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Порівняльний аналіз діяльності ісламських банків Індонезії та Малайзії
Метою статті є аналіз впливу проблемного фінансування (NPF), відношення фінансування до депозитів
(FDR), коефіцієнта операційної ефективності (OER) та розміру фірми (SIZE) на рентабельність активів
(ROA). Об’єктом дослідження є ісламський банк Індонезії та ісламський банк, що проводить свою діяльність
у Малайзії, за період 2010–2015 рр. Крім того, слід встановити, чи є відмінності стосовно впливу FDR, NPF,
OER та розміру фірми на ROA в ісламських банках Індонезії та Малайзії. Результати показують, що не всі
досліджувані незалежні змінні однаково впливають на рентабельність активів у цих установах. OER
негативно та значною мірою впливає на ROA індонезійського ісламського банку, тоді як FDR та розмір
підприємства чинять позитивний і суттєвий вплив. Стосовно банків Малайзії, NPF впливає на ROA
позитивно, а OER – негативно. В ісламському банку Індонезії незалежними змінними, які впливають на
ROA, є FDR, OER та розмір фірми. В ісламському банку, що діє в Малайзії, лише OER суттєво впливає на
ROA. На основі критерія Чоу можна зробити висновок, що між індонезійськими та малайзійськими
ісламськими банками існує значна різниця. Крім того, банки повинні більш ефективно оцінювати операційні
збитки з метою попередження витрачання додаткових коштів.
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Сравнительный анализ деятельности исламских банков Индонезии и Малайзии
Целью статьи является анализ влияния проблемного финансирования (NPF), соотношения финансирования и
депозитов (FDR), коэффициента операционной эффективности (OER) и размера фирмы (SIZE) на
рентабельность активов (ROA). Объект исследования – исламский банк Индонезии и исламский банк,
который ведет деятельность в Малайзии, за период 2010–2015 гг. Кроме того, следует установить,
существует ли разница во влиянии FDR, NPF, OER и размера фирмы на ROA в исламских банках Индонезии
и Малайзии. Результаты показывают, что не все исследуемые независимые переменные одинаково влияют на
рентабельность активов в этих учреждениях. OER негативно и в значительной степени влияет на ROA
индонезийского исламского банка, в то время как FDR и размер предприятия оказывают существенное
положительное влияние. Относительно банков Малайзии, NPF влияет на ROA положительно, а OER –
отрицательно. В исламском банке Индонезии независимыми переменными, влияющими на ROA, являются
FDR, OER и размер фирмы. В исламском банке Малайзии только OER существенно влияет на ROA. На
основании критерия Чоу можно сделать вывод, что между индонезийскими и малазийскими исламскими
банками существует значительная разница. Кроме того, банки должны более эффективно оценивать
операционные затраты с целью предупреждения израсходования дополнительных средств.
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