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Причинний і коінтеграційних зв’язок між державними доходами та витратами
У даному дослідженні розглядаються причинні зв’язки між державними доходами та витратами Південної Африки. У
процесі дослідження використані дані часового ряду 1980-2015 роки, на основі звітів Південноафриканського резервного
банку. Для перевірки коінтеграції застосовано багатопараметричний метод Йохансена, а для перевірки причинного зв’язку ‒
тест причинності Грейнджера. Емпіричні результати свідчать, що існує довготривалий зв’язок між державними доходами та
витратами. Результат причинно-наслідкового зв’язку свідчить про відсутність причинно-наслідкових зв’язків між
державними доходами та витратами Південної Африки. Таким чином, у короткостроковій перспективі державна політика
Південної Африки повинна бути спрямована на визначення необхідного рівня доходів та витрат держави з метою зменшення
бюджетного дефіциту.
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Причинная и коинтеграционная связь между государственными доходами и расходами
В данном исследовании рассматриваются причинные связи между государственными доходами и расходами Южной
Африки. В процессе исследования использованы данные временного ряда 1980-2015 годов, на основе отчетов
Южноафриканского резервного банка. Для проверки коинтеграции применено многопараметрический метод Йохансена, а
для проверки причинной связи - тест причинности Грейнджера. Эмпирические результаты показывают, что существует
длительная связь между государственными доходами и расходами. Результат причинно-следственной связи свидетельствует
об отсутствии причинно-следственных связей между государственными доходами и расходами Южной Африки. Таким
образом, в краткосрочной перспективе государственная политика Южной Африки должна быть направлена на определение
необходимого уровня доходов и расходов государства с целью уменьшения бюджетного дефицита.
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