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Вплив фіскальної політики на ВВП: емпіричне дослідження країн – членів Ради
співробітництва арабських держав Перської затоки
Останнім часом країни – члени Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ)
роблять значні кроки в напрямку досягнення фінансової консолідації. Однак спроби обмежилися
скороченням державних видатків. Хоча вчені припускають необхідність загальних коригувань
фіскальної політики, уряди країн повинні приділяти особливу увагу отриманню доходів та
ефективному управлінню державним боргом. Метою статті є аналіз державних фінансів країн
РСАДПЗ. Розглянуто чотири суттєві складові державних фінансів: державні доходи, інфляція,
державні витрати та державний борг. Тест рангу коінтеграції та метод векторної авторегресії
застосовуються для визначення того, чи мають вказані змінні якийсь вплив на ВВП країн РСАДПЗ.
Результати вказують на те, що вплив інфляції споживчих цін, загальних доходів держави, доходів
(відсоток ненафтового доходу) та загального державного валового боргу суттєво впливають на ВВП
цих держав. Це означає, що країни РСАДПЗ повинні зосередитись на питаннях інфляції, доходів і
державного боргу, щоб досягти надійного, життєздатного та всебічного розвитку.
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Влияние фискальной политики на ВВП: эмпирическое исследование стран – членов
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
В последнее время страны – члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ) прилагают существенные усилия для достижения финансовой консолидации. Однако
попытки ограничились сокращением государственных затрат. Хотя ученые предполагают
необходимость общих корректировок фискальной политики, правительства стран должны уделять
особое внимание генерации доходов и эффективному управлению государственным долгом. Цель
статьи – анализ государственных финансов стран ССАГПЗ. Рассмотрены четыре важные
составляющие государственных финансов: государственные доходы, инфляция, государственные
затраты и государственный долг. Тест ранга коинтеграции и метод векторной авторегрессии
применяются для определения того, оказывают ли эти переменные какое-то влияние на ВВП стран
ССАГПЗ. Результаты указывают на то, что влияние инфляции потребительских цен, общих доходов
государства, доходов (процент от дохода не от продажи нефти) и общего государственного валового
долга существенно влияют на ВВП этих государств. Это значит, что страны ССАГПЗ должны
сосредоточиться на вопросах инфляции, доходов и госдолга, чтобы достичь надежного,
жизнеспособного и всестороннего развития.
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