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Situace na finančních trzích v Rusku se v posledních dnech výrazně
zdramatizovala. Kombinace rychlého poklesu cen ropy na světových trzích,
ekonomických sankcí EU a USA proti Rusku a narůstajících obtíží ruské
ekonomiky si vybírá svou daň. Finanční trhy často reagují spontánně, ačkoli se
rizika kumulují již řadu měsíců. Tentokrát akutní fází krize paradoxně zažehla
ruská centrální banka, když překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 650
bazických bodů na 17 procent ve snaze zastavit pokles kurzu rublu a dostat pod
kontrolu inflaci. Finanční trhy si ovšem její rozhodnutá vysvětlily tak, že situace je
velmi vážná.

Drama na finančních trzích

Rubl letos ztratil nejvíce
ze všech měn, podle opcí
může dále klesat

Kurz rublu oslabil nad hranici 70 RUB/USD. Po intervenci ministerstva financí na
devizovém trhu se mírně zotavil na 65 RUB/USD. Od začátku roku se kurz rublu
prakticky zdvojnásobil a ruská měna letos ztratila nejvíce ze všech měn (na
druhé příčce je Argentina, která letos prošla dalším státním bankrotem). A propad
se může ještě prohloubit. Podle cen opcí na kurz rublu vůči dolaru, resp. jejich
kombinace risk reversal, je ruská měna nejvíce náchylná na oslabení ze všech
světových měn.
Drama se odvíjí i na dalších trzích. Výnos 10letého státního dluhopisu stoupl na
15 procent, na začátku roku se pohyboval na úrovni 7,9 procenta. Částečně k
tomu přispěla centrální banka zvyšováním úrokových sazeb při obraně rublu, z
větší části má ale růst výnosů na svědomí stoupající kreditní riziko. CDS na ruské
státní dluhopisy se na začátku roku prodával za 166 bazických bodů, dnes ale již
dosahuje 601 bodů. Krvácí také akciový trh. Index MICEX od začátku roku ztratil
5,3 procenta, a to i přes fakt, že optikou standardních měřítek jsou ceny akcií
ruských firem abnormálně nízké.

Co může následovat?

Na začátku roku
dosahoval objem rezerv
510,5 mld. USD,
intervencemi se snížil na
416,2 mld. USD

Centrální banka má několik možností, jak se pokusit zmírnit situaci. Může
například dále zvýšit úrokové sazby. V květnu 2008, kdy vrcholila předchozí
ruská finanční krize, posunula centrální banka svou úrokovou sazbu až na 150
procent. Obětí takové politiky je ovšem domácí poptávka a výrazné zvýšení rizika
firemních bankrotů při neschopnosti splácet příliš vysoké úroky.
Další možností je pokračování v devizových intervencích. Touto cestou
postupovala ruská centrální banka do listopadu. Limitem tohoto postupu jsou
omezené devizové rezervy. Na začátku roku dosahoval objem rezerv 510,5
miliardy dolarů, intervencemi se jejich množství snížilo na současných 416,2
miliardy dolarů. Poté, co na obranu rublu utratila pětinu rezerv, oznámila centrální
banka 5. listopadu, že dále již nebude v intervencích pokračovat. Nicméně již 1.
Prosince musela opět zasáhnout na devizovém trhu, když rubl s sebou stáhly
rychle klesající ceny ropy. Současný objem rezerv je dostatečně vysoký, aby
mohla být centrální banka v pokušení ještě chvíli zkoušet tuto cestu. Při silném
tlaku trhu by ovšem mohl rychle klesat.
Další z diskutovaných možností je prodej části zlatých rezerv. Ruská centrální
banka má nyní k dispozici 1 169,5 tuny zlata. Při současné ceně zlata (1 196,7
USD za trojskou unci) je hodnota ruského zlata 45 miliard dolarů.
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Zavedení kapitálových
kontrol by vedlo ke
snížení ratingu a vyřazení
z MSCI EM

Jinou možností je zavedení kapitálových kontrol, resp. devizových transakcí.
Vedlejším efektem by ovšem bylo snížení ratingu Ruska doprovázené růstem
kreditní prémie a výnosů dluhopisů a vyřazení ruského akciového trhu ze skupiny
MSCI Emerging Markets, což by mělo za následek výprodej ruských akciových
titulů fondy investujícími podle klasifikace MSCI i aktivními investory.
Na rozdíl od roku 1998 je nyní velmi nepravděpodobné, aby Rusku pomohl
kreditní linkou Mezinárodní měnový fond. Alespoň pokud se nezmění kurz ruské
politiky ve vztahu k Ukrajině. Bylo by zvláštní, kdyby USA a EU pokračovaly v
sankcích proti Rusku a zároveň MMF Rusku půjčoval.

