З Зульфікар, Ваюні Шрі
Вплив незалежного резерву на покриття збитків за кредитами в ісламському фінансовому
секторі на фінансові показники
Мета статті – проаналізувати вплив незалежного резерву на покриття збитків за кредитами в фінансовому
секторі, що діє за законами шаріату, на фінансові показники діяльності ісламських комерційних банків
Індонезії. Для дослідження взаємозв’язку між резервами на покриття збитків за кредитами та фінансовими
показниками 13 ісламських комерційних банків протягом 4,5 років використано моделювання структурних
рівнянь з частковими найменшими квадратами. Результати аналізу зовнішньої моделі вказують на те, що
ймовірність дефолту та збитки у разі його настання є детермінантами резервів на покриття збитків за
кредитами, тоді як фінансові показники обумовлені дохідністю активів, проблемним фінансуванням, чистою
операційною маржею та відношенням операційних витрат до операційного доходу. Результати також
свідчать про те, що резерви щодо збитків за кредитом мають прямий вплив на фінансові показники
діяльності. Виявлено, що рентабельність фінансових операцій за законами шаріату сприяє збільшенню
впливу резервів на покриття збитків за кредитами на фінансові показники (непрямий вплив). Дане
дослідження доповнить літературні джерела з аналізованої теми, показавши, що незалежне покриття збитків
за кредитами може мати місце в фінансовому секторі, що діє за законами шаріату. Робота є важливою в плані
усвідомлення поведінки керівництва стосовно фінансових показників та має значення для політики
управління, пов’язаної з попередніми вимогами до потенційних клієнтів.
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З Зульфикар, Ваюни Шри
Влияние независимого резерва на покрытие убытков по кредитам в исламском финансовом
секторе на финансовые показатели
Цель статьи – проанализировать влияние независимого резерва на покрытие убытков по кредитам в
финансовом секторе, действующему по законам шариата, на финансовые показатели деятельности
исламских коммерческих банков Индонезии. Для исследования взаимосвязи между резервами на покрытие
убытков по кредитам и финансовыми показателями 13 исламских коммерческих банков на протяжении 4,5
лет использовано моделирование структурных уравнений с частичными наименьшими квадратами.
Результаты анализа внешней модели указывают на то, что вероятность дефолта и убытки в случае его
наступления являются детерминантами резервов на покрытие убытков по кредитам, в то время как
финансовые показатели обусловлены доходностью активов, проблемным финансированием, чистой
операционной маржей и соотношением операционных затрат и операционного дохода. Результаты также
говорят о том, что резервы по убыткам по кредиту непосредственно влияют на финансовые показатели
деятельности. Выявлено, что рентабельность финансовых операций по законам шариата способствует
увеличению влияния резервов на покрытие убытков по кредитам на финансовые показатели (опосредованное
влияние). Данное исследование дополнит литературные источники по теме, показав, что независимое
покрытие убытков по кредитам может иметь место в финансовом секторе, который действует в соответствии
с законами шариата. Работа является важной в плане осознания поведения руководства относительно
финансовых показателей и имеет значение для политики управления в части предварительных требований к
потенциальным клиентам.
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