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Дослідження економічних факторів впливу на кредитні рейтинги індійських компаній
Метою дослідження є аналіз впливу таких економічних факторів як ціна на сиру нафту, ВВП, промислове виробництво,
курс валют та інфляція на кредитні рейтинги індійських компаній.
Вибірка складається зі 120 рейтингів для загалом 24 індійських компаній за період з 2012 до 2016 рр.
Для оцінки загальної тенденції використовується описова статистика, де кредитний рейтинг використовується як
залежна змінна, а такі економічні фактори як ціна на сиру нафту, ВВП, промислове виробництво, курс валют та інфляція
використовуються як незалежні змінні.
Результати аналізу свідчать про як лінійний, так і нелінійний зв’язок вищезгаданих економічних факторів з
кредитними рейтингами. Такі економічні фактори як ВВП, промислове виробництво та курс валют мають лінійний
зв’язок з кредитними рейтингами, в той час як ціна на сиру нафту та інфляція мають нелінійний зв’язок з
кредитними рейтингами.
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Исследование экономических факторов влияния на кредитные рейтинги индийских компаний
Целью исследования является анализ влияния таких экономических факторов как цена на сырую нефть, ВВП,
промышленное производство, курс валют и инфляция на кредитные рейтинги индийских компаний.
Выборка состоит из 120 рейтингов для в общем 24 индийских компаний за период с 2012 до 2016 гг.
Для оценки общей тенденции используется описательная статистика, где кредитный рейтинг используется как
зависимая переменная, а такие экономические факторы как цена на сырую нефть, ВВП, промышленное производство,
курс валют и инфляция используются как независимые переменные.
Результаты анализа свидетельствуют о как линейной, так и нелинейной связи вышеупомянутых экономических
факторов с кредитными рейтингами. Такие экономические факторы как ВВП, промышленное производство и курс
валют имеют линейную связь с кредитными рейтингами, в то время как цена на сырую нефть и инфляция имеют
нелинейную связь с кредитными рейтингами.
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