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Аналіз зв’язку між конкуренцією на ринку товарів та ухиленням від сплати корпоративного
податку на прикладі Кореї
У статті проаналізовано вплив такого галузевого фактору як конкуренція на ринку товарів на ухилення від сплати
корпоративного податку. Зокрема, автори зосереджуються на ролі корпоративного управління у зв’язку між
конкуренцією на ринку товарів та ухиленням від сплати податку. Для емпіричного аналізу було використано вибірку з
публічних компаній, що мають лістинг акцій на Корейській фондовій біржі, за період з 2001 до 2016 рр. Результати
емпіричного аналізу свідчать про, по-перше, негативний зв’язок конкуренції на ринку товарів з ухиленням від сплати
податку, що означає, що конкурентні ринки працюють як механізми зовнішнього корпоративного управління та
привчають керівників до зменшення обсягів ухилення від сплати податку. По-друге, негативний зв’язок конкуренції на
ринку товарів з ухиленням від сплати податку є більш очевидним для компаній з більш незалежною радою директорів
та компаній з аудиторським комітетом, який складається з запрошених директорів. Результати дослідження свідчать про
більш ефективну конкуренцію на ринку товарів у компаніях з такими ефективними механізмами внутрішнього
управління як незалежність ради директорів та аудиторського комітету. Таким чином, у статті представлено докази
взаємодоповнюючого зв’язку між системою внутрішнього управління та конкуренцією на ринку товарів. Результати
можуть бути цікавими для таких директивних і регулюючих органів як Комісія зі справедливої торгівлі Республіки
Корея, залучених до заохочення конкуренції на ринку, моніторингу зловживання лідируючою позицією на ринку, а
також контролю якості фінансової звітності.
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Анализ связи между конкуренцией на рынке товаров и уклонением от уплаты корпоративного
налога на примере Кореи
В статье проанализировано влияние такого отраслевого фактора как конкуренция на рынке товаров на уклонение от
уплаты корпоративного налога. В частности, авторы сосредотачиваются на роли корпоративного управления в связи
между конкуренцией на рынке товаров и уклонением от уплаты налога. Для эмпирического анализа была использована
выборка из публичных компаний, имеющих листинг акций на Корейской фондовой бирже, за период с 2001 до 2016 гг.
Результаты эмпирического анализа свидетельствуют о, во-первых, негативной связи конкуренции на рынке товаров с
уклонением от уплаты налога, что означает, что конкурентные рынки работают как механизмы внешнего
корпоративного управления и приучают руководителей к уменьшению объемов уклонения от уплаты налога. Вовторых, негативная связь конкуренции на рынке товаров с уклонением от уплаты налога является более очевидной для
компаний с более независимым советом директоров и компаний с аудиторским комитетом, состоящим из
приглашенных директоров. Результаты исследования свидетельствуют о более эффективной конкуренции на рынке
товаров в компаниях с такими эффективными механизмами внутреннего управления как независимость совета
директоров и аудиторского комитета. Таким образом, в статье представлены доказательства взаимодополняющей связи
между системой внутреннего управления и конкуренцией на рынке товаров. Результаты могут быть интересными для
таких директивных и регулирующих органов как Комиссия по справедливой торговле Республики Корея, привлеченных
к поощрению конкуренции на рынке, мониторингу злоупотребления лидирующей позицией на рынке, а также
контролю качества финансовой отчетности.
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