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Емпіричний аналіз джерел економічного розвитку на прикладі Малайзії
Основою метою цього дослідження є оцінка впливу різних економічних та соціальних факторів, а
саме прямих іноземних інвестицій, енергоспоживання, експорту, туризму, грошових переказів за
кордон, людського капіталу, представленого витратами на освіту та охорону здоров’я, на
економічний розвиток, представлений ВВП на душу населення в Малайзії. Для емпіричного аналізу
використано щорічні дані часових рядів за період з 1995 по 2015 рр., виробничу функцію КоббаДугласа та звичайний метод найменших квадратів на основі різних аналітичних тестів. Результати
емпіричного аналізу підтверджують, що у період дослідження вхідні прямі іноземні інвестиції,
людський капітал, енергоспоживання і туризм є основними джерелами економічного розвитку
Малайзії. Беручи за основу результати дослідження, автори пропонують розпочати мотиваційну
кампанію для населення щодо використання високонкурентних технологій, розробки ефективної
політики заохочення експорту, створення сприятливих умов для притоку іноземних інвестицій,
запровадження ефективної освітньої політики та політики у сфері охорони здоров’я для підвищення
темпів економічного розвитку.
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Эмпирический анализ источников экономического развития на примере Малайзии
Основной целью данного исследования является оценка влияния разных экономических и
социальных факторов, а именно прямых иностранных инвестиций, энергопотребления, экспорта,
туризма, денежных переводов за границу, человеческого капитала, представленного расходами на
образование и здравоохранение, на экономическое развитие, представленное ВВП на душу населения
в Малайзии. Для эмпирического анализа использованы ежегодные данные временных рядов за
период с 1995 по 2015 гг., производственную функцию Кобба-Дугласа и обычный метод наименьших
квадратов на основе разных аналитических тестов. Результаты эмпирического анализа
подтверждают, что в период исследования входящие прямые иностранные инвестиции, человеческий
капитал, энергопотребление и туризм являются основными источниками экономического развития
Малайзии. Беря за основу результаты исследования, авторы предлагают начать мотивационную
кампанию для населения касательно использования высококонкурентных технологий, разработки
эффективной политики поощрения экспорта, создание благоприятных условий для притока
иностранных инвестиций, внедрения эффективной образовательной политики и политики в сфере
здравоохранения для повышения темпов экономического развития.
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