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Емпіричний аналіз зв’язку між погашенням боргу та корпоративними
інвестиціями у НДДКР на прикладі американських лістингових компаній
У статті проаналізовано зв’язок між структурою боргу та корпоративними інвестиціями у НДДКР.
Беручи за основу велику вибірку американських лістингових компаній за період з 1995 до 2015 рр.,
автори роблять висновок про позитивний вплив банківського боргу на інвестиції у НДДКР, в то же час,
про негативний вплив державного боргу. Однак, Закон Сарбейнса-Окслі перешкоджає інформаційній
асиметрії, тим самим, зникають переваги приватної інформації з банків. Як наслідок, Закон СарбейнсаОкслі дає більше переваг утримувачам державного боргу, спостерігається позитивний вплив з боку
корпоративних інвестицій у НДДКР після прийняття Закону Сарбейнса-Окслі. Більше того,
спостерігається зменшення впливу банківського боргу на витрати на НДДКР після прийняття Закону
Сарбейнса-Окслі. За результатами дослідження автори також роблять висновок про вплив погашення
боргу на корпоративні інвестиції у НДДКР лише у великих компаніях, в той же час, про відсутність
впливу на малі компанії.
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Хай‐Чин Ю, Тхи‐Тханх Пхан
Эмпирический анализ связи между погашением долга и корпоративными
инвестициями в НИОКР на примере американских листинговых компаний
В статье проанализирована связь между структурой долга и корпоративными инвестициями в НИОКР.
Беря за основу большую выборку американских листинговых компаний за период с 1995 по 2015 гг.,
авторы делают вывод о позитивном влиянии банковского долга на инвестиции в НИОКР, в то же время,
о негативном влиянии государственного долга. Однако, Закон Сарбейнса-Оксли препятствует
информационной асимметрии, тем самым, исчезают преимущества частной информации с банков. Как
следствие, Закон Сарбейнса-Оксли дает больше преимуществ держателям государственного долга,
наблюдается позитивное влияние со стороны корпоративных инвестиций в НИОКР после принятия
Закона Сарбейнса-Оксли. Более того, наблюдается уменьшение влияния банковского долга на расходы
на НИОКР после принятия Закона Сарбейнса-Оксли. По результатам исследования авторы также
делают вывод о влиянии погашения долга на корпоративные инвестиции в НИОКР только в больших
компаниях, в то же время, об отсутствии влияния на малые компании.
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