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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Τα συναλλαγματικά αποθέματα συνεχίζουν να αυξάνονται μέχρι τον Ιούλιο του 
2008, λόγω κυρίως των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών. Στις 31.12. 2008, 
ανέρχονταν σε $427δις, ενώ την 31.12.2009 τα 335,829 δις$. Το υψηλό επίπεδο των 
συναλλαγματικών αποθεματικών ενίσχυσαν την προσπάθεια για στήριξη του 
νομίσματος κατά την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση.   
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το 1998 απετέλεσε τη γέννηση του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας, το οποίο 
παραμένει ακόμη νέο. Στα πρώτα του βήματα, εμφανίζονται οι πρώτες εμπορικές 
τράπεζες, ως θυγατρικές της GOSBANK, η οποία αποτελούσε την πρώτη εμπορική 
τράπεζα της ΕΣΣΔ. Η ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τον τραπεζικό τομέα και την 
ασφάλεια των καταθέσεων και επέβαλε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε 5 εκ. 
ευρώ, δεν είναι πλέον επαρκής και απαιτείται νέα τραπεζική νομοθεσία για τη ρύθμιση 
των εξής θεμάτων: 

 αύξηση του απαιτούμενου κεφαλαίου ίδρυσης εμπορικών τραπεζών για έκδοση 
περιορισμένης άδειας λειτουργίας,  

 απελευθέρωση του καθεστώτος εγκατάστασης νέων τραπεζών, 
 εναρμόνιση των τραπεζικών προτύπων με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα 

ΙΑS και IFRS 
 ρύθμιση ζητημάτων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών,  
 δημιουργία δευτερογενούς αγοράς κρατικών ομολόγων, ώστε η επαρκής 

ρευστότητα και η μεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη μιας υγιούς πρωτογενούς αγοράς, ρύθμιση της αγοράς leasing. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 
Η λειτουργία του ρωσικού τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί: 

 οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 37,5% 
 οι τραπεζικές πιστώσεις διπλασιάζονται ετησίως 
 οι ανενεργές πιστώσεις περιορίστηκαν 
 τα επιτόκια παρουσιάζουν πτωτική τάση, λόγω  των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

του  πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
εγχωρίων προϊόντων. 

 
O TΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

Ο ρωσικός τραπεζικός τομέας γνώρισε 3 φάσεις ανάπτυξης. Μέχρι το 1995, 
ήταν πολύ επικερδής και αναπτύχθηκε σημαντικά σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης. 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης (μετά το 1995), ο αριθμός των εμπορικών 
τραπεζών μειώθηκε από 2.600 σε λιγότερο από 1.600. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μεταξύ 
των 20 κυριότερων τραπεζών στις αρχές του 1998, μόνο 3 από αυτές επέζησαν υπό την 
παλαιά τους μορφή. 

Το 2004 αποτελεί το έτος έναρξης της τρίτης φάσης ανάπτυξης του τομέα, με 
την θέση σε εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια των καταθέσεων. Το 
σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα υπερ-δεκαπενταπλασιάστηκε σε σχέση 
με το 1997 και, το 2005, έφτασε το 45% του ΑΕΠ. Επίσης, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν 
κατά 31% και οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 37,5%, σε πραγματικές τιμές. 



Εντούτοις, το 2006, η Κρατική Δούμα τροποποίησε τον τραπεζικό νόμο καθορίζοντας 
ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2007, το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο των τραπεζών θα 
έπρεπε να ανέρχεται σε €5 εκ. 

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών, που αποτελούν τα πρώτα έσοδα των 
τραπεζών, αυξήθηκαν κατά 7,5% το 2006. Σε αυτό συνετέλεσε η αύξηση των 
πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού. Η διάρκεια των καταθέσεων σημειώνει 
επίσης θετική μεταβολή, αφού οι καταθέσεις διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους 
αυξήθηκαν κατά 70%, το 2004, και κατά 50% του 2005. 

