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ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності функціонування банку
та його стійкості. Формування та використання прибутку комерційного банку направлені на
забезпечення відповідності отриманого прибутку та його розподілу, негативним явищем виступає
як не достаток так і надлишок прибутку, що виступає свідченням неефективного управління
комерційним банком. Збалансованість показників формування та використання прибутку
вітчизняних комерційних банків залежить від ефективного управління банком, зокрема: управління
ліквідністю та прибутковістю; підвищення рівня капіталізації; оптимізацію управління активами
та зобов'язаннями; скорочення персоналу; ефективне функціонування організаційних підрозділів;
формування позитивного іміджу; проведення стрес-тестування; забезпечення реорганізації
неплатоспроможних банків; використання бенчмаркінгу та аутсорсингу. Вибір тих чи інших
методів нівелювання негативного впливу зовнішніх факторів на діяльність комерційного банку
визначає прийняття відповідних управлінських рішень направлених на зміну формування та
використання прибутку. В умовах інтеграції банківської системи України та світу обов’язковим
виступає використання міжнародного досвіду запровадження інформаційних технологій у
діяльність комерційних банків, надання світових банківських послуг, використання міжнародних
платіжних систем, дотримання основних вимог Базельського комітету, забезпечення прозорості
діяльності комерційного банку.
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Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій ставить перед
банківськими установами нові завдання щодо розробки нових послуг, трансформації
існуючих. Зменшення операційних витрат та зростання конкурентної боротьби за клієнтів
між банківськими та небанківськими установами, недовіра до банківської системи через
банкрутство ряду комерційних банків вимагає розробки нових підходів до питань
формування та розподілу прибутку комерційного банку. Стабільність банківських установ,
стабільність економіки та захист інтересів кредиторів, і насамперед, вкладників банку
залежать від прибутковості та ліквідності банківської установи. Питання формування та
розподілу прибутку комерційних банків виступає ключовим у функціонуванні комерційних
банків та виступає гарантом врахування сучасних викликів до збільшення вимог до
статутного капіталу, протидії коливанням вітчизняної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти формування та розподілу
прибутку комерційних банків у своїх дослідженнях розглядали вітчизняні економісти,
зокрема Ковбасюк М.Р., Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М.,
Сало І.В., Криклій О.А., Маслак Н.Г., Косова Т.Д., Груздевич У.Я., Радковська Н.П.,
Рибалка О.О. та ін. Подальший розвиток вітчизняної та світової економіки зумовлює
актуальність подальших досліджень формування і використання прибутку комерційних
банків.
Мета статті передбачає окреслення взаємозв’язку напрямів управління комерційним
банком та формування і використання комерційного банку, що відбувається в умовах
запозичення зарубіжного досвіду, значних економічних коливань вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Прибуток є головною метою діяльності
банків. Саме він забезпечує формування фондів і резервів на випадок непередбачуваних
збитків, можливих у банківській справі; стимулює діяльність управлінського персоналу
щодо
вдосконалення
роботи
банку,
зниження
витрат
та
підвищення
конкурентоспроможності.
Значення прибутку загальновизнане, але значення банківського прибутку значно
ширше, ніж прибуток інших учасників процесу відтворення, оскільки в ньому зацікавлені
значні групи населення, підприємства та держава. Так, держава зацікавлена у збільшенні
частини прибутку, яка оподатковується. Акціонери банку зацікавлені в прибутку як нормі
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доходу на вкладений капітал. Працівники банку зацікавлені в збільшенні прибутку, що дасть
можливість банку спрямовувати додаткові ресурси на матеріальне заохочення, соціальні
виплати, соціальний розвиток. Позичальники не прямо зацікавлені в достатності
банківського прибутку: кредитна діяльність банку залежить від достатності капіталу, а
прибуток, у свою чергу, є основним внутрішнім джерелом його поповнення. Обсяг прибутку
в цілому по банківській системі забезпечує її надійність, гарантує безпеку вкладів і наявність
джерел кредитування, від яких залежать споживачі банківських послуг.
