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Визначальні фактори впливу на ступінь розкриття ризику у єгипетських банках
Метою дослідження є оцінка ступеня розкриття ризику у єгипетських банках та аналіз його визначальних факторів.
Вибірка складається з 28 банків за період з 2010 по 2017 рр.Автори використовують незважений показник розкриття
ризику, який включає в себе шість категорій: кредитний ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності, ризик достатності
капіталу, операційний ризик, а також інші нефінансові ризики. Також для оцінки реального ступеня розкриття ризику
було використано контент-аналіз. Результати дослідження свідчать про середній ступінь розкриття сукупного ризику
усіх 28 банків. Автори вказують на те, що банки з більшим відсотком членів у незалежній раді директорів, більшою
кількістю членів у раді, більшою кількістю членів у аудиторському комітеті, вищою вартістю інституційної власності,
а також банки, які пройшли аудит однією з великої четвірки фірм, що надають послуги з аудиту, були більш
мотивованими до збільшення ступеня розкриття ризику. Також результати свідчать про негативний зв’язок
левериджу, поганих новин та соціальної відповідальності банків зі ступенем розкриття ризику. Загалом, автори
вказують на те, що леверидж, кількість членів у раді, кількість членів у аудиторському комітеті, типи аудиторів,
незалежність, дуальність, інституційна власність, соціальна відповідальність банку та погані новини є основними
факторами впливу на ступінь розкриття ризику у єгипетських банках. За результатами дослідження у статті надано
ряд важливих висновків. Розкриття ризику у банківському секторі є важливим для стейкхолдерів, наприклад,
інвесторів та вкладників. Також показник розкриття ризику допоможе регулюючим органам оцінити діяльність з
розкриття ризику у єгипетських банках.Стаття робить внесок у аналіз факторів впливу на рішення керівників банків
щодо розкриття інформації про ризик у країнах, що розвиваються, на прикладі Єгипту.
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Определяющие факторы влияния на степень раскрытия риска в египетских банках
Целью исследования является оценка степени раскрытия риска в египетских банках и анализ его определяющих
факторов. Выборка состоит из 28 банков за период с 2010 по 2017 гг. Авторы используют невзвешенный показатель
раскрытия риска, включающий в себя шесть категорий: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, риск
достаточности капитала, операционный риск, а также другие нефинансовые риски. Также для оценки реальной
степени раскрытия риска был использован контент-анализ. Результаты исследования свидетельствуют о средней
степени раскрытия совокупного риска всех 28 банков. Авторы указывают на то, что банки с большим процентом
членов в независимом совете директоров, большим количеством членов в совете, большим количеством членов в
аудиторском комитете, высшей стоимостью институциональной собственности, а также банки, прошедшие аудит
одной из большой четверки фирм, предоставляющих услуги по аудиту, были более мотивированными к увеличению
степени раскрытия риска. Также результаты свидетельствуют о негативной связи левериджа, плохих новостей и
социальной ответственности банков со степенью раскрытия риска. В общем, авторы указывают на то, что леверидж,
количество членов в совете, количество членов в аудиторском комитете, типы аудиторов, независимость, дуальность,
институциональная собственность, социальная ответственность банка и плохие новости являются основными
факторами влияния на степень раскрытия риска в египетских банках. По результатам исследования в статье
представлен ряд важных выводов. Раскрытие риска в банковском секторе является важным для стейкхолдеров,
например, инвесторов или вкладчиков. Также показатель раскрытия риска поможет регулирующим органам оценить
деятельность по раскрытию риска в египетских банках. Статья делает вклад в анализ факторов влияния на решения
руководителей банков касательно раскрытия информации о риске в развивающихся странах на примере Египта.
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