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У статті проаналізовано сучасні процеси диверсифікації банківської системи країн Південно-Східної Азії. Визначено групи 
проблем, які суттєво гальмують її розвиток. Запропоновано заходи, що посилять конкурентні переваги банківської системи країн 
Південно-Східної Азії.
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Постановка проблеми. Процеси становлення і 
розвитку національних моделей фінансових систем 
країн Південно-Східної Азії охоплюють тривалий 
історичний період, зазнаючи впливу різноманітних 
факторів ендогенного та екзогенного характерів, 
пов’язаних з поглибленням процесів фінансового 
глобалізму, трансформаціями їх економічних та 
політичних систем, а також динамізацією процесів 
регіональної економічної інтеграції в азійському 
мегарегіоні та нарощуванням масштабів тран-
скордонного руху фінансових активів. Центральне 
місце у структурі національних фінансових рин-
ків країн Південно-Східної Азії посідає банків-
ський сектор як головний інституційний «канал» 
акумуляції та перерозподілу фінансових ресурсів 
в економіці, а відтак – трансформації сукупних 
заощаджень в інвестиції та включення національ-
них фінансових систем у глобальний фінансовий 
простір. Крім того, банківський сектор є також 
одним з найважливіших фінансових інститутів 
поступального розвитку економік країн Південно-
Східної Азії, забезпечуючи фінансування зовніш-
ньоторговельних операцій, внутрішніх і зовнішніх 
інвестиційних процесів. Не випадково реалізація 
урядами країн ПСА стратегічних завдань економіч-
ного розвитку та стабільність фінансової системи 
всього азійського мегарегіону значною мірою опи-
раються на банківську діяльність, ефективність її 
роботи, а також систему регулювання банківської 
сфери та механізми її диверсифікації відповідно до 
умов фінансової глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
робіт вітчизняних та зарубіжних авторів присвячено 
процесам диверсифікації банківської системи країн 
Південно-Східної Азії, зокрема, таких вчених, як 
С. Клессенс, А. Деміргуч-Кунт та Г. Хьоцинг. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Визначення основних проблем, які спо-
вільнюють розвиток банківської системи країн Пів-
денно-Східної Азії, та пошук шляхів подолання цих 
проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ґрун-
товний аналіз сучасних процесів диверсифікації бан-
ківської системи країн Південно-Східної Азії дає 
змогу виокремити три групи проблем, які суттєво 
гальмують її розвиток. Насамперед слід відзначити 
проблеми загальносистемного характеру, що справ-
ляють вплив на стабільність кредитно-фінансової 
системи регіону загалом. Так, за усталено високими 
темпами макроекономічного зростання країн Пів-
денно-Східної Азії вже тривалий час криється висока 
уразливість їхніх банківських систем, низька якість 
кредитних портфелів банків, високий рівень «ток-
сичних» боргів, сумнівні активи на балансах. Зна-
чною мірою в цьому винні уряди і центральні банки 
країн ПСА, котрі перешкоджали зміні вартості наці-
ональних валют спочатку за умов значного припливу 
іноземного капіталу, а згодом – його різкого від-
пливу. Уряди також заохочували надмірне кредиту-
вання, зокрема, у Таїланді – у секторі нерухомості, 
у Малайзії – пряме кредитування продовжувалось в 
окремих секторах, в тому числі у малому підприєм-
ництві. Водночас центральні банки не робили спроб 
запровадити контроль над кредитами, а такі заходи, 
як встановлення мінімального розміру капіталу, є 
менш жорсткими порівняно зі звичайними заходами, 
що реалізуються у Північній Америці чи Європі [1].

Окремо слід сказати про проблему домінування 
в країнах Південно-Східної Азії (особливо Китаї) 
моделі фінансування, орієнтованої та залучення 
коштів населення та державних капіталовкладень у 
різних формах, а також недостатній розвиток меха-
нізмів залучення грошових ресурсів на глобальних 
фінансових ринках за рахунок розміщення акцій 
(ІРО) та інших цінних паперів. Крім того, доводиться 
констатувати участь азійських банків і у реалізації 
напівлегальних схем, спрямованих на обхід існу-
ючих обмежень із залучення і розміщення коштів 
населення.

