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Аналіз рівня довіри та кредитного ризику в російських банках
Мета статті – проаналізувати рівень довіри та кредитних ризиків у російських банках після введення санкцій
2014 року з точки зору теорії економічної поведінки. Банківську систему Росії описано з використанням
аналітичних методів згідно з даними опитування співробітників Фінансового університету та Банку Росії.
Опрацьовано 106 відповідей професорів і вчених Фінансового університету, класифікованих за рівнем
впливу: 7 – дуже високий, 6 – високий, 5 – дещо вищий, 4 – середній, 3 – дещо нижчий, 2 – низький та 1 –
дуже низький. Статистичні дані про відстань до дефолту та ймовірність дефолту взято з сайту компанії
Thomson Reuters. Результати вказують на те, що проблема управління кредитними ризиками в російській
банківській системі не надто серйозна. Доведено, що рівень довіри є вирішенням проблеми низького
потенціалу інституційних інвесторів (пайових інвестиційних фондів, пенсійних установ, страхових
компаній), пов’язаної з відсутністю грошей, що надходять у фінансову систему. Основний висновок полягає
в тому, що в Росії немає відповідних стимулів для потенційних одержувачів інвестицій стосовно залучення
інвестиційних ресурсів на внутрішній фондовий ринок, а кількість банків постійно зменшується. Результати
показали, що рівень кредитного ризику російських банків є вищим, ніж рік тому.
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Анализ уровня доверия и кредитного риска в российских банках
Цель статьи – проанализировать уровень доверия и кредитных рисков в российских банках с введением
санкций 2014 года с точки зрения теории экономического поведения. Банковская система России описана с
использованием аналитических данных согласно данным исследования опроса сотрудников Финансового
университета и Банка России. Обработано 106 ответов профессоров и ученых Финансового университета,
классифицированных по уровню влияния: 7 – очень высокий, 6 – высокий, 5 – несколько выше, 4 – средний,
3 – несколько ниже, 2 – низкий и 1 – очень низкий. Статистические данные о расстоянии до дефолта и
вероятности дефолта взяты с сайта компании Thomson Reuters. Результаты указывают на то, что проблема
управления кредитными рисками в российской банковской системе не слишком серьезна. Доказано, что
уровень доверия является решением проблемы низкого потенциала институциональных инвесторов (паевых
инвестиционных фондов, пенсионных учреждений, страховых компаний), связанной с отсутствием денег,
поступающих в финансовую систему. Основной вывод состоит в том, что в России нет соответствующих
стимулов для потенциальных получателей инвестиций относительно привлечения инвестиционных ресурсов
на внутренний фондовый рынок, а количество банков постоянно уменьшается. Результаты показали, что
уровень кредитного риска российских банков выше, чем год назад.
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