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Закон Додда‐Франка та прийняття ризиків: вплив на репутацію банків
Банківській сектор відіграє важливу роль у фінансовій системі та економіці в цілому. Станом на 2012 р., у
власності банківської системи США знаходилося 14,45 трильйонів доларів США в активах. Однак, важливість
банківської системи виходить за рамки реального масштабу. Численні дослідження показали, що нормальний
стан цього сектору має значний вплив на загальну економічну діяльність, а також масштаб та постійність
економічних циклів. Для досягнення мети цієї статті, дослідники виміряли зв’язок між діючим законодавством,
прийняттям ризиків, ринковою вартістю та репутацією шляхом підрахунку Z-показників для визначення
прийняття ризиків банком. Для визначення їх впливу, Z-показники були пов’язані з ринковою вартістю. Для
визначення зв’язку між ринковою вартістю та репутацією було використано поведінку фірм з гарною
репутацією. Для проведення дисперсійного аналізу вартості акцій та Z-показників було використано Пакет
програм обробки статистичних даних для соціальних наук. Для визначення впливу репутації було проведено
огляд літератури. Було визначено, що діюче законодавство може мати бажаний вплив на прийняття ризиків, що
прийняття ризиків не може вплинути на ринкову вартість, і що репутація може мати вплив на ринкову вартість.
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Закон Додда‐Франка и принятие рисков: влияние на репутацию банков
Банковский сектор играет важную роль в финансовой системе и экономике в целом. По состоянию на 2012 г.., в
собственности банковской системы США находилось 14450000000000 долларов США в активах. Однако,
важность банковской системы выходит за рамки реального масштаба. Многочисленные исследования показали,
что нормальное состояние этого сектора имеет значительное влияние на общую экономическую деятельность, а
также на масштаб и постоянство экономических циклов. Для достижения цели этой статьи, исследователи
измерили связь между действующим законодательством, принятием рисков, рыночной стоимостью и
репутацией путем подсчета Z-показателей для определения принятия рисков банком. Для определения их
влияния, Z-показатели были связаны с рыночной стоимостью. Для определения связи между рыночной
стоимостью и репутацией было использовано поведение фирм с хорошей репутацией. Для проведения
дисперсионного анализа стоимости акций и Z-показателей был использован Пакет программ обработки
статистических данных для социальных наук. Для определения влияния репутации был проведен обзор
литературы. Было определено, что действующее законодательство может иметь желаемое воздействие на
принятие рисков, принятие рисков не может повлиять на рыночную стоимость, и репутация может иметь
влияние на рыночную стоимость.
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