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Аналіз впливу іноземної власності на корпоративне управління на прикладі країн, що розвиваються
У статті проаналізовано вплив іноземної власності на нефінансові публічні акціонерні компанії на Амманській
фондовій біржі. Проаналізовано зв’язок між власністю нейорданських компаній та можливостями для розвитку
компанії, ліквідністю акцій, левериджем, дивідендною політикою та об’ємами виробництва. Результати дослідження
свідчать про те, що іноземна власність може забезпечити більш ефективне корпоративне управління, граючи
вирішальну роль у збільшенні можливостей для розвитку та вдосконаленні ринкової оцінки компаній за допомогою
коефіцієнту Тобіна. Більше того, результати дослідження свідчать про те, що компанії з іноземними членами ради
директорів мають кращі результати діяльності та вищу вартість компанії. В основі винагороди іноземним інвесторам
лежить надзвичайний потенціал моніторингу, що впливає на прийняті рішення та дії керівництва.
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Раван Шубита, Моаде Фавзи Шубита
Анализ влияния иностранной собственности на корпоративное управление на примере
развивающихся стран
В статье проанализировано влияние иностранной собственности на нефинансовые публичные акционерные компании
на Амманской фондовой бирже. Проанализирована связь между собственностью неиорданских компаний и
возможностями для развития компании, ликвидностью акций, левериджем, дивидендной политикой и объемами
производства. Результаты исследования свидетельствуют о том, что иностранная собственность может обеспечить
более эффективное корпоративное управление, играя решающую роль в увеличении возможностей для развития и
совершенствовании рыночной оценки компаний при помощи коэффициента Тобина. Более того, результаты
исследования свидетельствуют о том, что компании с иностранными членами совета директоров имеют лучшие
результаты деятельности и высшую стоимость компании. В основе вознаграждения иностранным инвесторам лежит
чрезвычайный потенциал мониторинга, влияющего на принятые решения и действия руководства.
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