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Фактори, що впливають на ліквідність комерційних банків Індії: поздовжній аналіз
У статті розглянуто довгостроковий вплив різних регуляторних, банківських і макроекономічних факторів на
визначення ліквідності в банках Індії. Модель панельних регресій випадкових ефектів перевірено в контексті
даних про показники індійських банків за 21 рік (період з 1996 по 2016 рік). Дана модель враховує вплив
регуляторних факторів, коефіцієнта резервування, офіційних показників та містить чотири різні коефіцієнти
ліквідності, характерні для індійського банківського сценарію. Результати аналізу вказують на суперечливий
взаємозв’язок між незалежними та залежними змінними, виміряними за чотирма коефіцієнтами ліквідності.
Цікавим є той факт, що індійські банки більшою мірою покладаються на ліквідність на основі активів і
менше на ліквідність на основі пасивів. Коефіцієнт ліквідності L1 (відношення ліквідних активів до загальної
вартості активів) демонструє значний взаємозв’язок з макроекономічними змінними облікових ставок,
онкольних ставок, валютного резервного фонду, обмінного курсу долара США, індексу споживчих цін і
ВВП. L1 також показав значну залежність від відношення капіталу до загальної вартості активів і розміру
банку. Однак не виявлено жодного впливу співвідношення резервів грошових коштів і рентабельності,
обумовленого рентабельністю капіталу та неприбутковими активами, на ліквідність банків Індії.
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Факторы, влияющие на ликвидность коммерческих банков Индии: продольный анализ
В статье проанализировано долгосрочное влияние разных регуляционных, банковских и
макроэкономических факторов на определение ликвидности в банках Индии. Модель панельных регрессий
случайных эффектов проверена в контексте данных о показателях индийских банков за 21 год (период с 1996
по 2016 год). Данная модель учитывает влияние регулирующих факторов, коэффициента резервирования,
официальных показателей и включает четыре разные коэффициента ликвидности, характерные для
индийского банковского сценария. Результаты анализа указывают на противоречивое взаимоотношение
между независимыми и зависимыми переменными, рассчитанными на основании четырех коэффициентов
ликвидности.
Интересно то, что индийские банки в большей степени полагаются на ликвидность на основании активов и
меньше на ликвидность на основании пассивов. Коэффициент ликвидности L1 (соотношение ликвидных
активов к общей стоимости активов) демонстрирует существенную взаимосвязь с макроэкономическими
переменными учетных ставок, онкольных ставок, валютного резервного фонда, обменного курса доллара
США, индекса потребительских цен и ВВП. L1 также показал значительную зависимость от соотношения
капитала к общей стоимости активов и размера банка. Однако не обнаружено никакого влияния
соотношения резервов денежных средств и рентабельности, обусловленного рентабельностью капитала и
неприбыльными активами, на ликвидность банков Индии.
Ключевые слова: панельная регрессия, политика центрального банка, монетарная политика, банки Индии,
детерминанты ликвидности
Классификация JEL: C33, E52, E58, G21, G28
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0
International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом
носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

