέα) λαμβάνει ρούβλια ή δολάρια που αντιστοιχούν 
στην αξία από τον τοπικό εισαγωγέα της. Στη συνέχεια ενημερώνει την RBI να χρεώσει το ίδιο 
ποσό ρουβλίων από το λογαριασμό χρέους σε ρουπίες και να το πιστώσει στην ινδική τράπεζα του 
εξαγωγέα μόλις η αποστολή παραληφθεί στη Ρωσία.

Όλα αυτά τα σχετικά έγγραφα δημιουργούνταν προηγουμένως μέσω SWIFT, το οποίο είναι πλέον 
εκτός πεδίου συναλλαγής για τους Ρώσους πιστωτές λόγω των οικονομικών κυρώσεων.

«Τα έγγραφα και οι πληρωμές μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω αυτού του λογισμικού, το οποίο 
θεωρείται ως εναλλακτική λύση στο SWIFT σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε στέλεχος με γνώση 
του θέματος.

Στους 10 μήνες του οικονομικού έτους 22 (FY22), οι εξαγωγές της Ινδίας προς τη Ρωσία ανήλθαν 
σε 2,85 δισ. δολάρια, έναντι εισαγωγών αξίας 7,90 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Bank 
of Baroda Economic Research.

Ενώ οι πληρωμές έχουν κολλήσει και από τις δύο πλευρές, οι ενέγγυες πιστώσεις που εκδίδονται 
από οποιαδήποτε τράπεζα για λογαριασμό του εισαγωγέα αντιμετωπίζουν τεχνικά εμπόδια ελλείψει
εγγράφων αποστολής, δήλωσαν οι έμποροι.

Το τσάι, ο χάλυβας, το ρύζι και τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι μερικά από τα εμπορεύματα που 
εξάγονται στη Ρωσία. Ο αμυντικός εξοπλισμός είναι ένας βασικός τομέας προϊόντων όσον αφορά 
τις εισαγωγές.

Δεδομένου ότι προς στιγμήν οι Ινδοί εξαγωγείς διαμαρτύρονται για τη μη λήψη πληρωμών, οι 
Ρώσοι εισαγωγείς ενδέχεται να μεταφέρουν τις παραγγελίες στην Ταϊλάνδη ή την Κίνα, εάν δεν 
τεθεί γρήγορα σε εφαρμογή ένας εναλλακτικός μηχανισμός.

Ρωσικές τράπεζες με παρουσία στην Ινδία είναι η VTB, η Sberbank και η Gazprombank.



Οι αξιωματούχοι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να συναντηθούν με τους ομολόγους
τους από την RBI για να δημιουργήσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα συμβάλει στη διατήρηση 
του διμερούς εμπορίου και των τραπεζικών εργασιών παρά τις παγκόσμιες κυρώσεις σε βάρος της 
Μόσχας, ανέφεραν οι Economic Times στις 30 Μαρτίου. Είναι επίσης πιθανό να συνεργαστούν για 
τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού πληρωμών για τη διευκόλυνση των ενεργειακών αγορών 
της Ινδίας από τη Ρωσία, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η προτεινόμενη συνάντηση των αξιωματούχων των δύο κεντρικών τραπεζών είναι πιθανό να 
πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, δήλωσε δήλωσε καλά ενημερωμένη πηγή.

Το δεύτερο δημοσίευμα είναι αυτό από το Ρωσικό μέσο ενημέρωσης «Inc» (inc.ru).

Economic Times: Η Ινδία και η Ρωσία δημιούργησαν ένα σύστημα συναλλαγών, ανάλογο του 
SWIFT για διευθετήσεις οικονομικών πληρωμών σε εθνικά νομίσματα.

Η Ρωσική τράπεζα VEB.RF και η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας ολοκλήρωσαν τις κοινές εργασίες 
τους, σχετικά με  τη δημιουργία του δικού τους συστήματος διεθνών μεταφορών χρηματικών 
ποσών και εγγράφων που αφορούν οικονομικούς διακανονισμούς μεταξύ χωρών, ανάλογου με το 
SWIFT. Αυτό αναφέρει η ινδική έκδοση της εφημερίδας Economic Times.

Το νέο σύστημα θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία σε μόλις μία εβδομάδα, επιτρέποντας «την 
ομαλή μεταφορά εγγράφων, χρηματικών εισροών ή εκροών για συναλλαγές σε ρουπίες και 
ρούβλια». Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει προσφέρει στη Ρωσία διάφορες παραλλαγές των 
πλατφορμών συναλλαγών και η τελική έκδοση θα εγκατασταθεί στην έδρα της Κεντρικής Τράπεζας
της Ινδίας και της VEB.RF.

Στις αρχές Απριλίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση εκπροσώπων της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρωσίας και της Ινδίας για να συζητηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και τα νομικά μέσα με τα 
οποία θα είναι δυνατόν να διασφαλιστούν οι διμερείς εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές.

Η Ινδία ενδιαφέρεται για τη συνέχιση του διμερούς εμπορίου, καθώς εξαρτάται από την προμήθεια 
πετρελαίου και όπλων από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει στο παρελθόν πιέσεις 
στη χώρα, προσπαθώντας να την αναγκάσουν να τερματίσει τις εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Στις 2 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αποσυνδέσει τις VTB, Rossiya Bank, Otkritie 
Bank, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank και VEB.RF από το διεθνές διατραπεζικό 
σύστημα SWIFT. Το SWIFT ξεκίνησε το 1973 και έχει πάνω από 11.000 μέλη σε 200 χώρες και 
εδάφη. Μέχρι προηγουμένως, ο αποκλεισμός των συμμετεχόντων ίσχυε για το Ιράν, τη Βόρεια 
Κορέα και το Αφγανιστάν.


