Нермен Абдулла, Янг Тан
Аналіз прибутковості комерційних банків: досвід країн‐експортерів та неекспортерів нафти у
регіоні MENA
У статті проаналізовано показники прибутковості комерційних банків у країнах-експортерах і неекспортерах
регіону Близького Сходу та Північної Африки (MENA) за допомогою даних 11 країн за період з 2004 по 2014
рр. Оскільки банки не зобов’язані подавати статистичні звіти, банки, що подають їх нерегулярно, виключені з
вибірки, сама модель вдосконалена тим, що в неї включені тільки банки, що подають звіти регулярно. Також
було проведено порівняльний аналіз загальної вибірки та вибірки, що включає в себе тільки банки, що подають
звіти регулярно. Результати аналізу за допомогою двокрокового методу GMM та моделі з фіксованими
ефектами свідчать про те, що кредитний ризик є доволі значним в разі виключення з вибірки банків, що
подають звіти нерегулярно, особливо в країнах-неекспортерах нафти, на відміну від групи країн-експортерів,
що вказує на те, що включення до вибірки банків, що подають звіти нерегулярно, може призвести до помилки у
розрахункових коефіцієнтах, якщо вони складають значний відсоток від загальної вибірки. Диверсифікація є
основною передумовою прибутковості в країнах-експортерах нафти. Існує недостатньо доказів щодо впливу на
прибутковість банків охоплення фінансовими послугами та фінансової відкритості. Крім того, глобальна
фінансова криза значним чином вплинула на прибутковість банків у країнах-експортерах нафти. У статті
представлені практичні поради для менеджерів банків у кожній групі країн.
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Анализ прибыльности коммерческих банков: опыт стран‐экспортеров и неэкспортеров нефти в
регионе MENA
В статье проанализированы показатели прибыльности коммерческих банков в странах-экспортерах и
неэкспортерах региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) с помощью данных 11 стран за период с
2004 по 2014 гг. Поскольку банки не обязаны подавать статистические отчеты, банки, которые подают их
нерегулярно, исключены из выборки, а сама модель усовершенствована тем, что в нее включены только банки,
подающие отчеты регулярно. Также был проведен сравнительный анализ общей выборки и выборки,
включающей в себя только регулярно подающие отчеты банки. Результаты анализа с помощью двухшагового
метода GMM и модели с фиксированными эффектами свидетельствуют о том, что кредитный риск довольно
высокий в случае исключения из выборки банков, подающих отчеты нерегулярно, особенно в странахнеэкспортерах нефти, в отличие от группы стран-экспортеров, что указывает на то, что включение в выборку
банков, подающих отчеты нерегулярно, может привести к ошибке в расчетных коэффициентах, если они
составляют значительный процент от общей выборки. Диверсификация является основной причиной
доходности в странах-экспортерах нефти. Существует недостаточно доказательств влияния на прибыльность
банков охвата финансовыми услугами и финансовой открытости. Кроме того, глобальный финансовый кризис
значительным образом повлиял на прибыльность банков в странах-экспортерах нефти. В статье представлены
практические советы для менеджеров банков в каждой группе стран.
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