Сальвадор Клімент Серрано, Хосе М. Павіа, Фернандо Тобосо
Фактори впливу на відсоткову маржу у кредитних установах Іспанії до та після фінансової
кризи 2008 року
Оскільки відсоткова маржа кредитних установ впливає на економічні показники країн, визначення основних
факторів впливу є завданням досліджень, що є актуальними протягом останніх років. Метою цієї статті є
дослідження факторів впливу на відсоткову маржу у кредитних установах Іспанії за період 20042012 рр. Беручи за
основу дослідження Хо та Сандерса (1981) з економетрики та їх продовження, автори розробили модель, що
включає в себе, в якості незалежних змінних, фактори, що зазвичай описані в літературі, а також інші незалежні
змінні. Зокрема, рівень левериджу, якість активів, що знаходяться під ризиком, а також прибуток від продажу
активів, включаючи об’єкти нерухомості. Автори статті також аналізують різницю між банками та ощадними
банками.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє
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Факторы влияния на процентную маржу в кредитных учреждениях Испании до и после
финансового кризиса 2008 года
Поскольку процентная маржа кредитных учреждений влияет на экономические показатели стран, определение основных
факторов влияния является заданием исследований, актуальных в последние годы. Целью данной статьи является
исследование факторов влияния на процентную маржу в кредитных учреждениях Испании за период 20042012 гг. Беря
за основу исследование Хо и Сандерса (1981) с эконометрики и их продолжение, авторы разработали модель, которая
включает в себя, в качестве независимых переменных, факторы, обычно описанные в литературе, а также другие
независимые переменные. В частности, уровень левериджа, качество активов, находящихся под риском, а также прибыль
от продажи активов, включая объекты недвижимости. Авторы статьи также анализируют разницу между банками и
сберегательными банками.
Ключевые слова: уровень левериджа, качество активов, банки и сберегательные банки, финансовый кризис 2008 года.
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Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную
версию статьи.

