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Дефіцит національних ресурсів та дефіцит балансу поточних розрахунків в Індонезії:
практичний приклад 2010‐2014 років
Метою цього дослідження є визначення залежності між дефіцитом національних ресурсів та балансом
поточних розрахунків в Індонезії на основі даних з 2010 по 2014 роки. Дефіцити у національній економіці
класифікуються на три типи: 1) поглинаюча спроможність дефіциту валового національного продукту (GNP), 2)
дефіцит між національними заощадженнями та інвестиціями, 3) дефіцит у приватному секторі (приватні
заощадження за мінусом приватних інвестицій), та дефіцит у державному секторі (податки за мінусом
державних витрат). За допомогою ідеї відкритої економіки, яка описується в теоретичних засадах, результати
дослідження показують, що: 1) поглинаюча спроможність дефіциту валового національного продукту (GNP), 2)
дефіцит між національними заощадженнями та валовими національними інвестиціями, 3) дефіцит у приватному
та державному секторах, є результатом дефіциту у балансі поточних розрахунків Індонезії за період 2010-2014
років.
Ключові слова: баланс поточних розрахунків, національний дохід, внутрішнє поглинання, заощадження,
інвестування.
JEL Classification: E2.

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії
CreativeCommonsAttribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання,
розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну
версію статті.

Анхулаила М. Палампанга, Бакри Хасануддин
Дефицит национальных ресурсов и дефицит баланса текущих расчетов в Индонезии:
практический пример 2010‐2014 годы
Целью этого исследования является определение зависимости между дефицитом национальных ресурсов и
балансом текущих расчетов в Индонезии на основе данных с 2010 по 2014 годы. Дефициты в национальной
экономике классифицируются на три типа: 1) поглощающая способность дефицита валового национального
продукта (GNP), 2) дефицит между национальными сбережениями и инвестициями, 3) дефицит в частном
секторе (частные сбережения за минусом честных инвестиций), и дефицит в государственном секторе (налоги
за минусом государственных затрат). С помощью идеи открытой экономики, которая описывается в
теоретических основах, результаты исследования показывают, что: 1) поглощающая способность дефицита
валового национального продукта (GNP), 2) дефицит между валовыми национальными сбережениями и
валовыми национальными инвестициями, 3) дефицит в частном и государственном секторах, являются
результатом дефицита на балансе текущих расчетов Индонезии за период 2010-2014 годов.
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