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Економічний аналіз фінансів для зростання та ліквідних зобов’язань у Нігерії
Ліквідні зобов’язання необхідні для розвитку ключових галузей, які дають поштовх розвитку
економіки Нігерії завдяки забезпеченню доступності кредитів для інвестування. Однак існують
протиріччя щодо ефективності фінансів для зростання у стимулюванні виконання ліквідних
зобов’язань у Нігерії. У статті проаналізовано зв’язок між фінансами для зростання та ліквідними
зобов’язаннями у Нігерії на прикладі реального сектору. Під час дослідження було використано
вторинні дані з річних звітів Центрального банку Нігерії (1980-2018). Зроблено висновок про те, що
валові внутрішні заощадження значно стимулюють виконання ліквідних зобов’язань у
довгостроковій перспективі в порівнянні з іншими показниками фінансів для зростання, які
включають в себе розвиток фондового ринку та приток грошових переказів. У статті надано
рекомендації щодо використання валових внутрішніх заощаджень, серед усіх інших показників, як
інструменту для стимулювання виконання ліквідних зобов’язань та ефективного впливу на ліквідні
зобов’язання у економіці Нігерії. Зроблено висновок про те, що треба звернути увагу на політику
розвитку, яка сприятиме збільшенню валових внутрішніх заощаджень усіх стейкхолдерів.
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Экономический анализ финансов для роста и ликвидных обязательств в Нигерии
Ликвидные обязательства необходимы для развития ключевых отраслей, которые дают толчок
развитию экономики Нигерии благодаря обеспечению доступности кредитов для инвестирования.
Однако существуют противоречия относительно эффективности финансов для роста в
стимулировании выполнения ликвидных обязательств в Нигерии. В статье проанализирована связь
между финансами для роста и ликвидными обязательствами в Нигерии на примере реального
сектора. В ходе исследования были использованы вторичные данные из годовых отчетов
Центрального банка Нигерии (1980-2018). Сделан вывод о том, что валовые внутренние сбережения
значительно стимулируют выполнение ликвидных обязательств в долгосрочной перспективе по
сравнению с другими показателями финансов для роста, которые включают в себя развитие
фондового рынка и приток денежных переводов. В статье даны рекомендации по использованию
валовых внутренних сбережений, среди всех других показателей, как инструмента для
стимулирования выполнения ликвидных обязательств и эффективного воздействия на ликвидные
обязательства в экономике Нигерии. Сделан вывод о том, что надо обратить внимание на политику
развития, которая будет способствовать увеличению валовых внутренних сбережений всех
стейкхолдеров.
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