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Аналіз взаємозв’язку між конкуренцією, регулюванням та стійкістю на прикладі
комерційних банків Чорної Африки
Стимулювання конкуренції у банківській системі без ризику для стійкості є основною проблемою для
регуляторів банківської системи та вчених-практиків. Досі існує мало емпіричних досліджень,
зосереджених на Чорній Африці у вирішенні цих проблем для регіональної інтеграції та стійкого
розвитку в майбутньому. Автори використовують моделювання структурними рівняннями для
одночасного аналізу конкуренції, регулювання та стійкості на основі панельних даних від 440
комерційних банків Чорної Африки за період з 2006 по 2015 рр. Результати дослідження свідчать про
вплив конкуренції на стійкість завдяки підвищенню ефективності та вплив регулювання на стійкість
завдяки підвищенню конкуренції та ефективності. У статті представлено важливі теоретичні та
методологічні погляди з суттєвими наслідками для здійснення політики регулювання банківської
діяльності.
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Анализ взаимосвязи между конкуренцией, регулированием и устойчивостью на
примере коммерческих банков Чёрной Африки
Стимулирование конкуренции в банковской системе без риска для устойчивости является основной
проблемой для регуляторов банковской системы и учёных-практиков. До сих пор существует мало
эмпирических исследований, сосредоточенных на Чёрной Африке в решении данных проблем для
региональной интеграции и устойчивого развития в будущем. Авторы используют моделирование
структурными уравнениями для одновременного анализа конкуренции, регулирования и устойчивости
на основе панельных данных от 440 коммерческих банков Чёрной Африки за период с 2006 по 2015 гг.
Результаты исследования свидетельствуют о влиянии конкуренции на устойчивость благодаря
повышению эффективности и влиянии регулирования на устойчивость благодаря повышению
конкуренции и эффективности. В статье представлены важные теоретические и методологические
взгляды с существенными последствиями для осуществления политики регулирования банковской
деятельности.
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