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Стабільність банків у Південній Африці: що має значення?
У статті проаналізовано фактори стабільності банків у банківському секторі Південної Африки.
Шляхом аналізу індивідуальних характеристик банків та характеристик ринку у статті визначено
можливі фактори кредитоспроможності, показника для стабільності банків, що оцінюється за
допомогою z-показника у фінансовому секторі Південної Африки. Фінансовий сектор Південної Африки
є висококонцентрованим, але складається зі значної кількості банків, більшість з яких є іноземними.
Бізнес-моделі деяких з фінансових посередників відрізняються від Великої Четвірки, таким чином,
вплив цього типу бізнес-моделі представляє значний інтерес у цьому дослідженні, оскільки висвітлює
унікальну характеристику фінансового сектору Південної Африки. Автори використовують методи
оцінки панельних даних та роблять висновок про те, що серед конкретних характеристик банків,
кредитна діяльність та капіталізація мають значний вплив на кредитоспроможність банків, а також про
значну концентрацію на рівні сектору. Показник кризового стану також свідчить про високу
неплатоспроможність у період фінансової кризи. Результати дослідження є важливими для фінансових
установ, звідси, представляють інтерес для директивних органів, керівників банків та дослідників.
Рекомендовану політику у формі програми оперативних корективних заходів розроблено для
забезпечення проактивної реакції на тенденції, що можуть спричинити нестабільність.
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Стабильность банков в Южной Африке: что имеет значение?
В статье проанализированы факторы стабильности банков в банковском секторе Южной Африки.
Путем анализа индивидуальных характеристик банков и характеристик рынка в статье определены
возможные факторы кредитоспособности, показателя для стабильности банков, оценивающейся при
помощи z-показателя в финансовом секторе Южной Африки. Финансовый сектор Южной Африки
является высококонцентрированным, но состоит из значительного количества банков, большинство из
которых являются иностранными. Бизнес-модели некоторых из финансовых посредников отличаются
от Большой Четверки, таким образом, влияние данного типа бизнес-модели представляет
значительный интерес в данном исследовании, поскольку освещает уникальную характеристику
финансового сектора Южной Африки. Авторы используют методы оценки панельных данных и
делают вывод о том, что среди конкретных характеристик банков, кредитная деятельность и
капитализация имеют значительное влияние на кредитоспособность банков, а также о значительной
концентрации на уровне сектора. Показатель кризисного состояния также свидетельствует о высокой
неплатежеспособности в период финансового кризиса. Результаты исследования являются важными
для финансовых учреждений, отсюда, представляют интерес для директивных органов, руководителей
банков и исследователей. Рекомендованная политика в форме программы оперативных коррективных
мер разработана для обеспечения проактивной реакции на тенденции, которые могут привести к
нестабильности.
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