Αναφορικά με το ενεργητικό των τραπεζών, παρατηρείται θετική εξέλιξη στον 
τομέα του retail banking, δεδομένου ότι ο όγκος των πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα 
διπλασιάζεται ετησίως από το 2001 και μετά. Για να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση, οι 
τράπεζες επεκτείνουν το δίκτυό τους στην περιφέρεια. 

Παρά τις ανωτέρω προόδους, ο τραπεζικός τομέας παραμένει ακόμη αρκετά 
διασκορπισμένος, δεδομένου ότι στη χώρα λειτουργούν σήμερα 1.200 τράπεζες (600 εκ 
των οποίων σε σταθερή βάση), ενώ τα ίδια κεφάλαια ισοδυναμούν μόνο με το 6% του 
ΑΕΠ. 
Νέο Νομοθετικό πλαίσιο 

Ο νέος τραπεζικός νόμος υποδηλώνει τη θέληση των αρχών για εναρμόνιση με 
τη διεθνή νομοθεσία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, εμπνεόμενη από τα δυτικά 
μοντέλα, βεβαιώνει την σύνδεσή της με την διαφάνεια. Ο νέος τραπεζικός νόμος που 
ψηφίσθηκε το 2003, καθιερώνει την ασφάλεια των καταθέσεων και προβλέπει μέτρα για 
την αύξηση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας 
και τη βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου. Για να υπαχθούν σε αυτό το νέο 
σύστημα, οι τράπεζες υπέβαλαν στην Κεντρική Τράπεζα αξιολόγησή τους με ειδικά 
οικονομικά ratios και ποιοτικά κριτήρια. Η διαδικασία εισόδου στο σύστημα αυτό έλαβε 
τέλος το 2006. 913 Τράπεζες έγιναν αποδεκτές, ενώ 191 απερρίφθησαν. Η διαδικασία 
αυτή επέτρεψε στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας να μυήσει τις εμπορικές Τράπεζες στη 
διαφάνεια και τη σωστή διαχείριση των κινδύνων. 

Το 2004, υιοθετήθηκε νέα διάταξη, μετά από οδηγία του Συμβουλίου της 
Βασιλείας, για τα τραπεζικά ratios. Παράλληλα, υιοθετήθηκε διάταξη τροποποίησης του 
νόμου που καθόρισε το ελάχιστο κεφάλαιο κάθε τράπεζας σε €5 εκ. 
Η Διάρθρωση του τομέα – Δύο μεγάλες ρωσικές τράπεζες     
Sberbank (Τράπεζα Αποταμιεύσεων) 

Η κρατική αυτή τράπεζα αντιπροσωπεύει πάνω από το ¼ του ενεργητικού του 
τραπεζικού τομέα και κατέχει σήμερα περίπου το 30% της τραπεζικής αγοράς. Η 
Sberbank κατέχει επίσης το 45% των πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα. Η πρώτη θέση 
της τράπεζας μπορεί να διατηρηθεί για ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα, λόγω του 
εκτεταμένου δικτύου της στην περιφέρεια.  
Vneshtorgbank (Τράπεζα Διεθνούς Εμπορίου) 

Αποτελεί την δεύτερη τράπεζα της χώρας, από πλευράς ενεργητικού και 
κερδών, και η στρατηγική της τα τελευταία χρόνια ήταν η εστίαση σε μεγάλες ρωσικές 
βιομηχανικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η τράπεζα αυτή εξυπηρετεί τις 140 από τις 
200 μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες. Μετά το 2004,  η Vneshtorgbank αύξησε το μερίδιό 
της στην αγορά του retail banking με την εξαγορά  της Guta Bank, η οποία 
μετονομάσθηκε VTB 24. Ανέπτυξε επίσης στρατηγική για τις ΜΜΕ, εξαγοράζοντας την 
τράπεζα Promstroybank. 

