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Дослідження впливу структури капіталу на діяльність банків Іраку
У статті проаналізовано вплив структури капіталу на прибутковість панелі з вісімнадцяти лістингових банків
Іраку з 2009 до 2018 рр. Більше того, для аналізу впливу структури капіталу на їх прибутковість було використано
модель незбалансованих панельних даних (з фіксованими ефектами та випадковими ефектами). Результати
дослідження свідчать про значний позитивний зв’язок між діяльністю банків в плані коефіцієнту рентабельності
активів та співвідношенням капіталу до активів, співвідношенням заборгованості до активів та розміром банку. З
іншого боку, співвідношення довгострокової заборгованості до активів, співвідношення короткострокової
заборгованості до активів та співвідношення сукупної заборгованості до активів показали значний негативний
вплив на діяльність банків. У статті висвітлено нові факти для кращого розуміння структури капіталу та її зв’язку
з діяльністю банків у країнах, що розвиваються, наприклад, Іраку. Дослідження вважається одним з найперших
свого типу в плані визначення оптимальної структури банків Іраку та аналізу впливу структури капіталу на їх
діяльність. Тим не менш, стаття робить значний внесок у теоретичну літературу, діяльність регулюючих органів
та галузь для покращення результатів діяльності звичайних банків Іраку.
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Исследование влияния структуры капитала на деятельность банков Ирака
В статье проанализировано влияние структуры капитала на прибыльность панели из восемнадцати листинговых
банков Ирака с 2009 до 2018 гг. Более того, для анализа влияния структуры капитала на их доходность была
использована модель несбалансированных панельных данных (с фиксированными эффектами и случайными
эффектами). Результаты исследования свидетельствуют о значительной позитивной связи между деятельностью
банков в плане коэффициента рентабельности активов и соотношением капитала к активам, соотношением
задолженности к активам и размером банка. С другой стороны, соотношение долгосрочной задолженности к
активам, соотношение краткосрочной задолженности к активам и соотношение совокупной задолженности к
активам показали значительное негативное влияние на деятельность банков. В статье освещены новые факты для
лучшего понимания структуры капитала и ее связи с деятельностью банков в развивающихся странах, например,
Ираке. Исследование считается одним из самых первых своего типа в плане определения оптимальной структуры
банков Ирака и анализа влияния структуры капитала на их деятельность. Тем не менее, статья вносит
значительный вклад в теоретическую литературу, деятельность регулирующих органов и отрасль для улучшения
результатов деятельности обычных банков Ирака.
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