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Дослідження впливу ефективного корпоративного управління на економічне зростання:
досвід Зімбабве
Автори досліджують вплив ефективного корпоративного управління на економічне зростання у Зімбабве за
допомогою економетричної моделі та множинного лінійного регресійного аналізу. Вторинні дані за період з
1968 по 2015 рр. було зібрано з баз даних World Bank`s Worldwide Governance та World Development
Indicators. Автори виявили, що ефективне корпоративне управління значним чином позитивно і негативно
впливає на економічне зростання у Зімбабве з p-величиною 0.000023235 на рівні значимості 5%. З одного
боку, контроль корупції значним чином негативно впливає на економічне зростання, а, з іншого боку,
політична стабільність та відсутність жорсткості/тероризму значним чином позитивно впливає на
економічне зростання. Ефективна робота уряду, якість регулювання, верховенство права та право голосу і
підзвітність мають незначний вплив на економічне зростання у Зімбабве на рівні значимості 5%.
Результати дослідження можуть допомогти у формуванні та запровадженні політики, а також у майбутніх
дослідженнях. Однак, ця стаття є важливою для уряду, приватного сектору економіки та наукових кіл.
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посилання на оригінальну версію статті.
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Исследование влияния эффективного корпоративного управления на экономический рост:
опыт Зимбабве
Авторы исследуют влияние эффективного корпоративного управления на экономический рост в Зимбабве
при помощи эконометрической модели и множественного линейного регрессионного анализа. Вторичные
данные за период с 1968 по 2015 гг. были собраны с баз данных World Bank`s Worldwide Governance и World
Development Indicators. Авторы выявили, что эффективное корпоративное управление значительным
образом положительно и отрицательно влияет на экономический рост в Зимбабве с p-величиной
0.000023235 на уровне значимости 5%. С одной стороны, контроль коррупции значительным образом
отрицательно влияет на экономический рост, а, с другой стороны, политическая стабильность и отсутствие
жестокости/терроризма значительным образом положительно влияет на экономический рост. Эффективная
работа правительства, качество регулирования, верховенство права и право голоса и подотчетность имеют
незначительное влияние на экономический рост в Зимбабве на уровне значимости 5%. Результаты
исследования могут помочь в формировании и внедрении политики, а также в будущих исследованиях.
Однако данная статья является важной для правительства, частного сектора экономики и научных кругов.
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