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Управління оборотним капіталом та ефективність діяльності банку: емпіричний аналіз даних десяти
депозитарних банків Нігерії
Управління оборотним капіталом безпосередньо впливає на успіх банківської системи Нігерії, особливо сьогодні, коли
вона зазнає впливу глобального падіння цін на нафту, що призвело до невиконання зобов'язань по позиках, погіршення
якості активів банку, звільнення персоналу тощо. Це є однією з причин того, чому рентабельність банківського сектора
значною мірою залежить від ефективного управління оборотним капіталом банку. Мета дослідження – з'ясувати, як
можна підвищити рентабельність банків через управління оборотним капіталом. Для проведення емпіричного аналізу
використано панельні дані десяти депозитарних банків Нігерії за сім років (2010–2016 рр.). Застосовано методи
панельного фіксованого ефекту, панельного випадкового ефекту та об'єднаний метод звичайних найменших квадратів
для двох моделей, використаних як допоміжний показник банківської рентабельності, що містить у собі прибуток на
загальну суму активів і рентабельність капіталу, для визначення найбільш надійного показника прибутковості банків, і
показники оборотного капіталу: чистий процентний дохід, співвідношення поточних активів і зобов'язань, прибуток
після оподаткування та курс монетарної політики. Результати показали, що управління оборотним капіталом суттєво
впливає на рентабельність вибраних банків, а також те, що рентабельність активів є кращим показником прибутковості
банків. Тому автори рекомендують проведення періодичного аналізу бази мінімального капіталу депозитарних банків
Нігерії з метою пом'якшення наслідків інфляції та ефекту часової величини грошей, оскільки сьогоднішньої купівельної
спроможності однієї найри чи одного долара може бути недостатньо для здійснення покупки завтра.
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Управление оборотным капиталом и эффективность деятельности банка: эмпирический анализ
данных десяти депозитарных банков Нигерии
Управление оборотным капиталом непосредственно влияет на успех банковской системы Нигерии, особенно сегодня,
когда она подвержена влиянию глобального падения цен на нефть, что привело к невыполнению обязательств по
кредитам, снижению качества активов банка, увольнению персонала и т. д. Это одна из причин того, почему
рентабельность банковского сектора в значительной степени зависит от эффективного управления оборотным
капиталом банка. Цель исследования – выяснить, каким образом можно повысить рентабельность банков через
управление оборотным капиталом. Для проведения эмпирического анализа использованы панельные данные десяти
депозитарных банков Нигерии за семь лет (2010–2016 гг.). Применены методы панельного фиксированного эффекта,
панельного случайного эффекта и обычный метод наименьших квадратов для двух моделей, использованных в
качестве вспомогательного показателя банковской рентабельности, который включает прибыль на общую сумму
активов и рентабельность капитала, для определения наиболее надежного показателя прибыльности банков, и
показатели оборотного капитала: чистый процентный доход, соотношение текущих активов и обязательств, прибыль
после налогообложения и курс монетарной политики. Результаты показали, что управление оборотным капиталом
существенно влияет на рентабельность выбранных банков, а также то, что рентабельность активов – наилучший
показатель прибыльности банков. Поэтому авторы рекомендуют проведение периодического анализа базы
минимального капитала депозитарных банков Нигерии с целью смягчить последствия инфляции и эффект временной
величины денег, поскольку сегодняшней покупательской способности одной найры иди одного доллара может быть
недостаточно для совершения покупки завтра.
Ключевые слова: банковский сектор, прибыль на общую сумму активов, рентабельность капитала, прибыльность банка
Классификация JEL: G21, G32
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на
оригинальную версию статьи.

