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Аналіз впливу приватизації на фінансову діяльність в’єтнамських приватизованих державних
підприємств
У статті зроблено оцінку відмінностей у фінансовій діяльності підприємств до та після приватизації з метою
виявлення впливу приватизації на діяльність підприємств. В основі дослідження лежать перевірені фінансові звіти
105 в’єтнамських підприємств, приватизованих за період з 2005 до 2016 рр. Результати використання критерію
рангових знаків Вілкоксона свідчать про те, що після приватизації прибутковість та результати діяльності
компаній є значно вищими, ніж до приватизації. Однак, немає значних змін левериджу. За допомогою регресійної
моделі для оцінки факторів впливу на фінансову діяльність компаній у науковій моделі було виявлено позитивний
вплив частки державної власності, економічного розвитку, терміну діяльності, розміру компанії та бізнес-ризиків
на фінансову діяльність дослідницьких компаній. Однак, леверидж цих компаній має негативний вплив на
фінансову діяльність. Згідно з отриманими результатами, запропоновано продовжувати процедуру приватизації
незалежно від розміру компанії чи типу бізнесу. Уряд має створити середовище справедливої конкуренції,
скасувати пільги та підтримку для державних підприємств, управляти змінами у приватизованих компаніях та
вдосконалити правову систему.
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Анализ влияния приватизации на финансовую деятельность вьетнамских приватизированных
государственных предприятий
В статье сделана оценка отличий в финансовой деятельности предприятий до и после приватизации с целью
выявления влияния приватизации на деятельность предприятий. В основе исследования лежат проверенные
финансовые отчеты 105 вьетнамских предприятий, приватизированных за период с 2005 до 2016 гг. Результаты
использования критерия ранговых знаков Вилкоксона свидетельствуют о том, что после приватизации
прибыльность и результаты деятельности компаний значительно выше, чем до приватизации. Однако, нет
значительных изменений левериджа. При помощи регрессионной модели для оценки факторов влияния на
финансовую деятельность компаний в научной модели было выявлено позитивное влияния доли государственной
собственности, экономического развития, срока деятельности, размера компании и бизнес-рисков на финансовую
деятельность исследовательских компаний. Однако, леверидж данных компаний имеет негативное влияние на
финансовую деятельность. Согласно полученным результатам, предложено продолжать процедуру приватизации
независимо от размера компании или типа бизнеса. Правительство должно создать среду справедливой
конкуренции, отменить льготы и поддержку для государственных предприятий, управлять изменениями в
приватизированных компаниях и усовершенствовать правовую систему.
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