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Пропозиція грошей. Ендогенна чи екзогенна змінна? Дослідження на основі Іраку
Питання про те, грошова пропозиція є залежною або незалежною змінною залишається дискусійним, особливо в зв’язку з
постійним розвитком та запровадженням інновацій в установах, інструментів та фінансових, грошових, банківських
деривативів.
Взагалі, варто сказати, що існує дві точки зору з цього питання. Згідно першої точки зору, пропозиція грошей розглядається
як екзогенна, оскільки грошово-кредитний орган може здійснювати її контроль та моніторинг. З іншої точки зору ‒ грошова
пропозиція являє собою ендогенну змінну, оскільки Федеральний банк не має можливості впливати на неї, особливо коли
змінюється номінальний або грошовий дохід, що відображається на значенні грошового мультиплікатора та відповідно на
грошовій пропозиції, а також коли грошово-кредитний орган не може обмежувати грошову експансію в результаті дії різних
факторів, пов’язаних із структурою економіки чи з іншими неекономічними чинниками.
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Предложение денег. Эндогенная или экзогенная переменная? Исследование на основе Ирака
Вопрос о том, денежное предложение является зависимой или независимой переменной остается дискуссионным, особенно в
связи с постоянным развитием и внедрением инноваций в учреждениях, инструментов и финансовых, денежных, банковских
деривативов.
Вообще, стоит сказать, что существует две точки зрения по этому вопросу. Согласно первой точке зрения, предложение
денег рассматривается как экзогенная переменная, поскольку денежно-кредитной орган может осуществлять ее контроль и
мониторинг. С другой стороны – денежное предложение представляет собой эндогенную переменную, поскольку
Федеральный банк не имеет возможности влиять на нее, особенно когда меняется номинальный или денежный доход, что
отражается на значении денежного мультипликатора и соответственно на денежном предложении, а также когда денежнокредитный орган не может ограничивать денежную экспансию в результате действия различных факторов, связанных со
структурой экономики или с другими неэкономическими факторами.
Ключевые слова: посткейнсианская экономика, эндогенные деньги, политика умиротворения, монетарная политика
структуралистов в Ираке.
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