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Чи додають Ісламські банки до зростання економіки? Досвід Об’єднаних Арабських Еміратів
(ОАЕ)
Ісламське фінансування швидко зросло за останні роки, зокрема на Середньому Сході та світі. Особливо воно отримує значну
увагу банкірів та фінансових дослідників завдяки її стабільності під час фінансових шоків та криз. У статті використовується
емпіричний аналіз для перевірки ролі Ісламського банкінгу у заохоченні економічного зростання Об’єднаних Арабських
Еміратів (ОАЕ). Внутрішній валовий продукт (ВВП), Валовий приріст (GF), та Зарубіжне пряме інвестування (FDI)
використовуються як показники економічного зростання, в той час як інвестиції Ісламських банків використовуються як
показники Ісламського фінансового сектору в ОАЕ. У статті використовується метод послідовного аналізу для вимірювання
залежності між змінними. У статті застосовуються метод коінтеграції поряд з моделями виправлення помилок. Вся
економетрична робота виконується за допомогою Eviews. Результати розкривають, що причинно-наслідковий зв’язок між
інвестиціями Ісламських банків та економічним зростанням ОАЕ керується напрямком інвестування. Більше того, результати
відображають, що Ісламські інвестиції зробили внесок до зростання інвестицій та залучать FDI до країни в перспективі. У
статті також показано, що існує двостороння асоціація між інвестуванням Ісламських банків та FDI. У ній показано, що FDI
підтримує Ісламський банкінг, а Ісламський банкінг веде до FDI. Висновки статті полягають в тому, що керівництву ОАЕ слід
приділити більше уваги зростанню цього банківського сектору, підтримуючи регулювання для запровадження нових
Ісламських банків, а потім створення відповідного середовища для їх зростання та прогресу в ОАЕ.
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Влияют ли Исламские банки на рост экономики? Опыт Объединенных Арабских Эмиратов
(ОАЭ)
Исламское финансирование быстро распространилось за последние годы, а именно на Среднем Востоке и в мире. Особенно
оно получает значительное внимание банкиров и финансовых исследователей благодаря его стабильности во время
финансовых шоков и кризисов. В статье используется эмпирический анализ для проверки роли Исламского банкинга в
поощрении экономического роста Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Внутренний валовый продукт (ВВП), Валовый
прирост (GF), и зарубежное прямое инвестирование (FDI) используются как показатели экономического роста, в то время как
инвестиции Исламских банков используются как показатели Исламского финансового сектора в ОАЭ. В статье используется
метод последовательного анализа для измерения зависимости между переменными. В статье применяются метод коинтеграции
наряду с моделями исправления ошибок. Вся эконометрическая работа выполняется с помощью Eviews. Результаты
показывают, что причинно-следственная связь между инвестициями Исламских банков и экономическим ростом ОАЭ
регулируются направлением инвестирования. Более того, результаты отображают, что Исламские инвестиции сделали вклад в
рост инвестиций и привлекают FDI в страну в перспективе. В статье также указано, что существует двусторонняя зависимость
между инвестированием Исламских банков и FDI. В ней указано, что FDI поддерживает Исламский банкинг, а Исламский
банкинг ведет к FDI. Выводы статьи заключаются в том, что руководству ОАЭ следует уделять больше внимания росту этого
банковского сектора, поддерживая регулирование для внедрения новых Исламских банков, а потом создания соответствующей
среды для их роста и прогресса в ОАЭ.
Ключевые слова: Исламский банкинг, инвестиции, экономический рост, коинтеграция, ОАЭ.
JEL Classification: O16, C32.
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