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Економічна свобода та демократія як фактори підвищення макроекономічної
стабільності
Основною метою статті є аналіз ролі та впливу економічної свободи на макроекономічну стабільність. З
цією метою автори використовують інтегрований індекс економічної свободи, розрахований за індексом
демократії американського аналітичного центру Heritage Foundation. Автори вказують на те, що цей
індекс був розрахований спеціалістами Світового банку за допомогою такого індексу як право голосу та
підзвітність. Автори статті використовують ряди панельних даних для 11 країн Європейського Союзу з
метою перевірки кореляційного зв’язку між економічною свободою, демократією та макроекономічною
стабільністю. Також варто зазначити, що вищезгадані 11 країн пов’язані між собою коливаннями у
економічному розвитку під час процесу переходу (1996-2016) від правління комуністичної партії до
демократії та політичного плюралізму. Крім того, автори пропонують включити такі показники як
політична стабільність та відкритість торгівлі, що дозволить врахувати запровадження гнучких
макроекономічних інструментів, включаючи грошово-кредитну політику, для підвищення рівня
економічного розвитку, рівня зайнятості та рівня фінансового розвитку країн. Результати дослідження,
отримані шляхом використання регресійних моделей з фіксованими та випадковими ефектами, свідчать
про високий рівень відповідності використаної моделі початковим спостереженням. Незважаючи на
обраний підхід до оцінки макроекономічної стабільності, результати свідчать про позитивний та
статистично важливий вплив економічної свободи та демократії на макроекономічну стабільність.
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Экономическая свобода и демократия как факторы повышения макроэкономической
стабильности
Основной целью статьи является анализ роли и влияния экономической свободы на макроэкономическую
стабильность. С этой целью авторы используют интегрированный индекс экономической свободы,
рассчитанный по индексу демократии американского аналитического центра Heritage Foundation. Авторы
указывают на то, что данный индекс был рассчитан специалистами Мирового банка при помощи такого
индекса как право голоса и подотчетность. Авторы статьи используют ряды панельных данных для 11 стран
Европейского Союза с целью проверки корреляционной связи между экономической свободой, демократией и
макроэкономической стабильностью. Также стоит отметить, что вышеупомянутые 11 стран связаны между
собой колебаниями в экономическом развитии во время процесса перехода (1996-2016) от правления
коммунистической партии к демократии и политическому плюрализму. Кроме того, авторы предлагают
включить такие показатели как политическая стабильность и открытость торговли, что позволит учесть
внедрение гибких макроэкономических инструментов, включая денежно-кредитную политику, для
повышения уровня экономического развития, уровня занятости и уровня финансового развития стран.
Результаты исследования, полученные путем использования регрессионных моделей с фиксированными и
случайными эффектами, свидетельствуют о высоком уровне соответствия использованной модели начальным
наблюдениям. Несмотря на выбранный подход к оценке макроэкономической стабильности, результаты
свидетельствуют о позитивном и статистически важном влиянии экономической свободы и демократии на
макроэкономическую стабильность.
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