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Аналіз факторів поведінки фіскальної політики у Нігерії
У статті проаналізовано фактори поведінки фіскальної політики у Нігерії. Актуальність цього досліджена
зумовлена вразливістю структури фіскальної політики у Нігерії до різних шоків та супутніми ефектами на
поведінку фіскальної політики. Використано річні дані за період з 1980 по 2015 рр. про такі основні фіскальні
показники як державні доходи, державні витрати, бюджетний баланс, державний борг, а також інші показники,
такі як ціна на нафту, валютний курс, рівень інфляції та ціна на товар. Для аналізу короткострокового та
довгострокового впливу вищезгаданих показників на поведінку фіскальної політики у Нігерії використано такий
метод оцінки як авторегресійний розподілений лаг. Результати дослідження свідчать про високу вразливість
фіскальної політики у Нігерії до шоків, спричинених вищезгаданими показниками, здебільшого у
короткостроковій перспективі. Незважаючи на це, такі показники як державні доходи, державні витрати, режим
управління, волатильність ціни на нафту та ціни на товар мають стійкий вплив у довгостроковій перспективі.
Виявлено, що волатильність ціни на нафту є не лише зовнішнім фактором, який має виражений вплив на поведінку
фіскальної політики, а і волатильність ціни на товар загалом є важливим фактором впливу у визначенні поведінки
фіскальної політики у Нігерії.
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Анализ факторов поведения фискальной политики в Нигерии
В статье проанализированы факторы поведения фискальной политики в Нигерии. Актуальность данного
исследования обусловлена уязвимостью структуры фискальной политики в Нигерии к различным шокам и
сопутствующими эффектами на поведение фискальной политики. Использованы годовые данные за период с 1980
по 2015 гг. о таких основных фискальных показателях как государственные доходы, государственные расходы,
бюджетный баланс, государственный долг, а также другие показатели, такие как цена на нефть, валютный курс,
уровень инфляции и цена на товар. Для анализа краткосрочного и долгосрочного влияния вышеупомянутых
показателей на поведение фискальной политики в Нигерии использован такой метод оценки как
авторегрессионный распределенный лаг. Результаты исследования свидетельствуют о высокой уязвимости
фискальной политики в Нигерии к шокам, вызванным вышеупомянутыми показателями, в основном в
краткосрочной перспективе. Несмотря на это, такие показатели как государственные доходы, государственные
расходы, режим управления, волатильность цены на нефть и цены на товар имеют устойчивое влияние в
долгосрочной перспективе. Выявлено, что волатильность цены на нефть является не только внешним фактором,
имеющим выраженное влияние на поведение фискальной политики, но и волатильность цены на товар в общем
является важным фактором влияния в определении поведения фискальной политики в Нигерии.
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