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Аналіз впливу управління оборотним капіталом на запаси готівки великих та малих
компаній на прикладі Йорданії
Ліквідність є здатністю компанії виплачувати поточні зобов’язання у міру настання терміну і таким чином
залишатися у бізнесі у короткостроковій перспективі, що відображає легкість перетворення активів у готівку.
Метою управління оборотним капіталом є зменшення вартості підтримання ліквідності при захисті від ризику
банкрутства, політика оборотного капіталу використовується для короткострокових рішень, а структура капіталу
та фінансування використовується для довгострокових рішень.
Було проведено декілька досліджень впливу управління оборотним капіталом на рівень запасів готівки. У статті
проаналізовано вплив управління оборотним капіталом на ліквідність та рівень запасів готівки. Також зроблено
порівняння великих та малих компаній. Було проаналізовано панельні дані для 62 промислових компаній Йорданії
за одинадцятирічний період (2006-2016). Описовий аналіз свідчить про те, що великі компанії мають більший
запас готівки, ніж малі, а також більшу заборгованість, рух готівки, та є більш розвиненими.
Результати аналізу набору даних свідчать про те, шо управління оборотним капіталом як показник (оборотний
капітал за вирахуванням готівки) є точним прогнозним показником рівня запасів готівки компанії. Якщо компанія
має декілька замінників готівки, вона може підтримувати низький рівень запасів готівки. Окремий аналіз показує
значну різницю між малими та великими компаніями щодо факторів, пов’язаних з рівнем запасів готівки. Розмір
компанії та рух готівки є точними прогнозними показниками рівня запасів готівки для обох вибірок.
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Анализ влияния управления оборотным капиталом на запасы наличности больших и
малых компаний на примере Иордании
Ликвидность является способностью выплачивать текущие обязательства по мере наступления срока и таким
образом оставаться в бизнесе в краткосрочной перспективе, что отображает легкость превращения активов в
наличность. Целью управления оборотным капиталом является уменьшение стоимости поддержки ликвидности
при защите от риска банкротства, политика оборотного капитала используется для краткосрочных решений, а
структура капитала и финансирование используется для долгосрочных решений.
Было проведено несколько исследований влияния управления оборотным капиталом на уровень запасов
наличности. В статье проанализировано влияние управления оборотным капиталом на ликвидность и уровень
запасов наличности. Также сделано сравнение больших и малых компаний. Были проанализированы панельные
данные для 62 промышленных компаний Иордании за одиннадцатилетний период (2006-2016). Описательный
анализ свидетельствует о том, что большие компании имеют больший запас наличности, чем малые, а также
большую задолженность, движение наличности, и являются более развитыми.
Результаты анализа набора данных свидетельствуют о том, что управление оборотным капиталом как показатель
(оборотный капитал за вычетом наличности) является точным прогнозным показателем уровня запасов наличности
компании. Если компания имеет несколько заменителей наличности, она может поддерживать низкий уровень
запасов наличности. Отдельный анализ показывает значительную разницу между малыми и большими
компаниями касательно факторов, связанных с уровнем запасов наличности. Размер компании и движение
наличности являются точными прогнозными показателями уровня запасов наличности для обеих выборок.
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