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Дослідження впливу інфляції на економічне зростання на прикладі Нігерії
Метою статті є дослідження впливу інфляції на перспективи зростання економіки Нігерії за допомогою
авторегресійного розподіленого лагу за такими показниками як реальний валовий внутрішній продукт (ВВП),
рівень інфляції, відсоткова ставка, валютний курс, рівень відкритості економіки, грошова маса та державні
споживчі витрати з 1980 до 2018 рр. Результати дослідження свідчать про значний негативний вплив інфляції та
реального валютного курсу та значний позитивний вплив відсоткової ставки та грошової маси. Інші показники у
моделі не впливають на зростання економіки Нігерії. Причинно-наслідковий зв’язок показує однонаправлені
зв’язки між відсотковою ставкою, валютним курсом, державними споживчими витратами та валовим внутрішнім
продуктом. Однак, інфляція та рівень відкритості економіки не мають причинно-наслідкового зв’язку з валовим
внутрішнім продуктом. У статті надано рекомендації щодо необхідності більш прагматичних дій з боку органів
грошово-кредитного регулювання для активного таргетування інфляції для запобігання негативному впливу
шляхом забезпечення допустимої ставки, яка стимулюватиме зростання економіки Нігерії.
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Исследование влияния инфляции на экономический рост на примере Нигерии
Целью статьи является исследование влияния инфляции на перспективы роста экономики Нигерии при помощи
авторегрессионного распределенного лага по таким показателям как реальный валовый внутренний продукт
(ВВП), уровень инфляции, процентная ставка, валютный курс, уровень открытости экономики, денежная масса и
государственные потребительские расходы с 1980 до 2018 гг. Результаты исследования свидетельствуют о
значительном негативном влиянии инфляции и реального валютного курса и значительном позитивном влиянии
процентной ставки и денежной массы. Другие показатели в модели не влияют на рост экономики Нигерии.
Причинно-следственная связь показывает однонаправленные связи между процентной ставкой, валютным
курсом, государственными потребительскими расходами и валовым внутренним продуктом. Однако, инфляция и
уровень открытости экономики не имеют причинно-следственной связи с валовым внутренним продуктом. В
статье представлены рекомендации касательно необходимости более прагматичных действий со стороны органов
денежно-кредитного регулирования для активного таргетирования инфляции для предотвращения негативного
влияния путем обеспечения допустимой ставки, которая будет стимулировать рост экономики Нигерии.
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