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Які ресурси є найбільш важливими для діяльності фірм? Експериментальне дослідження
лістингових фірм у Малайзії
Автори дослідження вивчають вплив різноманітних ресурсів, особливо матеріальних та нематеріальних,
разом з потенціалом лістингових фірм у Малайзії, на їх діяльність. В рамках цього емпіричного
дослідження, автори роблять спробу поглибити розуміння зв’язку між ресурсами та діяльністю фірм, що є
одним з бізнес-процесів всередині фірми, а також заповнення пробілів у наявних знаннях. Фірми, не здатні
розвивати та підтримувати свою діяльність, є вразливими та показують негативні результати діяльності,
особливо під час економічної кризи (три підперіоди потужної економічної кризи, а саме, товарно-ціновий
шок (Волкер) початку 1980-х рр., Азіатська фінансова криза кінця 1990-х рр., а також Глобальна фінансова
криза 2008 року). Таким чином, мета цього дослідження – визначити, які ресурси є найбільш важливими для
прибутковості фірм та їх успіху. У основі концептуальної бази лежить поєднання теорії структурних та
процесуальних показників Донабедіана з теоріями ресурсів фірм. Дані для дослідження були зібрані з
вибірки у 250 компаній, зареєстрованих на Малазійській біржі (Bursa Malaysia (MYX)). Для досягнення мети
та відповіді на питання в рамках цього дослідження були застосовані метод дробових найменших квадратів
та регресійний аналіз. Результати дослідження вказують на відсутність впливу з боку матеріальних ресурсів,
в той час як нематеріальні ресурси мають значний позитивний вплив на діяльність фірм. Крім того,
результати показують, що ефективний розподіл нематеріальних ресурсів є важливим для досягнення гарних
результатів діяльності фірм.
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Какие ресурсы являются наиболее важными для деятельности фирм? Экспериментальное
исследование листинговых фирм в Малайзии
Авторы исследования изучают влияние различных ресурсов, особенно материальных и нематериальных,
вместе с потенциалом листинговых фирм в Малайзии, на их деятельность. В рамках данного эмпирического
исследования, авторы делают попытку углубить понимание связи между ресурсами и деятельностью фирм,
которая является одним из бизнес-процессов внутри фирмы, а также заполнение пробелов в существующих
знаниях. Фирмы, неспособные развивать и поддерживать свою деятельность, являются уязвимыми и
показывают отрицательные результаты деятельности, особенно во время экономического кризиса (три
подпериода мощного экономического кризиса, а именно, товарно-ценовой шок (Уолкер) начала 1980-х гг.,
Азиатский финансовый кризис конца 1990-х гг., а также Глобальный финансовый кризис 2008 года). Таким
образом, цель данного исследования – определить, какие ресурсы являются наиболее важными для
прибыльности фирм и их успеха. В основе концептуальной базы лежит сочетание теории структурных и
процессуальных показателей Донабедиана и теорий ресурсов фирм. Данные для исследования были
собраны с выборки в 250 компаний, зарегистрированных на Малазийской бирже (Bursa Malaysia (MYX)).
Для достижения цели и ответа на вопрос в рамках данного исследования были использованы метод дробных
наименьших квадратов и регрессионный анализ. Результаты исследования указывают на отсутствие влияния
со стороны материальных ресурсов, в то время как нематериальные ресурсы имеют значительное
положительное влияние на деятельность фирм. Кроме того, результаты показывают, что эффективное
распределение нематериальных ресурсов является важным для достижения хороших результатов
деятельности фирм.
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