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Κατάσταση ρωσικού τραπεζικού τομέα 

 

Σύμφωνα με τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας κα Elvira Nabiullina κατά τη 

διάρκεια ομιλίας της ενώπιον της ολομέλειας της Κρατικής Δούμας, το ρωσικό τραπεζικό σύστημα 

στο σύνολό του χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Σύμφωνα με την ίδια, τα κέρδη των τραπεζών το 

τρέχον έτος αναμένεται να φθάσουν τα 800 με 900 δισ. ρούβλια, γεγονός που αποτελεί μία 

τετραπλάσια αύξηση σε σχέση με το περασμένο έτος, όπου το κέρδος των τραπεζών ανήλθε σε 200 

δισ. ρούβλια. Επιπλέον, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, τα κεφάλαια των τραπεζών αυξήθηκαν 

κατά 1% τους 10 μήνες του 2016 και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 12,7%, 

σημαντικά υψηλότερος από το ελάχιστο όριο του 8%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες διαθέτουν 

επαρκή αποθέματα κεφαλαίου για να αυξήσουν τα δάνεια που χορηγούν, τα οποία σύμφωνα με την 

κα Nabiullina εκτιμώνται σε περίπου 2,3 τρισ. ρούβλια.  

Ωστόσο, κατά τους 10 μήνες του τρέχοντος έτους, ο ρυθμός χορήγησης πιστώσεων προς την 

οικονομία μειώθηκε κατά 1,5%, παρά την αύξηση των τραπεζικών κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, ενώ 

οι τράπεζες διαθέτουν κατ’ αρχήν τα κεφάλαια για να δανείσουν, προτιμούν να τα διατηρούν ως 

απόθεμα. Στο πρόβλημα αυτό του ισχνού δανεισμού αναφέρθηκε και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ 

Πούτιν στην ομιλία του ενώπιον της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης την 1
η
 Δεκεμβρίου τ.έ. Σύμφωνα 

με τον Ρώσο Πρόεδρο, η ανάγκη τόνωσης της χρηματοδότησης του πραγματικού τομέα της 

οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο, η ανάπτυξη του δανεισμού μπορεί να γίνει μόνο από 

υγιείς τράπεζες που διαθέτουν στέρεα αποθέματα κεφαλαίου. Ωστόσο, παρά την αναπλήρωση των 

κεφαλαίων των τραπεζών με 827 δισ. ρούβλια κατά το διάστημα 2015-2016 στο πλαίσιο της 

στήριξης που παρείχε το κράτος κατά της κρίσης, οι πιστώσεις προς την οικονομία επιδεικνύουν 

ασταθή δυναμική.  

Σημειώνουμε ότι το Δεκέμβριο του 2014 το Υπουργείο Οικονομικών παρείχε ομοσπονδιακά 

ομολογιακά δάνεια αξίας 1 τρισ. ρουβλίων για την ανακεφαλαιοποίηση των ρωσικών τραπεζών. 

Στη συνέχεια αποφασίστηκε το κεφάλαιο αυτό να μειωθεί κατά 162 δισ. ρούβλια., τα οποία 

προορίζονταν για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σε άλλες βιομηχανίες. Έτσι, έως την 1
η
 

Οκτωβρίου 2016, οι τράπεζες έλαβαν ομοσπονδιακά ομολογιακά δάνεια ύψους σχεδόν 827 δισ. 

ρουβλίων.  

Το ανωτέρω ποσό δεν είναι το μόνο που το κράτος έχει δαπανήσει για να στηρίξει τον τομέα. 

Σύμφωνα με αναλυτές του διεθνή οίκου αξιολόγησης της Fitch Ratings, η ρωσική κυβέρνηση κατά 

το διάστημα 2013-2015 δαπάνησε περίπου 3,3 τρισ. ρούβλια για τη στήριξη και εξυγίανση του 

τραπεζικού τομέα, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά η στήριξη της ρευστότητας. Εκτός από τα 827 

δισ. ρούβλια που διατέθηκαν μέσω των ομοσπονδιακών ομολογιακών δανείων, επιπλέον κεφάλαια 

ύψους 880 δισ. ρουβλίων χορηγήθηκαν από άλλες κυβερνητικές δομές, κυρίως από το Εθνικό 

Ταμείο Πρόνοιας (National Welfare Fund), κεφάλαια ύψους 900 δισ. ρουβλίων χορηγήθηκαν με τη 

μορφή δανείων από τον Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων για την εξυγίανση προβληματικών 

τραπεζών, και άλλα 750 δισ. ρούβλια καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων 

στους καταθέτες τραπεζών, των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν. 

