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Інвестиційна політика держави як інструмент для економічного зростання країни
Інвестиційна політика держави є важливим інструментом для диверсифікації економіки. У статті
проаналізовано частку капітальних інвестицій у ВВП, індекс фіксованих капітальних інвестицій за 2015-2019
рр., а також зроблено оцінку факторів інвестиційної політики розвинених країн і країн, що розвиваються. Для
визначення зв’язку між реальним ВВП, часткою промислового виробництва у ВВП та індексом фіксованих
капітальних інвестицій у країнах з перехідною економікою було використано метод кореляційно-регресійного
аналізу. Зроблено висновок про те, що у значній більшості країн збільшення інвестицій у фіксовані активи
сприяє пришвидшенню економічного зростання, а рівень економічного зростання визначає інвестиційний
потенціал країн; що неоднорідність впливу інвестицій на рівень економічного зростання країн з перехідною
економікою спричинена сировинною направленістю, недостатнім рівнем ефективності та прогнозованості
запровадженої інвестиційної політики держави; інвестиційна політика держави є важливим інструментом для
забезпечення макроекономічної стабільності та стимулювання економічного зростання у період спаду. На
основі панельних даних з 2015 до 2019 рр. зроблено висновок про те, що створення умов для
макроекономічного балансу розширить діяльність підприємств, спричинену цільовим впливом державної
інвестиційної політики на економічні процеси шляхом забезпечення якості трансформацій та інновацій
національної економіки. Отримані результати свідчать про те, що ступінь впливу державної інвестиційної
політики на рівень економічного зростання значно варіюється залежно від рівня розвитку фінансових установ
у країні та інфраструктури фінансового ринку.
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Инвестиционная политика государства как инструмент для экономического роста страны
Инвестиционная политика государства является важным инструментом для диверсификации экономики. В
статье проанализирована доля капитальных инвестиций в ВВП, индекс фиксированных капитальных
инвестиций за 2015-2019 гг., а также сделана оценка факторов инвестиционной политики развитых стран и
развивающихся стран. Для определения связи между реальным ВВП, долей промышленного производства в
ВВП и индексом фиксированных капитальных инвестиций в странах с переходной экономикой был
использован метод корреляционно-регрессионного анализа. Сделан вывод о том, что в значительном
большинстве стран увеличение инвестиций в фиксированные активы способствует ускорению
экономического роста, а уровень экономического роста определяет инвестиционный потенциал стран; что
неоднородность влияния инвестиций на уровень экономического роста стран с переходной экономикой
вызвана сырьевой направленностью, недостаточным уровнем эффективности и прогнозируемости внедренной
инвестиционной политики государства; инвестиционная политика государства является важным
инструментом для обеспечения макроэкономической стабильности и стимулирования экономического роста в
период спада. На основе панельных данных с 2015 до 2019 гг. сделан вывод о том, что создание условий для
макроэкономического баланса расширит деятельность предприятий, вызванную целевым влиянием
государственной инвестиционной политики на экономические процессы путем обеспечения качества
трансформаций и инноваций национальной экономики. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
степень влияния государственной инвестиционной политики на уровень экономического роста значительно
варьируется в зависимости от уровня развития финансовых учреждений в стране и инфраструктуры
финансового рынка.
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