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Механізми корпоративного управління та банківська діяльність: досвід грецьких банків
протягом кризового періоду
Стаття є першою дослідницькою спробою, що вивчає вплив великої кількості механізмів корпоративного
управління на діяльність грецьких банків, що застосовують широко прийняті в літературі економетричні моделі
корпоративного управління. Результати означають, що систематичні моделі GMM є більш прийнятними
методологічними інструментами, ніж об’єднані OLS та моделі з фіксованими ефектами для розкриття широко
відомих економетричних проблем, такі як ендогенність, одночасність та невиявлена гетерогенність окремих
банків. Результати, похідні з застосування моделей GMM, підтверджують, що збільшення розміру керівництва
та кількість незалежних директорів може мати позитивний вплив на діяльність грецьких банків, але тільки до
певного моменту. Таким чином, банківська ефективність збільшиться з розміром керівництва та пропорція
незалежних директорів зростає до моменту, де ці залежності досягають максимуму, від чого банківська
діяльність знижується. Мультимодельні оцінювання не змогли відслідкувати будь-який значний внесок від
кількості директорів-жінок чи зарубіжних директорів на діяльність грецьких банків. Також, подвійні
повноваження керівників членами ради директорів негативно впливають на два з чотирьох напрямків
діяльності банку. Загалом, результати надають підтримку позитивному впливу механізмам корпоративного
управління на діяльність грецьких банків. Важливість цих результатів зростає, беручи до уваги той факт, що
період дослідження (2008-2014) відзначений високим коливанням кон’юнктури ринку та непевністю завдяки
широко відомій борговій кризі, що шкодить Греції з початку 2008 року.
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Механизмы корпоративного управления и банковская деятельность: опыт греческих банков
на протяжении кризисного периода
Статья является первой исследовательской попыткой, которая изучает влияние большого количества
механизмов корпоративного управления на деятельность греческих банков, которые используют широко
принятые в литературе эконометрические модели корпоративного управления. Результаты означают, что
систематические модели GMM являются более подходящими методологическими инструментами, чем
объединенные OLS и модели с фиксированными эффектами для раскрытия широко известных
эконометрических проблем, таких как эндогенность, одновремменость и невыявленная гетерогенность
отдельных банков. Результаты, в качестве производных с использованием моделей GMM, подтверждают, что
увеличение размера руководства и количество независимых директоров может иметь позитивное влияние на
деятельность греческих банков, но только до определенного момента. Таким образом, банковская
эффективность увеличится с размером руководства и пропорция независимых директоров увеличивается до
момента, где эти зависимости достигают максимума, от чего банковская деятельность снижается.
Мультимодельные оценивания не смогли отследить значительный вклад от количества женщин-директоров или
зарубежных директоров на деятельность греческих банков. Также, двойные полномочия руководителей
членами совета директоров негативно влияют на два из четырех направлений деятельности банка. В целом,
результаты дают поддержку позитивному влиянию механизмам корпоративного управления на деятельность
греческих банков. Важность этих результатов увеличивается, принимая во внимание тот факт, что период
исследования (2008-2014) отмечен высоким колебанием конъюнктуры рынка и неуверенности благодаря
широко известному долговому кризису, который вредит Греции с начала 2008 года.
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