Η στήριξη αυτή του τραπεζικού τομέα υπήρξε πολύ σημαντική για τη σταθερότητα του τραπεζικού 

συστήματος, σύμφωνα με την επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κα 
Golikova. Ωστόσο, η αύξηση των κεφαλαίων δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει την αρνητική τάση 

στην ανάπτυξη των τραπεζών που έχουν λάβει στήριξη. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, από τις 



 
32 τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, ο αριθμός αυτών που κατάφερε να αυξήσει τον όγκο 

των ιδίων κεφαλαίων τους μειώθηκε από 23 σε 17. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι όλες οι τράπεζες 

που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πληρούν τους κανόνες σχετικά με το επίπεδο κεφαλαιακής 

επάρκειας, σχεδόν το 40% αυτών εμφανίζουν μία τάση μείωσης του καθορισμένου επιπέδου. 

Σύμφωνα με την κα Golikova, κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2016, 12 ανακεφαλαιοποιημένες 

τράπεζες καταγράφουν συνολικές απώλειες ύψους σχεδόν 70 δισ. ρουβλίων, ενώ 8 

ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες εμφανίζουν σταθερά ζημιογόνο δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, οι 

έλεγχοι που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνουν ότι η χρήση των κεφαλαίων από τις 

τράπεζες δεν γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί για την 

ενίσχυση συγκεκριμένων τομέων προτεραιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που 

διατίθενται εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης (84,2%), 

ενώ το ποσοστό του δανεισμού που κατευθύνεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 

είναι μόλις 4,3%. 

Σε γενικές γραμμές, τα προβλήματα του ρωσικού τραπεζικού τομέα εκτιμάται ότι είναι ακόμα 

μεγαλύτερα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Κέντρου Μακροοικονομικής Ανάλυσης και 

Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων (CMASF), το ήμισυ των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται σήμερα στη Ρωσία εμφανίζουν σημάδια αρνητικού ενεργητικού, με το μέγεθος 

της “τρύπας” να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 5 τρισ. ρούβλια ή 7% του ΑΕΠ.  

Με τη σειρά τους, οι αναλυτές της Moody’s πιστεύουν ότι η ποιότητα του ενεργητικού των 

τραπεζών στη Ρωσία είναι πιθανό να συνεχίσει να επιδεινώνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Η 

αύξηση του μεριδίου των προβληματικών δανείων στα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να ανέλθει 

στο 14-15% των συνολικών δανείων κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, όταν το ποσοστό αυτό 

ανερχόταν σε 12% στο τέλος του 2015. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Moody’s, η συνολική κατάσταση 

του τραπεζικού τομέα της Ρωσίας θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τη σταθεροποιητική επίδραση 

των μεγαλύτερων συστημικών τραπεζών της χώρας. 

Αντίστοιχα, οι ειδικοί του κλάδου θεωρούν ότι μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια θα συνεχιστεί 

η τάση κυριάρχησης των κρατικών τραπεζών, εκτιμώντας ότι το ποσοστό του τραπεζικού τομέα 

που κατέχουν οι κρατικές τράπεζες από την άποψη των στοιχείων του ενεργητικού θα μπορούσε να 

αυξηθεί από το 60% που ισχύει σήμερα στο 70-75% σε τρία χρόνια, οδηγώντας σε περαιτέρω 

συγκέντρωση και μονοπώληση του τραπεζικού τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει 

επίσης και η προσπάθεια εκκαθάρισης του τραπεζικού τοπίου που επιχειρεί η Κεντρική Τράπεζα 

της χώρας, η οποία κατά τα τελευταία τρία έτη έχει προβεί στην ανάκληση των αδειών περίπου 300 

τραπεζών.  


