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Аналіз фінансових ризиків та діяльності малих та середніх підприємств у Нігерії
Малі та середні підприємства є необхідними для зростання економіки країни, що розвивається, оскільки вони
забезпечують велику кількість робочої сили та великі ресурси. Таким чином, важливим є забезпечення їх
стабільності та ефективності для сприяння економічному розвитку Нігерії. Малі та середні підприємства схильні
до незабезпечених фінансових ризиків, які можуть призвести до їх краху. Було проведено різноманітні
дослідження про внесок малих і середніх підприємств у економічний розвиток Нігерії, але лише декілька було
присвячено впливу фінансових ризиків. Метою статті є аналіз впливу фінансових ризиків на діяльність малих і
середніх підприємств з використанням моделі пошукового дослідження і даних зі статистичного бюлетеня
Центрального банку Нігерії за період з 1986 до 2017 рр. В якості інструменту для аналізу було використано
авторегресійну модель з розподіленими лагами. Результати аналізу свідчать про слабкий негативний зв’язок між
фінансовими ризиками та діяльністю малих і середніх підприємств у Нігерії у довгостроковій перспективі. Однак,
ризик зміни валютного курсу, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткової ставки та інфляційний ризик мають
значний негативний вплив на малі та середні підприємства як у короткостроковій, так і довгостроковій
перспективі. Фінансові ризики мають негативний вплив на діяльність малих і середніх підприємств і, таким чином,
повинні контролюватися для покращення результатів їх діяльності.
Ключові слова: фінансові ризики малих та середніх підприємств, діяльність малих і середніх підприємств,
управління ризиками, ринковий ризик, ризик зміни валютного курсу, ризик зміни відсоткової ставки, інфляційний
ризик.
Класифікація JEL: G32, M31.

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Аменаво И. Оффионг, Крис О. Удока, Джеймс Годвин Бесси
Анализ финансовых рисков и деятельности малых и средних предприятий
Малые и средние предприятия являются необходимыми для роста экономики развивающейся страны, поскольку
они обеспечивают большое количество рабочей силы и большие ресурсы. Таким образом, важным является
обеспечение их стабильности и эффективности для содействия экономическому развитию Нигерии. Малые и
средние предприятия склонны к необеспеченным финансовым рискам, которые могут привести к их краху. Были
проведены различные исследования о вкладе малых и средних предприятий в экономическое развитие Нигерии, но
только несколько были посвящены влиянию финансовых рисков. Целью статьи является анализ влияния
финансовых рисков на деятельность малых и средних предприятий с использованием модели поискового
исследования и данных со статистического бюллетеня Центрального банка Нигерии за период с 1986 до 2017 гг. В
качестве инструмента для анализа была использована авторегрессионная модель с распределенными лагами.
Результаты анализа свидетельствуют о слабой негативной связи между финансовыми рисками и деятельностью
малых и средних предприятий в Нигерии в долгосрочной перспективе. Однако, риск изменения валютного курса,
риск ликвидности, риск изменения процентной ставки и инфляционный риск имеют значительное негативное
влияние на малые и средние предприятия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Финансовые
риски имеют негативное влияние на деятельность малых и средних предприятий и, таким образом, должны
контролироваться для улучшения результатов их деятельности.
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инфляционный риск.
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