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Аналіз позитивного впливу рейтингу ефективного корпоративного управління на
стабільність та прибутковість на прикладі Індонезії
Метою статті є аналіз впливу практики ефективного корпоративного управління на стабільність і
прибутковість банків. Ефективність управління оцінюється за рейтингом ефективного корпоративного
управління, що включає в себе одинадцять аспектів. Автори використовують інструментальний
регресійний аналіз для вивчення впливу управління на прибутковість та стабільність. В рамках
дослідження проаналізована вибірка зі 150 банків. Результати дослідження свідчать про те, що
стабільність банків може впливати на управління та прибутковість банків. Що стосується фактору
прибутковості банків, можна зробити висновок про позитивний та прямий вплив рейтингу ефективного
корпоративного управління на прибутковість банків. Стабільність банків також має позитивний вплив
на прибутковість банків, що вказує на непрямий вплив рейтингу ефективного корпоративного
управління на прибутковість банків. Має місце значний негативний вплив проблемних кредитів,
показника довгострокової ліквідності, показника достатності капіталу та розміру банків. Метою статті є
надання вагомих емпіричних доказів важливості управління та стабільності для прибутковості.
Недоліками дослідження є мала вибірка і аналіз лише державних банків, які теоретично повинні мати
кращу систему управління усіма аспектами діяльності Органом з регулювання ринків капіталу.
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Анализ положительного влияния рейтинга эффективного корпоративного управления
на стабильность и прибыльность на примере Индонезии
Целью статьи является анализ влияния эффективного корпоративного управления на стабильность и
прибыльность банков. Эффективность управления оценивается по рейтингу эффективного
корпоративного управления, включающем в себя одиннадцать аспектов. Авторы используют
инструментальный регрессионный анализ для изучения влияния управления на прибыльность и
стабильность. В рамках исследования проанализирована выборка со 150 банков. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что стабильность банков может влиять на управление и
прибыльность банков. Что касается фактора прибыльности банков, можно сделать вывод о позитивном
и прямом влиянии рейтинга эффективного корпоративного управления на прибыльность банков.
Стабильность банков также имеет положительное влияние на прибыльность банков, что указывает на
непрямое влияние рейтинга эффективного корпоративного управления на прибыльность банков. Имеет
значительное негативное влияние проблемных кредитов, показателя долгосрочной ликвидности,
показателя достаточности капитала и размера банка. Целью статьи является предоставление весомых
эмпирических доказательств важности управления и стабильности для прибыльности. Недостатками
исследования являются малая выборка и анализ только государственных банков, которые теоретически
должны иметь лучшую систему управления всеми аспектами деятельности Органом по регулированию
рынков капитала.
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