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Raiffeisen Bank ZAO (RBRU) 

Raiffeisenbank ZAO, Ruská federace – „RBRU“: 

 Pořadí RBRU v rámci ruských bank (k 1.1.2015): 

o z hlediska aktiv…..... 13. místo. 

o z hlediska kapitálu….12. místo. 

 Rating RBRU (k 1.1.2015) 

o Moody´s ………. Ba2 

o FitchRatings ….. BBB- 

 Základní ukazatele činnosti RBRU k 30.6.2016: 

o aktiva ……………..   787 mld. RUB 

o základní kapitál ….. 105 mld. RUB    

 RBRU stojí na 1. místě v ziskovosti v rámci skupiny RBI (15 dceřiných bank). 
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 Po roce poklesu v 2015 rok stabilizace v roce 2016: 

o Pokles HDP v 2015: -2.8% až -3,5% (Stat. úřad RF; Thomson-Reuters). 

o Za 2016 pokles HDP pouze o - 0,2% až -0,5%. 

o Stabilizovaný kurs rublu (60 – 65 RUB za 1 EUR) od listopadu 2015 s trvalou 

tendencí posilovat. 

o Národní banka drží kurs denními nákupy (stabilní kursová politika). 

o Státní rozpočet postaven na ceně ropy USD 40 / 1 bbl, cokoliv nad to jde do 

státního rezervního fondu. 

 Výhled na 2017: 

o Predikce ceny ropy okolo USD 58 / 1bbl (Raiffeisen Research). 

o Růst HDP: + 1,0 %. 

o Inflace (CPI index) zůstane mezi 4 - 5 %. 

o Key Interest Rate (zákl. úrok. sazba) 9 – 10 % p.a. (Raiffeisen Research). 

 

Současný stav ekonomiky RF 
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Sankce – projevy a důsledky 
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 Důsledky sankcí USA a EU pro ruskou ekonomiku: 

o Snížení rozpočtovaných výdajů, úbytek „dlouhých peněz“ v ekonomice, ztížený přístup k 

devizám. Ale vše potřebné si RF stejně vždy doveze. 

o „Embargo“ / „proti-sankce“ / opatření na podporu domácího průmyslu. 

o Program náhrady dovozu – vznik místních „montoven“; např. až 70% výrobků v automob. 

průmyslu je nyní místního původu. 

o Zpožďování plateb a restrukturalizace dříve poskytnutých úvěrů. 

o Výrazné snížení přímých dovozů ze zemí EU vč. ČR. 

o Momentální snížení poptávky po exportním financování.  

o Oživení domácího zemědělství, potrav. a lehkého průmyslu. 

o Příklon k novým ekonomickým partnerům – Čína a Indie (20% všech dovozů do Ruska 

nyní přichází z Číny). 

o V oblasti FDI (přímé zahr. investice do Ruska) však sále vedou země EU (150 mld dolarů z 

EU v r. 2016 vůči max. 30 mld dolarů z Číny). 

 

 



Sankce – kdy asi skončí ? 

o Průzkum názorů západních analytiků (Bloomberg, prosinec 2016): 55% 

respondentů předpovídal, že USA změkčí sankce do 12 měsíců a 40% očekává, 

že totéž udělá i EU. 

 

o JENŽE: průzkum názorů mezi manažery ruských bank a korporací (RBRU, 

leden 2017):  95% respondentů nevěřilo, že by sankce skončily ještě během 

roku 2017. Očekávají ale, že se zmírní rétorika Západu vůči Rusku. 

 

o Skupina G7 (bude jí předsedat Itálie) zlepší vztahy s Ruskem: z „G7“ bude 

možná opět „G8“? 
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Sankce v současné praxi zahr. 

obchodu 

o V bankovním sektoru Ruska se týká 6 velkých bank vlastněných státem 

(Sberbank, Vneshtorgbank, Gazprombank, Vněšekonombank, Bank of Moscow 

a Rosselchozbank). 

o Nelze poskytovat úvěry nad 30 dnů splatnosti, výjimka ale existuje u exportních 

úvěrů, financujících zboží pocházející ze členské země EU. 

o Nutnost zkoumat všechny bankovní i nebankovní subjekty, které se na transakci 

podílí ! 

o Pozor na sankcionované zboží, či zboží dvojího užití ! 

o Možno využít sankcionovanou banku pro vypořádání obchodu s ruským 

odběratelem – ten však nesmí být pod sankcí a obsahovat US nexus !  

o Každá transakce v RB podléhá individuálnímu schválení oddělením 

Compliance.  
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RBCZ a Rusko 

 Možné způsoby řešení: 

o zakládání společných podniků a dceřiných společností v RF a prodej jejich 

produkce konečným uživatelům v rublech (příklad Kovosvit MAS, TOSHULIN, 

TOS Varnsdorf…). 

o financování projektů se zapojením ruských bank jako dlužníků. 

o financování na přímé riziko ruských korporátních klientů je možné jen v omezené 

míře (příjmy ve valutě, velké společnosti kotované na mezin. burzách). 

