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Вплив непрямих інструментів грошово‐кредитної політики на ціни та об’єми виробництва на
прикладі Іорданії (1993‐2013)
Метою цього дослідження є визначення основних інструментів грошово-кредитної політики, потім, оцінка їх
впливу на рівень цін та об’ємів виробництва. Для оцінки цільових моделей з використанням двокрокової
регресії було застосовано часові ряди даних за період з 1993 до 2013 рр. По-перше, автори дослідження
виміряли вплив непрямих інструментів грошово-кредитної політики на грошову масу, по-друге, визначили
вплив грошової маси на рівень цін та об’ємів виробництва.
Результати дослідження показують, що операції на відкритому ринку Центрального Банку Іорданії
здійснюються шляхом видачі депозитного сертифікату, особливо на початку 1993 року, угоди про викуп цінних
паперів ефективно впливають на грошові маси у Іорданії. На жаль, ця політика не здатна контролювати
реальний чи номінальний рівень об’ємів виробництва, навіть якщо має вплив на рівень цін.
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Влияние косвенных инструментов денежно‐кредитной политики на цены и объемы
производства на примере Иордании (1993‐2013)
Целью данного исследования является определение основных инструментов денежно-кредитной политики, а
также оценка их влияния на уровень и объемы производства. Для оценки целевых моделей с использованием
двухшаговой регрессии были применены временные ряды данных за период с 1993 по 2013. Во-первых, авторы
исследования измерили влияние косвенных инструментов денежно-кредитной политики на денежную массу,
во-вторых, определили влияние денежной массы на уровень цен и объемов производства.
Результаты исследования показывают, что операции на открытом рынке Центрального Банка Иордании
осуществляются путем выдачи депозитного сертификата, особенно в начале 1993 года, когда соглашения о
выкупе ценных бумаг эффективно влияют на денежные массы в Иордании. К сожалению, эта политика не
способна контролировать реальный или номинальный уровень объемов производства, даже если влияет на
уровень цен.
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покрытия, ставка дисконтирования, цена и объем производства.
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воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия
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