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Вплив на бідність та нерівність доходів під час економічного зростання Малайзії
Бідність та нерівність доходів є важливими проблемами, які і досі мають місце в Малайзії. Зростання рівня бідності та
нерівності доходів, безумовно, впливає на економічне зростання. Уряд Малайзії доклав великих зусиль для подолання
бідності та скорочення розриву у доходах та нерівності доходів, що мають місце з 1970-х. Масштаби бідності та нерівності
доходів є більшими у сільській місцевості, ніж у міських районах. Основна мета статті – дослідити рівень бідності та
нерівності доходів у Малайзії та втручання уряду для підвищення рівня економічного зростання Малайзії. У дослідженні
основна увага приділяється робітникам з міста Іпох, штат Перак. У цій статті, для отримання інформації стосовно питання
бідності та нерівності доходів, були розповсюджені анкети. Також, автори статті досліджують стратегії уряду Малайзії,
спрямовані на подолання бідності та нерівності доходів. Для підвищення рівня та якості життя серед бідних та груп людей з
низькими доходами, автори надали декілька рекомендацій щодо освітньої політики, фінансової підтримки та допомоги від
урядових та неурядових організацій.
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Влияние на бедность и неравенство доходов во время экономического роста в Малайзии
Бедность и неравенство доходов являются важными проблемами, которые до сих пор имеют место в Малайзии. Повышение
уровня бедности и неравности доходов, безусловно, влияет на экономический рост. Правительство Малайзии приложило
много усилий для преодолени бедности и сокращения разрыва в доходах и неравенства доходов, которые имеют место с
1970-х годов. Масштабы бедности и неравенства доходов больше в сельской местности, чем в городских районах. Основная
цель статьи – исследовать уровень бедности и неравенства доходов в Малайзии и вмешательство правительства для
повышения уровня экономического развития Малайзии. В исследовании основное внимание уделяется работникам из
города Ипох, штат Перак. В этой статье для получения информации относительно вопроса бедности и неравенства доходов
были распространены анкеты. Также, авторы статьи исследуют стратегии правительства Малайзии, направленные на
преодоление бедности и неравенства доходов. Для повышения уровня и качества жизни среди бедных и групп людей с
низкими доходами, авторы предоставили несколько рекомендаций относительно образовательной политики, финансовой
поддержки и помощи от правительственных и неправительственных организаций.
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