Банківський прибуток є одним із найважливіших показників ефективності
функціонування банку та його стійкості. Він необхідний для створення адекватних резервних
фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій,
скорочення витрат і збільшення капіталу, який дає змогу збільшити обсяги і поліпшувати
якість наданих послуг. Оскільки прибуток являє собою джерело формування капіталу, то
чим вищий рівень його генерування в процесі діяльності банку, тим менші потреби в
залучені фінансових коштів із зовнішніх джерел. За рахунок цього наявний вищий рівень
самофінансування, забезпечення реалізацій стратегічних цілей, підвищення конкурентних
позицій банку на ринку [8, с.98].
Непередбачуваність ситуації, високий темп змін, нові управлінські проблеми, з якими
раніше банкам не доводилося мати справу, – це лише частина негативних явищ для
банківських установ України в сучасних умовах. Трансформувалися і цілі діяльності банків:
якщо раніше банки були орієнтовані на ефективність діяльності, стабільність та
прибутковість, то сьогодні все важливішим стає питання виживання та стабілізації
фінансового стану банківських установ [2,с. 107].
Джерелами доходів комерційного банку є різні види бізнесу. До елементів
банківського бізнесу можна віднести: позичковий бізнес; дисконт-бізнес; охоронний бізнес;
гарантійну діяльність банку; бізнес з цінними паперами; бізнес, заснований на прийомі
внесків і здійсненні операцій з доручення вкладників; на кореспондентських відносинах з
іншими банками; на наданні нетрадиційних банківських послуг [7, c.126].
Ключовим у питанні формування та використання прибутку комерційного банку
виступає збалансованість цих показників. Відповідно існує прямий зв’язок між заходами
направленими на управління банківською діяльністю та необхідними обсягами прибутку та
напрямками його використання.
Зокрема, концепція «високорентабельної банківської діяльності», у країнах з
розвиненою ринковою економікою, базується на трьох «китах» [5, c.169]:
I) максимізації доходів (від наданих кредитів та операцій із цінними паперами, а також
підтримка гнучкої структури активів, яка пристосована до змін процентної ставки);
II) мінімізації витрат (через оптимізацію структури пасивів, зменшення втрат від
безнадійних позичок, жорсткий контроль за накладними витратами;
III) грамотному та ефективному менеджменті.
Виходячи з даної концепції, цей зарубіжний досвід можна адаптувати до українських
банків з метою підвищення рентабельності діяльності українських банків, яка передбачає
максимізацію доходів, мінімізацію витрат та формування високоефективного менеджменту
банку. В зв’язку з цим можна запропонувати основні напрямки зростання доходів
комерційного банку [5, c.169-170]:
1. Загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід, для чого банк
повинен, по-перше, залучати більше позичальників і при цьому ретельно аналізувати їх
фінансовий стан, по-друге, нарощувати свій кредитний потенціал за рахунок збільшення
обсягу ресурсів, що залучаються. Це можливо при проведені зваженої маркетингової та
процентної політики.
2. Раціональне та ефективне розміщення коштів банку для забезпечення його
фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбавитися суперечностей між
ліквідністю, надійністю та прибутковістю комерційного.
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3. Фінансове планування, як один з резервів збільшення прибутку і раціонального його
використання. Багато витрат несуть банки внаслідок неузгоджених дій різних управлінь між
собою. Фінансовий план дозволяє спрогнозувати доходи, витрати і прибуток банку на рік. І
хоча в умовах, які склалися в нашій країні, через нестабільність, інфляцію реальні дані
можуть суттєво відрізнятися від запланованих але пропорції залишаються практично
незмінними. Банківська установа повинна реально бачити перспективи свого розвитку і цілі
на поточний рік.
4. Зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях банку. Теоретично
більш високий рівень процентної ставки повинен принести банку якомога більший дохід.
Проте, в сучасних умовах банки рідко вдаються до таких дій. В умовах конкурентної
боротьби вони найчастіше знижують ставку з метою залучення якомога більшої кількості
позичальників. Зниження середньозваженої ставки проценту по Україні є свідоцтвом цього.