Γενικότερα, οι μεγαλύτερες ρωσικές ιδιωτικές τράπεζες βελτίωσαν τους 
ισολογισμούς τους τα τελευταία χρόνια. Πρόοδος σημειώθηκε επίσης στον τομέα της 



διαφάνειας του τραπεζικού τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα της σύνθεσης του κεφαλαίου 
και της δημοσίευσης των πληροφοριών σχετικά με το βαθμό ελέγχου του κεφαλαίου και 
των κυριότερων μετόχων. 

Αρχικά, το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζών δημιουργήθηκε από τούς μεγάλους 
βιομηχανικούς και χρηματοπιστωτικούς ομίλους, για να τις χρησιμοποιήσουν προς 
εξυπηρέτηση των  συμφερόντων τους. Πολλές όμως ρωσικές τράπεζες επεκτείνουν 
σήμερα τις δραστηριότητές τους στο retail banking και αναπτύσσουν το δίκτυό τους 
στην περιφέρεια. 
ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Οι ξένες τράπεζες εκτιμάται ότι το 2006 αύξησαν το μερίδιο που κατείχαν στη 
ρωσική αγορά κατά 5%- 6%, φθάνοντας έτσι το 18%. Το ενδιαφέρον των ξένων 
τραπεζών παραμένει έντονο, όπως φαίνεται και από τις πρόσφατες κινήσεις εξαγορών. 
Ο όγκος των επενδύσεων των ξένων τραπεζών σχεδόν διπλασιάσθηκε το 2005, με την 
εξαγορά κεφαλαίων ρωσικών τραπεζών, ενώ το 2006 ήταν έτος μεγάλων εξαγορών. 
Όπως προαναφέρθηκε οι ελληνικές τράπεζες ΑLPHA BANK, ΜΑRFIN-LAIKI, 
PIRAEUS και EUROBANK έχουν Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Η ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ ξεκίνησε το 2008 τις εργασίες της με ένα Γραφείο Αντιπροσωπείας και δύο 
Καταστήματα, με επικέντρωση στον τομέα corporate banking. Τον Ιούλιο του 2008 
προχώρησε σε εξαγορά του 80% των μετοχών της ρωσικής τράπεζας UNIASTRUM.  

Μετά από μία περίοδο υψηλού ρίσκου, όσον αφορά στην εξαγορά κάποιας 
ρωσικής τράπεζας και δημιουργίας θυγατρικής, οι ξένες τράπεζες τροποποίησαν 
πρόσφατα τη στρατηγική τους και οι πρωτοβουλίες για εξαγορά και συμμετοχή στο 
κεφάλαιο αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Οι ξένες τράπεζες ευνοούνται 
κυρίως από την θετική εικόνα της μητρικής εταιρείας και τις εγγυήσεις της. Το 2006, 10 
ξένες τράπεζες κατατάσσονταν μεταξύ των 50 μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. 
Πιστεύεται όμως μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση θα ξεκαθαρίσει περαιτέρω το 
τοπίο στον τραπεζικό τομέα και μόνο υγιείς τράπεζες με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια 
θα παραμείνουν στην αγορά. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ‘Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Επωνυμία Αγοραστής Ημερομηνία Αξία (εκ. $) % εξαγοράς 
Absolut Bank 
Orgresbank 
Rosbank 
Investsberbank 
IMB 
Rosbank 
Impex Bank 
Monchbank 
Delta credit 
KMB Bank 
Delta bank 

KBC 
NORDEA 
Soc Gen 
OTP 
Unicredit 
Soc Gen 
Reiffeisen 
Dn B NOR 
Soc Gen 
Banca Intesa 
GE Cons Finance 

04/07 
11/06 
09/06 
09/06 
07/06 
06/06 
02/06 
10/05 
08/05 
04/05 
08/04 

957 
314 
1.700 
634 
477 
317 
550 
21 
100 
90 
100 

92,5 
75,0 
30,0 
20,0 
96,0 
10,0 
100,0 
97,0 
100,0 
75,0 
100,0 

 


