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Дослідження впливу фактору наданого кредиту на рівноправне кредитування
(облігаційний займ) в Індонезії
Метою дослідження є визначення впливу фактору наданого кредиту на рівноправне кредитування в
Індонезії. Такі фактори як сума кредиту, термін погашення кредиту, процентна ставка, стать і
кредитна історія було проаналізовано з використанням даних зареєстрованого і ліцензованого
рівноправного кредитування Управлінням з фінансового регулювання і нагляду або Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) в листопаді 2019 року. Для аналізу 1006 кредитних операцій було використано такий
аналітичний метод як бінарна логістична регресія з рівнем значущості коефіцієнту альфа 0,05.
Результати дослідження свідчать про найбільший вплив суми кредиту, терміну погашення кредиту і
кредитної історії на рішення позичальників про залучення коштів банку для кредитування, що вказує
на те, що ці характеристики кредиту можуть свідчити про те, що для залучення коштів банку для
кредитування використовуються стандартні заходи. Однак процентна ставка і стать не мають
значного впливу на надані кредити. Загалом рішення про залучення коштів банку для кредитування
ґрунтуються на належних і ефективних сигналах, які дають характеристики кредиту.
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Целью исследования является определение влияния фактора предоставленного кредита на
равноправное кредитование в Индонезии. Такие факторы как сумма кредита, срок погашения
кредита, процентная ставка, пол и кредитная история были проанализированы с использованием
данных зарегистрированного и лицензированного равноправного кредитования Управлением по
финансовому регулированию и надзору или Otoritas Jasa Keuangan (OJK) в ноябре 2019 года. Для
анализа 1006 кредитных операций был использован такой аналитический метод как бинарная
логистическая регрессия с уровнем значимости коэффициента альфа 0,05. Результаты исследования
свидетельствуют о наибольшем влиянии суммы кредита, срока погашения кредита и кредитной
истории на решения заемщиков о привлечении средств банка для кредитования, что указывает на то,
что эти характеристики кредита могут свидетельствовать о том, что для привлечения средств банка
для кредитования используются стандартные меры. Однако процентная ставка и пол не имеют
значительного влияния на оказанные кредиты. В целом решения о привлечении средств банка для
кредитования основываются на надлежащих и эффективных сигналах, которые дают характеристики
кредита.
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