Так, значну проблему для банківських систем 
країн Південно-Східної Азії становить поширення 
«тіньового» банківського сектору, що пов’язано з 
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обмеженим доступом малого і середнього бізнесу, а 
також індивідуальних сільськогосподарських госпо-
дарств до кредитних ресурсів. Зокрема, згідно даних 
Народного банку Китаю, на відміну від державних 
підприємств, лише 60% сільськогосподарських 
господарств мають доступ до отримання кредитів 
від офіційних кредитно-фінансових структур. При 
цьому кошти, що ними залучаються, лише частково 
(на 30%) здатні задовольнити їх попит на позикові 
ресурси[2]. Все це створює умови для поширення 
в Китаї так званої «тіньової» банківської системи 
як сукупності інститутів і схем, котрі працюють як 
банки, однак не являються такими формально, а 
відтак – перебувають поза зони банківського регу-
лювання. 

Друга група проблем диверсифікації банківської 
діяльності країн Південно-Східної Азії пов’язана 
з регулюванням фінансової сфери і збереженням 
регуляторних обмежень на інтеграцію національ-
них фінансових ринків держав у глобальну фінан-
сову систему. Так, більшість банків країн Пів-
денно-Східної Азії на відміну від американських та 
європейських дотепер зберігають низку обмежень 
на транскордонний рух фінансових активів. Вони 
стосуються як прямих заборон (обмежена кон-
вертованість валюти, обмеження на власність та 
діяльність іноземних інвесторів), так і приховано-
регуляторних заходів та інструментів (обмеження 
операцій зі злиттів та поглинань, антимонопольне 
законодавство, регулювання компаній-олігополій, 
обмеження на операції між вітчизняними банками 
та компаніями та ін.). Як свідчать дані таблиці 1, 
найбільш лібералізовані режими транскордонного 
переміщення фінансових активів сформувались 
нині в таких країнах Південно-Східної Азії, як 
Республіка Корея, Гонконг та Сінгапур. Тут збе-
рігаються незначні або неявні обмеження на про-
ведення банківськими установами валютообмінних 
операцій; операцій короткострокового грошового 
ринку; інвестиційних операцій з купівлі-продажу 
акцій і облігацій, що включені в лістинг на фондо-
вих біржах; операцій з середньо- і довгострокового 
банківського кредитування; а також прямого іно-
земного інвестування і операцій злиттів і погли-
нань. 

Натомість, у країнах Південно-Східної Азії (Індо-
незії, Філіппінах, Малайзії та Таїланді) на усі пере-
раховані вище операції зберігаються помірні обме-
ження, а у Китаї – навіть жорсткі обмеження. Певні 
проблеми у КНР створює пряме підпорядкування 
Народного банку Китаю та Комісії з регулювання 
банківської діяльності (China Banking Regulatory 
Commission) Державній раді, зокрема, в питаннях 
управління банківським сектором, а також надмір-
ний бюрократичний тиск у галузі [4]. 

Тим не менше, в останні роки намітилась тенден-
ція до певного пом’якшення системи банківського 
регулювання КНР, пов’язаного із затримкою запро-
вадження Комісією з регулювання банківської діяль-
ності жорсткіших вимог щодо показників достатності 
капіталу, а також зниженням норми обов’язкового 
резервування до 21%, що не тільки дає змогу китай-
ським банкам надавати більше кредитів без залу-
чення додаткових коштів від продажу акцій чи 
облігацій, але й вже вивільнило у банківській сис-
темі цієї країни понад 350 млрд. юанів капіталу [5].

І, нарешті, третя група проблем диверсифіка-
ції банківських систем країн Південно-Східної Азії 
пов’язана з недостатнім в цілому рівнем конкуренції 
на ринках банківських послуг, низькою прибутко-
вістю місцевих банків та відносно слабкою підготов-
кою їх персоналу і керівництва. Не слід скидати з 
рахунків також низький рівень управління і оцінки 
кредитних ризиків і брак механізмів судово-юри-
дичного захисту кредитно-фінансових закладів щодо 
повернення розміщених кредитних коштів.

