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Вплив індексу Лернера та диверсифікації джерел доходів на загальну стабільність банків
Індонезії
Метою даного дослідження є вивчення впливу ринкової позиції та диверсифікації джерел доходів на загальну стабільність
банків Індонезії. Дане дослідження проведене на основі даних 20 відібраних банків, що були зареєстровані на фондовій біржі
Індонезії протягом 2011-2014 років. В якості методу аналізу даних використано множинну лінійну регресію. Зроблено
висновок, що ринкова позиція та диверсифікація джерел доходів одночасно чинять сильний вплив на стабільність банків, а
частково ринкова позиція позитивно та суттєво впливає на стабільність банку. В свою чергу диверсифікація доходів
спричинює позитивний, незначний вплив на стабільність банків.
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Влияние индекса Лернера и диверсификации источников доходов на стабильности банков
Индонезии
Целью данного исследования является изучение влияния рыночной позиции и диверсификации источников доходов на
стабильность банков Индонезии. Данное исследование проведено на основе данных 20 отобранных банков,
зарегистрированных на фондовой бирже Индонезии в течение 2011-2014 годов. В качестве метода анализа данных
использовано множественную линейную регрессию. Сделан вывод, что рыночная позиция и диверсификация источников
доходов одновременно оказывают сильное влияние на стабильность банков, а частично рыночная позиция положительно и
существенно влияет на стабильность банка. В свою очередь диверсификация доходов вызывает положительное,
незначительное влияние на стабильность банков.
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