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Аналіз впливу дефіциту бюджету на інвестиції та економічне зростання за допомогою методу
панельної коінтеграції
У статті проаналізовано вплив дефіциту бюджету на політичну економіку у країнах БРІКС з 1997 до 2016 рр. за
допомогою методу панельної коінтеграції для визначення довгострокового зв’язку між дефіцитом бюджету,
інфляцією та валовими інвестиціями. Результати дослідження свідчать про довгостроковий стійкий зв’язок між
економічним зростанням та вищезгаданими показниками. Більше того, протягом вищезгаданого періоду
дослідження у країнах БРІКС спостерігається позитивний зв’язок між дефіцитом бюджету, інфляцією та
економічним зростанням. Наостанок, результати дослідження підтверджують думку про наявність двостороннього
зв’язку між дефіцитом бюджету та економічним зростанням і навпаки.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
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Анализ влияния дефицита бюджета на инвестиции и экономический рост при помощи метода
панельной коинтеграции
В статье проанализировано влияние дефицита бюджета на политическую экономику в странах БРИКС с 1997 по
2016 гг. при помощи метода панельной коинтеграции для определения долгосрочной связи между дефицитом
бюджета, инфляцией и валовыми инвестициями. Результаты исследования свидетельствуют о долгосрочной
устойчивой связи между экономическим ростом и вышеупомянутыми показателями. Более того, в течение
вышеупомянутого периода исследования в странах БРИКС наблюдается позитивная связь между дефицитом
бюджета, инфляцией и экономическим ростом. Напоследок, результаты исследования подтверждают мнение о
наличии двухсторонней связи между дефицитом бюджета и экономическим ростом и наоборот.
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