У відповідь на об’єктивну необхідність подолання 
цих «вузьких місць» функціонування банківської 
індустрії країн Південно-Східної Азії вона перебу-
ває нині на порозі радикальних змін. Вони пов’язані 
як з посиленням впливу процесів фінансового гло-
балізму, так і конвергенцією з фінансовими рин-
ками країн Північної Америки та Західної Європи 
на основі лібералізації регуляторної системи банків-
ської діяльності, а також модернізацією національ-
них фінансових політик в частині регулювання між-
народних фінансових потоків і розвитку місцевих 
ринків капіталу. Разом з тим, існують певні відмін-
ності у реформуванні фінансових секторів країн-ліде-
рів і країн ПСА. Якщо США і Західна Європа впро-
ваджують найрадикальніші за останні сімдесят років 
заходи реформування фінансових секторів насампе-
ред в частині подолання їх глибоких структурних 
диспропорцій та зниження ризиків фінансової сис-
теми, то ключові заходи фінансового реформування 
у країнах Південно-Східної Азії сконцентровані на 
нівелюванні надмірної залежності фінансових систем 
від банків як основних фінансових посередників та 
поглибленні інтеграції азійських ринків капіталу у 
глобальну фінансову систему. 

Так, ухвалення у США у 2010 р. Закону Додда-
Френка, запровадження нормативів банківської 
діяльності Базель ІІІ та численних національних 
і регіональних регуляторних ініціатив в Європі 
сформували якісно нову регуляторну платформу 
функціонування глобального фінансового ринку, 
спрямовану на недопущення повторення глибоких 
кризових явищ 2007–2010 рр. Загалом усі регуля-
торні ініціативи зводяться до таких заходів: забезпе-
чення платоспроможності і ліквідності банківської 

Таблиця 1
Обмеження на транскордонний рух фінансових активів окремих країн у 2010 р. [3]

Країна Валюто-обмінні 
операції

Операції 
коротко-

строкового 
грошового 

ринку

Інвестиційні операції 
з купівлі-продажу 

акцій і облігацій, що 
включені в лістинг на 

фондових біржах

Операції з 
середньо- і 

довгострокового 
банківського 
кредитування

Пряме іноземне 
інвестування і 

операції злиттів 
і поглинань

Китай ххх ххх хох ххх ххх

Японія і Респ. Корея х о о о х

Південно-Східна Азія (за 
виключенням Сінгапуру) хх хх о хх хх

Гонконг і Сінгапур х о о о х

США і Європа о о о о х
о – незначні обмеження; х – неявні обмеження; хх – помірні обмеження; ххх – жорсткі обмеження
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системи відповідно до вимог Базель ІІІ; структурні 
реформи банківського сектору, спрямовані на зву-
ження спектру непритаманних банкам комерційних 
та інвестиційних операцій, реформування ринків 
капіталу; розширення захисту інвесторів і спожи-
вачів капіталу. 

Усі перераховані вище заходи, як стверджують 
авторитетні експерти [3], лише посилять конкурентні 
переваги банківської системи країн Південно-Східної 
Азії, з огляду на високу норму заощадження капі-
талу в національних економіках та консервативну 
систему банківського регулювання. Інакше кажучи, 
азійські банки, маючи вищі показники достатності 
капіталу та ліквідності порівняно з іноземними бан-
ками, що працюють в країнах ПСА, отримують зна-
чні конкурентні переваги. Підтвердженням цього є, 
зокрема, дані, представлені на рис. 1, які свідчать 
про те, що на момент запровадження вимог Базель ІІІ 
діяльність банків країн ПСА порівняно з американ-
ськими, європейськими та австралійськими банками 
характеризувалась значно меншими фінансовими 
обмеженнями, зокрема щодо показників стабільності 
фінансування та покриття 30-денної ліквідності. 

 
                         Японія   Гонконг   Південно-   Китай  Респ.                      США  Глобальні   Австра-   Європа 
                                                       Східна Азія              Корея                                   банки           лія      

 - показник стабільності фінансування; 
   - показник покриття 30-денної ліквідності. 

