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Метою дослідження є аналіз ефективності двох різних банків у Єгипті (ісламських та комерційних). Для аналізу
технічної ефективності до та після фінансової кризи з використанням моделі аналізу середовища
функціонування було використано вибірку з 35 банків. Оцінка технічної ефективності єгипетських банків дасть
директивним органам обрати найбільш ефективну банківську систему для розширення доступу до фінансових
послуг та стимулювання економічного розвитку.
Аналіз комерційних банків та комерційних банків з «ісламськими вікнами» показав, що до фінансової кризи
комерційні банки переважали над комерційними банками з «ісламськими вікнами» та ісламськими банками,
технічна ефективність від масштабу переважала над чистою технічною ефективністю. Що стосується
ісламських банків, чиста ефективність переважала над ефективністю від масштабу. Після фінансової кризи
технічна ефективність усіх банків знизилася.Однак, чиста технічна ефективність ісламських банків
підвищилася завдяки якісному управлінню та отримала перевагу над комерційними банками та комерційними
банками з «ісламськими вікнами». Результати дослідження свідчать про відсутність впливу фінансової кризи на
ісламські банки. Таким чином, у статті розглядається більш значне поширення та підтримка ісламських банків у
Єгипті для розвитку економіки та просування підприємницьких проектів, розширення доступу до фінансових
послуг та інтеграції у неформальний сектор економіки.
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Эмпирическое исследование эффективности исламских банков по сравнению с
коммерческими на примере страны с переходной экономикой
Целью исследования является анализ эффективности двух разных банков в Египте (исламских и
коммерческих). Для анализа технической эффективности до и после финансового кризиса с использованием
модели анализа среды функционирования была использована выборка из 35 банков. Оценка технической
эффективности египетских банков даст возможность директивным органам выбрать наиболее эффективную
банковскую систему для расширения доступа к финансовым услугам и стимулирования экономического
развития.
Анализ коммерческих банков и коммерческих банков с «исламскими окнами» показал, что до финансового
кризиса коммерческие банки преобладали над коммерческими банками с «исламскими окнами» и исламскими
банками, техническая эффективность от масштаба преобладала над чистой технической эффективностью. Что
касается исламских банков, чистая эффективность преобладала надэффективностью от масштаба. После
финансового кризиса техническая эффективность всех банков снизилась. Однако, чистая техническая
эффективность исламских банков повысилась благодаря качественному управлению и получила преимущество
над коммерческими банками и коммерческими банками с «исламскими окнами». Результаты исследования
свидетельствуют об отсутствии влияния финансового кризиса на исламские банки. Таким образом, в статье
рассматривается более значительное распространение и поддержка исламских банков в Египте для развития
экономики и продвижения предпринимательских проектов, расширения доступа к финансовым услугам и
интеграции в неформальный сектор экономики.
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