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Фінансування на основі неробочих кредитів у ісламських сільських банках у Індонезії
Метою дослідження є аналіз впливу фінансових результатів та макроекономічних показників на ефективність
фінансування у ісламських сільських банках у Індонезії. Для прогнозування змін у ефективності фінансування,
виражених об’ємом фінансування на основі неробочих кредитів, було використано регресійну модель панельних
даних. Модель цього дослідження згрупована за чотирма категоріями робочих зон, так як ісламські сільські банки
у Індонезії мають різну компетенцію залежно від регіону. Вибірка дослідження складається з 72 ісламських
сільських банків у Індонезії за період з 2 кварталу 2010 року по 1 квартал 2016 року. Результати дослідження
свідчать про одночасний статистично значущий зв’язок між фінансуванням на основі неробочих кредитів для
ісламських сільських банків у Індонезії і такими показниками як розмір банків, кредитно-депозитний коефіцієнт,
коефіцієнт ефективності діяльності, коефіцієнт рентабельності капіталу, співвідношення витрат до активів,
частка ВВП, а також рівень інфляції. ВВП має дуже значний вплив на фінансування на основі неробочих кредитів
для ісламських сільських банків у Індонезії. Відповідно до категорій робочих зон, інфляція має значний вплив на
ісламські сільські банки в Індонезії у зоні 1, а ВВП має дуже значний вплив на ісламські сільські банки в Індонезії
у зонах 2, 3 та 4. Тим не менш, ВВП має різний вплив на фінансування на основі неробочих кредитів, що має
негативний вплив на зони 1 і 4 і позитивний вплив на зони 2 і 3. Таким чином, державна політика має бути різною
для кожної зони.
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Финансирование на основе нерабочих кредитов в исламских сельских банках в
Индонезии
Целью исследования является анализ влияния финансовых результатов и макроэкономических показателей на
качество финансирования в исламских сельских банках в Индонезии. Для прогнозирования изменений в
эффективности финансирования, выраженных объемом финансирования на основе нерабочих кредитов, была
использована регрессионная модель панельных данных. Модель данного исследования сгруппирована по
четырем категориям рабочих зон, так как исламские сельские банки в Индонезии имеют разную компетенцию в
зависимости от региона. Выборка исследования состоит из 72 исламских сельских банков в Индонезии за период
со 2 квартала 2010 года по 1 квартал 2016 года. Результаты исследования свидетельствуют об одновременной
статистически значимой связи между финансированием на основе нерабочих кредитов для исламских сельских
банков в Индонезии и такими показателями как размер банков, кредитно-депозитный коэффициент,
коэффициент эффективности деятельности, коэффициент рентабельности капитала, соотношение расходов к
активам, доля ВВП, а также уровень инфляции. ВВП имеет очень значительное влияние на финансирование на
основе нерабочих кредитов для исламских сельских банков в Индонезии. В соответствии с категориями рабочих
зон, инфляция имеет значительное влияние на исламские сельские банки в Индонезии в зоне 1, а ВВП имеет
очень значительное влияние на исламские сельские банки в Индонезии в зонах 2, 3 и 4. Тем не менее, ВВП имеет
разное влияние на финансирование на основе нерабочих кредитов, что имеет негативное влияние на зоны 1 и 4 и
позитивное влияние на зоны 2 и 3. Таким образом, государственная политика должна быть разной для каждой
зоны.
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