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Взаємозв'язок інфляції та процентних ставок у Свазіленді
Стабільність економіки у всьому світі багато в чому залежить від інфляції та відсоткових ставок. Протягом останніх двох
десятиліть економіка Свазіленду пережила зростаючу інфляцію та процентні ставки, через неможливість абсолютної монархії
керувати економікою. Зокрема, протягом періоду 2010-2014 роки було найбільше постраждалих через збільшення рівня бідності.
Тому метою дослідження було оцінити взаємозв’язок між інфляцією та процентними ставками в контексті Свазіленду з метою
побудови фіскальної та монетарної політики, здатної стимулювати ефективну економіку. У дослідженні використано
підтверджувальний та кількісний підхід, проведений на основе вторинних даних протягом періоду. Опис даних здійснений на
основі квартальних даних протягом 2010‒2014 років, що містять інформацію про показники відсоткової ставки, валового
внутрішнього продукту та інфляції на основі даних Центрального банку Свазіленду, Національної бібліотеки та Відділу
статистики Свазіленду. Для аналізу даних був використаний описовий підхід, за допомогою застосування програми Microsoft
Excel. Результати дослідження показали, що між процентними ставками та інфляцією спостерігається пряма залежність.
Рекомендації щодо подальших досліджень полягають в тому, що для Свазіленду можна розробити відповідну фіскальну та
монетарну політику щодо контролю існуючих економічних викликів, незважаючи на своєрідний соціально-політичний характер,
де абсолютна монархія здійснює виконавчу владу та несе відповідальність.
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Взаимосвязь инфляции и процентных ставок в Свазиленде
Стабильность экономики во всем мире во многом зависит от инфляции и процентных ставок. В течение последних двух
десятилетий экономика Свазиленда пережила растущую инфляцию и процентные ставки, из-за невозможности абсолютной
монархии управлять экономикой. В частности, в течение периода 2010–2014 годов было всего наибольше пострадавших из-за
увеличения уровня бедности. Поэтому целью исследования было оценить взаимосвязь между инфляцией и процентными ставками
в контексте Свазиленда с целью построения фискальной и монетарной политики, способной стимулировать эффективную
экономику. В исследовании использованы подтверждающий и количественный подход, проведен на основе вторичных данных в
течение периода. Описание данных осуществлено на основе квартальных данных за 2010‒2014 гг., содержащие информацию о
показателях процентной ставки, валового внутреннего продукта и инфляции на основе данных Центрального банка Свазиленда,
Национальной библиотеки и Отдела статистики Свазиленда. Для анализа данных был использован описательный подход, с
помощью применения программы Microsoft Excel. Результаты исследования показали, что между процентными ставками и
инфляцией наблюдается прямая зависимость. Рекомендации относительно дальнейших исследований заключаются в том, что для
Свазиленда можно разработать соответствующую фискальную и монетарную политику по контролю существующих
экономических вызовов, несмотря на своеобразный социально-политический характер, где абсолютная монархия осуществляет
исполнительную власть и несет ответственность.
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