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Вплив лістингу на фінансові результати діяльності банків: аналіз конкретних випадків у
Саудівській Аравії
Шляхом використання квартальних даних за 2010–2019 рр., у статті досліджується вплив статусу лістингу
на фінансові результати діяльності Національного комерційного банку – найбільшого комерційного банку
Саудівської Аравії. Для цього поєднано методи аналізу фінансових коефіцієнтів і ефективного аналізу меж
та параметричних і непараметричних тестів. Загальні результати вказують на те, що хоча ефективність
діяльності Національного комерційного банку є вищою порівняно з показниками аналогічних установ,
ситуація погіршилась після внесення банку до реєстру у 2014 році. Це стало наслідком зниження кількості
заходів з підвищення ефективності діяльності банку, що вказує на важливість використання саудівськими
органами регулювання ефективного пограничного аналізу як додаткового інструмента моніторингу.
Результати аналізу фінансових коефіцієнтів також показують, що попри зростання рентабельності
Національного комерційного банку спостерігається підвищення загального ризику банку після внесення його
до реєстру. Тому саудівські наглядові органи повинні уважно стежити за банками, що мають лістинг,
оскільки діяльність цих банків спрямована на неліквідні активи.
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Влияние листинга на финансовые результаты деятельности банков: анализ конкретных
примеров в Саудовской Аравии
Путем использования квартальных данных за 2010–2019 гг., в статье исследуется влияние статуса листинга
на финансовые результаты деятельности Национального коммерческого банка – самого крупного
коммерческого банка Саудовской Аравии. Для этого объединены методы анализа финансовых
коэффициентов и эффективного пограничного анализа, а также параметрических и непараметрических
тестов. Общие результаты указывают на то, что хотя эффективность деятельности Национального
коммерческого банка является высокой по сравнению с показателями аналогичных учреждений, ситуация
ухудшилась после внесения банка в реестр в 2014 году. Это стало следствием снижения количества мер по
повышению эффективности деятельности банка, что указывает на важность использования саудовскими
органами регулирования эффективного пограничного анализа как дополнительного инструмента
мониторинга. Результаты анализа финансовых коэффициентов также показывают, что, несмотря на рост
рентабельности Национального коммерческого банка, наблюдается повышение общего риска банка после
внесения его в реестр. Поэтому саудовские органы надзора должны внимательно следить за банками,
имеющими листинг, поскольку деятельность этих банков направлена на неликвидные активы.
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