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Міжнародна торгівля та прямі іноземні інвестиції як стимулятори зростання в країнах з
перехідною економікою: чи має значення вплив інституційних факторів?
У статті розроблено загальну модель виробничої функції, доповнену двома інституційними змінними, а саме:
бюрократією та корупцією у 28 країнах з перехідною економікою протягом 2000–2015 років. Автори
використовують різні економетричні параметри і застосовують методику фіксованих ефектів та узагальнений
метод моментів. Емпіричні висновки дозволяють припустити, що вплив відкритості з точки зору прямих
іноземних інвестицій та міжнародної торгівлі вигідний усім економічним системам групи. Крім того,
результати вказують на те, що класичні детермінанти зростання, такі як робочий і фізичний капітал, мають
очікуваний позитивний вплив, а макроекономічна нестабільність негативно впливає на діяльність реального
сектору економіки. Стосовно впливу двох інституційних змінних – корупції та бюрократії – автори отримують
більш вагомі результати, оскільки цей вплив, здається, дуже різниться між державами колишнього Радянського
Союзу та рештою європейських країн з перехідною економікою.
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Международная торговля и прямые иностранные инвестиции як стимуляторы роста
в странах с переходной экономикой: имеет ли значение влияние институциональных
факторов?
В статье разработана общая модель производственной функции, дополненная двумя институциональными
переменными, а именно: бюрократией и коррупцией в 28 странах с переходной экономикой на протяжении
2000–2015 годов. Авторы используют разные эконометрические параметры и применяют методику
фиксированных эффектов и обобщенный метод моментов. Эмпирические выводы позволяют предположить,
что влияние открытости с точки зрения прямых иностранных инвестиций и международной торговли выгоден
всем экономическим системам, вошедшим в группу. Кроме того, результаты указывают на то, что классические
детерминанты роста, такие как рабочий и физический капитал, оказывают ожидаемое положительное влияние,
а макроэкономическая нестабильность негативно влияет на деятельность реального сектора экономики.
Относительно влияния двух институциональных переменных – коррупции и бюрократии – авторы получают
более весомые результаты, поскольку это влияние, кажется, существенно разнится между странами бывшего
Советского Союза и другими европейскими странами с переходной экономикой.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, ВВП, страны с переходной экономикой, анализ панельных
данных, обобщенный метод моментов.
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