Хьон‐Сук Чой
Вплив ризику дожиття на діяльність фондового ринку
У статті автор досліджує вплив швидкості старіння суспільства на фінансові ринки в 11 країнах ОЕСР з
урахуванням пропорції трудового населення, зростання рівня реального ВВП, рівня підвищення
продуктивності, рівня інфляції, та рівня підвищення шкали пенсійного ринку. Автор знаходить, що на
діяльність фондового ринку впливають комплексні фактори, включаючи зростання середньої тривалості життя,
зростання рівня реального ВВП, рівень зростання продуктивності, рівень інфляції, рівень доходу фондового
ринку та рівень зростання шкали пенсійного ринку. Особливо пропорція економічно активного населення є
найбільш визначальним фактором для пояснення діяльності фондового ринку. Беручи до уваги зниження
пропорції економічно активного населення в старіючих суспільствах, можна очікувати зниження
продуктивності та, отже, зниження доходів від фінансових ринків.
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Влияние риска дожития на деятельность фондового рынка
В статье автор исследует влияние скорости старения общества на финансовые рынки в 11 странах ОЭСР с
учетом пропорции трудового населения, роста уровня реального ВВП, уровня повышения продуктивности,
уровня инфляции, и уровня повышения шкалы пенсионного рынка. Автор находит, что на деятельность
фондового рынка влияют комплексные факторы, включая рост средней продолжительности жизни, рост уровня
реального ВВП, уровень роста продуктивности, уровень инфляции, уровень дохода фондового рынка и уровень
увеличения шкалы пенсионного рынка. Особенно пропорция экономически активного населения является
самым определяющим фактором для объяснения деятельности фондового рынка. Принимая во внимание
снижение пропорции экономически активного населения в стареющих обществах, можно ожидать снижение
продуктивности, и, следовательно, снижение доходов от финансовых рынков.
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