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Чи є важливим бізнес‐цикл у відносинах між банками та фірмами для подолання
переоцінювання/недооцінювання інвестицій?
Враховуючи, що банк не завжди виконує свої функції з подолання фінансових обмежень і контроля фінансової
діяльності компанії, це дослідження спрямоване на визначення ролі відносин між банками та фірмами в
результаті впливу внутрішніх фінансів на інвестиції враховуючи бізнес-цикл. Стадії тестування було розпочато
з аналізу впливу внутрішніх фінансів на інвестиції, тестування ролі відносин між банками та фірмами на вплив
внутрішніх фінансів на інвестиції та тестування на основі бізнес-циклів. Нефінансові компанії, що котируються
на фондовій біржі Індонезії, розглядаються як приклад к цьому дослідженні, а використовувані дані являють
собою фінансові звіти за період 2002 - 2015 років, отримані з бази даних Osiris. Гіпотези були протестовані з
використанням регресії на незбалансованих панельних даних. Результати показали, що внутрішні фінанси
позитивно впливають на інвестиції. Відносини між банками та фірмами відіграють значну роль у впливі
внутрішніх фінансів на інвестиції. У зростаючих компаніях відносини між банками та фірмами зменшують
недооцінювання інвестиції, а у зрілих компаніях ‒ значно зменшують переоцінювання інвестицій. Це
дослідження передбачає, що банки виконують свою роль, допомагаючи задовольнити потреби внутрішнього
фінансування. Компанії з міцними відносинами між банком і фірмою зменшують проблему недостатнього
інвестування та наявності асиметричної інформації. Вони також зменшують проблему надмірного інвестування
та посередництва у вільному грошовому потоці. Банки виконують свою роль у моніторингу фінансової діяльності
зрілих компаній.
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Важен ли бизнес‐цикл в отношениях между банками и фирмами для преодоления
переоценки/недооценки инвестиций?
Учитывая, что банк не всегда выполняет свои функции по преодолению финансовых ограничений и контроля
финансовой деятельности компании, это исследование направлено на определение роли отношений между
банками и фирмами в результате воздействия внутренних финансов на инвестиции, учитывая бизнес-цикл.
Тестирование было начато с анализа влияния внутренних финансов на инвестиции, изучения роли отношений
между банками и фирмами на воздействие внутренних финансов инвестиции и тестирования на основе бизнесциклов. В этом исследовании нефинансовые компании, котирующиеся на фондовой бирже Индонезии,
рассматриваются как пример, а используемые данные являют собой финансовые отчеты за период 2002 - 2015
годов, полученные из базы данных Osiris. Гипотезы были протестированы с использованием регрессии на
несбалансированных панельных данных. Результаты показали, что внутренние финансы положительно влияют
на инвестиции. Отношения между банками и фирмами играют значительную роль в воздействии внутренних
финансов на инвестиции. В растущих компаниях отношения между банками и фирмами уменьшают недооценку,
а в зрелых компаниях - значительно уменьшают переоценку инвестиций. Данное исследование предполагает, что
банки выполняют свою роль, помогая удовлетворить потребности внутреннего финансирования. Компании с
крепкой связью между банком и фирмой уменьшают проблему недостаточного инвестирования и наличия
асимметричной информации. Они также уменьшают проблему чрезмерного инвестирования и посредничества в
свободном денежном потоке. Банки выполняют свою роль в мониторинге финансовой деятельности зрелых
компаний.
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