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Оцінка ризикової поведінки іноземних та державних банків
У статті проаналізовано вплив іноземної власності, державної власності, ефективності та
диверсифікації доходів на ризикову поведінку банків у Індонезії. Автори дослідження використовують
Z-показник для оцінки ризикової поведінки банків. Z-показник визначає ймовірність збитків банку, що
перевищують його капітал. Незважаючи на свої доходи, беручи на себе занадто багато ризиків, банки
можуть стати неплатоспроможними. У дослідженні використано вибірку з 44 індонезійських банків за
період з 2011 по 2016 рр., зроблену на основі методу цільової вибірки. Беручи за основу результати
дослідження, можна зробити висновок про те, що іноземна власність може збільшити ризики банків
через перешкоду до входу на ринок у вигляді браку якісної інформації про позичальника, отже, це має
вплив на збільшення частки неробочих кредитів. В той же час, державна власність також може
збільшити ризики банків, так як банки використовуються політиками для досягнення політичних цілей,
що змушує банки обирати високоризикові проекти з низьким прибутком. Крім того, результати
дослідження також свідчать про те, що низька ефективність діяльності банків може збільшити їх
ризики.
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Оценка рискового поведения иностранных и государственных банков
В статье проанализировано влияние иностранной собственности, государственной собственности,
эффективности и диверсификации доходов на рисковое поведение банков в Индонезии. Авторы
исследования используют Z-показатель для оценки рискового поведения банков. Z-показатель
определяет вероятность убытков банка, превышающих его капитал. Несмотря на свои доходы, беря на
себя слишком много рисков, банки могут стать неплатежеспособными. В исследовании использована
выборка из 44 индонезийских банков за период с 2011 по 2016 гг., сделанную на основе метода целевой
выборки. Беря за основу результаты исследования, можно сделать вывод о том, что иностранная
собственность может увеличить риски банков из-за препятствия ко входу на рынок в виде недостатка
качественной информации о заемщике, следовательно, это имеет влияние на увеличение доли
нерабочих кредитов. В то же время, государственная собственность также может увеличить риски
банков, так как банки используются политиками для достижения политических целей, что заставляет
банки выбирать высокорисковые проекты с низкой прибылью. Кроме того, результаты исследования
также свидетельствуют о том, что низкая эффективность деятельности банков может увеличить их
риски.
Ключевые слова: иностранная собственность, государственная собственность, эффективность,
диверсификация доходов, рисковое поведение банков
Классификация JEL: E58, G21, G32
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution
4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение
на любом носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

