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Державні фінанси, контроль у сфері управління та економічне зростання: макроекономічний
історичний підхід
Масштаб державного сектору є важливим інструментом у державному управлінні і може сприяти економічному
зростанню і мати політичний вплив на економіку.
Шляхом компіляції та обробки даних з різних джерел державного бюджету автори статті ставлять за мету
розробити ключові фінансові показники для державного сектору в Норвегії у перехідний період з середини 19
століття до середини 20 століття. Дані дозволяють оцінити масштаб державного сектору окремо та в порівнянні з
економікою загалом.
Зроблено висновок про початок безперервного розвитку сектору перед умисним початком збільшення політиками
масштабу сектору по відношенню до економіки загалом. Також автори статті роблять висновок про те, що
збільшення масштабу державного сектору часто, але не завжди, відображає політико-економічні режими. Перед
запровадженням соціально-демократичного режиму у 1935 році не спостерігалося постійного збільшення обсягу
державних фінансів як інструменту для формування економічної політики.
Автори статті також роблять висновок про початок економічного зростання до збільшення масштабу державного
сектору, вказуючи на те, що збільшення масштабу державного сектору може також бути результату економічного
зростання або навпаки.
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Государственные финансы, контроль в сфере управления и экономический рост:
макроэкономический исторический подход
Масштаб государственного сектора являются важным инструментом в государственном управлении и может
способствовать экономическому росту и иметь политическое влияние на экономику.
Путем компиляции и обработки данных из разных источников государственного бюджета авторы статьи ставят
целью разработать ключевые финансовые показатели для государственного сектора в Норвегии в переходной
период с середины 19 века до середины 20 века. Данные позволяют оценить масштаб государственного сектора
отдельно и по сравнению с экономикой в целом.
Сделан вывод о начале непрерывного развития сектора перед умышленным началом увеличения политиками
масштаба сектора по отношению к экономике в целом. Также авторы статьи делают вывод о том, что увеличение
масштаба государственного сектора часто, но не всегда, отображает политико-экономические режимы. Перед
внедрением социально-демократического режима в 1935 году не наблюдалось постоянное увеличение объема
государственных финансов как инструмента для формирования экономической политики.
Авторы статьи также делают вывод о начале экономического роста до увеличения масштаба государственного
сектора, указывая на то, что увеличение масштаба государственного сектора может также быть результатом
экономического роста и наоборот.
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государственное управление.
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