Працюючи в цьому напрямку банки намагаються збільшити рівень процентної ставки по
активних операціях, тобто тут спрацьовує принцип будь-якого комерційного підприємства:
«дешевше купити, дорожче продати». З іншого боку, в умовах жорсткої конкуренції між
кредитними установами та боротьби за розширення обслуговування ринків банкам дуже
важко це робити. Таким чином, щоб отримати більший доход, банк повинен враховувати
крім специфічних факторів, що визначають розмір процента по активних операціях (облікова
ставка, рівень інфляції, термін позики, її розмір, ризик, характер забезпечення, витрати по
оформленню позики, контроль та інші), також попит на кредитному ринку і ставки
конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ.
5. Зміна структури портфелю доходних активів. Відомо, чим вищий дохід, тим більший
ризик в сфері банківської діяльності. Тому головне завдання банку – визначення ступеню
допустимості та виправданості того чи іншого ризику. Сутність банківського управління
полягає в гнучкому співвідношенні протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Загалом
фахівці вважають, що частка доходних активів у загальних активах банку повинна бути на
рівні 0,75–0,85. Зменшення частки доходних активів нижче 0,7 свідчить про можливі
проблеми в діяльності банку.
6. Нарощення власних коштів банку, що сприятиме зростанню ресурсної бази банку і
відповідно їх інвестиційного потенціалу Це буде однією з передумов залучення іноземних
інвестицій, стимулюватиме інтеграційні процеси, забезпечить незалежність банку і створить
умови для виживання банківської системи України в період посиленої конкуренції з боку
іноземних банків.
7. Систематичне і всебічне вивчання кредитних ризиків та приймання заходів по їх
пониженню. З цією метою необхідно організовувати відділи управління кредитними
ризиками.
8. Формування достатніх страхових резервів та резервних фондів. Оскільки основна
причина банківських банкрутств – неповернення раніше виданих кредитів, то формування
цих фондів сприятиме зміцненню надійності й стабільності банку, а отже, і банківської
системи України, зменшенню можливих фінансових ризиків у кредитній діяльності.
Створення цих резервів гарантуватиме покриття рахунків у діяльності банку, сприятиме
підтримці його ліквідності на необхідному рівні.
9. Забезпечення зростання непроцентних доходів, а саме приділення більшої уваги
доходам від надання послуг «небанківського» характеру, оптимізація пасивів, зменшення
загально адміністративних витрат, зменшення витрат на створення банківської послуги, що
дасть змогу знизити її ціну. Це означає збільшення комісійних, торгівельних, інших
банківських операційних доходів, інших доходів. Перш за все, збільшення доходів від
розрахунково-касового обслуговування, шляхом надання більш якісного обслуговування,
збільшення обсягу та спектру послуг, що надаються суб’єктам господарювання,
впровадження нових банківських продуктів, розвиток «зарплатних проектів», збільшення
обслуговування клієнтів по системі «Клієнт-Банк», впровадження системи «ІнтернетБанкінг», що дасть змогу більш оперативного обслуговування клієнтів. Треба приділяти
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більш уваги доходам, які банки можуть отримувати від надання послуг «небанківського»
характеру – консультаційних, аудиторських, а також доходам від проведення факторингових
і лізингових операцій, доходів від надання поручительств гарантій. Але проблемою є те, що
всі ці доходи, в першу чергу залежать від розширення клієнтської бази банку.
Застосовування таких інструментів в банківській діяльності, які дозволяють як планувати,
так і одержувати додатковий прибуток. Мова йде про ф’ючерси, опціони, форвардні операції
з валютою ті інші форми діяльності, які відповідають умовам ринкових відносин.
10. Покращення рівня професіоналізму – від політики банка, майстерності, грамотної
побудови управлінських і функціональних структур.
Вище наведені приклади свідчать про зростання ролі запровадження інформаційних
технологій у діяльність комерційних банків, трансформацію форми надання звичних
банківських послуг, формування супутніх послуг пов’язаних з дистанційним управлінням
даними клієнтів. Водночас діяльність комерційного банку залежить від впровадження нових
видів послуг, нових методів конкурентної боротьби та вимагає належної відповідності.
