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Оцінка ефективності діяльності в’єтнамських банків за допомогою параметричних та
непараметричних методів
Метою статті є оцінка ефективності діяльності в’єтнамських комерційних банків за допомогою
параметричних та непараметричних методів. В рамках дослідження для оцінки вибірки з 30
в’єтнамських акціонерних комерційних банків за період з 2011 по 2015 рр. використано стохастичний
граничний аналіз, що належить до параметричних методів, та аналіз середовища функціонування, що
належить до непараметричних методів. За допомогою регресійної моделі Тобіта також проаналізовано
вплив розміру банку, віку банку та такої характеристики як форма власності у сфері банківських послуг
у В’єтнамі. Результати аналізу свідчать в цілому про покращення ефективності діяльності
в’єтнамських банків під час вищезгаданого періоду незалежно від використаних методів. Однак, має
місце низький рівень схожості у рейтингах ефективності, побудованих на основі моделей
стохастичного граничного аналізу та аналізу середовища функціонування. Що стосується показників
ефективності, результати дослідження свідчать про позитивний вплив таких трьох показників як розмір,
вік та форма державної власності на ефективність діяльності банків.
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Оценка эффективности деятельности вьетнамских
параметрических и непараметрических методов

банков

при

помощи

Целью статьи является оценка эффективности деятельности вьетнамских коммерческих банков при
помощи параметрических и непараметрических методов. В рамках исследования для оценки выборки
из 30 вьетнамских акционерных коммерческих банков за период с 2011 по 2015 гг. использован
стохастический пограничный анализ, принадлежащий к параметрическим методам, и анализ среды
функционирования, принадлежащий к непараметрическим методам. При помощи регрессионной
модели Тобита также проанализировано влияние размера банка, возраста банка и такой
характеристики как форма собственности в сфере банковских услуг во Вьетнаме. Результаты анализа
свидетельствуют в целом об улучшении эффективности деятельности вьетнамских банков в течение
вышеупомянутого периода независимо от использованных методов. Однако, имеет место низкий
уровень сходства в рейтингах эффективности, построенных на основе моделей стохастического
пограничного анализа и анализа среды функционирования. Что касается показателей эффективности,
результаты исследования свидетельствуют о позитивном влиянии таких трех показателей как размер,
возраст и форма государственной собственности на эффективность деятельности банков.
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