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Взаємозв’язок між стійким розвитком, обумовленим політикою, та фінансовими показниками
діяльності в банківському секторі Бангладеш
На думку вчених розвинених країн, банки повинні мати свободу у прийнятті рішень стосовно ініціатив щодо
забезпечення стійкого розвитку, без втручання органів контролю та регулювання. Однак дослідники країн, що
розвиваються, вважають інакше. Саме на цьому аргументі зосереджено увагу в даній статті; проаналізовано зв’язок між
стійкістю та фінансовими показниками, що має місце завдяки настановам регуляторної політики. Проведено
порівняльне дослідження за період 2012–2018 рр. з метою зіставлення стану взаємозв’язку між стійкістю та
фінансовими показниками до та після вжиття політичних заходів. Шляхом використання регресійного аналізу
екологічні, соціальні та управлінські показники було обчислено та порівняно з фінансовими показниками
(рентабельність активів). До вибірки увійшли 30 приватних комерційних банків Бангладеш. Результати аналізу свідчать
про те, що за досліджуваний період загальні показники стійкості банків, а саме: екологічні, соціальні та управлінські,
зросли на 33 відсотки. Трансформації цих показників у кращі фінансові результати не можна було досягти навіть за
умови врахування віку та розміру підприємства. Турбулентність сучасного банківського сектору, викликана зростанням
проблемних кредитів, була визначена як фактор, що найбільшою мірою вплине на очікуваний нейтральний ефект.
Результати досліджень говорять про те, що політичні ініціативи позитивно впливають на стійкий розвиток банку. Однак
екзогенні фактори, такі як політичне втручання, можуть пом’якшити, відхилити та продовжити вплив на фінансові
показники. Результати статті сприятимуть усвідомленню науковцями та політиками доцільності та впливу моделі
стійкості, обумовленої політикою, у банківському секторі, особливо у країнах, що розвиваються.
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Взаимосвязь между устойчивым развитием, обусловленным
показателями деятельности в банковском секторе Бангладеш

политикой,

и

финансовыми

По мнению ученых развитых стран, банки должны иметь свободу в принятии решений относительно инициатив по
обеспечению устойчивого развития, без вмешательства регулирующих органов. Однако исследователи развивающихся
стран полагают иначе. Именно на этом аргументе сосредоточено внимание в данной статье; проанализирована связь
между устойчивостью и финансовыми показателями, имеющая место благодаря директивам политики регулирования.
Проведено сравнительное исследование за период 2012–2018 гг. с целью сопоставления состояния взаимосвязи между
устойчивостью и финансовыми показателями до и после принятия политических мер. Путем использования
регрессионного анализа экологические, социальные и управленческие показатели были рассчитаны и сравнены с
финансовыми показателями (рентабельность активов). В выборку вошли 30 частных коммерческих банков Бангладеш.
Результаты анализа свидетельствуют о том, что за исследуемый период общие показатели устойчивости банков, а
именно: экологические, социальные и управленческие, возросли на 33 процента. Трансформации этих показателей в
лучшие финансовые результаты нельзя было достичь даже при условии учета возраста и размера предприятия.
Турбулентность современного банковского сектора, вызванная ростом проблемных кредитов, определена как фактор, в
наибольшей степени влияющий на ожидаемый нейтральный эффект. Результаты исследований говорят о том, что
политические инициативы положительно влияют на устойчивое развитие банка. Однако экзогенные факторы, такие как
политическое вмешательство, могут смягчить, отклонить или продлить влияние на финансовые показатели. Результаты
статьи поспособствуют осознанию учеными и политиками целесообразности и влияния модели устойчивости,
обусловленной политикой, в банковском секторе, особенно в развивающихся странах.
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