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Період після рекапіталізації в Нігерії: наскільки достатнім є капітал?
Банківський капітал є одним із необхідних профілактичних заходів з покращення результатів діяльності
банківської системи будь-якої країни. Це пояснює той факт, чому банківська галузь у Нігерії постійно
рекапіталізовувалась. З огляду на різні реформи банківського капіталу в секторі та на ряд втручань, постало
питання: наскільки достатнім є капітал? З метою вивчення десяти різних показників ефективності як до періодів
рекапіталізації, так і після них, у роботі використано метод описової статистики, тест Левене на рівність дисперсії
та незалежний вибірковий t-тест. Результати аналізу вказують на те, що більшість показників ефективності не
покращились у період після рекапіталізації. Це відповідає на поставлене в дослідженні питання щодо
недостатності капіталу в банківському секторі Нігерії. Отже, для підвищення впливу банківського сектора Нігерії,
його здатності реагувати на виклики, а також для сталого зростання, існує потреба у вкладанні в нього більшого
обсягу банківського капіталу.
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Период после рекапитализации в Нигерии: насколько достаточным является капитал?
Банковский капитал является одной их необходимых профилактических мер по улучшению результатов
деятельности банковской системы любой страны. Это объясняет, почему банковская отрасль в Нигерии
постоянно рекапитализировалась. Исходя из различных реформ банковского капитала в секторе и ряда
вмешательств, возник вопрос: насколько достаточным является капитал? С целью изучения десяти разных
показателей эффективности как до периодов рекапитализации, так и после них, в работе использованы метод
описательной статистики, тест Левене на равенство дисперсии и независимый выборочный t-тест. Результаты
анализа указывают на то, что большинство показателей эффективности не улучшились в период после
рекапитализации. Это отвечает на поставленный в исследовании вопрос относительно недостаточности капитала
в банковском секторе Нигерии. Итак, для повышения влияния банковского сектора Нигерии, его способности
реагировать на вызовы, а также для устойчивого развития, есть необходимость во вложении в него большего
объема банковского капитала.
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