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Вплив цифрового банкінгу на показники діяльності депозитних банків Туреччини
Технологічні розробки в банківському секторі значною мірою впливають на діяльність банків і суттєво змінюють
спосіб, у який роздрібні банки проводять свої операції. Банки можуть інвестувати в послуги цифрового банкінгу
або з метою отримання стратегічної переваги, або ж якщо це є стратегічною необхідністю. У статті
проаналізовано, чи впливають послуги цифрового банкінгу, позитивно чи негативно, на ефективність діяльності
депозитних банків Туреччини. Для цього, на першому етапі проведення аналізу середовища функціонування
використано фізичні активи. На другому – розглянуто канали послуг цифрового банкінгу, щоб виявити, чи мають
вони якийсь вплив на ефективність діяльності банків. Результати показують, що банки інвестують у цифровий
банкінг лише з метою збереження конкурентних позицій. Інакше кажучи, вкладення коштів у цифровий банкінг
є для них стратегічною необхідністю. Послуги цифрового банкінгу не дають жодної стратегічної переваги
жодному банку в плані фінансових показників чи ефективності, оскільки банки вже є ефективними. Інвестування
в цифровий банкінг лише допомагає збереженню стратегічних позицій. Сектор депозитного банкінгу Туреччини
є конкурентоспроможним і високоприбутковим, а інвестування в цифровий банкінг є необхідним для збереження
конкурентних позицій.
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Влияние цифрового банкинга на показатели деятельности депозитных банков Турции
Технологические разработки в банковском секторе существенно влияют на деятельность банков и в значительной
степени меняют способ проведения операций розничными банками. Банки могут инвестировать в услуги
цифрового банкинга или с целью получения стратегического преимущества, или же если это стратегически
необходимо. В статье проанализировано, влияют ли услуги цифрового банкинга, положительно или
отрицательно, на эффективность деятельности депозитных банков Турции. С этой целью, на первом этапе
проведения анализа среды функционирования использованы физические активы. На втором – рассмотрены
каналы услуг цифрового банкинга, чтобы понять, влияют ли они каким-либо образом на эффективность
деятельности банков. Результаты показывают, что банки инвестируют в цифровой банкинг только с целью
сохранения конкурентных позиций. Другими словами, вложение средств в цифровой банкинг является для них
стратегической необходимостью. Услуги цифрового банкинга не дают никакого стратегического преимущества
ни одному банку в плане финансовых показателей или эффективности, поскольку банки уже эффективны.
Инвестирование в цифровой банкинг только помогает сохранению стратегических позиций. Сектор депозитного
банкинга Турции конкурентоспособный и очень прибыльный, а инвестирование в цифровой банкинг необходимо
для сохранения конкурентных позиций.
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