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Політика відокремлення та ефективність діяльності ісламської банківської сфери в Індонезії
Індонезійський закон про ісламський банківський бізнес вимагає від звичайних банків відокремлення своїх ісламських
бізнес-підрозділів, якщо вони виконали критерії розмежування. Деякі ісламські бізнес-підрозділи виконали процедуру
відокремлення, хоча вони не відповідають всім критеріям відбору. Дані показали, що відбулося зниження ефективності після
відокремлення. У цьому дослідженні також розглянуто вплив відокремлення на ефективність роботи утворених банків.
Метод, який був використаний в даній роботі, є аналіз різниці-в-різному. У якості об’єктів дослідження були використані
чотири банки та два ісламських повноважних банки як об’єкти контролю. Це дослідження продемонструвало, що існує
вплив політики відокремлення на ефективність діяльності цих банків. Також прослідковується зниження ефективності в
банках, які відокремлюються після здійснення відповідних заходів. У результаті цього встановлено, що політика
відокремлення є не єдиною стратегією, яку можна реалізувати. Розробники політики мають змогу обирати інші стратегії для
посилення розвитку ісламського банківського сектора.
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Политика отъединения и эффективность деятельности исламской банковской сферы в
Индонезии
Индонезийский закон об исламском банковском бизнесе требует от обычных банков отъединения своих исламских бизнесподразделений, если они выполнили критерии разграничения. Некоторые исламские бизнес-подразделения выполнили
процедуру отделения, хотя они не соответствуют всем критериям отбора. Данные показали, что произошло снижение
эффективности после отъединения. В этом исследовании также рассмотрено влияние отъединения на эффективность работы
созданных банков. Метод, который был использован в данной работе, является анализ разницы-в-разном. В качестве
объектов исследования были использованы четыре банка и два исламских полномочных банка как объекты контроля. Это
исследование продемонстрировало, что существует влияние политики отъединения на эффективность деятельности этих
банков. Также прослеживается снижение эффективности в банках, которые отделяются после осуществления
соответствующих мероприятий. В результате этого установлено, что политика отъединения является не единственной
стратегией, которую можно реализовать. Разработчики политики могут выбирать другие стратегии для усиления развития
исламского банковского сектора.
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