Шахріяр Мухтаров, Серхат Юксел, Елвсевар Ібадов, Хамід Хамідов
Емпіричний аналіз ефективності каналу валютного курсу в Азербайджані
Основною метою цього дослідження є аналіз ефективності каналу валютного курсу в Азербайджані. В
рамках дослідження було проаналізовано квартальні дані за період з січня 2001 року по лютий 2017
року. Більше того, в процесі аналізу використовується метод векторної авторегресії. Результати
дослідження свідчать про надзвичайну важливість каналу валютного курсу для економіки
Азербайджану. Іншими словами, канал валютного курсу працює на валову продукцію та вісь ціни.
Таким чином, у статті надано рекомендації для центрального банку щодо необхідних заходів для
ефективного використання каналу валютного курсу для підвищення рівня промислового виробництва
та зайнятості.
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Класифікація JEL: E40, E50, E52, E58
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Эмпирический анализ эффективности канала валютного курса в Азербайджане
Основной целью данного исследования является анализ эффективности канала валютного курса в
Азербайджане. В рамках исследования были проанализированы квартальные данные за период с
января 2001 года по февраль 2017 года. Более того, в процессе анализа используется метод векторной
авторегрессии. Результаты исследования свидетельствуют о чрезвычайной важности канала валютного
курса для экономики Азербайджана. Другими словами, канал валютного курса работает на валовую
продукцию и ось цены. Таким образом, в статье представлены рекомендации для центрального банка
касательно необходимых мер для эффективного использования канала валютного курса для
повышения уровня промышленного производства и занятости.
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