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Порівняння впливу кредитних ставок і темпів інфляції на економічне зростання у Вʹєтнамі
та Китаї
Темпи інфляції та кредитні ставки – два важливі макроекономічні показники, які впливають на економічне
зростання. Проаналізовано взаємозв'язок між темпами інфляції та кредитними ставками у В'єтнамі та Китаї,
щоб визначити, чи впливає кредитна ставка на інфляцію. Для перевірки кореляції та коінтеграції, пов'язаних
із інфляцією та кредитними ставками, застосовано звичайну модель найменших квадратів та критерій
одиничних коренів, щоб уникнути помилкової регресії. Дані часових рядів досліджень зібрано за період з
1996 по 2017 рік. Кореляція змінних В'єтнаму та Китаю майже однакова – 56% і 55% відповідно. Результати
емпіричного коінтеграційного тесту для В’єтнаму та Китаю підходять для двох моделей дослідження.
Обидва показники впливають один на одного. У короткостроковій перспективі інфляція стимулює
економічне зростання через вільну монетарну політику кредитних ставок. Однак у довгостроковій
перспективі, якщо пропозиція грошей постійно зростатиме, інфляція сповільнить економічне зростання та
збільшить рівень проблемної заборгованості. Емпіричні результати полягають у точному прогнозуванні та
визначенні грошово-кредитної політики для мікроменеджерів, метою яких є стале економічне зростання і які
мають стратегію економічного розвитку на короткострокову та довгострокову перспективу.
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Сравнение влияния кредитных ставок и темпов инфляции на экономический рост во
Вьетнаме и Китае
Темпы инфляции и кредитные ставки – два важных макроэкономических показателя, влияющие на
экономический рост. Проанализирована взаимосвязь между темпами инфляции и кредитными ставками во
Вьетнаме и Китае с целью определить, влияет ли кредитная ставка на инфляцию Для проверки корреляции
и коинтеграции, связанных с инфляцией и кредитными ставками, применена обычная модель наименьших
квадратов и критерий единичных корней, чтобы избежать ошибочной регрессии. Данные временных рядов
исследований собраны за период с 1996 по 2017 год. Корреляция переменных Вьетнама и Китая почти
одинакова – 56% и 55% соответственно. Результаты эмпирического коинтеграционного теста для Вьетнама
и Китая подходят для двух моделей исследования. Оба показателя влияют друг на друга. В краткосрочной
перспективе инфляция стимулирует экономический рост посредством свободной монетарной политики
кредитных ставок. Однако в долгосрочной перспективе, если предложение денег будет постоянно расти,
инфляция замедлит экономический рост и увеличит уровень проблемной задолженности. Эмпирические
результаты состоят в точном прогнозировании и определении денежно-кредитной политики для
микроменеджеров, цель которых – устойчивое экономическое развитие и которые имеют стратегию
экономического роста на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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