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Вплив невідсоткового доходу та концентрації прибутків на банківський ризик у Південній Азії
Окрім покладання на традиційний спосіб отримання прибутку банки обирають невідсоткові доходи, щоб
вижити в конкурентному середовищі. Щоб зменшити ризик і отримати високу дохідність, банки в Південній
Азії диверсифікують свої доходи від відсоткових до невідсоткових. У статті розглянуто питання впливу
невідсоткового прибутку та концентрації доходів на банківський ризик у таких країнах Південної Азії, як
Пакистан, Шрі-Ланка, Індія та Бангладеш. Використано панельні дані вісімдесяти п’яти банків з 2009 по 2018
рік. Для аналізу даних застосовано узагальнений метод моментів. Виявлено, що невідсоткові джерела доходів
і концентрація доходів суттєво впливають на банківський ризик в аналізованих країнах. Знайдено різні
результати залежно від нормативних актів та застосування регуляторної системи в кожній країні. Невідсоткові
доходи чинять значний вплив на банківський ризик у Пакистані, Індії та Бангладеш, але незначний у ШріЛанці. Концентрація доходів суттєво впливає на банківський ризик у Пакистані та Індії, однак не демонструє
жодного впливу у Шрі-Ланці та Бангладеш. Керівникам банків рекомендується зосередитись на різних
джерелах отримання доходів, щоб мінімізувати рівень ризику та підвищити ефективність за допомогою
стратегії диверсифікації. Стаття є доповненням до літературних джерел, присвячених питанню розвитку
банківського сектору Південної Азії.
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Влияние непроцентного дохода и концентрации прибыли на банковский риск в Южной Азии
Кроме использования традиционного способа получения прибыли банки выбирают непроцентные доходы,
чтобы выжить в конкурентной среде. Чтобы уменьшить риск и получить высокую доходность, банки в Южной
Азии диверсифицируют свои доходы от процентных до непроцентных. В статье рассмотрен вопрос влияния
непроцентной прибыли и концентрации доходов на банковский риск в таких странах Южной Азии, как
Пакистан, Шри-Ланка, Индия и Бангладеш. Использованы панельные данные восьмидесяти пяти банков с 2009
по 2018 год. Для анализа данных применен обобщенный метод моментов. Обнаружено, что непроцентные
источники доходов и концентрация доходов существенно влияют на банковский риск в анализированных
странах. Получены разные результаты в зависимости от нормативных актов и использования регуляторной
системы в каждой стране. Непроцентные доходы оказывают значительное влияние на банковский риск в
Пакистане, Индии и Бангладеш, и незначительное в Шри-Ланке. Концентрация доходов существенно влияет
на банковский риск в Пакистане и Индии, однако не демонстрирует никакого воздействия в Шри-Ланке и
Бангладеш. Руководителям банков рекомендуется сосредоточиться на разных источниках получения доходов,
чтобы минимизировать уровень риска и повысить эффективность с помощью стратегии диверсификации.
Статья является дополнением к литературным источникам, посвященным вопросу развития банковского
сектора Южной Азии.
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