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Аналіз ризику фінансового краху сімейних фірм
Автори досліджують яким чином якісні характеристики впливають на виживання сімейних фірм у разі виникнення
фінансових ускладнень. Аналізується, яким чином ці змінні можуть покращити розуміння кількісних показників
різної ймовірності фінансового краху сімейних та несімейних фірм. У цій статті увага зосереджена на ролі
власника-менеджера, а, за допомогою теорії соціального та емоційного благополуччя, досліджується роль
сімейних зв’язків у зниженні чи підвищенні рівня ризику фінансового краху. Дані, отримані від 1137 італійських
сімейних та несімейних фірм за період 20042013 рр., свідчать про те, що рівень ризику фінансового краху
сімейних фірм є нижчим в порівнянні з несімейними фірмами. Розмір ради директорів та кількість членів родини в
її складі впливають на рівень ризику фінансового краху, навіть, якщо брати до уваги такі характеристики ризику як
бета-коефіцієнт та коефіцієнт рентабельності активів. Крім цього, має місце статевий фактор зниження ризику у
випадку призначення жінки на посаду генерального директора.
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Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
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Анализ риска финансового краха семейных фирм
Авторы исследуют, каким образом качественные характеристики влияют на выживание семейных фирм в случае
возникновения финансовых трудностей. Анализируется, каким образом данные переменные могут улучшить
понимание количественных показателей разной вероятности финансового краха семейных и несемейных фирм.
В данной статье внимание сосредоточено на роли владельца-менеджера, а, с помощью теории социального и
эмоционального благополучия, исследуется роль семейных связей в снижении или повышении уровня риска
финансового краха. Данные, полученные от 1137 итальянских семейных и несемейных фирм за период
20042013 гг., свидетельствуют о том, что уровень риска финансового краха семейных фирм ниже по сравнению с
несемейными фирмами. Размер совета директоров и количество членов семьи в его составе влияют на уровень
риска финансового краха, даже если контролировать такие характеристики риска как бета-коэффициент и
коэффициент рентабельности активов. Кроме того, имеет место половой фактор снижения риска в случае
назначения женщины на должность генерального директора.
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Классификация JEL: M41, G32, G33.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

