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Відмінності результатів діяльності ісламських та традиційних банків
Метою статті є виявлення можливих відмінностей результатів діяльності двох поширених банківських форм країнах
Перської затоки. Використовуючи різні методи аналізу даних за період 2003–2015 роки, автори вказують на значні
відмінності в плані періоду, країн та показників діяльності. Наприклад, звичайні банки у країнах Перської затоки отримують
більші прибутки порівняно з ісламськими банками-конкурентами. Також на прибутковість впливають такі фактори як
ліквідність, достатність капіталу, розмір банку та рівень розвитку банку. Крім того, звичайні та ісламські банки країн
Перської затоки не постраждали від кризи субстандартного кредитування 2008 року, хоча протягом періоду економічної
кризи рівень їх прибутковості змінювався по-різному.
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Различия результатов деятельности исламских и традиционных банков
Целью статьи является выявление возможных различий результатов деятельности двух распространенных банковских форм
в странах Персидского залива. Используя различные методы анализа данных за период 2003-2015 годы, авторы указывают
на значительные различия в плане периода, стран и показателей деятельности. Например, обычные банки в странах
Персидского залива получают большие прибыли по сравнению с исламскими банками-конкурентами. Также на
прибыльность влияют такие факторы как ликвидность, достаточность капитала, размер банка и уровень развития банка.
Кроме того, обычные и исламские банки стран Персидского залива не пострадали от кризиса субстандартного кредитования
2008 года, хотя в период экономического кризиса уровень их доходности менялся по-разному.
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