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Фактори, що визначають прибутковість банків на прикладі відібраних приватних комерційних
банків в Бангладеші: аналіз панельних даних
Дана робота спрямована на дослідження факторів, що визначають рентабельність відібраних п’ятнадцяти приватних
комерційних банків в Бангладеші протягом 2005-2015 роки. У дослідженні зроблено акцент на внутрішніх чинниках, які
впливають на прибутковість банку. Це дослідження використовує панельні дані з метою вивчення впливу проблемних
кредитів, коефіцієнту адміністративних витрат до операційного прибутку, індикатора довгострокової ліквідності,
комісійних, відсоткової ставки на капітал та операційних витрат на показники прибутковості банків, таких як рентабельність
активів та рентабельність власного капіталу. На основі експериментальних результатів були отримані переконливі докази
того, що проблемний кредит і операційні витрати чинять істотний вплив на рентабельність. Крім того, результати
дослідження демонструють, що збільшення кількості проблемних кредитів може привести до зниження прибутку за рахунок
надання «неблагополучних» кредитів. Зазначимо, що індикатор довгострокової ліквідності та рівень відсоткової ставки на
капітал сприяють прибутковості, але їх вплив не є значним у приватних комерційних банках Бангладешу.
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Факторы, определяющие доходность банков на примере отобранных частных коммерческих
банков в Бангладеше: анализ панельных данных
Данная работа направлена на исследование факторов, определяющих рентабельность отобранных пятнадцати частных
коммерческих банков в Бангладеше в течение 2005-2015 годов. В исследовании сделан акцент на внутренних факторах,
влияющих на доходность банка. Это исследование использует панельные данные с целью изучения влияния проблемных
кредитов, коэффициента административных расходов к операционной прибыли, индикатора долгосрочной ликвидности,
комиссионных, процентной ставки на капитал и операционных расходов на показатели прибыльности банков, таких как
рентабельность активов и рентабельность собственного капитала. На основе экспериментальных результатов были получены
убедительные доказательства того, что проблемный кредит и операционные расходы оказывают существенное влияние на
рентабельность. Кроме того, результаты исследования показывают, что увеличение количества проблемных кредитов может
привести к снижению прибыли за счет предоставления «неблагополучных» кредитов. Отметим, что индикатор долгосрочной
ликвидности и уровень процентной ставки на капитал способствуют прибыльности, но их влияние не является значительным
в частных коммерческих банках Бангладеша.
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