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Вплив визначальних факторів фінансової кризи на фінансову стійкість комерційних банків Ефіопії
Мета статті – дослідження впливу визначальних факторів фінансового лиха на фінансову стійкість комерційних банків
Ефіопії. Проаналізовано збалансовані панельні дані 12 комерційних банків Ефіопії за період з 2011 по 2017 рік.
Використано метод найменших квадратів. Індикаторами фінансових негараздів є певні внутрішні характеристики банку
та макроекономічні фактори. Показники фінансової стійкості – це прибутковість активів, рентабельність власного
капіталу, індекс фінансової стійкості та надійність банку. Отримані результати вказують на те, що ризик абсолютної
ліквідності та приріст чистого доходу виявляються позитивними та значними, а ризик платоспроможності – негативним
і значним, якщо йдеться про доходність активів. Якість активів є позитивним і значним параметром, а ризик
платоспроможності – негативним і суттєвим стосовно рентабельності власного капіталу. Ризик якості активів і чистого
прибутку є позитивним та значним, а ризик платоспроможності – негативним і значним щодо індексу фінансової
стабільності. Ризик абсолютної ліквідності та ризик ліквідності позитивно і значною мірою, а кредитний ризик
негативно і суттєво впливають на надійність банку. Вільний грошовий потік і приріст чистого доходу мають важливе
значення для підвищення прибутковості активів і надійності банків, а управління власним капіталом згідно з
пруденційними нормами може призвести до короткострокової фінансової стійкості комерційних банків. За рахунок
зменшення резервів збитків за кредитами, зростання чистого доходу за відсотками та управління ризиком
платоспроможності здатні забезпечити фінансову стабільність банків, що, у свою чергу, веде до фінансової стійкості.
Виявлено, що фінансова стійкість банків не залежить від впливу системних ризиків, що виникають внаслідок дії
макроекономічних факторів.
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Влияние решающих факторов финансового кризиса на финансовую устойчивость коммерческих
банков Эфиопии
Цель статьи – исследование влияния определяющих факторов финансового бедствия на финансовую устойчивость
коммерческих банков Эфиопии. Проанализированы сбалансированные панельные данные 12 коммерческих банков
Эфиопии за период с 2011 по 2017 год. Использован метод наименьших квадратов. Индикаторами финансового
бедствия являются некоторые внутренние характеристики банка и макроэкономические факторы. Показатели
финансовой устойчивости – это прибыльность активов, рентабельность собственного капитала, индекс финансовой
устойчивости и надежность банка. Полученные результаты указывают на то, что риск абсолютной ликвидности и
прирост чистого дохода оказываются положительными и существенными, а риск платежеспособности – негативным и
значимым, если речь идет о доходности активов. Качество активов – положительный и существенный параметр, а риск
платежеспособности – негативный и значимый по отношению к рентабельности собственного капитала. Риск качества
активов и чистой прибыли является положительным и существенным, а риск платежеспособности – негативным и
значимым по отношению к индексу финансовой стабильности. Риск абсолютной ликвидности и риск ликвидности
положительно и существенно, а кредитный риск отрицательно и существенно влияют на надежность банка. Свободный
денежный поток и прирост чистого дохода имеют важное значение для повышения прибыльности активов и надежности
банков, а управление собственным капиталом в соответствии с пруденциальными нормами может привести к
краткосрочной финансовой устойчивости коммерческих банков. За счет уменьшения резервов убытков по кредитам,
рост чистого процентного дохода и управление риском платежеспособности могут обеспечить финансовую
стабильность банков, что в свою очередь ведет к финансовой устойчивости. Обнаружено, что финансовая устойчивость
банков не зависит от влияния системных рисков, возникающих в результате действия макроэкономических факторов.
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