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Дослідження впливу ефективного корпоративного управління
принципів шаріату на прибутковість ісламських банків у Індонезії

та

дотримання

Метою статті є аналіз впливу ефективного корпоративного управління та дотримання принципів шаріату
на прибутковість ісламських банків у Індонезії. Автори використовують вторинні дані, отримані за період
з 2012 по 2016 рр., на основі вибірки з дев’яти ісламських банків у Індонезії, зробленої за допомогою
методу цільової вибірки. Дані проаналізовано за допомогою регресійного аналізу панельних даних.
Незалежними змінними є сукупний показник ефективного корпоративного управління, що є результатом
самооцінки ісламського банку, а також показник дотримання принципів шаріату, а саме співвідношення
доходів ісламських банків та коефіцієнт розподілу прибутку, в той час залежною змінною є прибутковість,
представлена коефіцієнтом рентабельності власного капіталу. Результати свідчать про негативні
показники ефективного корпоративного управління та коефіцієнту розподілу прибутку, що вказує на
відсутність впливу ефективного корпоративного управління та коефіцієнту розподілу прибутку на
рентабельність власного капіталу, в той же час, наявність впливу співвідношення доходів ісламських
банків на рентабельність власного капіталу. У статті представлено корисну інформацію для оцінки
дотримання ісламськими банками принципів шаріату.
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Нур Фитриана Хамси
Исследование влияния эффективного корпоративного управления и соблюдения
принципов шариата на прибыльность исламских банков в Индонезии
Целью статьи является анализ влияния эффективного корпоративного управления и соблюдения
принципов шариата на прибыльность исламских банков в Индонезии. Авторы используют вторичные
данные, полученные за период с 2012 по 2016 гг., на основе выборки из девяти исламских банков в
Индонезии, сделанной при помощи метода целевой выборки. Данные проанализированы при помощи
регрессионного анализа панельных данных. Независимыми переменными являются совокупный
показатель эффективного корпоративного управления, являющийся результатом самооценки исламского
банка, а также показатель соблюдения принципов шариата, а именно соотношение доходов исламских
банков и коэффициент распределения прибыли, в то время как зависимой переменной является
прибыльность, представленная коэффициентом рентабельности собственного капитала. Результаты
свидетельствуют о негативных показателях эффективного корпоративного управления и коэффициента
распределения прибыли, что указывает на отсутствие влияния эффективного корпоративного управления
и коэффициента распределения прибыли на рентабельность собственного капитала, в то же время,
наличие влияния соотношения доходов исламских банков на рентабельность собственного капитала. В
статье представлена полезная информация для оценки соблюдения исламскими банками принципов
шариата.
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