
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

SWIFT प्रणाली 
• अलीकडे, युके्रनवरील रशियाच्या युद्धाचा प्रशिकार करण्यासाठी, यूएस आशि युरोशियन कशििनने सोसायटी फॉर 

वलल् डवाईड इंटरबँक फायनान्शियल टेशलकमु्यशनकेिन (SWIFT) िेसेश ंग शसस्टििधून काही रशियन बँकांना 

वगळण्यासाठी संयुक्त शनवेदन  ारी केले. या कारवाईिागे रशियाला आंिरराष्ट्र ीय आशथ्क व्यवस्थेिासून आिखी 

एकटे िाडण्याचा हेिू आहे. आ च्या लेखाि आिि न्िफ्ट ही प्रिाली काय आहेि किा िद्धिीने काय्किे आशि 

याचा रशियावर िसेच भारिावर काय िररिाि होऊ िकिो या सव् बाबी ििासिार आहेि.  

 

• SWIFT शवश्वासाह् िेसेश ंग पॅ्लटफॉि् प्रदान करिे  े शवत्तीय संस्थांना  ागशिक आशथ्क व्यवहारांबद्दल िाशहिीची 

देवािघेवाि करण्यास सक्षि करिे  से की िनी टर ान्सफर. 

• SWIFT प्रत्यक्षाि िैसे िाठवि नसले िरी 200 हून अशधक देिांिधील 11,000 हून अशधक बँकांना सुरशक्षि आशथ्क 

संदेि सेवा प्रदान करून व्यवहारांची िाशहिी सत्याशिि करण्यासाठी िध्यस्थ म्हिून काि करिे. SWIFT िधून 

 ािाऱ्या आशथ्क संदेिाद्वारे बहुिेक  ागशिक व्यािार होिो. 

• रशियाशवरुद्धचा हा शनि्य सध्या िरी केवळ अंिि: अंिलाि आिला गेला असून, त्याि केवळ काही रशियन बँकांचा 

सिावेि करण्याि आला आहे. 

• िॅन-कंटर ी बंदीियंि त्याचा आिखी शवस्तार करण्याचा िया्य म्हि े अिेररका आशि त्याच्या शित्रराष्ट्र ांनी आिखी एक 

वाढीव िाऊल म्हिून वाचवून ठेवले आहे. 

SWIFT इतिहास 
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• त्याची स्थािना 1973 िधे्य झाली आशि िी बेशलल  यििधे्य आहे. 

• बेशलल  यि व्यशिररक्त कॅनडा, फ्रान्स,  ि्नी, इटली,  िान, नेदरलँडलस, िीडन, न्ित्झलंड, युनायटेड शकंगडि आशि 

युनायटेड से्टटलस: अकरा औद्योशगक देिांिील कें द्रीय बँकांद्वारे त्याचे शनरीक्षि केले  ािे. 

• भारिाच्या आशथ्क व्यवस्थेला SWIFT िधे्य प्रवेि आहे. 

• SWIFT च्या आधी, आंिरराष्ट्र ीय शनधी हस्तांिरिासाठी संदेि िुष्ट्ीकरिाचे एकिेव शवश्वसनीय साधन म्हि े Telex. 

• किी वेग, सुरशक्षििा शचंिा आशि शवनािूलल य संदेि िरूि यासारख्या अनेक सिस्ांिुळे िे बंद करण्याि आले. 

रतियावर काय पररणाम होईल? 

 

• रशिया त्याच्या प्रिुख नैसशग्क संसाधनांच्या व्यािारासाठी, शविेषि: त्याच्या िेल आशि वायू शनया्िीसाठी 

देयकांसाठी SWIFT पॅ्लटफॉि्वर खूि अवलंबून आहे. 

• हे रशियाच्या िध्यविी बँकेची िालित्ता गोठवेल,  े रशियाला त्याच्या िरकीय चलन साठ्याचा संदभ् देि 

"युद्ध छािीचा वािर (Using its war chest)" करण्यािासून रोखेल. 

• िुढे, रशियाच्या िध्यविी बँकेवरील शनबंध शनबंधांचा प्रभाव िया्शदि करण्यासाठी त्याच्या शवदेिी िुद्रा 

ठेवीिंधे्य बुडशवण्यािासून प्रशिबंशधि करिील. 

• केवळ काही रशियन बँकांना लक्ष्य करिे हे दोन्ही उशद्दषे्ट् िुढील वाढीचा िया्य खुला ठेवि असलल याचे शदसिे. 

• या शनबंधांचा रशियावर  ास्तीि  ास्त संभाव्य प्रभाव िडेल, िरंिु रशियन बँकांिी व्यवहार करिाऱ्या 

युरोशियन कंिन्ांवर त्यांच्या गॅस आयािीच्या देयकांचा िोठा िररिाि टाळिा येईल अिीही कलल िना आहे. 

• रशियन चलन बा ाराि एक आित्ती होिार आहे. 

• याआधी फक्त एकच देि SWIFT िधून िोडला गेला होिा - इराि. त्यािुळे त्याचा एक िृिीयांि िरकीय 

व्यािार िोटा झाला. 

रतियाने किी प्रतितिया तिली? 
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• रशियाने िया्यांवर काि केले आहे, ज्याि SPFS (शसस्टि फॉर टर ान्सफर ऑफ फायनान्शियल िेसे ेस) - 

रशियाच्या सेंटरल बँकेने शवकशसि केलेलल या SWIFT आशथ्क हस्तांिरि प्रिालीच्या सििुलल य आहे. 

• SWIFT ला संभाव्य आव्हान देिाऱ् या संभाव्य उिक्रिासाठी रशिया शचनी लोकांसोबि सहयोग करि 

असलल याची नोदं आहे. 

• चीनच्या क्रॉस-बॉड्र इंटर-बँक िेिेंटलस शसस्टि (CIPS) सह िे एकशत्रि करण्याची यो ना आहे. 

SWIFT चे इिर जागतिक पयााय कोणिे आहेि? 

 

• ररिल सारख्या आशथ्क िंत्रज्ञान कंिन्ा आहेि, ज्या इंटरले र प्रोटोकॉल (शक्रप्टोकरन्सीिागील सिान 

िंत्रज्ञान) वर आधाररि पॅ्लटफॉि् िया्य म्हिून ऑफर करि आहेि. 

• शक्रप्टोकरन्सी ही सीिा रेशिटन्ससाठी आिखी एक िाग् आहे. रशिया देखील 'शडश टल' रूबलवर काि करि 

आहे,  ो अद्याि लॉन्च झालेला नाही. 

तनरं्बधाांचा भारिावर कसा पररणाम होईल? 

 

• 1991 िधे्य सोन्व्हएि युशनयनच्या ििनानंिर, संरक्षि आशि इिर आयाि चालू ठेविा येईल याची खात्री 

करण्यासाठी भारिाने रशियािी रुिया-रूबल व्यािार व्यवस्था केली होिी. 
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• 2018 िधे्य, एक िथदिी प्रकलल ि राबशवण्याि आला  ेथे भारिीय आयािदारांनी शहऱ्यांच्या आयािीसाठी 

रूबलिधे्य िैसे शदले. 

• ही देयके रशियाच्या Sberbank च्या भारिीय िाखेला देण्याि आली. SBI आशि कॅनरा बँकेचा संयुक्त 

उिक्रि (द किशि्यल इंडो बँक) आहे,  ो िेथील भारिीयांना िदि करू िकेल. 
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