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Вплив політики конгломерації у сфері фінансів і конкуренції на ефективність та ризик
банківської діяльності в Індонезії
Фінансові конгломерати та банківська конкуренція відіграють важливу роль у розвитку рівня ефективності
та збільшенні ризику. Метою статті є розробка концептуальної моделі впливу політики фінансових
конгломератів та банківської конкуренції на ризик рентабельності та стабільності банку. Дослідження
проведено з використанням вибірки даних 90 комерційних банків Індонезії з 2010 по 2017 рік. Емпіричний
аналіз здійснено за допомогою панелі динамічних характеристик та узагальненого методу моментів.
Результати вказують на те, що політика фінансових конгломератів і конкуренція позитивно впливають на
ефективність банківських операцій. Це підтверджує висновки попередніх емпіричних досліджень стосовно
того, що фінансова конгломерація загалом може сприяти підвищенню ефективності банківських операцій.
Встановлено також, що взаємодія між фінансовими конгломератами та конкуренцією позитивно впливає на
стабільність діяльності банку. У статті продемонстровано, що потенційні ризики, які викликають певні
відхилення, стають несуттєвими, коли банківська структура є більш конкурентоспроможною. Крім того,
надано рекомендації щодо необхідності побудови ідеальної фінансової конгломератної інституційної
структури для заохочення та посилення та ролі більш конкурентоспроможних банків.
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Влияние политики конгломерации в сфере финансов и конкуренции на эффективность и
риск банковской деятельности в Индонезии
Финансовые конгломераты и банковская конкуренция играют важную роль в развитии уровня
эффективности и увеличении риска. Целью статьи является разработка концептуальной модели влияния
политики финансовых конгломератов и банковской конкуренции на риск рентабельности и стабильности
банка. Исследование проведено с использованием выборки данных 90 коммерческих банков Индонезии с
2010 по 2017 год. Эмпирический анализ осуществлен с помощью панели динамичных характеристик и
обобщенного метода моментов. Результаты указывают на то, что политика финансовых конгломератов и
конкуренция положительно влияют на эффективность банковских операций. Это подтверждает выводы
предыдущих эмпирических исследований относительно того, что финансовая конгломерация в целом может
способствовать повышению эффективности банковских операций. Установлено также, что взаимодействие
между финансовыми конгломератами и конкуренцией положительно влияет на стабильность деятельности
банка. В статье продемонстрировано, что потенциальные риски, вызывающие некоторые отклонения,
становятся несущественными, когда банковская структура более конкурентоспособна. Кроме того,
представлены рекомендации относительно необходимости построения идеальной финансовой
конгломератной структуры для поощрения и усиления роли более конкурентоспособных банков.
Ключевые слова: банковская конкуренция, финансовая конгломерация, банковский риск, панельный метод
динамичных характеристик
Классификация JEL: G21, G34, G32, C23
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение
и воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную
версию статьи.

