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Вплив корпоративної реструктуризації на фінансові показники комерційних банків Нігерії
Впровадження реформи банківського капіталу в Нігерії у 2004–2005 рр., метою якої було посилення
фінансових можливостей банківської системи, призвело до серйозної реорганізації банківського сектору.
Реформа вимагала від банків збільшення власного капіталу близько на 1150 відсотків (з двох мільярдів до
двадцяти п’яти мільярдів найр) упродовж 18 місяців. Через проблеми, пов'язані з дотриманням норм, було
реформовано лише 25 із 89 наявних банків. Більше 75% банків виникли шляхом злиттів і поглинань. Однак,
незважаючи на масове збільшення активів і зростання обсягу вкладів, труднощі, з якими стикаються банки,
постійно підривають діяльність фінансової системи країни. З метою визначення ефективності та корисності
реформи капіталу для покращення діяльності банку, у статті порівнюються показники ефективності роботи
банківських установ до та після реформи. Проведено панельний аналіз даних п'яти банків. Дослідження
охоплює період 1996–2016 років. Узагальнений метод моментів використано для оцінки параметрів моделі.
Результати моделі випадкових ефектів вказують на незначний позитивний вплив загальної вартості активів
та зростання обсягу залучених депозитів на результати діяльності банку в період до реформи. Однак
результати післяреформеної оцінки показують, що прибутковість великих банків є надзвичайно низькою,
тоді як у малих установах її рівень вищий. З огляду на вищенаведені докази можна стверджувати, що
динаміка прибутку банків істотно пов'язана з реструктуризацією усього сектора.
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Влияние корпоративной реструктуризации на финансовые показатели коммерческих
банков Нигерии
Внедрение реформы банковского капитала в Нигерии в 2004–2005 гг., целью которой было усиление
финансовых возможностей банковской системы, привело к серьезной реорганизации банковского сектора.
Реформа требовала от банков увеличения собственного капитала приблизительно на 1150 процентов (с двух
миллиардов до двадцати пяти миллиардов найр) на протяжении 18 месяцев. Из-за проблем, связанных с
соблюдением норм, было реформировано всего 25 из 89 существовавших ранее банков. Более 75% банков
возникли путем слияний и поглощений. Однако, несмотря на массовое увеличение активов и рост объема
вкладов, трудности, с которыми сталкиваются банки, постоянно подрывают деятельность финансовой
системы страны. С целью определения эффективности и полезности реформы капитала для улучшения
деятельности банка, в статье сравниваются показатели эффективности работы банковских учреждений до и
после реформы. Проведен панельный анализ данных пяти банков. Исследование охватывает период
1996–2016 годов. Обобщенный метод моментов использован для оценки параметров модели. Результаты
модели случайных эффектов указывают на незначительное положительное влияние общей стоимости
активов и роста объема привлеченных депозитов на результаты деятельности банка в период до реформы.
Однако результаты послереформенной оценки показывают, что прибыльность больших банков является
чрезвычайно низкой, в то время как в малых учреждениях ее уровень выше. Исходя их представленных выше
данных, можно утверждать, что динамика прибыли банков существенно связана с реструктуризацией всего
сектора.
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