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Емпіричний аналіз взаємозв’язку між реальним ефективним обмінним курсом і
прямими іноземними інвестиціями у В’єтнамі
За останні роки притік прямих іноземних інвестицій до В’єтнаму значно зріс. Теоретично приплив
капіталу призведе до завищення місцевих валют у країнах, незважаючи на різні механізми валютного
курсу. Отже, проблема, з якою стикається уряд В'єтнаму, – це необхідність вивчення взаємозв'язку між
обмінним курсом та ПІІ з метою розробки ефективної політики. За допомогою моделі VAR (векторна
авторегресія), базованої на квартальних даних про частотність у статті досліджено взаємозв'язок між
обмінним курсом та ПІІ у В'єтнамі упродовж 2005–2019 рр. Новими пунктами дослідження є:
використання реального ефективного обмінного курсу в'єтнамської валюти зі 143 основними
торговими партнерами В'єтнаму та додавання двох контрольних змінних до моделі VAR для вивчення
взаємозв'язку між обмінним курсом та ПІІ у В'єтнамі, тобто проведення тематичного дослідження для
країн, що розвиваються. Результати показують, що, по-перше, існує позитивний причинно-наслідковий
зв’язок між ПІІ та реальним ефективним обмінним курсом у В’єтнамі. По-друге, відкритість торгівлі
позитивно впливає на ПІІ та реальний ефективний валютний курс у країні. По-третє, економічне
зростання впливає на реальний ефективний валютний курс, однак не виявлено статистично значущого
впливу на ПІІ. Отримані дані можуть стати в пригоді творцям економічної політики у плануванні та
прийнятті рішень, а також у підтримці подальших досліджень
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Трем Тхи Суан Хуонг, Май-Лин Тхи Нгуен, Нгуен Тхи Ким Лиен
Эмпирический анализ взаимосвязи между реальным эффективным обменным курсом
и прямыми иностранными инвестициями во Вьетнаме
В последние годы приток прямых иностранных инвестиций во Вьетнам существенно вырос.
Теоретически приток капитала приведет к завышению курса местных валют в странах, несмотря на
разные механизмы валютного курса. Итак, проблема, с которой сталкивается правительство Вьетнама,
– это необходимость изучения взаимосвязи между обменным курсом и ПИИ с целью разработки
эффективной политики. С помощью модели VAR (векторная авторегрессия), базированной на
квартальных данных о частности в статье исследована взаимосвязь между обменным курсом и ПИИ во
Вьетнаме на протяжении 2005–2019 гг. Новые пункты исследования: использование реального
эффективного обменного курса вьетнамской валюты со 143 основными торговыми партнерами
Вьетнама и добавление двух контрольных переменных в модель VAR для изучения взаимосвязи между
обменным курсом и ПИИ во Вьетнаме, то есть проведение тематического исследования для
развивающихся стран. Результаты показывают, что, во-первых, существует положительная причинноследственная связь между ПИИ и реальным эффективным обменным курсом во Вьетнаме. Во-вторых,
открытость торговли положительно влияет на ПИИ и реальный эффективный валютный курс в стране.
В-третьих, экономический рост влияет на реальный эффективный валютный курс, однако не
обнаружено статистически значимого влияния на ПИИ. Полученные данные могут пригодиться
творцам экономической политики в планировании и принятии решений, а также в поддержке
дальнейших исследований.
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