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В наш час світова економіка обмежена рамками взаємозалежного глобального економічного простору. З точки
зору стабільності, країни світу є взаємозалежними в плані імпорту, експорту, фінансової та грошово-кредитної
політики. Це може стати великою проблемою та можливістю для країн з перехідною економікою. У цих країнах
спостерігається більша прозорість міжнародної торгівлі та більший вплив інфляції. Країни BRICS включають в
себе біля 40 відсотків населення світу; охоплюють біля 25 відсотків території світу та мають значні природні
ресурси. В порівнянні з часткою країн BRICS у світовому ВВП у розмірі біля 10 відсотків та менше ніж 4 відсотків
у світовій торгівлі у 1990 році (з нещодавнім включенням Південної Африки), наразі вона складає біля 25 відсотків
у світовому ВВП в плані їх паритету купівельної спроможності і 15 відсотків у світовій торгівлі. Зростання ВВП
передбачає збільшення масштабів економіки країн BRICS в плані їх частки у світовому ВВП на 150 відсотків за
минулі два десятиліття, а також було підраховано, що ВВП цих країн може перевищити 47 відсотків світового
ВВП, вони отримають більш значні економічні можливості у світі, а також зроблять внесок у розмірі однієї п’ятої
від глобального об’єму виробництва. Країни BRICS керуються різноманітним методами грошово-кредитної
політики. Бразилія та Південна Африка мають режим інфляційного таргетування, в той час як інші країни
керуються системою різноманітних показників. Існує безліч інших показників, наприклад приток та відтік прямих
іноземних інвестицій, прозорість торгівлі, поточний баланс бюджету, золотовалютні резерви та економічно
активна робоча сила, що можуть зробити країни BRICS впливовими в майбутньому. У статті розглянуто вплив
обмінного курсу, золотовалютних резервів та прозорості торгівлі на світову економіку в країнах BRICS.
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Анализ влияния валютной интервенции и прозрачности торговли на мировую экономику в
странах BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка)

В наше время мировая экономика ограничена рамками взаимозависимого глобального экономического
пространства. С точки зрения стабильности, страны мира являются взаимозависимыми в плане импорта, экспорта,
финансовой и денежно-кредитной политики. Это может стать большой проблемой и возможностью для стран с
переходной экономикой. В этих странах наблюдается большая прозрачность международной торговли и большее
влияние инфляции. Страны BRICS включают в себя около 40 процентов населения мира; охватывают около 25
процентов территории мира и имеют значительные природные ресурсы. По сравнению с долей стран BRICS в
мировом ВВП в размере около 10 процентов и менее чем 4 процентов в мировой торговле в 1990 году (с недавним
включением Южной Африки), на данный момент она составляет около 25 процентов в мировом ВВП в плане их
паритета покупательной способности и 15 процентов в мировой торговле. Рост ВВП предусматривает увеличение
масштабов экономики стран BRICS в плане их доли в мировом ВВП на 150 процентов за прошлые два
десятилетия, а также было подсчитано, что ВВП этих стран может превысить 47 процентов мирового ВВП, они
получат более значительные экономические возможности в мире, а также сделают вклад в размере одной пятой от
глобального объема производства. Страны BRICS руководствуются разнообразными методами денежно-кредитной
политики. Бразилия и Южная Африка имеют режим инфляционного таргетирования, в то время как другие страны
руководствуются системой разнообразных показателей. Существует множество других показателей, например
приток и отток прямых иностранных инвестиций, прозрачность торговли, текущий баланс бюджета,
золотовалютные резервы и экономически активная рабочая сила, которые могут сделать страны BRICS
влиятельными в будущем. В статье рассмотрено влияние обменного курса, золотовалютных резервов и
прозрачности торговли на мировую экономику в странах BRICS.
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