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Дослідження стримуючого впливу якості аудиту на зв’язок між характеристиками компанії та
фінансовою кризою у гірничодобувній галузі Індонезії
Фінансові показники та корпоративне управління грають важливу роль у фінансовій кризі у гірничодобувній галузі, яка
робить найбільш значущий внесок у економіку Індонезії. Метою дослідження є аналіз впливу характеристик компанії
на фінансову кризу, який стримується завдяки корпоративному управлінню (якості аудиту), з використанням
контрольних показників (рівень інфляції та ВВП). Для дослідження було використано дані з фінансових звітів компаній
у гірничодобувній галузі, що мають лістинг акцій на Індонезійській фондовій біржі, з 2013 до 2018 рр. Оскільки залежна
змінна є роздвоєною, було використано бінарну модель логістичної регресії, як у випадку з багатьма дослідженнями
ймовірності початку процедури банкрутства. Результати цього дослідження та деяких попередніх досліджень свідчать
про значний вплив левериджу, ефективності (діяльності), співвідношення ринкової ціни акції до її початкової вартості,
якості аудиту та ВВП на ймовірність фінансової кризи. Лише ліквідність та інфляція не впливають на фінансову кризу.
Крім того, стримуюча роль якості аудиту послаблює вплив ліквідності та співвідношення ринкової ціни акції до її
початкової вартості. В іншому випадку вона підвищує леверидж та ефективність у прогнозуванні фінансової кризи. Що
стосується управлінських рішень, зроблено висновок про вплив результатів діяльності компанії, корпоративного
управління та макроризику на ймовірність фінансової кризи. У статті надано рекомендації компаніям у гірничодобувній
галузі щодо прийняття до уваги корпоративного управління та спостереження за фінансовим станом для збереження
стійкості бізнесу.
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Исследование сдерживающего влияния качества аудита на связь между характеристиками компании
и финансовым кризисом в горнодобывающей отрасли Индонезии
Финансовые показатели и корпоративное управление играют важную роль в финансовом кризисе в горнодобывающей
отрасли, делающей наиболее значимый вклад в экономику Индонезии. Целью исследования является анализ влияния
характеристик компании на финансовый кризис, сдерживаемый благодаря корпоративному управлению (качеству
аудита), с использованием контрольных показателей (уровень инфляции и ВВП). Для исследования были использованы
данные с финансовых отчетов компаний в горнодобывающей отрасли, имеющих листинг акций на Индонезийской
фондовой бирже, с 2013 до 2018 гг. Поскольку зависимая переменная является раздвоенной, была использована
бинарная модель логистической регрессии, как в случае со многими исследованиями вероятности начала процедуры
банкротства. Результаты данного исследования и некоторых предыдущих исследований свидетельствуют о
значительном влиянии левериджа, эффективности (деятельности), соотношения рыночной цены акции к её начальной
стоимости, качества аудита и ВВП на вероятность финансового кризиса. Только ликвидность и инфляция не влияют на
финансовый кризис. Кроме того, сдерживающая роль качества аудита ослабляет влияние ликвидности и соотношения
рыночной цены акции к её начальной стоимости. В ином случае она повышает леверидж и эффективность в
прогнозировании финансового кризиса. Что касается управленческих решений, сделан вывод о влиянии результатов
деятельности компании, корпоративного управления и макрориска на вероятность финансового кризиса. В статье
представлены рекомендации компаниям в горнодобывающей отрасли касательно принятия во внимание
корпоративного управления и наблюдения за финансовым состоянием для сохранения устойчивости бизнеса.
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