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Аналіз впливу зовнішніх факторів на стабільність валютного курсу в Йорданії за період
з 1990 по 2015 рр.
Метою дослідження є аналіз впливу зовнішніх факторів (зовнішніх грантів та допомоги, зовнішнього державного
боргу, грошових переказів від громадян Йорданії, що працюють за кордоном та зовнішніх шоків) на ефективність
валютної політики, метою якої є досягнення стабільності валютного курсу шляхом впливу на рівень інфляції у
Йорданії за період з 1990 по 2015 рр., за допомогою стандартного рівняння регресії, оціненої на основі звичайного
методу найменших квадратів. Результати дослідження свідчать про статистично значущий вплив на рівні 1%
кожного з зовнішніх грантів та допомоги, а також грошових переказів від громадян Йорданії, що працюють за
кордоном, на ефективність валютної політики шляхом таргетування рівня інфляції у Йорданії. Що стосується таких
факторів як зовнішній державний борг та зовнішні шоки, результати дослідження свідчать про слабкий,
статистично незначущий вплив в розумних межах на ефективність валютної політики. У статті представлено
рекомендації для директивних органів щодо приділення більшої уваги важливій ролі грошових переказів від
громадян Йорданії, що працюють за кордоном, які є основою економіки Йорданії, завдяки їх значному впливу на
економіку Йорданії.
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Абдул Нафеа Аль‐Зарари, Атиф Исса Батарсех
Анализ влияния внешних факторов на стабильность валютного курса в Иордании за
период с 1991 по 2015 гг.
Целью исследования является анализ влияния внешних факторов (внешних грантов и помощи, внешнего
государственного долга, денежных переводов от граждан Иордании, работающих за рубежом и внешних шоков)
на эффективность валютной политики, целью которой является достижение стабильности валютного курса путем
влияния на уровень инфляции в Иордании за период с 199 по 2015 гг., при помощи стандартного уравнения
регрессии, оцененной на основе обычного метода наименьших квадратов. Результаты исследования
свидетельствуют о статистически значимом влиянии на уровне 1% каждого из внешних грантов и помощи, а
также денежных переводов от граждан Иордании, работающих за рубежом, на эффективность валютной
политики путем таргетирования уровня инфляции в Иордании. Что касается таких факторов как внешний
государственный долг и внешние шоки, результаты исследования свидетельствуют о слабом, статистически
незначительном влиянии в разумных пределах на эффективность валютной политики. В статье представлены
рекомендации для директивных органов касательно уделения большего внимания важной роли денежных
переводов от граждан Иордании, работающих за рубежом, являющихся основой экономики Иордании, благодаря
их значительному влиянию на экономику Иордании.
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