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Аналіз впливу фінансового забезпечення та віку на структуру корпоративного капіталу
Фінансування стороннім капіталом вимагає від компаній надання фінансового забезпечення чи активів в якості
гарантій, що складаються з нерухомих активів, матеріальних запасів та дебіторської заборгованості, які в свою
чергу залежать, серед інших аспектів, від конкретних циклів життя. Основною метою дослідження є аналіз зв’язку
між корпоративною заборгованістю, віком та фінансовим забезпеченням на основі вибірки з 194 державних і
приватних бразильських компаній за період з 2010 до 2017 рр. Результати дослідження свідчать про те, що більш
розвинені компанії мають більш низький рівень заборгованості. Всупереч очікуванням було виявлено негативний
зв’язок з фінансовим левериджем в аспекті такого показника як фінансове забезпечення та взаємодії між
фінансовим забезпеченням та віком. Цей факт свідчить про можливу недостатню якість фінансового забезпечення
в довгостроковій перспективі. Більше того, варто зазначити відсутність прямого пропорційного зв’язку між віком і
фінансовим забезпеченням. Стаття робить внесок у аналіз зв’язку між фінансовим забезпеченням і віком в аспекті
рівня заборгованості державних і приватних бразильських компаній. Відмінності у цих групах можуть пролити
світло на компанії у країнах, що розвиваються, в аспекті узгодження фінансових рішень з фінансовими установами
та установами на ринку капіталу.
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Анализ влияния финансового обеспечения и возраста на структуру корпоративного капитала
Финансирование сторонним капиталом требует от компаний представления финансового обеспечения или активов
в качестве гарантий, состоящих из недвижимых активов, материальных запасов и дебиторской задолженности, в
свою очередь зависящих, среди прочих аспектов, от конкретных циклов жизни. Основной целью исследования
является анализ связи между корпоративной задолженностью, возрастом и финансовым обеспечением на основе
выборки из 194 государственных и частных бразильских компаний за период с 2010 до 2017 гг. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что более развитые компании имеют более низкий уровень задолженности.
Вопреки ожиданиям была выявлена негативная связь с финансовым левериджем в аспекте такого показателя как
финансовое обеспечение и взаимодействия между финансовым обеспечением и возрастом. Данный факт
свидетельствует о возможном недостаточном качестве финансового обеспечения в долгосрочной перспективе.
Более того, стоит отметить отсутствие прямой пропорциональной связи между возрастом и финансовым
обеспечением. Статья делает вклад в анализ связи между финансовым обеспечением и возрастом в аспекте уровня
задолженности государственных и частных бразильских компаний. Отличия в данных группах могут пролить свет
на компании в развивающихся странах в аспекте согласования финансовых решений с финансовыми
учреждениями и учреждениями на рынке капитала.
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