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Основні фактори, що спричинюють ризик ліквідності в ісламських банках
Дане дослідження полягає в аналізі основних факторів, що спричинюють ризик ліквідності в ісламських банках,
використовуючи комплексну модель, яка включає кілька змінних, що впливають на ліквідність ісламських банків. Аналіз
панельних даних проводився на основі даних 42 ісламських банків з 15 країн протягом 2007-2014 років. Результати
проведеного дослідження демонструють негативну кореляцію між ризиком ліквідності та коефіцієнтом ліквідності, оскільки
залишок коштів в касі може використовуватися для задоволення будь-яких вимог ліквідності з боку клієнтів банку.
Зауважимо, що спостерігається негативна кореляція між рівнем ризику ліквідності та цінними паперами банку, оскільки з
метою задоволення будь-яких дефіцитів ліквідності банки мають змогу продавати свої активи. Слід сказати, що розмір банку
чинить негативний вплив на ризик ліквідності, оскільки більші банки є більш стабільними, а їх клієнти почувають себе
безпечніше. Малий власний капітал банку також має негативну кореляцію з ризиком ліквідності, оскільки власний капітал є
більш стабільним джерелом фінансування для банків, а вищий коефіцієнт пайової участі знижує ризик ліквідності. З іншого
боку, існує позитивний зв’язок з високоприбутковими активами, оскільки банки переорієнтують свій портфель на більш
вигідні активи, щоб збільшити свої прибутки, вони стикаються з більшим ризиком ліквідності, а також позитивний зв’язок
існує при низькому фінансовому забезпеченні. Крім того, результати дослідження демонструють, що співвідношення між
розміром банку та ризиком ліквідності не є лінійним.
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Основные факторы, вызывающие риск ликвидности в исламских банках
Данное исследование состоит из анализа основных факторов, вызывающих риск ликвидности в исламских банках, используя
комплексную модель, которая включает несколько переменных, которые влияют на ликвидность исламских банков. Анализ
панельных данных проводился на основе данных 42 исламских банков из 15 стран в течение 2007-2014 годов. Результаты
проведенного исследования показывают отрицательную корреляцию между риском ликвидности и коэффициентом
ликвидности, поскольку остаток средств в кассе может использоваться для удовлетворения любых требований ликвидности
со стороны клиентов банка. Заметим, что наблюдается отрицательная корреляция между уровнем риска ликвидности и
ценными бумагами банка, поскольку для удовлетворения любых дефицитов ликвидности банки могут продавать свои
активы. Следует сказать, что размер банка оказывает отрицательное влияние на риск ликвидности, поскольку крупные банки
являются более стабильными, а их клиенты чувствуют себя безопаснее. Малый собственный капитал банка также имеет
отрицательную корреляцию с риском ликвидности, поскольку собственный капитал является более стабильным источником
финансирования для банков, а высокий коэффициент долевого участия снижает риск ликвидности. С другой стороны,
существует положительная связь с высокодоходными активами, поскольку банки переориентируют свой портфель на более
выгодные активы, чтобы увеличить свои доходы, они сталкиваются с большим риском ликвидности, а также положительная
связь существует при низком финансовом обеспечении. Кроме того, результаты исследования показывают, что соотношение
между размером банка и риском ликвидности не является линейным.
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