В сучасній практиці застосовується безліч різноманітних методів управління
прибутковістю для забезпечення стійкого фінансового стану банку. Але, насамперед, з
метою підвищення рівня прибутків необхідно здійснювати комплексний аналіз доходів та
витрат, виявляти фактори впливу на них, збільшувати резерви діяльності. Також увагу
потрібно надавати аналізу структурних компонентів прибутку, співвідношенню активів і
пасивів, доходів та витрат для прогнозування фінансового стану комерційного
банку [8, c.100].
Банкам необхідно поступово адаптуватися до нових вимог Базельського комітету, в
даному контексті оптимізація процесу управління власним капіталом передбачає [6,с. 12]:
1) постійне нарощення капітальної бази, зважаючи на обсяги активних операцій та
прийняті ризики;
2) активне проведення рекапіталізації прибутку;
3) розроблення внутрішньої методики щодо розрахунку мінімального обсягу
регулятивного капіталу з урахуванням ризикового профілю.
Нестабільність вітчизняної економіки негативно впливає на формування та
використання прибутку, нових викликів до вітчизняної банківської системи, що вимагає
розробки антикризового управління.
Розглянемо детальніше напрями забезпечення антикризового управління банком,
зокрема [3, с.87-92]:
1. Політика управління ліквідністю та прибутковістю комерційного банку. Стратегічне
завдання передбачає попередження як дефіциту, так і надлишку ліквідних коштів. Дефіцит
призводить до виникнення ризику втрати ліквідності банку, а надлишок ліквідних коштів є
наслідком нераціонального розміщення коштів і прямим чинником втрати банком
майбутнього прибутку. Для мінімізації ризику незбалансованої ліквідності, комерційні банки
приймають ряд заходів направлених на підтримку оптимального співвідношення між рівнем
ліквідності та прибутковості. Для досягнення цього завдання банк має систематично та
жорстко контролювати вартість залучених ресурсів, розміщувати ресурси за ставками, що
відшкодували б їх вартість та достатню для утримання і розвитку банку відсоткову маржу, а
також дотримуватися розроблених із власної ініціативи системи лімітів, що обмежують
рівень прийнятих ризиків.
2. Підвищення рівня капіталізації шляхом: стабільного генерування чистого прибутку,
що передбачає ефективне управління з боку банку спредом, контроль за витратами,
підвищення операційної ефективності, залучення коштів за найоптимальніших умов;
залучення коштів на умовах субординованого боргу; розроблення планів реінвестування
дивідендів; створення програми щодо купівлі акцій службовцями банку.
3. Оптимізація управління обсягами активів та зобов'язань комерційного банку, що
передбачає мінімізацію відсоткового ризику шляхом застосування банками найбільш
перспективних методів: аналізу дюрацій; методу сек'юритизації; періодичного бек124
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тестування прогнозних даних щодо величини відсоткового ризику; стрес-тестування для
оцінки величини максимальних втрат від зміни процентних ставок за певний період.
Зокрема, для розширення можливостей сек'юритизації активів, створення механізму нагляду
за здійсненням даних угод, слід внести певні зміни у законодавство: розширити перелік видів
фінансових активів; зменшити правові ризики, пов'язані з продажем; урегулювати діяльність
емітента цінних паперів під час сек'юритизації.
4. Скорочення персоналу з метою оптимізації витрат банківських установ. Запорукою
позитивного результату від кадрового скорочення виступає визначення кадрової структури
банку, з урахуванням специфіку банківської установи та причин скорочення. Необхідно
зберегти ядро кадрового потенціалу організації. Тут заходом може бути і зменшення
тривалості робочого часу. Запорукою позитивного результату таких заходів виступає
поступове зменшення. Спочатку можна скоротити тривалість робочого дня, а потім – тижня.
Також доцільним є проведення переконтрактації персоналу – переукладання контрактів з
урахуванням специфіки подальшої їх необхідності. Перевагу потрібно надавати контрактам
на строк 3–6 місяців. Оптимізація роботи комерційного банку в даному випадку має на меті
передбачати вдосконалення організаційних аспектів для забезпечення максимальної чіткості
повноважень даних підрозділів та методів щодо високоякісного управління ліквідністю,
прибутковістю, активами й пасивами банку.
