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Аналіз злиття та поглинання як методу роботи зі слабкими банками на прикладі процесу
реструктуризації банків у В’єтнамі
Під час процесу реструктуризації банків у В’єтнамі з 2011 по 2016 рр. за участі 14 комерційних банків було підписано
7 успішних, обов’язкових та добровільних, угод про злиття та поглинання. Автори роблять спробу відповісти на
питання: чи є злиття та поглинання ефективним методом роботи зі слабкими банками у В’єтнамі? По-перше, у статті
зроблено оцінку впливу злиття та поглинання на результати діяльності банків-поглиначів на основі трьох фінансових
показників (а саме коефіцієнту рентабельності активів, коефіцієнту рентабельності власного капіталу та чистої
процентної маржі) за допомогою критерію Стьюдента за парними вибірками. Результати свідчать про позитивний
вплив злиття та поглинання на коефіцієнт рентабельності активів банків-поглиначів у В’єтнамі, в той же час,
відсутність впливу злиття та поглинання на коефіцієнт рентабельності власного капіталу та чисту процентну маржу.
По-друге, результати використання нечіткої техніки TOPSIS на основі системи збалансованих показників свідчать про
невисокі результати діяльності банків-поглиначів у обов’язкових угодах про злиття та поглинання в порівнянні з
іншими банками-поглиначами. Насправді, угоди про злиття та поглинання мають надзвичайно позитивний вплив на
результати діяльності банків-поглиначів, якщо вони повністю базуються на потребах банків-цілей та банківпоглиначів, а також створеній синергії. Таким чином, для роботи зі слабкими банками у наступному періоді,
в’єтнамська банківська система має зосередитися на інших ринкових рішеннях разом зі збереженням характеру угод
про злиття та поглинання та підвищенням їх ефективності.
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Анализ слияния и поглощения как метода работы со слабыми банками на примере процесса
реструктуризации банков во Вьетнаме
Во время реструктуризации банков во Вьетнаме с 2011 по 2016 гг. при участии 14 коммерческих банков были
подписаны 7 успешных, обязательных и добровольных, сделок о слиянии и поглощении. Авторы делают попытку
ответить на вопрос: является ли слияние и поглощение эффективным методом работы со слабыми банками во Вьетнаме?
Во-первых, в статье сделана оценка влияния слияния и поглощения на результаты деятельности банков-поглотителей на
основе трех финансовых показателей (а именно коэффициента рентабельности активов, коэффициента рентабельности
собственного капитала и чистой процентной маржи) при помощи критерия Стьюдента по парным выборкам. Результаты
свидетельствуют о позитивном влиянии слияния и поглощения на коэффициент рентабельности активов банковпоглотителей во Вьетнаме, в то же время, отсутствии влияния слияния и поглощения на коэффициент рентабельности
собственного капитала и чистую процентную маржу. Во-вторых, результаты использования нечеткой техники TOPSIS на
основе системы сбалансированных показателей свидетельствуют о невысоких результатах деятельности банковпоглотителей в обязательных сделках о слиянии о поглощении по сравнению с другими банками-поглотителями. На самом
деле, сделки о слиянии и поглощении имеют чрезвычайно позитивное влияние на результаты деятельности банковпоглотителей, если они полностью базируются на потребностях банков-целей и банков-поглотителей, а также созданной
синергии. Таким образом, для работы со слабыми банками в следующем периоде, вьетнамская банковская система должна
сосредоточиться на других рыночных решениях вместе с сохранением характера сделок о слиянии и поглощении и
повышением их эффективности.
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