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Вплив банківського ризику на діяльність регіональних банків розвитку Індонезії
Фінансові результати діяльності банку відображають його фінансовий стан протягом певного періоду.
Це стосується або залучення коштів, або їх розподілу, що зазвичай фіксується на основі таких показників, як
достатність капіталу, ліквідність і банківська рентабельність. У банківській галузі рентабельність є
найточнішим показником для оцінки ефективності діяльності банку. Інструменти, які використовуються для
вимірювання рентабельності, – це коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE) та рентабельність
активів (ROA). У статті проаналізовано вплив банківського ризику на фінансові результати діяльності
регіональних банків розвитку Індонезії. Використано такі коефіцієнти – проблемна кредитна заборгованість
(NPL), чиста процентна маржа (NIM), індикатор довгострокової ліквідності (LDR) та відношення
операційних витрат до операційних доходів (OCOI/BOPO). Дані отримано з річних звітів, розміщених на
сайті кожного банку. Проаналізовано дані 26 індонезійських регіональних банків розвитку за 2013-2015 роки.
Результати показують, що одночасно NPL, NIM, LDR та OСOI/BOPO суттєво впливають на ROA. Якщо ж
розглядати окремо, то NPL мають значний негативний, NIM – значний позитивний, LDR – значний
негативний і OCOI/BOPO – значний негативний вплив на ROA. Це означає, що банки повинні звести до
мінімуму коефіцієнти NPL, LDR та BOPO через їхній негативний вплив на ROA. І навпаки, слід
максимізувати NIM, оскільки вона позитивно впливає на ROA.
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Влияние банковского риска на деятельность региональных банков развития Индонезии
Финансовые результаты деятельности банка отображают его финансовое состояние на протяжении
определенного периода. Это касается либо привлечения средств, либо их распределения, что обычно
фиксируется на основании таких показателей, как достаточность капитала, ликвидность и банковская
рентабельность. В банковской отрасли рентабельность является наиболее точным показателем при оценке
эффективности деятельности банка. Инструменты, используемые для измерения рентабельности, – это
коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) и рентабельность активов (ROA). В статье
проанализировано влияние банковского риска на финансовые результаты деятельности региональных
банков развития Индонезии. Использованы следующие коэффициенты – проблемная кредитная
задолженность (NPL), чистая процентная маржа (NIM), индикатор долгосрочной ликвидности (LDR) и
соотношение операционных затрат к операционным доходам (OCOI/BOPO). Данные получены из годовых
отчетов, размещенных на сайте каждого банка. Проанализированы данные 26 индонезийских банков
регионального развития за 2013–2015 годы. Результаты показывают, что одновременно NPL, NIM, LDR и
OСOI/BOPO существенно влияют на ROA. Если же рассматривать по отдельности, то NPL оказывают
значительное отрицательное, NIM – существенное положительное, LDR – существенное отрицательное и
OCOI/BOPO – существенное отрицательное влияние на ROA. Это значит, что банки должны свести к
минимуму коэффициенты NPL, LDR и BOPO из-за их негативного воздействия на ROA. И наоборот, следует
максимизировать NIM, поскольку она положительно влияет на ROA.
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