5. Управління проблемними активами повинен: брати участь у плануванні й реалізації
ефективної кредитної та інвестиційної політики; розробити стратегію, визначити принципи
та методи діяльності банку щодо роботи з проблемними активами; забезпечувати розробку та
реалізацію відповідних схем протермінованої заборгованості; вивчати та впроваджувати
новітні методи щодо уникнення чи мінімізації ризику виникнення проблемних активів.
Підрозділ ризик-менеджменту належним чином має визначати рівень і межі допустимого
ризику, а також обов'язково виконувати наступні функції: визначати політику управління
ризиком; забезпечити управління ризиком на стратегічному та операційному рівнях;
нагромаджувати історичні дані для порівняльного аналізу; ідентифікувати порушення лімітів
ризику.
6. Комплекс маркетингових заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу
банку. Особливу роль у цьому комплексі слід відвести рекламним заходам як інструменту
комплексного інформаційного впливу на настрої в суспільстві щодо банків. Для формування
іміджу банку в сучасних умовах важливе значення потрібно приділяти соціально-значимим
аспектам діяльності банків взагалі і кожного конкретного банку зокрема. Чим більша частина
суспільства зрозуміє не тільки економічну, а й соціальну значимість банківської системи,
тим швидше буде відновлене позитивне уявлення про значення банків і, тим швидше буде
відновлена довіра до банків.
7. Реорганізація неплатоспроможних банків шляхом злиття, приєднання, виділення,
перетворення та реструктуризації. Вітчизняна практика розкриває багато випадків злиття
вітчизняних та зарубіжних комерційних банків. Для реалізації цього передусім потрібне
створення правової бази з точки зору їх сутності, класифікаційних форм, видів і рівнів. 3 цих
позицій необхідно: провести оцінку перспектив діяльності банків на ринку корпоративного
контролю; сформувати організаційно-методологічну базу, інформаційно-аналітичний
інструментарій і рекомендації з підвищення ефективності реорганізації та реструктуризації в
банківському секторі; провести аналіз нормативно-правового забезпечення участі
вітчизняних неплатоспроможних банків у реорганізації та реструктуризації у порівнянні з
країнами розвиненого фінансового ринку; визначити принцип максимізації вартості капіталу
критерієм ефективності діяльності банків у конкурентному середовищі; оцінити переваги
реорганізації та реструктуризації з позиції максимізації вартості діяльності банківських
установ; виявити й оцінити головні чинники, що визначають напрями, форми, методи й
інтенсивність процесів реорганізації та реструктуризації банків; визначити умови, які
впливають на ефективність реорганізації та реструктуризації, що проводять банківські
установи.
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8. Методика стрес-тестування дозволяє спрогнозувати кількісної оцінки ризику на
основі шокової величини зміни зовнішнього фактора з метою обґрунтування формування
додаткових резервів в розмірі частини прибутку комерційного банку. Стрес-тестування
банків включає кількісні та якісні складові аналізу. Кількісний аналіз спрямований на
ідентифікацію можливих сценаріїв розвитку подій та визначає масштаби можливих змін
ринкової кон'юнктури, коливань основних її компонентів, що впливають на результат
діяльності банку та рівень його економічної безпеки. За допомогою якісного аналізу
оцінюється спроможність капіталу банку покривати можливі збитки та визначається
комплекс заходів для зниження рівня ризику, мінімізації можливих втрат і збереження та
захисту капіталу
9. Бенчмаркінг, як це альтернативний метод стратегічного планування, у якому
завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів.
Технологія бенчмаркінга об'єднує в єдину систему розробку стратегії, галузевий аналіз і
аналіз конкурентів. Бенчмаркінг у банківській системі являє собою мистецтво виявляти те,
що інші банки роблять краще, а також вивчати їхню роботу. В основу бенчмаркінга
покладена ідея порівняння діяльності не тільки банків-конкурентів, але і передових фірм
інших галузей. Практика показує, що використання передового досвіду конкурентів і
успішних компаній дозволяє скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати вибір
стратегії діяльності банку.
