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Внутрішні та зовнішні рушії інфляції в Нігерії
Дана стаття доповнює дослідження з інфляційної динаміки; проаналізовано, чи викликають внутрішні та
зовнішні фактори інфляційний риск на ринку Нігерії. Шляхом використання щорічних даних щодо часового
ряду за період 1981–2017 рр. та застосування аналізу коінтеграції Йогансена, векторної моделі корекції
похибки та функції реакції на імпульс виявлено переконливі докази того, що зовнішні фактори обумовлююсь
інфляційний тиск у Нігерії. Результати показують, що зовнішні фактори – обмінний курс, імпортована
інфляція та відкритість – безпосередньо та позитивно впливають на інфляцію. Це відбувається тому, що
зміна відсотка цих змінних призводить до зростання інфляції в середньому на 0,49%, 0,47% та 4,28%
відповідно, за інших однакових умов. Внутрішні рушії – державні видатки, чистий експорт продовольства та
ставка відсотка за кредитами – зменшують інфляцію в середньому на 0,48%, 1,70% та 0,02% відповідно, за
інших рівних умов. Знайдено доказ наявності коінтеграції, що вказує на те, що 57,48% короткострокових
похибок будуть виправлені в довгостроковій перспективі; імпортована інфляція сприяє близько 33%
відхилення у перші п’ять періодів і становить сукупне середнє відхилення понад 100%. В статті обговорено
наслідки впливу вказаних факторів для політики.
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Внутренние и внешние двигатели инфляции в Нигерии
Данная статья дополняет работы по исследованию инфляционной динамики; проанализировано, вызывают
ли внутренние и внешние факторы инфляционный риск на рынке Нигерии. Путем использования ежегодных
данных относительно временного ряда за период 1981–2017 гг. и применения анализа коинтеграции
Йохансена, векторной модели коррекции ошибки и функции реакции на импульс обнаружены убедительные
доказательства того, что внешние факторы обусловливают инфляционное давление в Нигерии. Результаты
показывают, что внешние факторы – обменный курс, импортируемая инфляция и открытость –
непосредственно и положительно влияют на инфляцию. Это происходит потому, что изменение процента
этих переменных ведет к росту инфляции в среднем на 0,49%, 0,47% и 4,28% соответственно, при прочих
равных условиях. Внутренние двигатели – государственные издержки, чистый экспорт продовольствия и
ставка процента по кредитам – снижают инфляцию в среднем на 0,48%, 1,70% и 0,02% соответственно, при
прочих равных условиях. Обнаружено доказательство наличия коинтеграции, что указывает на то, что
57,48% краткосрочных ошибок будут исправлены в долгосрочной перспективе; импортируемая инфляция
способствует около 33% отклонений в первые пять периодов и составляет совокупное среднее отклонение
свыше 100%. В статье обсуждаются последствия влияния указанных факторов для политики.
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