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Емпіричний аналіз впливу політичної нестабільності, макроекономічних та фінансових
факторів на прибутковість ісламських банків
У статті проаналізовано вплив політичної нестабільності, макроекономічних та фінансових факторів на
прибутковість ісламських банків на прикладі Ємену. В якості залежних змінних автори використовують два
основні показники прибутковості, а саме коефіцієнт рентабельності активів та коефіцієнт прибутковості
активів. Також автори використовують сім ключових незалежних (внутрішніх та зовнішніх) змінних. На
території Ємену працюють п’ять повноцінних ісламських банків. Автори обрали лише три з п’яти ісламських
банків з огляду на наявність даних за період з 2010 по 2014 рр. Було проведено описовий та множинний
регресійний аналіз. Результати дослідження свідчать про те, що ефективність діяльності та фінансові ризики
мають значний негативний вплив на коефіцієнт рентабельності активів та коефіцієнт прибутковості активів, а
також про те, що достатність капіталу має незначний негативний вплив на коефіцієнт рентабельності активів та
коефіцієнт прибутковості активів. Більше того, у статті показано, що розмір активів, управління активами,
ліквідність та депозити мають значний позитивний вплив на прибутковість банків. ВВП, рівень інфляції, а
також політична нестабільність, мають значний негативний вплив на прибутковість банків Ємену. Беручи за
основу наявні у авторів знання, це дослідження вважається одним з перших, що визначає фактори впливу на
прибутковість ісламських банків Ємену. Таким чином, автори дають гарні поради політикам, регулюючим
органам та зацікавленим особам для підвищення прибутковості ісламських банків Ємену.
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Класифікація JEL: A10, E60, G21.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Эмпирический анализ влияния политической нестабильности, макроэкономических и
финансовых факторов на прибыльность исламских банков
В статье проанализировано влияние политической нестабильности, макроэкономических и финансовых
факторов на прибыльность исламских банков на примере Йемена. В качестве зависимых переменных авторы
используют два основных показателей прибыльности, а именно коэффициент рентабельности активов и
коэффициент прибыльности активов. Также авторы используют семь ключевых независимых (внутренних и
внешних) переменных. На территории Йемена работают пять полноценных исламских банков. Авторы выбрали
только три из пяти исламских банков, учитывая наличие данных за период с 2010 по 2014 гг. Был проведен
описательный и множественный регрессионный анализ. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
эффективность деятельности и финансовые риски имеют значительное отрицательное влияние на коэффициент
рентабельности активов и коэффициент прибыльности активов, а также о том, что достаточность капитала
имеет незначительное отрицательное влияние на коэффициент рентабельности активов и коэффициент
прибыльности активов. Более того, в статье показано, что размер активов, управление активами, ликвидность и
депозиты имеют значительное положительное влияние на прибыльность банков. ВВП, уровень инфляции, а
также политическая нестабильность, имеют значительное отрицательное влияние на прибыльность банков
Йемена. Беря за основу имеющиеся у авторов знания, данное исследование считается одним из первых,
определяющим факторы влияния на прибыльность исламских банков Йемена. Таким образом, авторы дают
хорошие советы политикам, регулирующим органам и заинтересованным лицам для повышения прибыльности
исламских банков Йемена.
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воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
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