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Дослідження впливу ринкових реформ та реформ корпоративного сектору на діяльність фірм:
досвід Кувейту
Після світової фінансової кризи 2008 року, у багатьох країнах були запроваджені ринкові реформи та реформи
корпоративного управління для забезпечення транспарентності ризиків та зниження ризиків неефективного
менеджменту. В цьому аспекті, для реструктуризації ринку капіталу та вдосконалення корпоративного управління,
у Кувейті було прийнято два нові важливі закони: Закон про ринок капіталу та Закон про компанії. Метою статті є
знаходження відповідей на два питання: (1) чи відбулися зміни у характері діяльності лістингових компаній у
відповідь на прийняття цих законів? та (2) чи мав місце прямий вплив законів на ці зміни? Автори статті надають
докази значних змін у характері діяльності фірм. Більше того, вони надають докази ефективності Закону про
компанії як фактора покращення діяльності фірм. Цікавим є те, що Закон про ринок капіталу виявився
неефективним для покращення діяльності фірм. Автори надають поради та рекомендації для майбутніх
досліджень.
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Исследование влияния рыночных реформ и реформ корпоративного сектора на деятельность
фирм: опыт Кувейта
После мирового финансового кризиса 2008 года, во многих странах были внедрены рыночные реформы и реформы
корпоративного управления для обеспечения транспарентности рисков и снижения рисков неэффективного
менеджмента. В данном аспекте, для реструктуризации рынка капитала и усовершенствования корпоративного
управления, в Кувейте было принято два новых важных закона: Закон о рынке капитала и Закон о компаниях.
Целью статьи является нахождение ответов на два вопроса: (1) произошли ли изменения в характере деятельности
листинговых компаний в ответ на принятие этих законов? и (2) имело ли место прямое влияние законов на данные
изменения? Авторы статьи дают доказательства значительных изменений в характере деятельности фирм. Более
того, они дают доказательства эффективности Закона о компаниях как фактора улучшения деятельности фирм.
Интересно то, что Закон о рынке капитала оказался неэффективным для улучшения деятельности фирм. Авторы
дают советы и рекомендации для будущих исследований.
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