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Емпіричний аналіз впливу фіскальної політики на економічне зростання
Економічна глобалізація, криза, значні зміни на ринку, а також інституціоналізація фінансових
ринків, визначають доцільність нових досліджень для аналізу впливу інструментів фіскальної
політики на динаміку економічного зростання та соціальну стабільність. У статті проаналізовано
роль фіскальної політики у забезпеченні економічного зростання у розвинутих країнах та країнах з
перехідною економікою за період з 2001 по 2015 рр. Автор дослідження вказує на збільшення ролі
держави (в цілому) та бюджету (зокрема) у регулюванні соціальних та економічних процесів.
Беручи за основу методи аналізу економічної кризи, автор оцінює взаємозв’язок між державними
витратами та ростом ВВП у різних групах країн. Автор робить акцент на напрямках збільшення
позитивного впливу бюджетної політики на економічне зростання для країн з перехідною
економікою. Цього можна досягнути шляхом гармонізації податкового тягаря та структури
оподаткування, вдосконалення використання бюджетних коштів, оптимізації структури видатків
бюджету, подальшого розвитку фінансових та бюджетних установ, запровадження бюджетних
обмежень та правил при формуванні основних показників фіскальної політики.
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Эмпирический анализ влияния фискальной политики на экономический рост
Экономическая глобализация, кризис, значительные изменения на рынке, а также
институционализация финансовых рынков, определяют целесообразность новых исследований
для анализа влияния инструментов фискальной политики на динамику экономического роста и
социальную стабильность. В статье проанализирована роль фискальной политики в обеспечении
экономического роста в развитых странах и странах с переходной экономикой за период с 2001 по
2015 гг. Автор исследования указывает на увеличение роли государства (в целом) и бюджета (в
частности) в регулировании социальных и экономических процессов. Беря за основу методы
анализа экономического кризиса, автор оценивает взаимосвязь между государственными
расходами и ростом ВВП в разных группах стран. Автор делает акцент на направлениях
увеличения положительного влияния бюджетной политики на экономический рост для стран с
переходной экономикой. Этого можно достичь путем гармонизации налогового бремени и
структуры налогообложения, усовершенствования использования бюджетных средств,
оптимизации структуры расходов бюджета, дальнейшего развития финансовых и бюджетных
учреждений, внедрения бюджетных ограничений и правил при формировании основных
показателей фискальной политики.
Ключевые слова: фискальная политика, экономический рост, налогообложение, государственные
расходы, дефицит бюджета
Классификация JEL: E62, H20, O40
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование,
распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и
требует присутствия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

