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Оцінка ефекту від націоналізації та приватизації: на прикладі банківської галузі Індії
Сприяння здійсненню економічних операціяй та забезпечення дружнього середовища серед інвесторів відбувається за
рахунок ефективної роботи фінансових систем. Мобілізація заощаджень та фінансування вигідних бізнес-можливостей
відіграють важливе значення для підвищення рівня ефективності посередництва. Метою дослідження є оцінка наслідків
націоналізації та приватизації індійських банків. З метою вивчення наслідків приватизації та націоналізації розглянуто різні
фактори, включаючи джерела неефективності державного сектора, показники ефективності діяльності підприємств,
економетричні фактори та спосіб приватизації. Дослідження проведене на основі даних індійських банків за період 19982016 роки. Оцінку фінансових звітів банків було проведено на основі використання аналізу охоплення даних (DEA), з метою
дослідження ефективності змінних вхідних і вихідних даних. Варто зауважити, що зафіксовані позитивні результати щодо
ефективності та прибутковості у банківській галузі після приватизації банків. Результати діяльності приватних банків були
ефективними порівняно з державними банками. Обсяги приватизації банків повинно збільшити та підтримувати, щоб
забезпечити ефективність банків та впроваджувати стратегії збереження активів. Майбутні дослідження можуть бути
спрямовані на більший обсяг вибірки, щоб оцінити наслідки приватизації та націоналізації банківської галузі Індії. Адже
більша кількість банків забезпечить значно точніші результати, використовуючи аналіз охоплення даних.
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Оценка эффекта от национализации и приватизации: на примере банковской отрасли Индии
Содействие осуществлению экономических операцияй и обеспечение дружественной среды среди инвесторов происходит за
счет эффективной работы финансовых систем. Мобилизация сбережений и финансирование выгодных бизнес-возможностей
играют важное значение для повышения уровня эффективности посредничества. Целью исследования является оценка
последствий национализации и приватизации индийских банков. С целью изучения последствий приватизации и
национализации рассмотрены различные факторы, включая источники неэффективности государственного сектора,
показатели эффективности деятельности предприятий, эконометрические факторы и способ приватизации. Исследование
проведено на основе данных индийских банков за период 1998-2016 года. Оценку финансовых отчетов банков было
проведено на основе использования анализа охвата данных (DEA), с целью исследования эффективности переменных
входных и выходных данных. Стоит заметить, что зафиксированы положительные результаты по эффективности и
прибыльности в банковской отрасли после приватизации банков. Результаты деятельности частных банков были
эффективными по сравнению с государственными банками. Объемы приватизации банков нужно увеличить и поддерживать,
чтобы обеспечить эффективность банков и внедрять стратегии сохранения активов. Будущие исследования могут быть
направлены на больший объем выборки, чтобы оценить последствия приватизации и национализации банковской отрасли
Индии. Ведь большее количество банков обеспечит значительно более точные результаты, используя анализ охвата данных.
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