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Практика корпоративного управління у банківському секторі Бангладеш: чи дійсно вона
важлива?
Передбачається, що добре керована установа використовуватиме свої ресурси оптимально і, таким чином,
працюватиме більш ефективно і позитивно впливатиме на економічний розвиток країни. Однак, часто, можна
побачити, що погане управління з боку акціонерів призводить до прийняття неоптимальних стратегічних рішень для
установи. Внаслідок нещодавньої глобальної фінансової кризи та збільшення кількості проблем банківського
сектору Бангладеш, корпоративне управління є одним з факторів, що отримали значну увагу. Передбачається, що
нещодавні кроки у питаннях управління банківським сектором Бангладеш принесуть позитивні зміни у фінансовий
сектор, таким чином, важливо оцінити, чи приведе дотримання кодексу корпоративного управління до бажаного
результату чи ні. Зокрема, основною метою цього дослідження є вивчення зв’язку між діяльністю комерційних
банків і фактором корпоративного управління разом з деякими внутрішніми та макроекономічними змінними. Таким
чином, під час цього дослідження розглядалися комерційні банки у списку Даккійської фондової біржі (ДФБ) у
Бангладеш. Як наслідок, враховуючи наявні дані за період з 2011 до 2014 рр., було досліджено 29 комерційних
банків у списку ДФБ, таким чином, для аналізу даних з допомогою програми Eviews версії 8.0 були застосовані
регресійні моделі найменших квадратів. Незважаючи на те, що автори дослідження показують позитивний зв’язок
між корпоративним управлінням та діяльністю банків, статистична незначущість цього зв’язку викликає
занепокоєння стосовно різних аспектів корпоративного управління у фінансовому секторі Бангладеш.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Практика корпоративного управления в банковском секторе Бангладеш: действительно ли
она важна?
Предполагается, что хорошо управляемое учреждение буде использовать свои ресурсы оптимально и, таким
образом, работать более эффективно и положительно влиять на экономическое развитие страны. Однако, зачастую,
можно увидеть, что плохое управление со стороны акционеров приводит к принятию неоптимальных
стратегических решений для учреждения. Вследствие недавнего глобального финансового кризиса и увеличения
количества проблем банковского сектора Бангладеша, корпоративное управление является одним из факторов,
которое получило значительное внимание. Предполагается, что недавние шаги в вопросах управления банковским
сектором Бангладеш принесут положительные изменения в финансовый сектор, таким образом, важно оценить,
приведет соблюдение кодекса корпоративного управления к желаемому результату или нет. В частности, основной
целью данного исследования является изучение связи между деятельностью коммерческих банков и фактором
корпоративного управления вместе с некоторыми внутренними и макроэкономическими переменными. Таким
образом, во время этого исследования рассматривались коммерческие банки в списке Даккской фондовой биржы
(ДФБ) в Бангладеше. Как следствие, учитывая имеющиеся данные за период с 2011 до 2014 гг., было исследовано 29
коммерческих банков в списке ДФБ, таким образом, для анализа данных с помощью программы Eviews версии 8.0
были применены регрессионные модели наименьших квадратов. Несмотря на то, что авторы исследования
показывают положительную связь между корпоративным управлением и деятельностью банков, статистическая
незначительность этой связи вызывает беспокойство по различным аспектам корпоративного управления в
финансовом секторе Бангладеша.
Ключевые слова: корпоративное управление, финансовые учреждения, результативность деятельности
коммерческих банков.
JEL Classification: G21, G30, G38, G39, O16.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия
соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

