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Аналіз факторів впливу на структуру фінансування компаній на прикладі індонезійських
лістингових компаній
У статті проаналізовано вплив коваріат на рівні компаній, галузі та країни на структуру фінансування
індонезійських лістингових компаній. За допомогою процедури тестування «процес в процесі» було обрано
найефективніші моделі, які можуть проілюструвати зв’язок між коефіцієнтом заборгованості та його факторами.
Використовуючи повну вибірку, автори роблять висновок про те, що вищезгадані три рівні факторів пояснюють
приблизно 73% змін рівня левериджу.
Далі в статті також проаналізовано важливість цих факторів для левериджу у секторах. Поведінка у секторі грає
важливу роль, оскільки коваріати на рівні компаній та галузі є більш важливими ніж коваріати на рівні країни, що
передбачає, що коваріати на рівні компаній стануть основними факторами у визначенні структури фінансування
компаній.
Процедуру тестування «процес в процесі» (F-тест) було обрано для вибору ефективних моделей для кожного
сектору. Вибір моделей залежить від характеристик сектору, які опосередковано контролюють орієнтацію та
інтенсивність взаємозв’язків. Вищезгадані три рівні факторів мають різний вплив на структуру капіталу у
секторах, що доводить непрямий вплив поведінки у секторі на зв’язок між факторами та моделлю фінансування
компаній в контексті Індонезії.
Ключові слова: структура капіталу, сектор, галузь, країна, фактори.
Класифікація JEL: G30, G32.

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.

Сатрийо Буди Кахионо, Арвиндер Сингх Чавла
Анализ факторов влияния на структуру финансирования компаний на примере индонезийских
листинговых компаний
В статье проанализировано влияние ковариат на уровне компаний, отрасли и страны на структуру финансирования
индонезийских листинговых компаний. При помощи процедуры тестирования «процесс в процессе» было выбрано
наиболее эффективные модели, которые могут проиллюстрировать связь между коэффициентом задолженности и
его факторами. Используя полную выборку, авторы делают вывод о том, что вышеупомянутые три уровня
факторов объясняют приблизительно 73% изменений уровня левериджа.
Далее в статье также проанализирована важность данных факторов для левериджа в секторах. Поведение в секторе
играет важную роль, поскольку ковариаты на уровне компаний и отрасли являются более важными чем ковариаты
на уровне страны, что предусматривает, что ковариаты на уровне компаний станут основными факторами в
определении структуры финансирования компаний.
Процедура тестирования «процесс в процессе» (F-тест) была выбрана для выбора эффективных моделей для
каждого сектора. Выбор моделей зависит от характеристик сектора, опосредованно контролирующих ориентацию
и интенсивность взаимосвязей. Вышеупомянутые три уровня факторов имеют разное влияние на структуру
капитала в секторах, что доказывает непрямое влияние поведения в секторе на связь между факторами и моделью
финансирования компаний в контексте Индонезии.
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