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Співвідношення між банківською конкуренцією та стабільністю: дані з
Великобританії
Автори теоретичних і емпіричних досліджень не мають єдиної думки стосовно взаємозв’язку
між банківською конкуренцією та стабільністю. Метою статті є аналіз відношення між цими
факторами у Великобританії. Аналіз проведено на основі великої вибірки британських банків
за період з 2004 по 2014 рр., у ході якого було виявлено досить суперечливі дані. Щоб
з’ясувати, як різні фактори можуть привести до більшої ймовірності того, що дані слугують
доказом на користь певної теорії, була розроблена уніфікована модель. Результати вказують
на те, що в деяких випадках існує U-подібний зв’язок між банківською конкуренцією та
стабільністю. Зроблено висновок, що для того, щоб захистити банки від ризиків, необхідний
помірний рівень банківської конкуренції.
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Соотношение между банковской конкуренцией и стабильностью: данные из
Великобритании
Авторы теоретических и эмпирических исследований расходятся во мнениях относительно
взаимосвязи между банковской конкуренцией и стабильностью. Целью статьи является анализ
соотношения этих факторов в Великобритании. Анализ проведен на базе большой выборки
британских банков за период с 2004 по 2014 гг., в ходе которого были обнаружены достаточно
противоречивые данные. Чтобы выяснить, как разные факторы могут привести к большей
вероятности того, что данные служат доводом в пользу определенной теории, была
разработана унифицированная модель. Результаты указывают на то, в некоторых случаях
имеет место U-образная взаимосвязь между банковской конкуренцией и стабильностью.
Сделан вывод, что для того, чтобы защитить банки от рисков, необходим средний уровень
банковской конкуренции.
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