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Вплив притоку прямих іноземних інвестицій на проблемну заборгованість: дані з ОАЕ
Банківському сектору загрожує погіршення якості позик, що є основним ударом по стабільності фінансової
системи. У статті досліджено вплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на проблемну заборгованість у
Об'єднаних Арабських Еміратах. Дані з 2008 по 2017 рік проаналізовано за допомогою методу звичайних
найменших квадратів. Виявлено, що приплив ПІІ зменшував розмір проблемних кредитів під час економічної
кризи. Крім того, комбінований ефект збільшення припливу ПІІ та ефективності діяльності банків сприяв
зменшенню їх проблемної заборгованості, тоді як сукупний ефект від припливу ПІІ та кращих установ, таких
як висока якість регулювання, не зменшив, а, навпаки, збільшив розмір проблемної заборгованості. Отримані
результати мають значення та доповнюють наявні літературні джерела в плані встановлення взаємозв'язку між
надходженням ПІІ та проблемною заборгованістю на прикладі банків ОАЕ.
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Влияние притока прямых иностранных инвестиций на проблемную задолженность:
данные из ОАЭ
Банковскому сектору угрожает ухудшение качества кредитов, что является основным ударом по стабильности
финансовой системы. В статье исследовано влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на проблемную
задолженность в Объединенных Арабских Эмиратах. Данные с 2008 по 2017 год проанализированы с
помощью метода обычных наименьших квадратов. Обнаружено, что приток ПИИ способствовал уменьшению
размера проблемных кредитов во время экономического кризиса. Кроме того, комбинированный эффект
увеличения притока ПИИ и эффективности деятельности банков способствовал уменьшению их проблемной
задолженности, в то время как совокупный эффект от притока ПИИ и лучших учреждений, таких как высокое
качество регулирования, не уменьшил, а, наоборот, увеличил размер, проблемной задолженности.
Полученные результаты имеют значение и дополняют имеющиеся литературные источники в плане
установления взаимосвязи между поступлениями ПИИ и проблемной задолженностью на примере банков
ОАЭ.
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