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Вплив інтелектуального капіталу на результати фінансової діяльності фірми: емпіричні дані з
Бахрейну
Стаття робить внесок у літературу з інтелектуального капіталу, досліджуючи його вплив на фінансові показники
компаній у двох основних секторах Бахрейнської біржі – фінансовому та послуг – з 2013 по 2017 рік. Використано
метод канонічного кореляційного аналізу, що є унікальною технікою аналізу даних, зібраних серед працівників 29
вибіркових компаній; загалом отримано 145 спостережень за п’ятирічний період. Використано дві групи змінних.
Перша представляє фінансові результати фірми двома змінними (рентабельність власного капіталу (ROE) та
рентабельність активів (ROA)), а друга містить у собі три компоненти інтелектуального капіталу, а саме людський,
споживчий і структурний. Висновки, пов’язані з фінансовим сектором, показують, що всі компоненти
інтелектуального капіталу (людський, споживчий і структурний капітал) мають позитивні кореляційні зв’язки з
результатами діяльності фірми, за винятком змінної витрат на оплату праці (підзмінною людського капіталу), яка
має негативну кореляцію з продуктивністю фірми. Встановлено також, що людський капітал є найважливішою
складовою інтелектуального капіталу, тоді як структурний капітал найменшою мірою впливає на результати
діяльності фірми, що узгоджується з результатами деяких попередніх досліджень. Дані щодо сектору послуг
показали, що інтелектуальний капітал суттєво пов'язаний з результатами діяльності фірми. Більше того, дві підзмінні
людського капіталу (кількість працівників Бахрейну та витрати на робочу силу) мають найбільш значний вплив на
результати діяльності фірми.
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Влияние интеллектуального капитала на результаты финансовой деятельности фирмы:
эмпирические данные из Бахрейна
Статья делает вклад в литературу по интеллектуальному капиталу, исследуя его влияние на финансовые показатели
компаний в двух основных секторах Бахрейнской биржи – финансовому и услуг – с 2013 по 2017 год. Использован
метод канонического корреляционного анализа, являющийся уникальной техникой анализа данных, собранных
среди работников 29 выборочных компаний; в целом получено 145 наблюдений за пятилетний период.
Использованы две группы переменных. Первая представляет финансовые результаты фирмы двумя переменными
(рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность активов (ROA)), а вторая включает три компонента
интеллектуального капитала, а именно человеческий, потребительский и структурный. Выводы относительно
финансового сектора показывают, что все компоненты интеллектуального капитала (человеческий, потребительский
и структурный капитал) имеют положительные корреляционные связи с результатами деятельности фирмы, за
исключением переменной затрат на оплату труда (подпеременной человеческого капитала), имеющей негативную
корреляцию с продуктивностью фирмы. Установлено также, что человеческий капитал является самым важным
компонентом интеллектуального капитала, в то время как структурный капитал в наименьшей степени влияет на
результаты деятельности фирмы, что согласуется с результатами некоторых предыдущих исследований. Данные
относительно сектора услуг показали, что интеллектуальный капитал существенно связан с результатами
деятельности фирмы. Более того, две подпеременные человеческого капитала (количество работников Бахрейна и
затраты на рабочую силу) оказывают наиболее существенное влияние на результаты деятельности фирмы.
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