Ruská ekonomika

V roce 2015 se Rusko
ocitne v recesi, prognózy
budou ještě klesat

Prudké výkyvy na finančních trzích reagují na zhoršující se situaci v ruské
ekonomice. Ruská ekonomika ztrácela dech ještě před eskalací situace na
Ukrajině. Loni na přelomu července a srpna se v průměru odhadovalo, že v roce
2014 ruská ekonomika poroste o 3 procenta. V dalších měsících se ale kondice
ekonomiky pozvolna zhoršovala a odhady klesaly. Po anexi Krymu a první vlně
sankcí prognóza prudce klesla na 1 procento. Nyní finanční trhy v průměru
odhadují, že letos HDP Ruska stoupne o 0,5 procent, pro příští rok se prozatím
očekává pokles o 0,2 procenta. Nicméně po zohlednění pádu cen ropy v
posledních týdnech a prudkému oslabení rublu může být pokles HDP podstatně
hlubší.
Ve 3. čtvrtletí se HDP ještě zvýšil o 0,8 procenta v meziročním srovnání, ovšem
jen díky výraznému poklesu dovozu. Investice však klesly o 2,1 procenta. V
okamžiku, kdy se přidá pokles spotřeby kvůli akceleraci inflace, bude klesat také
celkový hrubý domácí produkt. Na akceleraci vývozu Rusko příliš spoléhat
nemůže. Více než 70 procent ruského vývozu totiž tvoří nerostné suroviny. Ropy,
zemního plynu či uhlí je nyní na trzích spíše přebytek, jak ukazuje výrazný pokles
cen v poslední době. V posledních třech měsících vývoz z Ruska poměrně rychle
klesá.
Negativní výhled do dalších měsíců potvrzuje také pokles kompozitního indexu
nákupních manažerů na 47,6 bodu (50 bodů je hranice mezi růstem a recesí).
Situaci zhoršuje vysoká a stále zrychlující inflace. V lednu dosahovala inflace ve
spotřebitelských cenách 6,1 procenta, v listopadu již činila 9,1 procenta. Po pádu
rublu v posledních dnech se s pravděpodobností hraničící s jistotou se velmi brzo
přehoupne do dvouciferného čísla.

Sankce

Významnou sankcí s
ohledem na současnou
situaci je omezení
přístupu ke kapitálovým
trhům pro některé ruské
banky

V reakci na vliv Ruska v ukrajinské krizi zavedly v několika vlnách EU a USA
ekonomické sankce proti Rusku. Jednou ze sankcí je zákaz prodeje, dodávek,
převodu nebo vývozu zboží a technologií dvojího užití zahrnutých v nařízení (EU)
č. 428/2009. Jde například o chemické nebo biologické výrobky, jaderné
materiály a technologie, optické a laserové technologie, letecká technika a
pohonné systémy, materiály používané v letecké elektrotechnice, navigační
elektronice, námořní technice a některé druhy softwaru.
Další sankcí je zákaz poskytovat služby nezbytné pro průzkum a těžbu ropy v
hlubinných vodách, pro arktický průzkum a těžbu ropy nebo pro projekty
zaměřené na ropu z břidlic.
Významnou sankcí s ohledem na aktuální finanční krizi v Rusku je další sankce,
kterou je omezení přístupu ke kapitálovým trhům pro některé ruské finanční
instituce.
Sankcí jiného charakteru je výrazný odliv kapitálu z Ruska. V obavách z dalšího
vývoje politické a ekonomické situace odtekl z Ruska v posledních 12 měsících
kapitál v objemu 102 miliard dolarů.
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Vazby Ruska na zbytek světa

Na ruské ekonomice jsou
nejvíce závislé Bělorusko,
Ukrajina a Pobaltí

Kdo na zhoršení situace v ruské ekonomice doplatí nejvíce? Největší podíl na
dovozu do Ruska mají Čína (15 procent) a Německo (14 procent). Nicméně pro
tyto dvě země představuje Rusko relativně malého obchodního partnera: vývoz
do Ruska se podílí na celkovém exportu 3,5 procenta v případě Německa, resp.
2,3 procenty v případě Číny. O poznání závislejší na Rusku jsou jeho sousedé.
Stagnace či recese ruské ekonomiky se nejcitelněji dotkne Běloruska (podíl
vývozu do Ruska na celkovém vývozu: 33 procent), Ukrajiny (24 procent),
Arménie (19 procent), Estonsko, Litvy (obě země 16 procent), Lotyšska (11
procent), Finska a Kazachstánu (obě země 9 procent).

