Мохаммед Абушарбен
Детермінанти фінансування ісламських банків на Близькому Сході: векторна модель
корекції похибок
Глобальна фінансова криза, що вразила світ, не оминула і країни Близького Сходу. Ісламські банки
розширили свою діяльність, а конкурентні переваги посилились із збільшенням кількості традиційних
банків у світовій банківській системі. Стаття присвячена вивченню впливу макроекономічних і
банківських факторів на фінансування ісламських банків у країнах Близького Сходу. З 2009 по 2018
рік, для виявлення довгострокової та короткострокової залежності між пояснювальними змінними та
фінансуванням ісламського банку, проведено дослідження з використанням векторної моделі корекції
похибок та тесту на причинність Грейнджера. Результати свідчать про те, що інфляція та прибутковість
негативно впливають на фінансування ісламських банків у довгостроковій перспективі. Розкрито
також двонаправлену причинно-наслідкову залежність між змінними ВВП, розміром банку та
фінансуванням ісламських банків. Це вказує на те, що ВВП та розмір банків є домінуючими факторами
фінансування ісламських банків у короткостроковій перспективі. Наведено докази того, що будь-який
короткочасний шок у змінних ВВП, інфляції та розміру банку веде до довгострокової залежності з
фінансуванням ісламських банків. Новим аспектом статті є забезпечення стійкості ісламської
банківської системи під час та після фінансової кризи. Це свідчить про те, що ісламські банки здатні
«амортизувати» свою фінансову діяльність в умовах економічної волатильності. Отримані результати
можуть бути використані при прогнозуванні зростання фінансування ісламських банків найближчими
роками на Близькому Сході та в усіх країнах, що розвиваються.
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Мохаммед Абушарбен
Детерминанты финансирования исламских банков на Ближнем Востоке: векторная
модель коррекции ошибок
Глобальный финансовый кризис, поразивший мир, не обошел и страны Ближнего Востока. Исламские
банки расширили свою деятельность, а конкурентные преимущества усилились с увеличением
количества традиционных банков в мировой системе. Статья посвящена определению влияния
макроэкономических и банковских факторов на финансирование исламских банков в странах
Ближнего Востока. С 2009 по 2018 год, для определения долгосрочной и краткосрочной зависимости
между объяснительными переменными и финансированием исламского банка, проводилось
исследование с использованием векторной модели коррекции ошибок и теста причинности
Грейнджера. Результаты свидетельствуют о том, что инфляция и прибыльность отрицательно влияют
на финансирование исламских банков в долгосрочной перспективе. Раскрыта также двунаправленная
причинно-следственная зависимость между переменными ВВП, размером банка и финансированием
исламских банков. Это указывает на то, что ВВП и размер банков являются доминирующими
факторами финансирования исламских банков в краткосрочной перспективе. Приведены
доказательства того, что любой краткосрочный шок в переменных ВВП, инфляции и размера банка
ведет к долгосрочной зависимости с финансированием исламских банков. Новым аспектом статьи
является обеспечение устойчивости исламской банковской системы во время и после финансового
кризиса. Это говорит о том, что банки способны «амортизировать» свою финансовую деятельность в
условиях экономической волатильности. Полученные результаты могут быть использованы при
прогнозировании роста финансирования исламских банков в ближайшие годы на Ближнем Востоке и
во всех развивающихся странах.
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