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Дослідження впливу каналів трансмісійного механізму монетарної політики на обсяг
виробництва та рівень зайнятості в Нігерії
Незважаючи на очевидний факт зростання спостерігається збільшення рівня безробіття. Монетарна
політика вважається одним із шляхів покращення цієї ситуації. Також зв’язок між монетарною
політикою та рівнем зайнятості спричинив суперечливі дебати у літературі. Незважаючи на широке
дослідження цього зв’язку, вплив монетарної політики з точки зору часових рамок на рівень зайнятості
та обсяг виробництва не було детально описано в літературі. У статті представлено докази шокових
ефектів, довгострокового та короткострокового впливу каналів трансмісійного механізму монетарної
політики на обсяг виробництва та рівень зайнятості в Нігерії за період з 1981 по 2016 рр. за допомогою
структурної векторної авторегресії та авторегресійного розподіленого лагу. Докази негативного
впливу помилок у прогнозуванні свідчать про більший вплив змін у показниках монетарної політики
на обсяг виробництва, ніж на рівень зайнятості в перші два періоди; однак, в наступні періоди
спостерігається більший вплив на рівень зайнятості. Результати використання авторегресійного
розподіленого лагу свідчать про відсутність доказів коінтеграції при використанні обсягу виробництва
як залежної змінної; навпаки, наявність коінтеграції при використанні рівня зайнятості як залежної
змінної. Такі показники монетарної політики як грошова маса, банківські депозити та відсоткова ставка
мають у довгостроковій перспективі значний статистичний та економічний зв’язок з рівнем зайнятості.
У короткостроковій перспективі значний статистичний та економічний зв’язок мають грошова маса та
відсоткова ставка. Результати дослідження свідчать про те, що уряд Нігерії може у довгостроковій
перспективі збільшити вплив каналів трансмісійного механізму монетарної політики на рівень
зайнятості. Таким чином, для директивних органів існує потреба у забезпеченні довгострокової
зайнятості за допомогою монетарної політики замість отримання короткострокової вигоди.
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Исследование влияния каналов трансмиссионного механизма монетарной политики
на объем производства и уровень занятости в Нигерии
Несмотря на очевидный факт роста наблюдается увеличение уровня безработицы. Монетарная
политика считается одним из путей улучшения данной ситуации. Также связь между монетарной
политикой и уровнем занятости вызвал противоречивые дебаты в литературе. Несмотря на широкое
исследование данной связи, влияние монетарной политики с точки зрения временных рамок на уровень
занятости не было детально описано в литературе. В статье представлены доказательства шоковых
эффектов, долгосрочного и краткосрочного влияния каналов трансмиссионного механизма
монетарной политики на объем производства и уровень занятости в Нигерии за период с 1981 по 2016
гг. при помощи структурной векторной авторегрессии и авторегрессионного распределенного лага.
Доказательства негативного влияния ошибок в прогнозировании свидетельствуют о большем влиянии
изменений в показателях монетарной политики на объем производства, чем на уровень занятости в
первые два периода; однако, в следующие периоды наблюдается большее влияние на уровень
занятости. Результаты использования авторегрессионного распределенного лага свидетельствуют об
отсутствии доказательств коинтеграции при использовании объема производства как зависимой
переменной; наоборот, наличие коинтеграции при использовании уровня занятости как зависимой
переменной. Такие показатели монетарной политики как денежная масса, банковские депозиты и
процентная ставка имеют в долгосрочной перспективе значительную статистическую и
экономическую связь с уровнем занятости. В краткосрочной перспективе значительную
статистическую и экономическую связь имеют денежная масса и процентная ставка. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что правительство Нигерии может в долгосрочной перспективе
увеличить влияние каналов трансмиссионного механизма монетарной политики на уровень занятости.
Таким образом, для директивных органов существует потребность в обеспечении долгосрочной
занятости при помощи монетарной политики вместо получения краткосрочной выгоды.
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