Олексій Люльов
Вплив державних фінансів на макроекономічну стабільність країни
За даними звітів Міжнародного інституту розвитку менеджменту (IMD) та Всесвітнього економічного форуму (WEF) були
визначені тенденції конкурентоспроможності країн: рівень індекс глобальної конкурентоспроможності залишається значно
нижчим за рівень, досягнутий до світової фінансової та економічної кризи, нерівномірний розподіл вигод від економічного
зростання між країнами ЄС, падіння рейтингу України за рівнем макроекономічної стабільності на 21 пункти у 2017 рр. в
порівнянні з 2008 рр. Закономірно, що реалізація політики країн щодо підвищення їх конкурентоспроможності потребує
певних фінансових витрат. Таким чином, автор вважає, що важливо вивчати ключові аспекти державних фінансів які можуть
суттєво вплинути на рівень міжнародної конкурентоспроможності країни і вирішити питання її макроекономічної
стабільності.
У роботі представлені результати власного дослідження автора, проведеного з використанням методичного інструментарію
запропонованого іранськими науковцями, в основі якого лежить оцінка часових рядів нестабільності чотирьох економічних
показників: рівень інфляції, відношення дефіциту бюджету до ВВП, відношення зовнішнього боргу до ВВП, відхилення
величини обмінного курсу до попереднього періоду та обчислення на їх основі індексу макроекономічної нестабільності
MIItn. Дослідження також показує, що всі змінні моделі індексу макроекономічної нестабільності (MIItn ) мають позитивну
кореляцію, при цьому найбільший вплив на індекс макроекономічної нестабільності MIItn протягом аналізованого періоду
має субіндекс нестабільності рівня інфляції та субіндекс нестабільності показника відношення обмінного курсу до
попереднього періоду.
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Класифікація JEL: E63, F43, F63, C23, O11.

Алексей Люлёв
Влияние государственных финансов на макроэкономическую стабильность страны
По данным отчетов Института менеджмента (IMD) и Всемирного экономического форума(WEF) были определены
тенденции конкурентоспособности стран: уровень индекса глобальной конкурентоспособности остается значительно ниже
уровня, достигнутого до мирового финансово-экономического кризиса, неравномерное распределение выгод от
экономического роста между странами ЕС, падение рейтинга Украины по уровнем макроэкономической стабильности на 21
пункта в 2017 г. по сравнению с 2008 г. Закономерно, что реализация политики стран по повышению их
конкуреноспособности требует определенных финансовых затрат. Таким образом, автор считает, что важно изучать
ключевые аспекты государственных финансов которые могут существенно повлиять на уровень международной
конкурентоспособности страны и решить вопрос ее макроэкономической стабильности.
В работе представлены результаты собственного исследования автора, проведенного с использованием методического
инструментария предложенного иранскими учеными, в основе которого лежит оценка временных рядов нестабильности
четырех экономических показателей: уровень инфляции, отношение дефицита бюджета к ВВП, отношение внешнего долга к
ВВП, отклонение величины обменного курса к предыдущему периоду и вычисления на их основе индекса
макроэкономической нестабильности MIItn . Исследование также показывает, что все переменные модели индекса
макроэкономической нестабильности (MIItn ) имеют положительную корреляцию, при этом наибольшее влияние на индекс
макроэкономической нестабильности MIItn в течении анализируемого периода имеет субиндекс нестабильности уровня
инфляции и субиндекс нестабильности показателя отношения обменного курса к предыдущему периоду.
Ключевые слова: конкурентоспособность, дефицит, экономический рост, внешний долг, инфляция, макроэкономическая
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