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Дослідження зв’язку між економічним зростанням і безробіттям в країні, що розвивається з
точки зору гендерної та вікової класифікації
У статті розглядається зв’язок між зростанням і безробіттям з точки зору гендерної класифікації з
використанням економічних умов Нігерії. В якості методів оцінки були використані авторегресійна модель з
розподіленим лагом в базовій формі, метод граничних значень і метод виправлення помилок. Річні тимчасові
ряди з 1981 до 2017 рр. були використані для шуканих змінних. В цілому було встановлено, що безробіття
серед жінок має значний позитивний вплив на темпи зростання ВВП в Нігерії, в той час як безробіття серед
молоді має значний негативний вплив на ВВП. Було також встановлено, що безробіття серед чоловіків не має
істотного впливу на темпи зростання ВВП в Нігерії. У довгостроковій перспективі основні змінні, що
впливають на темпи зростання ВВП в контексті цього дослідження, включають рівень безробіття,
співвідношення чисельності робочої сили до національного населення, рівень безробіття серед жінок і рівень
безробіття серед молоді. Метод виправлення помилок і метод граничних значень підтверджують, що
зростання коригується відповідно до динаміки досліджуваних змінних безробіття. Автори дослідження
виступають за збільшення державних капітальних витрат, так як це має теоретичне і практичне значення для
створення нових робочих місць. Зазначені витрати мають спрямовуватися в реальний і основний виробничі
сектори, що створить можливості для створення робочих місць в верхній і нижній ланках.
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Исследование связи между экономическим ростом и безработицей в развивающейся стране с
точки зрения гендерной и возрастной классификации
В статье рассматривается связь между ростом и безработицей с точки зрения гендерной классификации с
использованием экономических условий Нигерии. В качестве методов оценки были использованы
авторегрессионная модель с распределенным лагом в базовой форме, метод граничных значений и метод
исправления ошибок. Годовые временные ряды с 1981 до 2017 гг. были использованы для искомых
переменных. В целом было установлено, что безработица среди женщин оказывает значительное
положительное влияние на темпы роста ВВП в Нигерии, в то время как безработица среди молодежи
оказывает значительное негативное влияние на ВВП. Было также установлено, что безработица среди мужчин
не оказывает существенного влияния на темпы роста ВВП в Нигерии. В долгосрочной перспективе основные
переменные, влияющие на темпы роста ВВП в контексте данного исследования, включают уровень
безработицы, соотношение численности рабочей силы к национальному населению, уровень безработицы
среди женщин и уровень безработицы среди молодежи. Метод исправления ошибок и метод граничных
значений подтверждают, что рост корректируется в соответствии с динамикой изучаемых переменных
безработицы. Авторы исследования выступают за увеличение государственных капитальных расходов, так
как это имеет теоретическое и практическое значение для создания новых рабочих мест. Данные расходы
должны направляться в реальный и основной производственные секторы, что создаст возможности для
создания рабочих мест в верхнем и нижнем звеньях.
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