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Корупція та розвиток фондового ринкув країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону
Шляхом використання макроекономічних факторів як контрольних змінних у статті розглянуто вплив корупції
на розвиток фондового ринку в країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону з 2008 по 2018 рік. Для оцінки
панельних даних на основі двох підгруп, що містять у собі інформацію про п'ять розвинутих ринків і сім ринків,
що розвиваються, а також дані стосовно обох груп, використано узагальнений метод моментів. Ринкова
капіталізація та вартість біржових операцій стосовно ВВП представляють розвиток фондового ринку, а індекс
протидії корупції є фактором корупції. Емпіричні результати показали, що корупція позитивно впливає на
капіталізацію фондового ринку країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону в контексті усього набору даних
загальної вибірки, що чинить позитивний вплив як на величину вартості ринкової капіталізації, так і на вартість
фондових операцій на слаборозвинутих ринках. Однак цей вплив не є статистично значущим для пояснення
процесів на розвинутих фондових ринках. Крім того, макроекономічні фактори, такі як інфляція, ставки відсотка,
заощадження та кредити, впливають на діяльність деяких фондових ринків країн регіону, що вивчається.
Порівняно з попередніми дослідженнями, у даній статті встановлено, що, крім загального впливу на капіталізацію
фондового ринку, корупція позитивно впливає на ліквідність акцій на слаборозвинутих фондових ринках.
Зроблено також висновок, що вона більшою мірою впливає на слаборозвинуті фондові ринки, ніж ринки
розвинутих країн. Це може бути пов'язано з потенційним співвідношенням економічних вигод між великими
підприємствами та посадовими особами на недостатньо розвинутих ринках.
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Коррупция и развитие фондового рынка в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона
Путем использования макроэкономических факторов в качестве контрольных переменных в статье рассмотрено
влияние коррупции на развитие фондового рынка в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона с 2008 по
2018 год. Для оценки панельных данных, включающих информацию о пяти развитых рынках и семи
развивающихся, а также данные относительно обеих групп, использован обобщенный метод моментов. Рыночная
капитализация и стоимость биржевых операций относительно ВВП представляют развитие фондового рынка, а
индекс противодействия коррупции является фактором коррупции. Эмпирические результаты показали, что
коррупция положительно влияет на капитализацию фондового рынка стран Восточной Азии и Тихоокеанского
региона в контексте всего набора данных общей выборки, что оказывает положительное влияние как на величину
стоимости рыночной капитализации, так и на стоимость фондовых операций на слаборазвитых рынках. Однако
это влияние не является статистически значимым для объяснения процессов на развитых фондовых рынках.
Кроме того, макроэкономические факторы, такие как инфляция, процентные ставки, сбережения и кредиты,
влияют на деятельность некоторых фондовых рынков изучаемого региона. По сравнению с предыдущими
исследованиями, в данной статье установлено, что, кроме общего влияния на капитализацию фондового рынка,
коррупция положительно влияет на ликвидность акций на слаборазвитых рынках. Сделан также вывод о том, что
она в большей степени влияет на слаборазвитые фондовые рынки, в сравнении с рынками развитых стран. Это
может быть связано с потенциальным соотношением экономических выгод между крупными предприятиями и
должностными лицами на недостаточно развитых рынках.
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