ČR a Rusko

Vývoz do Ruska se letos
podílí 3,2 procenty na
celkovém českém vývozu

Význam Ruska pro zahraniční obchod ČR se postupně zvyšoval. V posledních
10 letech rostl vývoz do Ruska ročně průměrným tempem 24 procenta. Podíl
vývozu do Ruska na celkovém vývozu z ČR stoupl ze 1,3 procenta v roce 2000
na 3,7 procenta v roce 2013, letos klesl na 3,2 procenta. Podíl dovozu z Ruska
na celkovém dovozu do ČR se výrazněji nemění a kolísá mezi 5-7 procent. Růst
vývozu do Ruska pomohl snížit schodek v obchodu s touto zemí z 65 miliard
korun v roce 2000 na 39 miliard loni.
Struktuře vývozu z ČR do Ruska dominují stroje a dopravní prostředky (podíl
66,6 procenta; jde zejména o silniční vozidla, zařízení k ohřevu a chlazení,
kompresory, ventilátory, kohouty, ventily, armatury pro potrubí a kotle),
průmyslové spotřební zboží (12 procent; dětské kočárky, hračky, hry a sportovní
potřeby, předměty z plastických hmot) a tržní výrobky tříděné podle materiálu
(9,6 procenta; výrobky ze základních kovů, konstrukce ze železa, oceli, hliníku,
sklo a skleněné zboží).
Česká republika je na žebříčku dovozců do Ruska na 16. místě s podílem 1,8
procenta.
Česká republika je na Rusku do značné míry závislá na dovozu energetických
surovin. Z Ruska dovážíme 41 procent veškeré ropy. V případě plynu je závislost
ještě vyšší, podíl Ruska na dovozu této suroviny do ČR dosahuje 74 procent.
Kvůli sankcím, které EU uvalila na Rusko, a zhoršující se ekonomické situaci a
Rusku se v říjnu vývoz z ČR do Ruska meziročně propadl o 18,5 procenta.
Vzhledem k velikosti obchodních vazeb mezi ČR a Ruskem a importní náročností
české exportní produkce lze odhadnout, že 20procentní pokles vývozu do Ruska
sníží český HDP o 0,15 procenta. Propad vývozu do Ruska o polovinu by ubral z
českého HDP 0,38 procenta.
Do úvahy je potřeba vzít také nepřímý dopad skrze vliv na ostatní země. V
případě celé EU-28 se vývoz do Ruska podílí na celkovém unijním vývozu 6,9
procenty a Rusko je 4. nejvýznamnější obchodní partner unie (po USA,
Švýcarsku a Číně). Za prvních deset měsíců letošního roku vývozu z EU do
Ruska klesl o 12 procent, v samotném říjnu export z EU do Ruska klesl o 14,5
procenta. Při poklesu vývozu ze zemí EU do Ruska se snižuje také poptávka po
subdodávkách, které směřují z České republiky do firem v ostatních zemích EU.

Pokles ruského dovozu o
20 procent sníží růst
českého HDP o 0,2
procentního bodu

Vezmeme-li do úvahy přímý i nepřímý vliv vývoje v Rusku na českou ekonomiku
lze odhadnout, že 20procentní pokles ruského dovozu sníží růst českého HDP o
0,2 procenta, 50procentní pokles zhruba o 0,5 procenta.
Pokud by ruská krize vedla ke zvýšení averze k riziku také na dalších trzích,
mohly by být dopady na globální ekonomiku, Evropskou unii a ČR podstatně
citelnější.
Protiváhou jsou naštěstí nízké ceny ropy, které se pozitivně promítnou v
ekonomice eurozóny i českém hospodářství.
Opomenout nelze potenciální dopady na finanční sektor. Expozice českého
bankovního sektoru na ruský trh je poměrně nízká, výjimkou jsou pouze některé,
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spíše menší instituce, které by neměly ohrozit stabilitu finančního sektoru jako
celku.
Důležitější je celoevropský aspekt. Expozice evropských bank v Rusku je zhruba
se pohybuje v rozmezí 100-200 miliard eur. Z mateřských bank českých
finančních ústavů jsou v Rusku aktivní zejména Raiffeisen Bank, Société
Générale, UniCredit Bank, Commerzbank a ING.
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