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Емпіричний аналіз оптимізації фінансових результатів на прикладі ісламських підрозділів у
індонезійських банках регіонального розвитку
Метою статті є аналіз оптимізації фінансових результатів відповідно до звітів ісламських підрозділів індонезійських
банків регіонального розвитку. Зроблено оцінку фінансових результатів на основі показника чистої операційної маржі,
а також прогнозованих показників на основі співвідношення операційних витрат до операційного прибутку,
фінансування на основі неробочих кредитів та фінансування на основі розподілу прибутку. Беручи за основу огляд
літератури, автори статті пропонують п’ять коефіцієнтів шляху для аналізу впливу на чисту операційну маржу, який
складає 3 для прямого шляху до чистої операційної маржі і 2 для непрямого шляху. Дані часового ряду було отримано з
річних звітів та публікації звітів. На основі коефіцієнту кореляції Пірсона та аналізу шляху було виявлено прямий вплив
співвідношення операційних витрат до операційного прибутку, фінансування на основі розподілу прибутку та
фінансування на основі неробочих кредитів на чисту операційну маржу, а також непрямий вплив фінансування на основі
розподілу прибутку на чисту операційну маржу через співвідношення операційних витрат до операційного прибутку.
Що цікаво, фінансування на основі розподілу прибутку має негативний вплив на чисту операційну маржу, що свідчить
про неефективність фінансування на основі розподілу прибутку для ісламських підрозділів банків регіонального
розвитку. Ще одним цікавим висновком є відсутність значного впливу фінансування на основі неробочих кредитів на
співвідношення операційних витрат до операційного прибутку, що свідчить про те, що несплата кредиту не є основною
причиною неефективності фінансування, але може бути причиною обмеженого фінансування.
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Эмпирический анализ оптимизации финансовых результатов на примере исламских подразделений
в индонезийских банках регионального развития
Целью статьи является анализ оптимизации финансовых результатов в соответствии с отчетами исламских
подразделений индонезийских банков регионального развития. Сделана оценка финансовых результатов на основе показателя
чистой операционной маржи, а также прогнозированных показателей на основе соотношения операционных расходов к
операционной прибыли, финансирования на основе нерабочих кредитов и финансирования на основе распределения
прибыли. Беря за основу обзор литературы, авторы статьи предлагают пять коэффициентов пути для анализа влияния на
чистую операционную маржу, составляющий 3 для прямого пути к чистой операционной марже и 2 для непрямого пути.
Данные временного ряда были получены из годовых отчетов и публикации отчетов. На основе коэффициента корреляции
Пирсона и анализа пути было выявлено прямое влияние соотношения операционных расходов к операционной прибыли,
финансирования на основе нерабочих кредитов на чистую операционную маржу, а также косвенное влияние финансирования
на основе распределения прибыли на чистую операционную маржу через соотношение операционных расходов к
операционной прибыли. Что интересно, финансирование на основе распределения прибыли имеет негативное влияние на
чистую операционную маржу, что свидетельствует о неэффективности финансирования на основе распределения прибыли
для исламских подразделений банков регионального развития. Еще одним интересным выводом является отсутствие
значительного влияния финансирования на основе нерабочих кредитов на соотношение операционных расходов к
операционной прибыли, что свидетельствует о том, что невыплата кредита не является основной причиной неэффективности
финансирования, но может быть причиной ограниченного финансирования.
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операционная маржа.
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