 Рис. 1. Відповідність показників  
банківської діяльності окремих країн  

вимогам Базель ІІІ у 2010 р. [3]

При цьому слід відзначити, що в багатьох азій-
ських юрисдикціях на сьогодні практично немож-
ливо імплементувати більшість радикальних заходів 
структурного реформування банківського сектору, що 
реалізуються у посткризовий період у США та краї-
нах Західної Європи. Йдеться насамперед про поділ 
роздрібної і оптової банківської діяльності (за зраз-
ком Великобританії), запровадження у банківську 
діяльність «правила Волкера» (США) або оподатко-
вування банківських операцій (Європа). Причинами 
цього є значно менший вплив глобальної економічної 
кризи на азійський банківський сектор, концентрація 
регуляторних заходів на питаннях посилення інтегра-
ції банківського сектору у глобальну фінансову сис-
тему, диверсифікації банківських інструментів, наро-
щування глибини фінансових ринків, забезпечення 
економічного зростання, на противагу механізмам 
антициклічного менеджменту, а також доволі консер-
вативна культура азійського банківництва.

Саме такі розходження лежать в основі певної 
дивергенції в показниках економічного зростання 

азійських країн і продуктивності їх фінансових уста-
нов. Водночас іноземні банки, що діють на території 
країн Південно-Східної Азії, змушені будуть реагу-
вати на такі відмінності, реалізуючи інноваційні біз-
нес-моделі і стратегії міжнародної конкурентоспро-
можності, особливо щодо нарощування фінансової 
експансії на небанківський сектор.

Висновки з даного дослідження. Резюмуючи 
вищенаведене, слід відзначити, що останні десяти-
ліття позначились швидким розвитком та дивер-
сифікацією ринків банківських послуг країн Пів-
денно-Східної Азії, які виявляються у постійному 
нарощуванні рівня їх капіталізації, змінах їх інстру-
ментальної структури, удосконаленні механізмів 
їх функціонування, а також запровадженні нових 
інструментів. І хоч у зв’язку зі світовою економіч-
ною кризою спостерігалась тенденція до певного зни-
ження обсягів кредитування в євровалютах, однак 
даний ринок і далі відіграє вельми важливу роль у 
сучасних процесах міждержавного переміщення кре-
дитного капіталу.

Об’єктивними передумовами диверсифікації 
банківських систем країн Південно-Східної Азії в 
умовах фінансового глобалізму є насамперед заго-
стрення глобальної конкуренції на ринку банків-
ських послуг, а відтак – нагальна необхідність 
зміцнення міжнародних конкурентних позицій 
банків регіону; їх перетворення у стійкі фінансові 
інститути, здатні протистояти кризовим явищам; 
а також потреба диверсифікації банківських про-
дуктів із запровадженням у практику інновацій-
них банківських послуг. З-поміж факторів, які 
обумовлюють в останні десятиліття активні дивер-
сифікаційні процеси в діяльності банків країн Пів-
денно-Східної Азії, головну роль відіграють: зрос-
тання обсягів внутрішньорегіональної торгівлі в 
Азійському мегарегіоні, лібералізація банківської 
діяльності та зростання рівня добробуту населення 
азійських країн, суттєве розширення регіональ-
ної бази заощадження капіталу та депозитно-кре-
дитних операцій, а також масове впровадження 
нових електронних технологій, засобів комунікації 
та високотехнологічного обладнання, що забезпе-
чує більш якісну і швидку передачу банківської 
інформації, удосконалює технологічні процеси в 
діяльності азійських банків та розширює їх мож-
ливості більш оперативно маніпулювати фінансо-
вими потоками в регіоні Південно-Східної Азії та 
за його межами.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Чуб О.О. Банки у глобальній економіці : [монографія] / 

О.О. Чуб. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 59.
2. Китайская Народная Республика: политика, экономика, куль-

тура. К 65-летию КНР. – М. : ИД «ФОРУМ», 2014. – С. 165.
3. Wyman O. The Future of Asian Banking. – Vol. 1. – P. 6.
4. Вдовин А.Н. Банковская система КНР: направления развития 

и реформирования / А.Н. Вдовин // Азия и Африка сегодня. – 
2014. – № 11. – С. 38.

5. Барановський О. Сьогодення світового ринку банківських 
послуг / О. Барановський // Вісник Національного банку 
Украї ни. – 2012. – № 4. – С. 22.


