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Концентрація власності, ідентифікація власності та ефективність банків
У даній статті розглядається, чи впливає концентрація власності та її тип на фінансові показники ліванських банків. У роботі
використані поздовжні дані діяльності найбільших 35 ліванських банків за період 2009-2014 роки та застосовано модель
панельної регресії. Емпіричні результати показують, що концентрація власності та відповідний тип акціонерів відіграють
важливу роль у сфері корпоративного управління в ліванських банках. Зокрема, фінансові показники банку позитивно
пов’язані з концентрацією власності, управлінською власністю, а також іноземними та інституційними власниками; однак,
сімейна власність не має відношення до діяльності банків. Також у даній статті встановлено, що як концентрація власності,
так і управлінська власність мають U-подібні відносини з діяльністю банку. Деякі проведені тести підтверджують висновки,
що мають важливі наслідки для політиків. Ці висновки мають вирішальне значення для політиків та банкірів, які зацікавлені
в розробці принципів належного корпоративного управління для ліванського банківського сектора.
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Концентрация собственности, идентификация собственности и эффективность банков
В данной статье рассматривается, влияет ли концентрация собственности и ее тип на финансовые показатели ливанских
банков. В работе использованы продольные данные деятельности крупнейших 35 ливанских банков за период 2009-2014
года и применена модель панельной регрессии. Эмпирические результаты показывают, что концентрация собственности и
соответствующий тип акционеров играют важную роль в сфере корпоративного управления в ливанских банках. В
частности, финансовые показатели банка положительно связаны с концентрацией собственности, управленческой
собственностью, а также иностранными и институциональными собственниками; однако, семейная собственность не имеет
отношения к деятельности банков. Также в данной статье установлено, что как концентрация собственности, так и
управленческая собственность имеют U-образные отношения с деятельностью банка. Некоторые проведенные тесты
подтверждают выводы, имеющие важные последствия для политиков. Эти выводы имеют решающее значение для
политиков и банкиров, которые заинтересованы в разработке принципов надлежащего корпоративного управления для
ливанского банковского сектора.
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