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Оподаткування, валютний курс та прямі іноземні інвестиції у Нігерії
У статті проаналізовано фактори впливу на прямі іноземні інвестиції у Нігерії. Метою статті є
визначення ролі оподаткування (корпоративного податку) для прямих іноземних інвестицій у
Нігерії. Для дослідження було використано річні дані часових рядів, отримані зі статистичного
бюлетеня Центрального банку Нігерії та Конференції ООН з торгівлі та розвитку за 31-річний
період (1985-2015). Проаналізовані показники включають в себе прямі іноземні інвестиції,
корпоративний податок, валютний курс, рівень інфляції, реальний валовий внутрішній продукт,
які було проаналізовано з використанням методу звичайних найменших квадратів, тесту
Йохансена на коінтеграцію та тесту одиничного кореня. Результати дослідження свідчать про
негативний зв’зок між корпоративним податком та прямими іноземними інвестиціями, а також
про значний вплив корпоративного податку на прямі іноземні інвестиції та довгостроковий зв’зок
між цими двома показниками.
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Налогообложение, валютный курс и прямые иностранные инвестиции в Нигерии
В статье проанализированы факторы влияния на прямые иностранные инвестиции в Нигерии.
Целью статьи является определение роли налогообложения (корпоративного налога) для прямых
иностранных инвестиций в Нигерии.Для исследования были использованы годовыеданные
временных рядов, полученные со статистического бюллетеня Центрального банка Нигерии и
Конференции ООН по торговле и развитию за 31-летний период (1985-2015).Проанализированные
показатели включают в себя прямые иностранные инвестиции, корпоративный налог, валютный
курс, уровень инфляции, реальный валовый внутренний продукт, которые были
проанализированы с использованием метода обычных наименьших квадратов, теста Йохансена на
коинтеграцию и теста единичного корня. Результаты исследования свидетельствуют о негативной
связи между корпоративным налогом и прямыми иностранными инвестициями, а также о
значительном влиянии корпоративного налога на прямые иностранные инвестиции и
долгосрочную связь между данными двумя показателями.
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уровень инфляции, реальный валовый внутренний продукт
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