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Аналіз впливу зниження відсоткової ставки на якість доходів європейських банків
Якість доходів є показником, який зазвичай визначається як комплекс таких компонентів як стійкість,
прогнозованість, волатильність та згладжування доходів. В основі дослідження лежить гіпотеза про те, що у
банківському секторі будь-які зміни у відсотковій ставці мають значний вплив на вищезгадані характеристики
доходів і таким чином можуть впливати на якість доходів. У період з 2007 до 2015 рр. у Європі спостерігалася
загальна тенденція до зниження відсоткової ставки з різним рівнем у різних країнах. Аналіз даних від 128
європейських банків з 27 країн показав вплив зниження відсоткової ставки на якість доходів банків. Було виявлено
негативний вплив зниження відсоткової ставки на якість доходів, що означає, що якість доходів банків країн з
менш значним відносним зниженням відсоткової ставки за період з 2007 до 2015 рр. (зазвичай у менш розвинених
країнах Центральної та Східної Європи) є вищою за якість доходів банків розвинених країн зі значним відносним
зниженням відсоткової ставки за аналогічний період.
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Анализ влияния снижения процентной ставки на качество доходов европейских банков
Качество доходов является показателем, обычно определяющимся как комплекс таких компонентов как
устойчивость, прогнозированность, волатильность и сглаживание доходов. В основе исследования лежит гипотеза
о том, что в банковском секторе любые изменения в процентной ставке имеют значительное влияние на
вышеупомянутые характеристики доходов и таким образом могут влиять на качество доходов. В период с 2007 до
2015 гг. в Европе наблюдалась общая тенденция к снижению процентной ставки с разным уровнем в разных
странах. Анализ данных от 128 банков из 27 стран показал влияние снижения процентной ставки на качество
доходов банков. Было выявлено негативное влияние снижения процентной ставки на качество доходов, что
означает, что качество доходов банков стран с менее значительным относительным снижением процентной ставки
за период с 2007 до 2015 гг. (обычно в менее развитых странах Центральной и Восточной Европы) выше, чем
качество доходов банков развитых стран со значительным относительным снижением процентной ставки за
аналогичный период.
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