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Характеристика заполітизованих фірм в Індонезії
У статті проаналізовано типи та характеристики фірм із заполітизованими керівниками у раді
директорів. Автори використовують дані з усіх фірм, що мають лістинг акцій на Індонезійській
фондовій біржі з 2004 по 2006 рр. Для вирішення проблем дослідження автори використовують
однофакторний аналіз. Результати дослідження свідчать про те, що заполітизовані фірми
переважають у хімічній, інфраструктурній, інвестиційній та інших галузях. Більше того, розмір фірм
є єдиною змінною, що значно впливає на ймовірність заполітизованості фірм. Зокрема, великі фірми
більш схильні до заполітизованості. Автори вказують на те, що розмір фірм є важливим фактором у
встановленні політичних зв’язків у Індонезії.
Ключові слова: хабарництво, політична економія, дослідження галузі, розмір фірм, вартість фірм
Класифікація JEL: D72, P16, L70, L25, G32
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення,
забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну
версію статті.

Иман Харимаван, Диан Агустиа, Ардьян Кусума Агунг
Характеристика заполитизированных фирм в Индонезии
В статье проанализированы типы и характеристики фирм из заполитизированными руководителями в
совете директоров. Авторы используют данные со всех фирм, имеющих листинг акций на
Индонезийской фондовой бирже с 2004 по 2006 гг. Для решения заданий исследования авторы
используют однофакторный анализ. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
заполитизированные фирмы преобладают в химической, инфраструктурной, инвестиционной и
других отраслях. Более того, размер фирм является единственной переменной, значительно
влияющей на вероятность заполитизированности фирм. В частности, большие фирмы более склонны
к заполитизированности. Авторы указывают на то, что размер фирм является важным фактором в
установлении политических связей в Индонезии.
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