Сухартоно Сухартоно
Ефективність роботи банків у країнах‐членах Асоціації країн Південної‐Східної Азії
Автор цього дослідження розглядає фактори забезпечення ефективності роботи банків у 8 країнах-членах Асоціації країн
Південно-Східної Азії (АСЕАН). Автор використовує методичні підходи з економічної теорії для дослідження економії
масштабу на ринку банківських послуг країн-членів АСЕАН, особливо її вплив на ефективність витрат. Автор
використовує поняття середніх витрат в якості показника ефективності роботи банків і робить висновок про те, що
економія масштабу на ринку банківських послуг, а також економія за рахунок збільшення масштабу виробництва та
сфери застосування мають враховуватися у промисловій політиці. Більший розмір власного капіталу також позитивно
впливає на ефективність роботи банків і означає, що банки з більшою капіталізацією є більш ефективними. Самоокупні
банки працюють більш ефективно завдяки впливу економічного капіталу.
Ключові слова: ефективність витрат, АСЕАН, економія масштабу, банківська діяльність.
Класифікація JEL: G21, D24.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0
International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому
носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Эффективность работы банков в странах‐членах Ассоциации стран Юго‐Восточной Азии
Автор данного исследования рассматривает факторы обеспечения эффективности работы банков в 8 странах-членах
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Автор использует методические подходы с экономической теории для
исследования экономии масштаба на рынке банковских услуг стран-членов АСЕАН, особенно её влияние на
эффективность расходов. Автор использует понятие средних расходов в качестве показателя эффективности работы
банков и делает вывод о том, что экономия масштаба на рынке банковских услуг, а также экономия за счет увеличения
масштаба производства и сферы применения должны учитываться в промышленной политике. Больший размер
собственного капитала также положительно влияет на эффективность работы банков и означает, что банки с большей
капитализацией являются более эффективными. Самоокупающиеся банки работают более эффективно благодаря
влиянию экономического капитала.
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