Мохаммад Наушад
Аналіз впливу інтелектуального капіталу на фінансову діяльність ісламських банків у
Саудівській Аравії
Метою дослідження є аналіз впливу інтелектуального капіталу на діяльність ісламських банків у Саудівській
Аравії за період з 2013 до 2018 рр. Зроблено оцінку ефективності інтелектуального капіталу шляхом
використання широко використовуваного показника інтелектуального капіталу, тобто інтелектуального
коефіцієнту доданої вартості. Було використано метод множинної лінійної регресії на основі панельних
даних з використанням об’єднаного методу найменших квадратів. Було отримано регресійні рівняння для
визначення впливу інтелектуального коефіцієнту доданої вартості та його складових (ефективність
людського капіталу, ефективність структурного капіталу та ефективність використовуваного капіталу) на
фінансову діяльність банків, відображену коефіцієнтом рентабельності активів і коефіцієнтом
рентабельності власного капіталу. Зроблено висновок про статистично значущий вплив інтелектуального
коефіцієнту доданої вартості на фінансову діяльність ісламських банків у Саудівській Аравії, але відсутність
значного впливу складових інтелектуального коефіцієнту доданої вартості на коефіцієнт рентабельності
власного капіталу. Однак, ці складові мають значний вплив на коефіцієнт рентабельності активів. Зроблено
висновок про те, що ісламські банки у Королівстві Саудівська Аравія повинні приділяти особливу увагу
інтелектуальному капіталу загалом та людському капіталу, структурному капіталу та використовуваному
капіталу зокрема для підвищення коефіцієнту рентабельності активів та ефективності фінансової діяльності
загалом.
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Анализ влияния интеллектуального капитала на финансовую деятельность исламских
банков в Саудовской Аравии
Целью исследования является анализ влияния интеллектуального капитала на деятельность исламских
банков в Саудовской Аравии за период с 2013 до 2018 гг. Сделана оценка эффективности интеллектуального
капитала путем использования широко используемого показателя интеллектуального капитала, то есть
интеллектуального коэффициента добавленной стоимости. Был использован метод множественной линейной
регрессии на основе панельных данных с использованием объединенного метода наименьших квадратов.
Были получены регрессионные уравнения для определения влияния интеллектуального коэффициента
добавленной стоимости и его составляющих (эффективность человеческого капитала, эффективность
структурного капитала и эффективность используемого капитала) на финансовую деятельность банков,
отображенную коэффициентом рентабельности активов и коэффициентом рентабельности собственного
капитала. Сделан вывод о статистически значимом влиянии интеллектуального коэффициента добавленной
стоимости на финансовую деятельность исламских банков в Саудовской Аравии, но отсутствии
значительного влияния составляющих интеллектуального коэффициента добавленной стоимости на
коэффициент рентабельности собственного капитала. Однако, данные составляющие имеют значительное
влияние на коэффициент рентабельности активов. Сделан вывод о том, что исламские банки в Королевстве
Саудовская Аравия должны уделять особенное внимание интеллектуальному капиталу в целом и
человеческому капиталу, структурному капиталу и используемому капиталу в частности для повышения
коэффициента рентабельности активов и эффективности финансовой деятельности в целом.
Ключевые слова: исламские банки, интеллектуальный капитал, интеллектуальный коэффициент
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