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Ефективність інтелектуального капіталу в регіональних банках розвитку Індонезії
Роботи з вивчення інтелектуального капіталу, зокрема у банківському секторі, здебільшого зосереджені на
співвідношенні між ефективністю інтелектуального капіталу та ефективністю діяльності банку. На відміну від
попередніх досліджень, у даній статті аналізується питання ефективності інтелектуального капіталу регіональних
банків розвитку Індонезії з метою розробки показників ефективності на основі управління ефективністю та
продуктивністю. Вибірку дослідження становлять 26 регіональних банків розвитку Індонезії за період з 2007 по
2013 рік. Управління ефективністю вимірюється на основі співвідношення операційних витрат та операційного
доходу, тоді як управління продуктивністю праці – із застосуванням співвідношення витрат на робочу силу до
загальних операційних витрат і рівня доходів. З теоретичної точки зору очікується, що результати дослідження
сприятимуть заповненню прогалини в оцінці ефективності інтелектуального капіталу банківських установ з
унікальними характеристиками, якими є регіональні банки розвитку. Для аналізу питання ефективності
інтелектуального капіталу використано коефіцієнт створеної інтелектуальним капіталом доданої вартості VAICTM
(Пулік, 1998, 2000, 2004, 2008). Результати показують, що ефективність інтелектуального капіталу регіональних
банків розвитку належить до категорії загальних виконавців. Зауважено, що регіональні банки розвитку повинні
зосередитись на підвищенні рівня нематеріальних ресурсів, які безпосередньо впливають на управління
банківською діяльністю в плані розвитку інформаційних технологій, регулювання, управлінських компетенцій,
корпоративної культури та робочої атмосфери.
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Работы по изучению интеллектуального капитала, в частности в банковском секторе, как правило сосредоточены
на соотношении между эффективностью интеллектуального капитала и эффективностью деятельности банка. В
отличие от предыдущих исследований, в данной статье рассматривается вопрос эффективности интеллектуального
капитала региональных банков развития Индонезии с целью разработки показателей эффективности на основании
управления эффективностью и продуктивностью. Выборку исследования составили 26 региональных банков
развития Индонезии за период с 2007 по 2013 год. Управление эффективностью определяется на основании
соотношения операционных затрат и операционного дохода, в то время как управление продуктивностью труда –
с применением соотношения затрат на рабочую силу с общими операционными затратами и уровнем доходов. С
теоретической точки зрения ожидается, что результаты исследования поспособствуют заполнению пробелов в
оценке эффективности интеллектуального капитала банковских учреждений с уникальными характеристиками,
которыми и являются региональные банки развития. Для анализа вопроса эффективности интеллектуального
капитала использован коэффициент созданной интеллектуальным капиталом добавленной стоимости VAICTM
(Пулик, 1998, 2000, 2004, 2008). Результаты показывают, что эффективность интеллектуального капитала
региональных банков развития относится к категории общих исполнителей. Замечено, что региональные банки
развития должны сосредоточиться на повышении уровня нематериальных ресурсов, которые непосредственно
влияют на управление банковской деятельностью в плане развития информационных технологий, регулирования,
управленческих компетенций, корпоративной культуры и рабочей атмосферы.
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