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Управління товарно‐матеріальними запасами, вартість капіталу та результати діяльності
фірм: досвід підприємств‐виробників Йорданії
Цілий ряд досліджень присвячено аналізу взаємозв’язку між управлінням матеріальними запасами та
результатами діяльності фірм. При цьому, більшість подібних досліджень не враховують вплив різних видів
матеріальних запасів на цей зв’язок. Більше того, не проаналізовано вплив на цей взаємозв’язок певних
факторів, зокрема вартості капіталу. У статті проаналізовано опосередкований вплив вартості капіталу на
взаємозв’язок між різними видами матеріальних запасів та результатами діяльності фірм. У дослідженні було
використано дані 48 фірм за період з 2010 по 2016 рр., що сформували базу з 279 досліджень. Використовуючи
коефіцієнт кореляції Пірсона та метод GMM, автори вказують на існування впливу управління матеріальними
запасами з урахуванням їх видів на результати діяльності фірм у довгостроковій перспективі. Крім того, було
також виявлено, що вартість капіталу опосередковує зв’язок між управлінням матеріальними запасами та
результатами діяльності фірм. Однак, взаємодія вартості капіталу та різних видів матеріальних запасів має різні
наслідки. Автори наголошують на необхідності врахування вартості капіталу при прийнятті рішень щодо
диверсифікації матеріальних запасів та приведення контролю за ними у відповідність до змін у бізнессередовищі.
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Управление материальными запасами, стоимость капитала и результаты деятельности фирм:
опыт предприятий‐производителей Иордании
Целый ряд исследований посвящен анализу взаимосвязи управления материальными запасами и результатов
деятельности фирм. При этом, большинство подобных исследований не учитывают влияние разных видов
материальных запасов на данную связь. Более того, не проанализировано влияние на данную взаимосвязь
определенных факторов, таких как стоимость капитала. В статье проанализировано косвенное влияние
стоимости капитала на взаимосвязь между разными видами материальных запасов и результатами деятельности
фирм. В исследовании были использованы данные 48 фирм за период с 2010 по 2016 гг., сформировавшие базу
из 279 исследований. Используя коэффициент корреляции Пирсона и метод GMM, авторы указывают на
существование влияния управления материальными запасами с учетом их видов на результаты деятельности
фирм в долгосрочной перспективе. Кроме того, было также выявлено, что стоимость капитала косвенно влияет
на связь между управлением материальными активами и результатами деятельности фирм. Однако,
взаимодействие между стоимостью капитала и разными видами материальных запасов имеет разные
последствия. Авторы подчеркивают необходимость учета стоимости капитала при принятии решений о
диверсификации материальных запасов и приведения контроля за ними в соответствие с изменениями в бизнессреде.
Ключевые слова: материальные запасы, стоимость фирмы, сырье, готовая продукция, незаконченное
производство, стоимость капитала.
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