Балдріч Сірегар
Аналіз прямого та непрямого впливу інвестицій на добробут населення
Не дивлячись на той факт, що уряд є основним рушієм економічного зростання, він також залучає приватних осіб
для активної участі у економічному зростанні. Основною метою державних та приватних інвестицій є економічне
зростання. Але кінцевою метою інвестицій та економічного зростання є покращення добробуту населення. Метою
дослідження є аналіз впливу приватних та державних інвестицій на економічне зростання. Більше того, у статті
також проаналізовано прямий та непрямий вплив інвестицій на добробут населення через економічне зростання
шляхом аналізу даних про приватні та державні інвестиції, економічне зростання та індекс людського розвитку
місцевих урядів у Індонезії за період з 2012 до 2016 рр. Для перевірки гіпотез було використано метод часткових
найменших квадратів. Результати свідчать про прямий вплив приватних та державних інвестицій на економічне
зростання та їх непрямий вплив на добробут населення через економічне зростання. Результати прямої перевірки
також свідчать про позитивний вплив економічного зростання на добробут населення.
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Балдрич Сирегар
Анализ прямого и непрямого влияния инвестиций на благосостояние населения
Несмотря на тот факт, что правительство является основным двигателем экономического роста, оно также
привлекает частных лиц для активного участия в экономическом росте. Основной целью государственных и
частных инвестиций является экономический рост. Но конечной целью инвестиций и экономического роста
является улучшение благосостояния населения. Целью исследования является анализ влияния частных и
государственных инвестиций на экономический рост. Более того, в статье также проанализировано прямое и
непрямое влияние инвестиций на благосостояние населения через экономический рост путем анализа данных о
частных и государственных инвестициях, экономическом росте и индексе человеческого развития местных
правительств в Индонезии за период с 2012 до 2016 гг. Для проверки гипотез был использован метод частичных
наименьших квадратов. Результаты свидетельствуют о прямом влиянии частных и государственных инвестиций на
экономический рост и их непрямом влиянии на благосостояние населения через экономический рост. Результаты
прямой проверки также свидетельствуют о позитивном влиянии экономического роста на благосостояние
населения.
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