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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ТА ЇЇ 
ВПЛИВ НА МІСЦЕВІ БАНКИ: ДОСВІД СІНГАПУРУ 

Т.С. Ліанг, Г. Тан Їп Вей 

У статті йдеться про випробування, які лібералізація фінансового 
сектора накладає на місцеві банки. Розглядається досвід Сінгапуру. 
Почнемо з аналізу унікальних обставин, які виникли в Сінгапурі. 
Маленьке місто-держава контролюється однією партією (однопар-
тійний стиль управління) з близько 65% більшості в парламенті. 
Сінгапур має патерналістську форму правління, яка може бути за-
хисним засобом для промислових секторів, що є стратегічно важ-
ливими для розвитку країни. Уряд країни прагматичний, прогреси-
вний та прореформістський. У зв’язку з унікальними обставинами 
досвід Сінгапуру, пов'язаний з лібералізацією, є надзвичайно цін-
ним для вивчення. Стаття має три ключові ідеї. По-перше, резуль-
тати нашого економетричного дослідження ілюструють рівень 
впливу, який мають реформи фінансового сектора на інтеграцію 
вітчизняного фондового ринку в Сінгапурі з головними ринками 
США та Японії. Результати підтверджують значний статистичний 
доказ інтеграції фінансового ринку. Друга ідея – вивчення впливу 
лібералізації на управлінську стратегію місцевих банків. Третя – 
розглянути перспективи фінансового посередництва як результат 
ринкової лібералізації. Результати статті були підкріплені даними 
проведеного нами ринкового дослідження. Метою дослідження 
було розглянути, як реформи вплинули на сприйняття банківського 
середовища гравцями ринку.  
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Вступ 
У статті досліджується досвід Сінгапуру по відношенню до випробувань, які накладає на 
місцеві банки лібералізація фінансового сектора. У зв’язку зі своєю унікальною політико-
економічною структурою Сінгапур має патерналістську форму правління, яка може бути 
захисним засобом для промислових секторів, що є стратегічно важливими для розвитку 
країни. Цікава структура корпоративного ландшафту полягає в тому, що уряд має у своїй 
власності (через свій інвестиційний відділ Temasek Holding) акції багатьох найбільших 
компаній Сінгапуру, це: телекомунікаційний гігант SingTel, Повітряні лінії Сінгапуру, пор-
товий сектор PSA International, метрополітен SMRT Corporation, комунальне підприємство 
Singapore Power та суднохідна компанія Neptune Orient Lines. Протягом останніх десяти 
років уряд країни змінив свою захисну політику, а також свою участь в діяльності 
провідних секторів економіки (банківський сектор, телекомунікації та комунальні 
підприємства).  

Вже багато написано про процес лібералізації фінансового сектора Сінгапуру (Тан, 2005). 
Головна мета даної статті – проаналізувати ті проблеми, які постають перед локальними 
банками у зв’язку з лібералізацією. Для початку коротко опишемо розвиток банківського 
сектора та обговоримо підхід, який прийняла держава, а також обставини, які змусили 
країну проводити лібералізацію. Ми аналізуємо рівень впливу лібералізації фінансового 
сектора на інтеграцію вітчизняного фондового ринку з іноземними фондовими ринками. Це 
обговорення викликає появу деяких цікавих питань: Як нормативні зміни вплинули на 
управлінську стратегію місцевих банків? Який вплив вони мали на операції з фінансового 
посередництва? Як вони вплинули на пошук банками ринків? 


