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Вплив нафтової кризи на фінансові показники діяльності комерційних банків у Бахрейні
Експорт нафти є основним джерелом доходу для країн Близького Сходу. Економіка даних країн чутлива до коливань цін на
нафту. У даному дослідженні розглядається вплив нафтової кризи на ефективність діяльності окремих банків Королівства
Бахрейн, а саме на їх рентабельності, результативність, рівень достатності власного капіталу та рівень ліквідності в
докризові та кризові періоди. Дослідження показує, що у докризовий та кризовий періоди не існує суттєвої різниці між
значеннями показників діяльності банків. Результати показують, що в докризовий період спостерігається суттєва різниця
серед показників традиційних та ісламських банків. Проте в кризовому періоді не існує відмінностей в показниках діяльності
даних типів банків.
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Игбал Тхонсе Хавалдар, Бабитха Рохит, Пракаш Пинто, Раеша Т.М.
Влияние нефтяного кризиса на финансовые показатели деятельности коммерческих банков в
Бахрейне
Экспорт нефти является основным источником дохода для стран Ближнего Востока. Экономика данных стран чувствительна
к колебаниям цен на нефть. В данном исследовании рассматривается влияние нефтяного кризиса на эффективность
деятельности отдельных банков Королевства Бахрейн, а именно на их рентабельности, результативность, уровень
достаточности собственного капитала и уровень ликвидности в докризисный и кризисный периоды. Исследование
показывает, что в докризисный и кризисный периоды не существует существенной разницы между значениями показателей
деятельности банков. Результаты показывают, что в докризисный период наблюдается существенная разница среди
показателей традиционных и исламских банков. Однако в кризисном периоде не существует различий в показателях
деятельности данных типов банков.
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