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Дослідження проблем збереження дефіциту бюджету у Нігерії
Через значний брак фінансування у багатьох країнах, що розвиваються, уряди використовують дефіцит бюджету
для сприяння розвитку і зростанню. Однак, недостатнє фінансування посилює економічні труднощі цих країн,
залишаючи їх у замкненому колі дефіциту. Наприклад, у Нігерії дефіцит бюджету призводить до поганих
показників діяльності країни та слабкої позиції у рейтингу показників глобального розвитку і зростання. Таким
чином, використання дефіциту бюджету для покращення показників економічної діяльності виявилося марним та
призвело до поганих наслідків для економіки. На основі економетричної авторегресійної моделі з розподіленими
лагами у статті проаналізовано вплив окремих макроекономічних показників на дефіцит бюджету у фінансовій
політиці Нігерії. Для дослідження було використано історичні дані з 1981 до 2017 рр. Показано значний
позитивний вплив інфляції, доходу від нафти, а також валютного курсу з лагом на дефіцит бюджету. Також
доведено, що зовнішній борг та поточний валютний курс знижують рівень дефіциту бюджету. Однак, немає
переконливих доказів збереження дефіциту бюджету. Державна політика має бути спрямована на низький рівень
інфляції та підвищення валютного курсу, а також продуктивне інвестування доходів від нафти та диверсифікацію
економіки як панацею для постійного використання дефіциту бюджету.
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Исследование проблем сохранения дефицита бюджета в Нигерии
Из-за значительной нехватки финансирования во многих развивающихся странах, правительства используют
дефицит бюджета для содействия развитию и росту. Однако, недостаточное финансирование усиливает
экономические трудности данных стран, оставляя их в замкнутом кругу дефицита. Например, в Нигерии дефицит
бюджета приводит к плохим показателям деятельности страны и слабой позиции в рейтинге показателей
глобального развития и роста. Таким образом, использование дефицита бюджета для улучшения показателей
экономической деятельности оказалось бесполезным и привело к плохим последствиям для экономики. На основе
эконометрической авторегрессионной модели с распределенными лагами в статье проанализировано влияние
отдельных макроэкономических показателей на дефицит бюджета в финансовой политике Нигерии. Для
исследования были использованы исторические данные с 1981 до 2017 гг. Показано значительное позитивное
влияние инфляции, дохода от нефти, а также валютного курса с лагом на дефицит бюджета. Также доказано, что
внешний долг и текущий валютный курс снижают уровень дефицита бюджета. Однако, нет убедительных
доказательств сохранения дефицита бюджета. Государственная политика должна быть направлена на низкий
уровень инфляции и повышение валютного курса, а также продуктивное инвестирование доходов от нефти и
диверсификацию экономики как панацею для постоянного использования дефицита бюджета.
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