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Аналіз визначальних факторів формування портфеля іноземних інвестицій на прикладі Йорданії
У статті проаналізовані визначальні фактори формування портфеля іноземних інвестицій в Йорданії на основі
даних за період з 2000 по 2016 рр. Були використані вісім незалежних показників, а саме: сукупна економічна
діяльність, інфляція, зміна відсоткової ставки, показники фондового ринку, диверсифікація ризиків,
кредитоспроможність країни, управління, а також корупція. Результати регресійного аналізу свідчать про те, що
сприятливе та стійке макроекономічне середовище приваблює іноземних інвесторів. Крім того, іноземні інвестори
надають перевагу інвестуванню в ринок капіталу, що дає можливість диверсифікації ризиків. Країна, що має
достатньо ліквідності для виконання своїх зобов’язань, а також має добре регульоване середовище, приваблює
більше портфельних інвестицій. Результати дослідження дають емпіричні докази значного впливу визначальних
факторів на потоки портфельних іноземних інвестицій в Йорданію. Ці фактори можуть бути використанні при
формуванні політики уповноваженими органами, зацікавленими у привабленні більших портфельних інвестицій.
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Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
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Анализ определяющих факторов формирования портфеля иностранных инвестиций на примере
Иордании
В статье проанализированы определяющие факторы формирования портфеля иностранных инвестиций в
Иордании на основе данных за период с 2000 по 2016 гг. Были использованы восемь независимых показателей, а
именно: совокупная экономическая деятельность, инфляция, изменение процентной ставки, показатели фондового
рынка, диверсификация рисков, кредитоспособность страны, управление, а также коррупция. Результаты
регрессионного анализа свидетельствуют о том, что благоприятная и устойчивая макроэкономическая среда
привлекает иностранных инвесторов. Кроме того, иностранные инвесторы предпочитают инвестировать в рынок
капитала, что дает возможность диверсификации рисков. Страна, имеющая достаточно ликвидности для
выполнения своих обязательств, а также имеет хорошо регулируемую среду, привлекает больше портфельных
инвестиций. Результаты исследования дают эмпирические доказательства значительного влияния определяющих
факторов на потоки портфельных инвестиций в Иорданию. Данные факторы могут быть использованы при
формировании политики уполномоченными органами, заинтересованными в привлечении больших портфельных
инвестиций.
Ключевые слова: портфель иностранных инвестиций, макроэкономические факторы, финансовые факторы,
Иордания.
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