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Аналіз впливу транспортної інфраструктури на результати діяльності компаній: досвід
регіону дельти Меконгу у В’єтнамі
Транспортна інфраструктура грає важливу роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку у багатьох
країнах. Зокрема, розвиток транспортної інфраструктури є основою для забезпечення розвитку підприємств
шляхом розширення доступу до ринку, зменшення витрат на логістику та витрат на виробництво і т.д.
Основний фокус статті полягає у оцінці впливу транспортної інфраструктури на результати діяльності
компаній шляхом емпіричного дослідження у регіоні дельти Меконгу у В’єтнамі. Результати дослідження на
основі економетричних моделей свідчать про позитивний зв’язок між транспортною інфраструктурою та
результатами діяльності компаній у регіоні дельти Меконгу та різний ступінь впливу у секторах економіки.
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Анализ влияния транспортной инфраструктуры на результаты деятельности компаний:
опыт региона дельты Меконга во Вьетнаме
Транспортная инфраструктура играет важную роль в обеспечении социально-экономического развития во
многих странах. В частности, развитие транспортной инфраструктуры является основой для обеспечения
развития предприятий путем расширения доступа к рынку, уменьшения расходов на логистику и расходов на
производство и т.д. Основной фокус статьи заключается в оценке влияния транспортной инфраструктуры на
результаты деятельности компаний путем эмпирического исследования в регионе дельты Меконга во
Вьетнаме. Результаты исследования на основе эконометрических моделей свидетельствуют о позитивной
связи между транспортной инфраструктурой и результатами деятельности компаний и разной степени
влияния в секторах экономики.
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