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Вплив макроекономічних показників та показників діяльності банків на проблемні кредити:
дані з державних банків Індонезії
Автори цього дослідження зосереджують увагу на тому, що банківський сектор має швидше реагувати в
процесі глобалізації, що може вплинути на складнощі у банківській галузі. Виходячи з емпіричних досліджень,
необхідно зробити загальний аналіз факторів проблемних кредитів, використовуючи макроекономічні
показники та показники діяльності банків для створення сприятливого середовища для банків, оскільки
поєднання макроекономічних показників та показників діяльності банків, так як фактори проблемних кредитів
є суттєвим прогресом для аналізу проблемних кредитів. Об’єктом цього дослідження є 20 банків у списку
Індонезійської фондової біржі (ІФБ) між q12005 та q42014. Використання системного узагальненого методу
моментів змінних панельних даних показує, що минулий період ПК (проблемних кредитів), зміна ВВП
(валового внутрішнього продукту) та рівень інфляції мають значний негативний вплив на проблемні кредити.
Однак, BOPO (співвідношення витрат на операції до прибутків від операцій) та ROE (прибуток на акціонерний
капітал) мають значний позитивний вплив на проблемні кредити. З іншого боку, автори цього дослідження не
виявили значного впливу на ставку Банку Індонезії (відсоткову ставку), коефіцієнт платоспроможності, а також
суму проблемного кредиту. За результатами дослідження можна зробити висновок, що поєднання
макроекономічних показників та показників діяльності банків може бути альтернативним методом аналізу
впливу факторів проблемних кредитів на банк.
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проблемные кредиты: данные из государственных банков Индонезии
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Авторы этого исследования сосредоточены на том, что банковский сектор должен быстрее реагировать в
процессе глобализации, что может повлиять на трудности в банковской отрасли. Исходя из эмпирических
исследований, необходимо сделать общий анализ факторов проблемных кредитов, используя
макроэкономические показатели и показатели деятельности банков для создания благоприятной среды для
банков, поскольку сочетание макроэкономических показателей и показателей деятельности банков, же так как
ифакторы проблемных кредитов, является существенным прогрессом для анализа проблемных кредитов.
Объектом данного исследования является 20 банков в списке Индонезийской фондовой бирже (ИФБ) между
q12005 и q42014. Использование системного обобщенного метода моментов переменных панельных данных
показывает, что прошлый период ПК (проблемных кредитов), изменение ВВП (валового внутреннего продукта)
и уровень инфляции имеют значительное негативное воздействие на проблемные кредиты. Однако, BOPO
(соотношение затрат на операции в прибыли от операций) и ROE (прибыль на акционерный капитал) имеют
значительное положительное воздействие на проблемные кредиты. С другой стороны, авторы этого
исследования не выявили значительного влияния на ставку Банка Индонезии (процентная ставка), коэффициент
платежеспособности, а также сумму проблемного кредита. По результатам исследования можно сделать вывод,
что сочетание макроэкономических показателей и показателей деятельности банков может быть
альтернативным методом анализа влияния факторов проблемных кредитов на банк.
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