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Дослідження впливу корпоративного управління на результати діяльності банків у Саудівській
Аравії
Метою статті є дослідження впливу корпоративного управління на результати діяльності банків у Саудівській
Аравії за період з 2014 по 2017 рр. Незважаючи на аналіз багатьма дослідниками зв’язку між корпоративним
управлінням та результатами діяльності банків у світі та у Саудівській Аравії, під час огляду літератури було
виявлено, що багато з них виключили банківську галузь. Автори статті роблять спробу заповнити цей пробіл
шляхом дослідження виключно банківської галузі Саудівської Аравії. Для оцінки результатів діяльності банків в
якості незалежних показників використовуються коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності
власного капіталу та коефіцієнт Тобіна. Для оцінки ефективності корпоративного управління в якості незалежних
показників використовуються характеристики ради директорів (розмір, кількість зібрань, кількість комітетів,
незалежність, наявність іноземців у складі ради директорів) та характеристики аудиторського комітету (розмір,
кількість зібрань, незалежність). Контрольними показниками є розмір банку та вік банку. Для аналізу
ефективності управління та результатів діяльності банків було використано описовий, багатомірний та
множинний регресійний аналіз панельних даних. Результати емпіричного аналізу свідчать про позитивний вплив
розміру ради, кількості зібрань аудиторського комітету та розміру банку на коефіцієнт рентабельності власного
капіталу, в той же час, про негативний вплив незалежності ради на коефіцієнт рентабельності власного капіталу.
Аналогічно, розмір ради та розмір банку мають позитивний вплив на коефіцієнт рентабельності активів, а
кількість зібрань ради має негативний вплив на коефіцієнт рентабельності активів. Далі, розмір та незалежність
ради та розмір банку мають позитивний вплив на коефіцієнт Тобіна, в той час як кількість комітетів ради та вік
банку мають негативний вплив на коефіцієнт Тобіна. Наостанок, розмір та незалежність аудиторського комітету
та наявність іноземців у складі ради директорів не мають впливу на результати діяльності банків.
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Исследование влияния корпоративного управления на результаты деятельности банков в
Саудовской Аравии
Целью статьи является исследование влияния корпоративного управления на результаты деятельности банков в
Саудовской Аравии за период с 2014 по 2017 гг. Несмотря на анализ многими исследователями связи между
корпоративным управлением и результатами деятельности банков в мире и в Саудовской Аравии, во время
обзора литературы было выявлено, что многие из них исключили банковскую отрасль. Авторы статьи делают
попытку заполнить данный пробел путем исследования исключительно банковской отрасли в Саудовской
Аравии. Для оценки результатов деятельности банков в качестве независимых показателей используются
коэффициент рентабельности активов, коэффициент рентабельности собственного капитала и коэффициент
Тобина. Для оценки эффективности корпоративного управления в качестве независимых показателей
используются характеристики совета директоров (размер, количество собраний, количество комитетов,
независимость, наличие иностранцев в составе совета директоров) и характеристики аудиторского комитета
(размер, количество собраний, независимость). Контрольными показателями являются размер банка и возраст
банка. Для анализа эффективности управления и результатов деятельности банков были использованы
описательный, многомерный и множественный регрессионный анализ панельных данных. Результаты
эмпирического анализа свидетельствуют о позитивном влиянии размера совета, количества собраний
аудиторского комитета и размера банка на коэффициент рентабельности собственного капитала, в то же время,
о негативном влиянии независимости совета на коэффициент рентабельности собственного капитала.
Аналогично, размер совета и размер банка имеют позитивное влияние на коэффициент рентабельности активов,
а количество собраний совета имеет негативное влияние на коэффициент рентабельности активов. Далее, размер
и независимость совета и размер банка имеют позитивное влияние на коэффициент Тобина, в то время как
количество комитетов совета директоров и возраст банка имеют негативное влияние на коэффициент Тобина. Напоследок,
размер и независимость аудиторского комитета и наличие иностранцев в составе совета директоров не имеют
влияния на результаты деятельности банков.
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