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Чутливість грошових потоків до запасів готівки: на прикладі підприємств В’єтнаму
Управління готівкою відіграє важливу роль у веденні підприємницької діяльності. Однак утримання занадто
великого обсягу грошових коштів призводить до зайвих витрат, таких як альтернативні витрати, витрати на
управління та представницькі витрати, пов’язані з негативними запасами готівки. У статті вивчається питання
чутливості грошових потоків до готівкових запасів. Використано методи регресії для табличного типу даних,
зокрема метод кінцевих елементів, метод регіонального економічного моделювання, узагальнений метод
найменших квадратів і узагальнений метод моментів. Також використано набір даних про нефінансові компанії,
що зареєстровані на фондовому ринку В'єтнаму у період 2008–2018 рр. Емпіричні результати показують, що
грошові потоки позитивно корелюють з рівнем готівкових запасів, та свідчать про асиметрію чутливості руху
готівки до її запасів. Крім того, компанії класифіковано на ті, що мають фінансові обмеження, та ті, що таких не
мають. У В’єтнамі компанії з обмеженими фінансовими можливостями, порівняно з підприємствами без такого
роду обмежень, менш чутливі до руху грошової готівки. Результати дослідження можуть бути використані
керівниками підприємств для більш ефективного управління готівкою та підвищення ефективності діяльності в
майбутньому.
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Чувствительность денежных потоков к запасам наличности: на примере предприятий
Вьетнама
Управление наличностью играет важную роль в ведении предпринимательской деятельности. Однако сохранение
слишком большого объема денежных средств ведет к излишним затратам, включая альтернативные издержки,
затраты на управление и представительские издержки, связанные с отрицательными запасами наличных средств.
В статье изучается вопрос чувствительности денежных потоков к запасам наличных средств. Использованы
методы регрессии для табличного типа данных, в частности метод конечных элементов, метод регионального
экономического моделирования, обобщенный метод наименьших квадратов и обобщенный метод моментов.
Также использован набор данных о нефинансовых компаниях, зарегистрированных на фондовом рынке Вьетнама
в период 2008–2018 гг. Эмпирические результаты показывают, что денежные потоки положительно коррелируют
с уровнем наличных запасов, и свидетельствуют об асимметрии чувствительности движения наличности к ее
запасам. Кроме того, компании классифицированы на те, которые имеют финансовые ограничения, и те, которые
таковых не имеют. Во Вьетнаме компании с ограниченными финансовыми возможностями, в сравнении с
предприятиями без такого рода ограничений, менее чувствительны к движению наличных средств. Результаты
исследования могут быть использованы руководителями предприятий для более эффективного управления
наличностью и повышения эффективности деятельности в будущем.
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