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Аналіз визначальних факторів ринку заощаджень в Росії
Основною складовою ефективної діяльності банків є достатній обсяг депозитних ресурсів. Різка девальвація
національної валюти, нестабільний стан банків, а також значна кількість випадків банкрутства негативно
вплинули на схильність населення до заощаджень. Стан банківського сектору став критичним, коли вкладники,
втративши довіру до банківських установ, почали знімати кошти з депозитних рахунків, і в умовах кризи, ця
проблема стала найважливішою, оскільки масове вилучення депозитів значно знижує ліквідність банків.
Враховуючи це, метою статті є аналіз основних тенденцій та перспектив розвитку ринку заощаджень в Росії.
У статті проаналізовано сильні та слабкі сторони ринку заощаджень в Росії. За допомогою банківської статистики
показані спільні та відмінні риси ринку заощаджень на основі таких визначальних факторів як частка депозитів
у банківських активах, об’єм депозитів у національній та іноземній валюті, роль провідних банків, кількість
рахунків, об’єм гарантованих депозитів, а також умови банківської діяльності. Дослідження зосереджується на
емпіричному аналізі зв’язку між валовими заощадженнями і такими показниками банківської діяльності як
безстрокові депозити, процентний спред, а також співвідношення банківського капіталу до активів.
Проаналізований вітчизняний ринок заощаджень населення. Цей висновок є також очевидним за результатами
кореляційно-регресійного аналізу.
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Анализ определяющих факторов рынка сбережений в России
Основной составляющей эффективной деятельности банков является достаточный объем депозитных ресурсов.
Резка девальвация национальной валюты, нестабильное состояние банков, а также значительное количество
случаев банкротства негативно повлияли на склонность населения к сбережениям. Состояние банковского
сектора стало критическим, когда вкладчики, потеряв доверие к банковским учреждениям, начали снимать
средства с депозитных счетов, и в условиях кризиса, данная проблема стала важнейшей, поскольку массовое
изъятие депозитов значительно снижает ликвидность банков. Учитывая это, целью статьи является анализ
основных тенденций и перспектив развития рынка сбережений в России.
В статье проанализированы сильные и слабые стороны рынка сбережений в России. При помощи банковской
статистики показаны общие и отличительные черты рынка сбережений на основе таких определяющих факторов
как доля депозитов в банковских активах, объем депозитов в национальной и иностранной валюте, роль ведущих
банков, количество счетов, объем гарантированных депозитов, а также условия банковской деятельности.
Исследование сосредотачивается на эмпирическом анализе связи между валовыми сбережениями и такими
показателями банковской деятельности как бессрочные депозиты, процентный спред, а также соотношение
банковского капитала к активам. Проанализирован отечественный рынок сбережений населения. Данный вывод
является также очевидным по результатам корреляционно-регрессионного анализа.
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