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Дослідження впливу управлінської відповідальності, левериджу, дивідендної політики на
подолання агентської проблеми
Метою дослідження є вирішення агентського конфлікту шляхом аналізу причинно-наслідкового зв’язку між
управлінською відповідальністю, левериджем та дивідендною політикою, у якому агентський конфлікт все ще
залишається цікавим питанням для обговорення, оскільки зачіпає інтереси принципалів та агентів. У статті
проаналізовано 33 виробничі підприємства (як публічні акціонерні товариства), що мають лістинг акцій на
Індонезійській фондовій біржі. Вибірка включає в себе 198 підприємств за період з 2010 до 2015 рр. Автори
використовують метод відбору проб та збалансовані панельні дані. Використовуються двосторонній
коефіцієнт/коефіцієнт одночасності Гренджера, такі показники як управлінська відповідальність, леверидж та
дивідендна політика. У статті показано: 1) відсутність двостороннього причинно-наслідкового зв’язку між
управлінською відповідальністю та левериджем (5%); 2) відсутність двостороннього причинно-наслідкового
зв’язку між управлінською відповідальністю та дивідендною політикою (5%); 3) відсутність двостороннього
причинно-наслідкового зв’язку між левериджем та дивідендною політикою (10%).
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Исследование влияния управленческой ответственности, левериджа, дивидендной политики на
преодоление агентской проблемы
Целью исследования является решение агентского конфликта путем анализа причинно-следственной связи между
управленческой ответственностью, левериджем и дивидендной политикой, в котором агентский конфликт все еще
остается интересным вопросом для обсуждения, поскольку затрагивает интересы принципалов и агентов. В статье
проанализированы 33 производственные предприятия (как публичные акционерные товарищества), имеющие
листинг акций на Индонезийской фондовой бирже. Выборка включает в себя 198 предприятий за период с 2010 по
2015 гг. Авторы используют метод отбора проб и сбалансированные панельные данные. Используются
двухсторонний коэффициент/коэффициент одновременности Гренджера, такие показатели как управленческая
ответственность, леверидж и дивидендная политика. В статье показано: 1) отсутствие двухсторонней причинноследственной связи между управленческой ответственностью и левериджем (5%); 2) отсутствие двухсторонней
причинно-следственной связи между управленческой ответственностью и дивидендной политикой (5%); 3)
отсутствие двухсторонней причинно-следственной связи между левериджем и дивидендной политикой (10%).
Ключевые слова: управленческая ответственность, леверидж, дивидендная политика.
Классификация JEL: M41, M42.
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