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Емпіричний аналіз впливу фінансового левериджу на розвиток фірми на прикладі фірм,
зареєстрованих на Амманській фондовій біржі
Минулі дослідження більшою мірою аналізували значення фінансових факторів у торгівельній діяльності розвинутих
країн, в той же час мало уваги приділялося їх значенню для країн, що розвиваються. Таким чином, метою цього
дослідження є аналіз впливу фінансового левериджу на розвиток фірм у Йорданії. З цією метою, за допомогою
регресійного аналізу панельних даних була проаналізована вибірка з 91 фірми у Йорданії за період з 2006 до 2015 рр. Як
наслідок, результати дослідження свідчать про незначний зв’язок між фінансовим левериджем та збільшенням активів, але
значний позитивний зв’язок між збільшенням об’єму продажів та зайнятістю. Крім цього, дослідження показало, що
збільшення об’єму продажів та зайнятість мають значний позитивний зв’язок з розміром фірми. Коротше кажучи,
дослідження не враховує спекуляції у фірмах Йорданії, які є для них обмеженням, навпаки, показує здатність отримувати
зовнішнє фінансування для забезпечення успішного розвитку.
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Эмпирический анализ влияния финансового левериджа на развитие фирмы на примере
фирм, зарегистрированных на Амманской фондовой бирже
Прошлые исследования в большей степени анализировали значение финансовых факторов в торговой деятельности
развитых стран, в то же время мало внимания уделялось их значению для развивающихся стран. Таким образом, целью
данного исследования является анализ влияния финансового левериджа на развитие фирм в Иордании. С этой целью, при
помощи регрессионного анализа панельных данных была проанализирована выборка с 91 фирмы в Иордании за период с
2006 по 2015 гг. Как следствие, результаты исследования свидетельствуют о незначительной связи между финансовым
левериджем и увеличением активов, но значительной положительной связи между увеличением объема продаж и
занятостью. Кроме этого, исследование показало, что увеличение объема продаж и занятость имеют значительную
положительную связь с размером фирмы. Короче говоря, исследование не учитывает спекуляции в фирмах Иордании,
являющиеся для них ограничением, наоборот, показывает способность получать внешнее финансирование для
обеспечения успешного развития.
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