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Вплив вартості державних облігацій на посередницьку функцію банків на ринку капіталу
Індонезії
Розподіл коштів стає характерною ознакою та функцією банків. Добре виконуючи цю функцію, банки можуть
отримати прибуток, щоб залишатися на плаву. Одним із факторів, що впливають на розподільчу функцію, є
випуск державних облігацій для фінансування державного бюджету, що може зашкодити цій функції банків.
Для перевірки ситуації необхідно проаналізувати причинно-наслідковий зв’язок між вартістю державних
облігацій та посередницькою функцією банків, додавши розмір банку та позики як контрольну змінну.
До вибірки увійшли банки, що мають лістинг на ринку капіталу Індонезії. Їхню репрезентативну кількість
визначено за формулою Словіна та простим методом випадкової вибірки. Для оцінки коефіцієнтів і перевірки
гіпотез використано регресійну модель з об’єднаними даними.
Результати аналізу даних вказують на те, що вартість державних облігацій позитивно впливає на посередницьку
функцію банків. Це означає, що немає заміщення приватних кредитів, а отже уряд не має приводу для
занепокоєння, оскільки ця заборгованість не заважає банку в наданні кредитів населенню. Відповідно, розмір
банку та проблемних кредитів здійснює позитивний вплив. При виконанні вказаної функції банки повинні мати
можливість диверсифікувати ризики серед своїх активів та реструктуризувати безнадійні позики.
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Влияние стоимости государственных облигаций на посредническую функцию банков на
рынке капитала Индонезии
Распределение средств становится отличительной чертой и функцией банков. Хорошо выполняя эту функцию,
банки могут получить прибыль, чтобы оставаться на плаву. Одним из факторов, влияющих на
распределительную функцию, является выпуск государственных облигаций для финансирования госбюджета,
что может навредить этой функции банков. Для проверки данной ситуации необходимо проанализировать
причинно-следственную связь между стоимостью государственных облигаций и посреднической функцией
банков, добавив размер банка и кредита в качестве контрольной переменной.
Выборку составили банки, имеющие листинг акций на рынке капитала Индонезии. Их репрезентативное
количество определено по формуле Словина и простому методу случайной выборки. Для оценки коэффициентов
и проверки гипотез использована регрессионная модель с объединенными данными.
Результаты анализа данных указывают на то, что стоимость государственных облигаций положительно влияет
на посредническую функцию банков. Это означает, что нет замещения частных кредитов, а значит у
правительства нет повода для беспокойства, поскольку эта задолженность не препятствует банку в
предоставлении кредитов населению. Соответственно, размер банка и проблемных кредитов оказывает
положительное влияние. При выполнении указанной функции банки должны иметь возможность
диверсифицировать риски среди своих активов и реструктуризировать безнадежные займы.
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