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Греції
В статті перевіряється залежність між корпоративним управлінням та структурою капіталу, де застосовуються
дані з Афінської фондової біржі за період 2005-2014 років. Цей період охоплює кризу державного боргу, що
розгорнулася в Греції в кінці 2009 року та все ще триває та впливає на населення та подібний бізнес. Результати
аналізу панельної регресії вказують на роль структур корпоративного управління у визначенні структури
капіталу грецьких лістингових компаній. Зокрема, емпіричні результати розкривають негативний вплив розміру
керівництва на рівні боргу, що послаблюються протягом періоду боргової кризи. Навпаки, присутність
зовнішніх директорів дає можливість більшої заборгованості. Також, зростання можливостей та прибутковості
є два особливих для фірми фактори, ефект яких був послаблений протягом фінансово важкого періоду.
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Корпоративное управление и структура капитала в периоды финансового дистреса. Опыт
Греции
В статье проверяется зависимость между корпоративным управлением и структурой капитала, где
используются данные Афинской фондовой биржи за период 2005-2014 годов. Этот период включает кризис
государственного долга, который развернулся в Греции в конце 2009 года и все еще длится и влияет на
население и подобный бизнес. Результаты анализа панельной регрессии указывают на роль структур
корпоративного управления в определении структуры капитала греческих листинговых компаний. В частности,
эмпирические результаты раскрывают негативное влияние размера руководства на уровни долга, что
ослабляются на протяжении периода долгового кризиса. Наоборот, присутствие внешних директоров дает
возможность большей задолженности. Также рост возможностей и прибыльности являются двумя особенными
факторами для фирмы, эффект которых был ослаблен на протяжении финансово сложного периода.
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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.

