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Оцінка впливу структури власності на результати діяльності банків
Метою дослідження є оцінка результатів діяльності банків у Індонезії. Зокрема, у статті оцінено статичний вплив
структури власності на результати діяльності банків у Індонезії за період з 1995 по 2006 рр. Вибірка складається
з 74 банків, а саме 56 приватних банків, 15 банків регіонального розвитку, а також трьох федеральних банків за
період з 1995 по 2006 рр. Дані проаналізовано за допомогою методу найменших квадратів, узагальненого методу
найменших квадратів, а також методу випадкових ефектів. Результати дослідження свідчать про кращі
результати діяльності банків регіонального розвитку в порівнянні з приватними банками. Це означає, що банки
регіонального розвитку показують кращі результати діяльності ніж приватні банки, що пояснюється здатністю
клієнтів виплатити кредит, наявністю в них спеціальних знань у цій сфері та контролем діяльності банків
регіонального розвитку з боку органів місцевого самоврядування. Крім того, сума капіталу, економічне
зростання, фінансова криза, а також фінансові коефіцієнти впливають на результати діяльності банків. Однак,
статус банків не впливає на результати їх діяльності.
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Оценка влияния структуры собственности на результаты деятельности банков
Целью исследования является оценка результатов деятельности банков в Индонезии. В частности, в статье
оценено статическое влияние структуры собственности на результаты деятельности банков в Индонезии за
период с 1995 по 2006 гг. Выборка состоит с 74 банков, а именно 56 частных банков, 15 банков регионального
развития, а также трех федеральных банков за период с 1995 по 2006 гг. Данные проанализированы при помощи
метода наименьших квадратов, обобщенного метода наименьших квадратов, а также метода случайных
эффектов. Результаты исследования свидетельствуют о лучших результатах деятельности банков регионального
развития по сравнению с частными банками. Это означает, что банки регионального развития показывают
лучшие результаты деятельности чем частные банки, что объясняется способностью клиентов выплатить кредит,
наличием у них специальных знаний в данной сфере и контролем деятельности банков регионального развития
со стороны органов местного самоуправления. Кроме того, сумма капитала, экономический рост, финансовый
кризис, а также финансовые коэффициенты влияют на результаты деятельности банков. Однако, статус банков
не влияет на результаты их деятельности.
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