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Дослідження впливу інтелектуального капіталу на ринкову вартість на прикладі Йорданії
Метою дослідження є використання інтелектуального коефіцієнту доданої вартості для аналізу впливу
інтелектуального капіталу на ринкову вартість промислових компаній Йорданії. Стаття підвищує рівень
інформованості про потребу компаній усіх розмірів у комунікації та оцінці бізнесу не лише за цифрами. Вибірка
дослідження складається з 648 річних звітів 73 промислових акціонерних компаній Йорданії за період з 2005 до
2017 рр. Ринкова вартість оцінюється з використанням ринкової капіталізації в порівнянні з загальним об’ємом
активів. Підходи до оцінки є складним питанням, яке допоможе акціонерам чи зовнішнім сторонам визначити
економічну вартість компанії.
Проаналізовано інтелектуальний капітал та його складові: використовуваний капітал, структурний капітал та
людський капітал промислових компаній, а також оцінено їх вплив на ринкову вартість з використанням
регресійних моделей. Результати свідчать про відсутність зв’язку між інтелектуальним капіталом та ринковою
вартістю, зв’язок між використовуваним капіталом та ринковою вартістю, а також відсутність зв’язку між
структурним капіталом, людським капіталом і ринковою вартістю. Це можна пояснити зростанням рівня
підготовки працівників, оскільки програма регулярного навчання є важливим фактором продуктивності керівників
та працівників. Насправді інвестори позитивно ставляться до компанії, яка більше витрачає на працівників, ніж
інвестує у фізичний капітал. Мають бути проведені подальші емпіричні дослідження інших галузей для отримання
інших результатів та доказів.
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Исследование влияния интеллектуального капитала на рыночную стоимость на примере
Иордании
Целью исследования является использование интеллектуального коэффициента добавленной стоимости для
анализа влияния интеллектуального капитала на рыночную стоимость промышленных компаний Иордании. Статья
повышает уровень информированности о потребности компаний всех размеров в коммуникации и оценке бизнеса
не только по цифрам. Выборка исследования состоит из 648 годовых отчетов 73 промышленных акционерных
компаний Иордании за период с 2005 до 2017 гг. Рыночная стоимость оценивается с использованием рыночной
капитализации по сравнению с общим объемом активов. Подходы к оценке являются сложным вопросом, которое
поможет акционерам или внешним сторонам определить экономическую стоимость компании.
Проанализирован интеллектуальный капитал и его составляющие: используемый капитал, структурный капитал и
человеческий капитал промышленных компаний, а также оценено их влияние на рыночную стоимость с
использованием регрессионных моделей. Результаты свидетельствуют об отсутствии связи между
интеллектуальным капиталом и рыночной стоимостью, связи между используемым капиталом и рыночной
стоимостью, а также отсутствии связи между структурным капиталом, человеческим капиталом и рыночной
стоимостью. Это можно объяснить ростом уровня подготовки работников, поскольку программа регулярного
обучения является важным фактором продуктивности руководителей и работников. На самом деле инвесторы
положительно относятся к компании, которая больше тратит на работников, чем инвестирует в физический
капитал. Должны быть проведены дальнейшие эмпирические других отраслей для получения других результатов и
доказательств.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости,
промышленные компании, нематериальные активы, Иордания.
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