10. Аутсорсинг або зовнішній підряд. Сфера аутсорсингу в банках може охоплювати
найрізноманітніші сфери – від допоміжних (прибирання офісів і територій, охорона,
бібліотека, санаторний комплекс, медичне обслуговування, автопарк) до основних
(залучення клієнтів, підбір персоналу, оцінка кредитних заявок, розробка стратегії,
інформаційні технології, маркетингові заходи). Аутсорсинг може застосовуватись як елемент
ефективної банківської політики в тому сенсі, що він може допомогти банку сконцентрувати
увагу і наявні ресурси на основній діяльності, перекласти частину ризиків на компанії
аутсорсери, спростити організаційну структуру й підвищити керованість, скоротити видатки
обслуговування бізнес-процесу і відповідно підвищити прибутковість бізнесу. Аутсорсинг
може приносити вигоду коротко- або довготривалого характеру. Іноді співпраця вигідна для
банку лише певний час, а потім потрібно або повна відмова від такого рішення, або вибір
іншого постачальника.
Антикризові методи управління допомагаю попередити критичні показники
ліквідності, прибутку та витрат, що ведуть до банкрутства комерційного банку. Яскравим
прикладом виступає сучасна ситуація коливань валютного курсу та впровадження
санаційного управління на окремих вітчизняних комерційних банках, зокрема
КБ «Надрабанк», КБ «Дельтабанк», БК «Брокбізнесбанк» та ін., що перебувають на стадії
ліквідації.
Ефективна організація управління проблемними кредитами банку набуває на даний час
особливо важливого значення та необхідності розробки нових методологічних підходів до
визначення оцінки проблемних кредитів як важливого елементу системи управління
проблемними кредитами банку [1, с.254]. Ключовими методами управління проблемними
кредитами виступають реструктуризація (пролонгація, кредитні канікули, зміна схеми
погашення кредиту, рефінансування, зниження відсоткової ставки, повне або часткове
скасування фінансових санкцій) та ліквідація проблемних кредитів ( претензійно-позовна
робота, передача проблемних кредитів в управління третій особі, передача або продаж
проблемних кредитів пов’язаній фінансовій компанії на засадах оптимізації балансу,
факторинг, списання проблемного кредиту за рахунок резервного фонду, погашення боргу за
рахунок відшкодування страховою компанією, та ін.).
Вибір того чи іншого методу боротьби з проблемними кредитами визначає
відстрочення отримання прибутку або понесення додаткових витрат від списання такого
кредиту.
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Висновки. Формування та використання прибутку комерційного банку направлені на
забезпечення відповідності отриманого прибутку та його розподілу, негативним явищем
виступає як не достаток так і надлишок прибутку, що виступає свідченням неефективного
управління комерційним банком.
В умовах інтеграції банківської системи України та світу обов’язковим виступає
використання міжнародного досвіду запровадження інформаційних технологій у діяльність
комерційних банків, надання світових банківських послуг, використання міжнародних
платіжних систем, дотримання основних вимог Базельського комітету, забезпечення
прозорості діяльності комерційного банку.
Різкі коливання вітчизняної економіки, зміна підходів до встановлення валютного
курсу, збільшення обсягів проблемних кредитів вимагають розробки антикризового
управління, що дозволяє змоделювати очікуваний вплив зовнішніх факторів на діяльність
комерційного банку та прийняття відповідних управлінських рішень направлених на зміну
формування та використання прибутку.
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Sidor N., Fetko S. Profits of commercial banks. Profit is one of the most important indicators of the
efficiency of the bank and its stability. Formation and use of the profits of commercial banks are aimed at
their effective allocation. In case there is shortage or surplus of profit it evidences of ineffective management
of commercial bank. The balance of indicators of profit allocation in domestic commercial banks depends on
the effective bank management, in particular: liquidity and profitability management; improvement of the
level of capitalization; effective management of assets and liabilities; staff reduction; effective functioning of
organizational units; goodwill; stress testing; reorganization of insolvent banks; benchmarking and
outsourcing. The choice of effective methods for leveling the negative impact of external factors on the
activity of commercial banks determines sound decision-making aimed at improving profit allocation.
Integration of the banking system of Ukraine calls for the use of international experience in terms of
introducing information technology into the activity of commercial banks, provide global bank services, the
use of international payment systems, follow Basel Committee requirements, ensure transparency of the
performance of commercial banks.
Keywords: crisis management, bankruptcy, commercial bank, liquidity, profit.
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