Фузан Аль‐Кайсі
Роль корпоративного управління у зменшенні наслідків світової фінансової кризи на
прикладі Центрального банку Йорданії
Метою статті є перевірка ролі вжитих Центральним банком Йорданії заходів зі зменшення впливу фінансової
кризи на діяльність йорданських банків. Використано дві незалежні змінні (ставка за кредитами та авансами,
вікно короткострокових депозитів), які є, власне, заходами Центрального банку Йорданії, та чотири залежні
змінні (коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт рентабельності активів (ROA), коефіцієнт достатності капіталу та
коефіцієнт непогашених позик), які є показниками фінансової стійкості банків протягом шести років (2005–
2011). Ці змінні вимірюються та аналізуються за допомогою Статистичного пакета соціальних наук SPSS.
Виявлено, що заходи Центрального банку Йорданії (ставка за кредитами та авансами, вікно
короткострокових депозитів) мають статистично значущий вплив на коефіцієнт проблемних позик (2005–
2011), не чинять статистично значущого впливу на коефіцієнт достатності капіталу (2005–2011), мають
статистично значний вплив на коефіцієнт ROA (2005–2011) та не впливають значною мірою на коефіцієнт
ліквідності (2005–2011).
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Фузан Аль‐Кайси
Роль корпоративного управления в снижении последствий мирового финансового кризиса
на примере Центрального банка Иордании
Целью статьи является проверка роли принятых Центральным банком Иордании мер по уменьшению
влияния финансового кризиса на деятельность иорданских банков. Использованы две независимые
переменные (ставка по кредитам и авансам, окно краткосрочных депозитов), являющиеся, собственно,
мерами Центрального банка, и четыре зависимые переменные (коэффициент ликвидности, коэффициент
рентабельности активов (ROA), коэффициент достаточности капитала и коэффициент проблемных
кредитов), которые являются показателями финансовой устойчивости банков за шесть лет (2005–2011). Эти
переменные измеряются и анализируются с помощью Статистического пакета социальных наук SPSS.
Обнаружено, что меры Центрального банка Иордании (ставка по кредитам и авансам, окно краткосрочных
депозитов) оказывают статистически значимое влияние на коэффициент проблемных кредитов (2005–2011),
не имеют статистически значимого влияния на коэффициент достаточности капитала (2005–2011), имеют
статистически значимое влияние на коэффициент ROA (2005–2011) и не влияют существенным образом на
коэффициент ликвидности (2005–2011).
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