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Аналіз діяльності грошово‐депозитних банків та управління ліквідністю у Нігерії
У статті проаналізовано діяльність окремих депозитних банків у Нігерії та управління ліквідністю.
Використанні вторинні дані було взято з фінансових звітів 15 грошово-депозитних банків з 17 грошоводепозитних банків, що мають лістинг акцій на Нігерійській фондовій біржі, за період з 2012 до 2017 рр.
(шість років). Було використано модель описового дослідження. Зібрані дані було проаналізовано з
використанням звичайного методу найменших квадратів. Управління ліквідністю було оцінено з
використанням коефіцієнту достатності капіталу, коефіцієнту поточної ліквідності та коефіцієнту
ліквідності, в той час як діяльність було оцінено з використанням коефіцієнту рентабельності активів. На
основі результатів дослідження, було виявлено позитивний зв’язок між управлінням ліквідністю,
вираженою коефіцієнтом достатності капіталу, коефіцієнтом поточної ліквідності та коефіцієнтом
ліквідності, та діяльністю, вираженою коефіцієнтом рентабельності активів. Результати свідчать про те, що
управління ліквідністю є важливим фактором ведення бізнесу і, як наслідок, сприяє прибутковості бізнесу.
Таким чином, ефективне управління ліквідністю допоможе вирішити проблеми агентських витрат у теорії
агентських відносин, що виникають, коли контроль компаній здійснюється окремо від контролю власності,
завдяки чому керівники мають можливість використовувати ресурси компанії для особистої вигоди замість
підвищення вартості компанії чи акціонерної власності. Вартість компанії та акціонерна власність можуть
бути підвищені за рахунок прибутковості компанії шляхом ефективного та дієвого управління ліквідністю.
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Анализ деятельности денежно‐депозитных банков и управления ликвидностью в Нигерии
В статье проанализирована деятельность отдельных депозитных банков в Нигерии и управление
ликвидностью. Использованные вторичные данные были взяты из финансовых отчетов 17 денежнодепозитных банков из 17 денежно-депозитных банков, имеющих листинг акций на Нигерийской фондовой
бирже, за период с 2012 до 2017 гг. (шесть лет). Была использована модель описательного исследования.
Собранные данные были проанализированы з использованием обычного метода наименьших квадратов.
Управление ликвидностью было оценено с использованием коэффициента достаточности капитала,
коэффициента текущей ликвидности и коэффициента ликвидности, в то время как деятельность была
оценена с использованием коэффициента рентабельности активов. На основе результатов исследования,
была выявлена позитивная связь между управлением ликвидностью, выраженной коэффициентом
достаточности
капитала,
коэффициентомтекущей
ликвидностикоэффициентомликвидности,
и
деятельностью, выраженной коэффициентомрентабельности активов. Результаты свидетельствуют о том,
что управление ликвидностью является важным фактором ведения бизнеса и, как следствие, способствует
прибыльности бизнеса. Таким образом, эффективное управление ликвидностью поможет решить проблемы
агентских расходов в теории агентских отношений, возникающих, когда контроль компаний осуществляется
отдельно от контроля собственности, благодаря чему руководители имеют возможность использовать
ресурсы компании для личной выгоды вместо повышения стоимости компании или акционерной
собственности. Стоимость компании и акционерная собственность могут быть повышены за счет
прибыльности компании путем эффективного и действенного управление ликвидностью.
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