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В сучасній економічній науці не існує однозначної думки
відносно доцільності застосування тих чи інших режимів обмінних
курсів валют. Більше того на сьогоднішній день немає однозначної
думки і щодо самого поняття режиму обмінного курсу та методів його
ідентифікації. А серія економічних криз останнього десятиліття
посіяла суттєві протиріччя в погляд на ефективність застосування того
чи іншого режиму обмінних курсів.
Метою дослідження є аналіз сучасних концепцій режимів
обмінних курсів валют, методів їх ідентифікації та сфер застосування,
а також оцінка впливу режимів обмінного курсу на трансформації та
кризи в світової економіці.
Для цього автором розглядалися питання вибору режимів
обмінних курсів валют в сучасних умовах, аналізувалися найбільш
розповсюджені системи класифікації режимів обмінних курсів,
зроблена спроба оцінити масштаби та причини використання різних
валютних режимів в світі.
Аналіз підтверджує широко поширену думку, що країни,
досить часто відступають від їх офіційно заявленого МВФ режиму
обмінного курсу. На рисунку показано співвідношення між офіційно
заявленими режимами обмінних курсів та реальним станом речей.
Різниця між оголошеним режимом валютного курсу і
фактичним є настільки значною, що ставить під сумнів саму систему
класифікації МВФ. Тому для оцінки реального режиму обмінного
курсу необхідно застосовування де-факто системи класифікації. Не
дивлячись на значний прогрес, досягнутий в розробці таксономії
режимів обмінних курсів, на сьогоднішній день загальний консенсус в
цьому питанні не досягнутий.
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Відповідність номінальних режимів обмінних курсів реальним
режимам за даними 1977-1999 років
Аналіз тенденцій та масштабів використання різних режимів валютних
курсів дає досить неоднозначні результати. За офіційною системою
класифікації більшої популярності набирає режим вільного плавання, а
альтернативні системи класифікації підтверджують гіпотезу, що
країни, які розвивають ринкову економіку, все частіше
використовують регулювання обмінного курсу.
Досвід останніх десятиліть свідчить, що найбільш зручними режимами
обмінних курсів є режими, які надають політичній та монетарній владі
достатню свободу для маневру, щоб коректувати валютну політику у
відповідь на зміну показників стабільності і зростання економіки.
Тобто, "проміжні", відносно гнучкі режими обмінного курсу, є більш
доцільними за "полярні" режими, які не залишають механізмів для
впливу на економіку.

