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Аналіз визначальних показників ринкової частки на прикладі ісламських банків в
Індонезії
Ринкова частка є одним з показників прибутковості ісламських банків в Індонезії. Фактично, уряд
встановив показник ринкової частки на рівні 5 %, якого необхідно досягти у 2008 році. На жаль,
врешті-решт, цей показник був досягнутий в кінці 2016 року. Метою дослідження є аналіз
визначальних показників ринкової частки на прикладі ісламських банків в Індонезії. Емпіричні
результати свідчать про вплив на ринкову частку таких показників як штрафна відсоткова ставка,
показник ефективності діяльності, дохід від розподілу прибутку, а також відсоткова ставка
звичайного банку. Інші показники, такі як показник прибутковості та показник ліквідності, не
впливають на ринкову частку. Результати дослідження свідчать про те, що ісламські банки повинні
покращити внутрішні показники для прискорення свого розвитку та підвищення ефективності своєї
діяльності.
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Анализ определяющих показателей рыночной доли на примере исламских банков в
Индонезии
Рыночная доля является одним из показателей прибыльности исламских банков в Индонезии.
Фактически, правительство установило показатель рыночной доли на уровне 5 %, которого
необходимо достичь в 2008 году. К сожалению, в конце концов, данный показатель был достигнут
в конце 2016 года. Целью исследования является анализ определяющих показателей рыночной доли
на примере исламских банков в Индонезии. Эмпирические результаты свидетельствуют о влиянии
на рыночную долю таких показателей как штрафная процентная ставка, показатель эффективности
деятельности, доход от распределения прибыли, а также процентная ставка обычного банка. Другие
показатели, такие как показатель прибыльности и показатель ликвидности, не влияют на рыночную
долю. Результаты исследования свидетельствуют о том, что исламские банки должны улучшить
внутренние показатели для ускорения своего развития и повышения эффективности своей
деятельности.
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