Лоуренс Ученна Окоє, Феліція О. Олокойо, Фелікс Н. Езеї, Джонсон І. Око, Грейс О. Євбуомван
Детермінанти поведінки темпів інфляції в Нігерії
Питання інфляції надзвичайно важливе з макроекономічної точки зору, і впродовж тривалого періоду воно є
ключовою темою для обговорення на основних економічних форумах. Уряди країн усього світу стурбовані
тенденцією інфляції до зростання та її масштабним впливом на економічні показники. Однією з цікавих ознак
інфляції є те, що вона є як причиною, так і наслідком певних політичних дій уряду. Проведено кілька досліджень
стосовно впливу інфляції на економічну діяльність у розвинених країнах і тих, що розвиваються, однак робіт, у
яких би аналізувались її причини, особливо в країнах, що розвиваються, недостатньо. Метою даної статті є
виявлення основних факторів, які викликають інфляцію в Нігерії. На основі методу оцінки авторегресійного
розподіленого лагу емпірично підтверджено значний вплив зовнішньої заборгованості, валютного курсу, дефіциту
бюджету, грошової маси та економічного зростання на інфляцію. Попередній період або відставання інфляції
розглянуто як суттєві детермінанти поточних показників інфляції. Однак у дослідженні немає жодних доказів
значного довгострокового впливу процентної ставки на темпи інфляції в Нігерії. Автори рекомендують проведення
економічних реформ, спрямованих на притік іноземної валюти завдяки збільшенню обсягів експортної торгівлі та
зміщенню парадигми від фінансового планування дефіциту. Існує також потреба в інфраструктурних та
інституційних реформах для усунення або, принаймні, мінімізації впливу структурної нерівності на ціни на
експортні товари.
Ключові слова: темпи інфляції, купівельна спроможність, економічні показники, макроекономічне явище,
економічна продуктивність.
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Детерминанты поведения темпов инфляции в Нигерии
Вопрос инфляции чрезвычайно важен с макроэкономической точки зрения, и на протяжении длительного периода
– это ключевая тема для обсуждения на основных экономических форумах. Правительства стран всего мира
обеспокоены тенденцией инфляции к росту и ее масштабным влиянием на экономические показатели. Одна их
интересных особенностей инфляции – то, что она является как причиной, так и следствием определенных действий
правительства. Проведено несколько исследований относительно влияния инфляции на экономическую
деятельность в развитых и развивающихся странах, однако работ, в которых бы анализировались ее причины,
особенно в развивающихся странах, недостаточно. Цель данной статьи – обнаружить основные факторы,
вызывающие инфляцию в Нигерии. На основании метода оценки авторегрессионного распределенного лага
эмпирически подтверждено существенное влияние внешней задолженности, валютного курса, бюджетного
дефицита, денежной массы и экономического роста на инфляцию. Предыдущий период или отставание инфляции
рассматриваются как важные детерминанты ее текущих показателей. Однако в исследовании нет никаких
доказательств существенного долгосрочного влияния процентной ставки на темпы инфляции в Нигерии. Авторы
рекомендуют проведение экономических реформ, направленных на приток иностранной валюты благодаря
увеличению объемов экспортной торговли и смещению парадигмы от финансового планирования дефицита. Есть
также потребность в инфраструктурных и институционных реформах для устранения или, по крайней мере,
минимизации влияния структурного неравенства на цены экспортных товаров.
Ключевые слова: темпы инфляции, покупательская способность, экономические показатели, макроэкономическое
явление, экономическая продуктивность.
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