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Аналіз зв’язку між прямими іноземними інвестиціями та рівнем зайнятості в Нігерії
З настанням глобалізації збільшився обсяг прямих іноземних інвестицій, завдяки чому підвищився рівень
зайнятості та рівень економічного розвитку країн по всьому світу. Цей сценарій було описано у сучасній
літературі. Метою статті є аналіз зв’язку між прямими іноземними інвестиціями та рівнем зайнятості у Нігерії.
Під час дослідження на основі теорії поглинальної здатності було використано повністю модифікований метод
найменших квадратів і тест Йохансена на коінтеграцію для аналізу даних, узятих зі статистичного бюлетеня
Світового банку і Центрального банку Нігерії про показники світового розвитку. Дослідження проводилося
протягом 32 років (1985-2017). Результати дослідження свідчать про статистично значущий позитивний зв’язок
між прямими іноземними інвестиціями та рівнем зайнятості у Нігерії, а також про те, що збільшення обсягу
прямих іноземних інвестицій на 1 одиницю може підвищити рівень зайнятості на приблизно 0,97 одиниць. Таким
чином, у статті надано рекомендації щодо необхідності забезпечення конкурентоспроможності економіки Нігерії
завдяки ефективній торговій політиці та програмам для залучення прямих іноземних інвестицій у економіку
Нігерії для створення нових робочих місць.
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Анализ связи между прямыми иностранными инвестициями и уровнем занятости в
Нигерии
С наступлением глобализации увеличился объем прямых иностранных инвестиций, благодаря чему повысился
уровень занятости и уровень экономического развития стран по всему миру. Данный сценарий был описан в
современной литературе. Целью статьи является анализ связи между прямыми иностранными инвестициями и
уровнем занятости в Нигерии. Во время исследования на основе теории поглощающей способности были
использованы полностью модифицированный метод наименьших квадратов и тест Йохансена на коинтеграцию
для анализа данных, взятых из статистического бюллетеня Всемирного банка и Центрального банка Нигерии о
показателях мирового развития. Исследование проводилось в течение 32 лет (1985-2017). Результаты
исследования свидетельствуют о статистически значимой позитивной связи между прямыми иностранными
инвестициями и уровнем занятости в Нигерии, а также о том, что увеличение объема прямых иностранных
инвестиций на 1 единицу может повысить уровень занятости на приблизительно 0,97 единиц. Таким образом, в
статье представлены рекомендации касательно необходимости обеспечения конкурентоспособности экономики
Нигерии благодаря эффективной торговой политике и программам для привлечения прямых иностранных
инвестиций в экономику Нигерии для создания новых рабочих мест.
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