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Аналіз впливу державних дотацій та стратегій підвищення прибутковості на результати
фінансової діяльності на прикладі Індонезії
У статті проаналізовано опосередкований вплив структури капіталу на взаємозв’язок між державними
дотаціями, стратегіями підвищення прибутковості та фінансовою стійкістю державних підприємств у Індонезії.
Автори використовують цільову вибірку, були зібрані дані семи державних підприємств за період з 2005 по
2016 рр. Результати дослідження свідчать про те, що державні дотації мають значний негативний вплив на
фінансову стійкість, що означає, що державні підприємства мають труднощі в незалежному управлінні, якщо
уряд продовжує давати дотації чи додатковий капітал. Автори також вказують на те, що стратегії підвищення
прибутковості мають значний позитивний вплив на фінансову стійкість, що означає наявність можливостей для
керівників застосовувати спотворення бухгалтерської звітності як стратегії підвищення рівня фінансової
стійкості підприємства. Однак, структура капіталу зміцнює взаємозв’язок державних дотацій та спотворення
реальної бухгалтерської звітності з фінансовою стійкістю. На сьогоднішній день, мало відомо про те, яким
чином структура капіталу впливає на зв’язок державних дотацій з фінансовою стійкістю, зокрема для
державних підприємств.
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Анализ государственных дотаций и стратегий повышения доходности на результаты
финансовой деятельности на примере Индонезии
В статье проанализировано опосредованное влияние структуры капитала на взаимосвязь между
государственными дотациями, стратегиями повышения доходности и финансовой устойчивостью
государственных предприятий в Индонезии. Авторы используют целевую выборку, были собраны данные семи
государственных предприятий за период с 2005 по 2016. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
государственные дотации имеют значительное отрицательное влияние на финансовую устойчивость, что
означает, что государственные предприятия испытывают трудности в независимом управлении, если
правительство продолжает давать дотации или дополнительный капитал. Авторы также указывают на то, что
стратегии повышения прибыльности имеют значительное положительное влияние на финансовую
устойчивость, что означает наличие возможностей для руководителей применять искажение бухгалтерской
отчетности как стратегию повышения уровня финансовой устойчивости предприятия. Однако, структура
капитала укрепляет взаимосвязь государственных дотаций и искажения реальной бухгалтерской отчетности с
финансовой устойчивостью. На сегодняшний день, мало известно о том, каким образом структура капитала
влияет на связь государственных дотаций с финансовой устойчивостью, в частности для государственных
предприятий.
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