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Аналіз банкоцентричних та макроекономічних факторів впливу на прибутковість
комерційних банків у Саудівській Аравії
Метою статті є визначення факторів впливу на прибутковість комерційних банків у Саудівській Аравії.
Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, що у Стратегії Saudi vision 2030, Саудівська Аравія описана
як світовий локомотив інвестицій, і досягнення цієї мети потребує прибуткового банківського сектору. Методом
дослідження є множинний регресійний аналіз. Дані вибірки узяті за період з 2009 по 2015 рр. від 12 місцевих
банків. Автори роблять висновок про те, що внутрішні фактори впливу на прибутковість банків, а саме розмір
банку, ліквідність, кредитний ризик та операційна ефективність мають значний вплив на прибутковість банків в
порівнянні з макроекономічними факторами.
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арабських держав Перської затоки.
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Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
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Анализ банкоцентричных и макроэкономических факторов
прибыльность коммерческих банков в Саудовской Аравии

влияния

на

Целью статьи является определение факторов влияния на прибыльность коммерческих банков в Саудовской
Аравии. Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что в Стратегии Saudi vision 2030, Саудовская
Аравия описана как мировой локомотив инвестиций, и достижение этой цели требует прибыльного банковского
сектора. Методом исследования является множественный регрессионный анализ. Данные выборки взяты за
период с 2009 по 2015 гг. от 12 местных банков. Авторы делают вывод о том, что внутренние факторы влияния
на прибыльность банков, а именно размер банка, ликвидность, кредитный риск и операционная эффективность
имеют значительное влияния на прибыльность банков по сравнению с макроэкономическими факторами.
Ключевые слова: банковский сектор, коммерческие банки, прибыльность, Саудовская Аравия, Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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