Джамаліа, Мухамад Саід
Дослідження впливу індексу росту зайнятості на економічне зростання та рівень бідності в
Індонезії
Метою дослідження є вивчення впливу індексу росту зайнятості на економічне зростання, а також впливу
ІРЗ на рівень бідності та впливу економічного зростання на рівень бідності в Індонезії. Автори
використовують описовий та розвідувальний аналіз вторинних даних, тобто, ІРЗ та економічного зростання,
а також рівня бідності у 33 провінціях Індонезії за період з 2012 по 2013 рр. Для визначення форми
розподілу впливу між цими трьома змінними було використано лінійний регресійний аналіз. Результати
дослідження свідчать про те, що вплив ІРЗ на економічне зростання є незначним і був спричинений
нездатністю ВВП підвищити рівень економічного зростання та значним впливом ІРЗ на рівень бідності в
Індонезії. Таким чином, вплив економічного зростання на рівень бідності є незначним, що означає, що
економічне зростання не може бути основою для подолання бідності в Індонезії.
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Исследование влияния индекса роста занятости на экономический рост и уровень бедности
в Индонезии
Целью исследования является изучение влияния индекса роста занятости на экономический рост, а также
влияния ИРЗ на уровень бедности и влияния экономического роста на уровень бедности в Индонезии.
Авторы используют описательный и разведочный анализ вторичных данных, то есть, ИРЗ и экономического
роста, а также уровня бедности в 33 провинциях Индонезии за период с 2012 по 2013 гг. Для определения
формы распределения влияния между этими тремя переменными был использован линейный регрессионный
анализ. Результаты исследования свидетельствуют о том, что влияние ИРЗ на экономический рост является
незначительным и был вызван неспособностью ВВП повысить уровень экономического роста и
значительным влиянием ИРЗ на уровень бедности в Индонезии. Таким образом, влияние экономического
роста на уровень бедности является незначительным, что означает, что экономический рост не может быть
основой для преодоления бедности в Индонезии.
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