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Показники фінансової діяльності традиційних та ісламських банків Бахрейну: порівняльне
дослідження
Основна мета дослідження – виявити змінні, що впливають на фінансові результати діяльності ісламських і
звичайних банків, і порівняти їх фінансові показники за період 2003–2016 років. Використано дані банків
(три ісламські та чотири традиційні), що мають лістинг на фондовій біржі Бахрейну станом на 31 грудня
2016 року. Для проведення порівняльного дослідження застосовано аналіз фінансових коефіцієнтів. Для
аналізу даних використано методи множинної регресії та перевірки парних вибірок за критерієм Ст’юдента.
Рентабельність активів та рентабельність власного капіталу, у ролі залежних змінних, розглядаються як
основа для оцінки фінансових показників. Аналіз результатів показує, що звичайні банки є більш
ефективними з точки зору прибутковості, ніж ісламські. Результати також свідчать про те, що рентабельність
активів значною мірою пов’язана з коефіцієнтами ризику, вартості посередництва та ефективності, тоді як на
рентабельність власних коштів впливає лише коефіцієнт ризику. З’ясувалося також, що взаємозв’язок між
розміром активів та ефективністю банків є незначним, тоді як існує суттєвий взаємозв’язок між кількістю
філій та рентабельністю активів і рентабельністю власного капіталу.
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Показатели финансовой деятельности традиционных и исламских банков Бахрейна:
сравнительное исследование
Главная цель исследования – определить переменные, влияющие на финансовые результаты деятельности
исламских и обычных банков, и сравнить их финансовые показатели за период 2003–2016 годов.
Использованы данные банков (три исламских и четыре традиционных), имеющих листинг на фондовой
бирже Бахрейна по состоянию на 31 декабря 2016 года. Для проведения сравнительного исследования
применен анализ финансовых коэффициентов. Для анализа данных использованы методы множественной
регрессии и проверки парных выборок по критерию Стьюдента. Рентабельность активов и рентабельность
собственного капитала, в качестве зависимых переменных, рассматриваются как основа для оценки
финансовых показателей. Анализ результатов показывает, что обычные банки более эффективны с точки
зрения прибыльности, чем исламские. Результаты также свидетельствуют о том, что рентабельность активов
в существенной степени связана с коэффициентами риска, стоимости капитала и эффективности, в то время
как на рентабельность собственных средств влияет только коэффициент риска. Обнаружилось также, что
взаимосвязь между размером активов и эффективностью банков незначительная, в то время как существует
сильная взаимосвязь между количеством филиалов, рентабельностью активов и рентабельностью
собственного капитала.
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