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Eфективність зберігання грошей на депозитах протягом трьох років: після, під час та до
консолідації банків у Нігерії у 2004-2005 роках залежно від розміру банку
У даній роботі автори дослідили ефективність зберігання грошей на депозитах протягом трьох років: після, під час та до
консолідації банків у 2004-2005 роках у Нігерії. Цей консолідований період був останнім, коли Центральний банк Нігерії
здійснив офіційну політику рекапіталізації банків, що активно займалися депозитними операціями в країні. Автори
запропонували дослідження щодо модифікованої системи посередництва та вимірювання ефективності. Дана система
використовує депозити, основні засоби та працівників як ресурси, витрати на які є виплатами відсотків, амортизацією та
витратами на персонал. Надані кредити та аванси, інвестиції та ліквідні активи виступили в якості вихідних змінних. Автори
обчислили показники ефективності, на основі використання підходу «Аналіз середовища функціонування». Банки, на основі
даних яких було апробовано даний підхід, зберігали свою ідентичність та контролювали більше 75% загальних активів
банківської галузі. Вони були цілеспрямовано відібрані для підтримання їх узгодженості та класифіковані за розміром
сукупних активів. Результати дослідження показують, що малі банки, як правило, більш економічно ефективні, ніж середні
та великі. Крім того, банки середнього розміру, як правило, більш економічно ефективні, ніж великі банки, тоді як великі
банки беруть на себе ініціативу з оцінки ефективності витрат у період після консолідації. Економічна ефективність банків
була найвищою в процесі консолідації, нижчою в період перед консолідацією та найнижчою через три роки після
консолідації.
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Эффективность хранения денег на депозитах в течение трех лет: после, во время и до
консолидации банков в Нигерии в 2004-2005 годах в зависимости от размера банка
В данной работе авторы исследовали эффективность хранения денег на депозитах в течение трех лет: после, во время и до
консолидации банков в 2004-2005 годах в Нигерии. Этот консолидированный период был последним, когда Центральный
банк Нигерии совершил официальную политику рекапитализации банков, которые активно занимались депозитным
операциям в стране. Авторы предложили исследования по модифицированной системы посредничества и измерения
эффективности. Данная система использует депозиты, основные средства и работников как ресурсы, затраты на которые
выплаты процентов, амортизация и расходы на персонал. Предоставленные кредиты и авансы, инвестиции и ликвидные
активы выступили в качестве исходных переменных. Авторы вычислили показатели эффективности, на основе
использования подхода «Анализ среды функционирования». Банки, на основе дынных которых были апробирован подход,
сохраняли свою идентичность и контролировали более 75% общих активов банковской отрасли. Они были целенаправленно
отобраны для поддержания их согласованности и классифицированы по размеру совокупных активов. Результаты
исследования показывают, что малые банки, как правило, более экономически эффективны, чем средние и большие. Кроме
того, банки среднего размера, как правило, более экономически эффективны, чем крупные банки, тогда как крупные банки
берут на себя инициативу по оценке эффективности расходов в период после консолидации. Экономическая эффективность
банков была самой высокой в процессе консолидации, ниже в период перед консолидацией и низкой через три года после
консолидации.
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