 RBCZ má s ruským trhem pozitivní zkušenosti (např. financování elektrárny 

"Kurganskaya" či dodávek českého strojírenství pro ruské dovozce). 

 Výhody RF jako exportního trhu: 

o tradice vztahů a propojení ekonomik z minulosti. 

o jazyková a kulturní blízkost, schopnost se dorozumět i si porozumět. 

o státní podpora vývozu prostřednictvím EGAP. 
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Co může RBCZ nabídnout 

českým exportérům 

 Strukturované exportní financování 

o Exportní odběratelský úvěr s pojištěním EGAP typ „D“ 

o Dle podmínek Konsensu OECD 

o Přímé odběratelské úvěry vs. „Bank-to-Bank“ struktura 

o Předmětem úvěru – kontrakt na dodávky zboží nebo služeb 

o Středně až dlouhodobé financování max. 85% hodnoty kontraktu, zbylých 15% 

platba předem 

o Možnost profinancování místních dodávek ve výši 15%, resp. max. do 30% z 

Export Contract value (=hodnota kontraktu snížená o hodnotu místních dodávek) 

o Odkup pohledávek z vývozu s pojištěním EGAP typ „Bf“(do 2 let splácení až 

100%) 

o Odkup pohledávek z vývozu s pojištěním EGAP typ „Cf“ (nad 2 roky 

splácení max. 85%, podobně jako v případě odběratelského úvěru) 

o Financování investic s pojištěním EGAP typ „If“ 

o V případě pojištění EGAP požadavek na min. 50% podíl českého původu 
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Co může RBCZ nabídnout 

českým exportérům 

 

 Dokumentární akreditivy 

 

o Potvrzujeme akreditivy vystavené vybranými ruskými bankami 

o Nabízíme financování akreditivů s odloženou splatností (diskont) 

o Poskytujeme možnost post-financování v rámci akreditivu (nelze realizovat v 

případě sankcionovaných bank) 

o Ruské banky jsou zvyklé na financování v rámci akreditivu a samy tyto služby 

též poptávají   

o Výhody pro české dodavatele – (i) možnost získání obchodu právě díky nabídce 

financování, (ii) přenesení rizika na banku, (iii) zrychlení firemního cash flow. 

o V případě diskontování akreditivu je třeba zahrnout náklady financování již do 

kontraktu, resp. navýšit cenu kontraktu a výši akreditivu 
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Co může RBCZ nabídnout 

českým exportérům 

 

 Bankovní záruky 

 

o V Rusku jsou využívány všechny standardní typy záruk (běžně se setkáváme s 

bid bonds, advance payment bonds, performance a warranty bonds).  

o Často využívají záruky zejména firmy větší a zvyklé na západní standardy, v 

ostatních případech jsou požadavky na záruky omezenější. 

o Ve státních tendrech a veřejném sektoru jsou požadovány záruky vystavené 

místní bankou (na bázi protizáruky) – RBCZ může pro tyto účely využít svoji 

sesterskou Raiffeisenbank v Rusku.  

o Možnost vystavení bankovní záruky v ruštině a podle ruského práva s pomocí 

RBRU. 
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Co může RBRU v Rusku 

nabídnout českým exportérům 

 

o Vystavování dokumentárních akreditivů a bankovních záruk za ruské importéry 

v/p českých exportérů. 

o Poskytnutí provozního financování ruským partnerům českých exportérů.  

o Profinancování akontace, příp. dalších nákladů spojených s realizací kontraktu 

financovaného exportním odběratelským úvěrem poskytnutým RBCZ.    

Výše uvedené platí převážně pro existující klienty RBRU nebo po                

individuálním posouzení 

o Vystavení bankovních záruk v/p ruských beneficientů dle ruských standardů. 

o Posouzení bonity importéra/dlužníka u transakcí financovaných RBCZ. 

o  Zjednodušená komunikace mezi RBCZ a RBRU. 
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Budoucí příležitosti 

Z pohledu RBCZ vidíme budoucí příležitosti pro české exportéry  v těchto 

oborech: 

 

 strojírenství 

 farmaceutický průmysl 

 potravinářský průmysl 

 dopravní technika 

 investiční celky (chemický průmysl, strojírenský průmysl, energetika, ropný 

průmysl, důlní průmysl) 

 nejraději struktura „bank-to-bank“ nebo jako dlužník silná korporace s  

přímým  přístupem k devizám 
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Děkuji za pozornost ! 
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