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Аналіз впливу галузевих змінних на частоту коригування на прикладі динаміки структури
капіталу в Індонезії
У статті проаналізовано динаміку структури капіталу компанії та частоту коригування по відношенню до цільового
левериджу серед індонезійських компаній з 2005 до 2016 рр. Вибірка складається з 407 нефінансових лістингових
компаній та поділена на 8 секторів на основі класифікації під назвою Jakarta Industrial Sector Classification (JASICA).
Пояснювальні змінні включають в себе такі змінні на рівні компаній як розмір, можливості для розвитку, прибутковість,
структура активів, ліквідність та ризик для компанії, а також такі галузеві змінні як галузева концентрація, фінансування
та динаміка. За допомогою моделі коригування динаміки було зроблено висновок про те, що індонезійські компанії
мають цільовий леверидж, а також мають тенденцію до коригування по відношенню до цільового коефіцієнта
заборгованості. На основі аналізу на рівні країни, частота коригування по відношенню до цільового левериджу складає
від 30,20% до 36,97% за рік, в той час як аналіз на рівні сектору вказує на різну частоту коригування у секторах від
26,00% до 48,32% за рік.
Автори статті також вказують на значний вплив галузевих змінних на частоту коригування по відношенню до цільового
левериджу. Галузева концентрація та фінансування галузі мають позитивний вплив на частоту коригування, в той час як
динаміка галузі не має значного впливу.
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Анализ влияния отраслевых переменных на частоту корректировки на примере динамики
структуры капитала в Индонезии
В статье проанализирована динамика структуры капитала компании и частота корректировки по отношению к
целевому левериджу среди индонезийских компаний с 2005 до 2016 гг. Выборка состоит из 407 нефинансовых
листинговых компаний и поделена на 8 секторов на основе классификации под названием Jakarta Industrial Sector
Classification (JASICA).
Пояснительные переменные включают в себя такие переменные на уровне компаний как размер, возможности для
развития, прибыльность, структура активов, ликвидность и риск для компании, а также такие отраслевые переменные
как отраслевая концентрация, финансирование и динамика. При помощи модели корректировки динамики был сделан
вывод о том, что индонезийские компании имеют целевой леверидж, а также имеют тенденцию к корректировке по
отношению к целевому коэффициенту задолженности. На основе анализа на уровне страны частота корректировки по
отношению к целевому левериджу составляет от 30,20% до 36,97% за год, в то время как анализ на уровне сектора
указывает на разную частоту корректировки в секторах от 26,00% до 48,32% за год.
Авторы статьи также указывают на значительное влияние отраслевых переменных на частоту корректировки по
отношению к целевому левериджу. Отраслевая концентрация и финансирование отрасли имеют позитивное влияние на
частоту корректировки, в то время как динамика отрасли не имеет значительного влияния.
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