Євгеній Лопатін
Оцінка фінансових показників і стійкості банківської системи Російської Федерації
У статті проаналізовано питання довіри до банківської системи, яке залишається важливим у контексті
розвитку банківської системи Росії. Використано дані компанії Thomson Reuters за липень 2019 року.
Розкрито основну проблему банківської системи, яка полягає у відсутності довгих грошей, що надходять до
фінансової системи Російської Федерації. Джерелом довгих грошей є, по-перше, сектор домогосподарств і,
по-друге, пенсійні накопичення. Досліджено найважливіші внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на
діяльність комерційних банків і всієї банківської системи. Результати аналізу інституційного аспекту
регіонального розвитку банківського сектору доводять, що в Росії створено багатогалузеву та
диференційовану структуру кредитних установ, яка в цілому відповідає потребам клієнтів. Сучасний етап
розвитку банківської системи Росії характеризується серйозним впливом світової економічної кризи. В
таких умовах відкликання ліцензій у неефективних кредитних організацій є позитивним аспектом, що
сприяє зміцненню стабільності банківської системи.
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Евгений Лопатин
Оценка финансовых показателей и устойчивости банковской системы Российской
Федерации
В статье проанализирован вопрос доверия к банковской системе, который остается важным в контексте
развития банковской системы России. Использованы данные компании Thomson Reuters за июль 2019 года.
Раскрыта основная проблема банковской системы, состоящая в отсутствии длинных денег, поступающих в
финансовую систему Российской Федерации. Источником длинных денег являются, во-первых, сектор
домохозяйств и, во-вторых, пенсионные накопления. Исследованы наиболее важные внутренние и внешние
факторы, влияющие на деятельность коммерческих банков и всей банковской системы. Результаты анализа
институционного аспекта регионального развития банковского сектора доказывают, что в России создана
многоотраслевая и дифференцированная структура кредитных учреждений, которая в целом соответствует
потребностям клиентов. Современный этап развития банковской системы России характеризуется
серьезным влиянием мирового экономического кризиса. В таких условиях отзыв лицензий у неэффективных
кредитных организаций является положительным аспектом, способствующим укреплению стабильности
банковской системы.
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