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Аналіз впливу корпоративного управління та культури на транскордонні поглинання на
прикладі Китаю
Китайський ринок корпоративного контролю останнім часом отримав значну увагу з боку науковців. Автори
дослідження беруть за основу вибірку зі 159 випадків транскордонного поглинання, здійсненного 123 китайськими
компаніями з 2010 по 2014 рр. та аналізують вплив управління та культури на ефект багатства від поглинання. Поперше, власники акцій китайських поглинаючих компаній отримують прибуток від об’яви про злиття з закордонними
компаніями. По-друге, управління на рівні країни та компанії значним чином впливає на кумулятивну аномальну
дохідність китайських поглинаючих компаній. Наостанок, однак, культурний розрив між чотирма культурними
аспектами за Хофстеде не є важливим фактором у визначенні багатства власників акцій китайських поглинаючих
компаній.
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Анализ влияния корпоративного управления и культуры на трансграничные поглощения на
примере Китая
Китайский рынок корпоративного контроля в последнее время получил значительное внимание со стороны ученых.
Авторы исследования берут за основу выборку со 159 случаев трансграничного поглощения, осуществленного 123
китайскими компаниями с 2010 по 2014 гг. и анализируют влияние управления и культуры на эффект богатства от
поглощения. Во-первых, владельцы акций китайских поглощающих компаний получают прибыль от объявления о
слиянии с заграничными компаниями. Во-вторых, управление на уровне страны и компании значительным образом
влияет на кумулятивную аномальную доходность китайских поглощающих компаний. Напоследок, однако, культурный
разрыв между четырьмя культурными аспектами по Хофстеде не является важным фактором в определении богатства
владельцев акций китайских поглощающих компаний.
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