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Оцінка впливу соціальних витрат на економічне зростання у країнах ОЕСР
Економічне зростання формується під впливом багатьох соціально-економічних чинників, які
впливають як на формування, так і на розподіл ресурсів. Теоретична частина статті присвячена
обговоренню досліджень різних авторів про вплив соціальних витрат на економічне зростання,
залежність цього впливу від обраних принципів фінансування та моделей соціальної політики. У
емпіричній частині, за допомогою економетричних методів (Pooled Mean Group (PMG) procedure та
Fixed Effect Model), визначено вплив соціальних витрат на економічне зростання в країнах ОЕСР. При
цьому увагу зосереджено на оцінці довгострокового впливу основних видів соціальних витрат
(державних і приватних), що базуються на різних принципах фінансування (розподільчому та
накопичувальному), темпах економічного зростання як у цілому по ОЕСР, так і в розрізі згрупованих
країн (на основі типології Еспінга-Андерсена) за моделями соціальної політики. Зроблено такі
висновки: 1) збільшення частки загальних соціальних витрат у ВВП країни негативно позначається на
економічному зростанні; 2) зростання частки приватних соціальних витрат у ВВП країни сприяє
підвищенню темпів економічного зростання; 3) отримані показники оцінки впливу є різними залежно
від обраної моделі соціальної політики. Аналіз базується на панельних даних країн ОЕСР за період
1980–2013 рр.
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Оценка влияния социальных затрат на экономический рост в странах ОЭСР
Экономический рост формируется под влиянием многих социально-экономических факторов, которые
влияют как на формирование, так и на распределение ресурсов. Теоретическая часть статьи посвящена
обсуждению исследований разных авторов относительно влияния социальных затрат на
экономический рост, зависимости этого влияния от выбранных принципов финансирования и моделей
социальной политики. В эмпирической части, с помощью эконометрических методов (метод Pooled
Mean Group и модель фиксированного эффекта), определено влияние социальных затрат на
экономический рост в странах ОЭСР. При этом внимание сосредоточено на оценке долгосрочного
влияния основных видов социальных затрат (государственных и частных), которые основываются на
разных принципах финансирования (распределительном и накопительном), темпах экономического
роста как в целом по ОЭСР, так и в разрезе сгруппированных стран (на основе типологии ЭспингаАндерсена) согласно моделям социальной политики. Сделаны следующие выводы: 1) увеличение доли
общих социальных затрат в ВВП страны отрицательно отражается на экономическом росте; 2)
увеличение доли частных социальных затрат в ВВП страны способствует повышению темпов
экономического роста; 3) полученные показатели оценки влияния разнятся в зависимости от
выбранной модели социальной политики. Анализ основан на панельных данных стран ОЭСР за период
1980–2013 гг.
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