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Інфляційні процеси в перехідній 
економіці України∗ 

Олена Білан та Борисс Сіліверстовс 

Резюме 

Цю роботу присвячено дослідженню інфляційних процесів в економіці 
України упродовж періоду відносної макроекономічної стабільності. 
Дослідження взаємозв�язків між інфляцією, зростанням пропозиції 
грошей, темпами зростання заробітної плати та очікуваннями щодо 
девальвації національної валюти ґрунтується на аналізі функцій 
імпульсного відгуку та декомпозиції дисперсій помилок прогнозу 
векторної авторегресійної моделі. Ми з�ясували, що зміна 
девальваційних очікувань є найбільш вагомим фактором впливу на 
зростання цін, тоді як вплив пропозиції грошей дуже незначний. Крім 
того, наші результати свідчать про високий ступінь інерції, властивої 
інфляційному процесу, що може бути віддзеркаленням особливостей 
інституціонального середовища української економіки. 

Ключові слова: перехідна економіка, інфляція  

Класифікація JEL: С32, Е31, Р22 

1 Вступ 

Як і багато інших перехідних економік Центральної та Східної Європи 
(ЦСЄ), Україна пройшла крізь роки економічного спаду, зростання 
безробіття та гіперінфляції, за якими настав період відносної 
макроекономічної стабільності. Тоді як висновки дослідників щодо 
причин високої інфляції на етапі глибокої економічної трансформації 
певною мірою збігаються (див., наприклад, Ghosh, 1997; Fischer et. al., 
1996), рушійні сили розвитку цінової ситуації під час макроекономічної 
стабілізації для різних країн є різними. Відомо, що в деяких випадках 
ціни на імпортну продукцію є єдиним фактором впливу на загальний 
рівень цін всередині країни, тоді як традиційний грошово-кредитний 
фактор має дуже незначний вплив (результат, отриманий Kutan та 
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Brada (1999) для Чеської Республіки, Угорщини та Польщі). В інших 
економіках зростання грошових агрегатів разом зі зміною обмінного 
курсу відіграють важливу роль у розвитку інфляційних процесів (див. 
результати, отримані Ross (2000) для економіки Словенії). Ці 
результати свідчать, що, залежно від інституціональних характеристик 
окремої економіки, різні економічні фактори можуть стати 
вирішальними для динаміки інфляції. 

Метою цього дослідження є визначення, які саме з можливих 
економічних факторів мають значний вплив на розвиток інфляції в 
Україні. Для цього ми вивчаємо динамічні взаємозв�язки між інфляцією 
та тими макроекономічними показниками, які можуть впливати на 
динаміку цін. Вибір можливих показників ґрунтується на аналізі 
макроекономічних зв�язків у країні. З аналізу випливає, що, крім 
загальновідомих чинників інфляції, таких як зростання пропозиції 
грошей та рівня заробітної плати, очікування населення щодо обмінного 
курсу можуть відчутно впливати на зростання цін в українській 
економіці. Вплив очікувань економічних агентів на інфляційні процеси 
повною мірою визнано в теоретичній літературі, однак спроби 
практичного вивчення цього впливу зазвичай утруднені через 
відсутність відповідних даних, що особливо актуально для економік 
перехідного періоду. В запропонованій роботі ми намагаємося вирішити 
цю проблему, використовуючи для апроксимації очікувань інформацію з 
ринку готівкової іноземної валюти. Таким чином, наскільки нам відомо, 
в цій роботі буде вперше зроблено спробу дослідити вплив очікувань на 
динаміку інфляції в перехідній економіці. Крім глибшого розуміння 
інфляційних процесів в економіці України, результати дослідження 
допоможуть з�ясувати роль монетарної політики в управлінні інфляцією 
і, відповідно, зробити деякі висновки щодо запровадження режиму 
таргетування інфляції в Україні. 

Структура роботи є такою. В наступному розділі ми коротко підсумуємо 
результати попередніх досліджень, які стосуються визначників інфляції 
в перехідних економіках. Розвиток економічної ситуації в Україні з 
деякими висновками щодо економетричного моделювання наведено в 
розділі 3. Дані описано в розділі 4. У розділі 5 ми надаємо пояснення 
щодо використаної методології та наводимо результати моделювання. 
Останній розділ містить висновки. 

2 Інфляція в перехідних економіках: 
емпіричні дослідження 

В міжнародній економічній літературі є низка робіт, які вивчають 
динаміку інфляції в перехідних економіках ЦСЄ. Серед них слід назвати 
дослідження Haderi et al. (1999) для Албанії, Kutan та Brada (1999) для 
Чеської Республіки, Угорщини та Польщі, Ross (2000) для Словенії, 
Payne (2002) для Хорватії тощо. Загальною рисою, що поєднує ці 
дослідження, є спроба визначити фактори впливу на інфляцію у 
відповідних країнах за допомогою аналізу функцій імпульсного відгуку 
та декомпозиції дисперсії помилки прогнозу.  



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 3

Але, незважаючи на схожість перехідного процесу в економіках, для 
яких проводились дослідження, а також на те, що в дослідженнях 
використано одну й ту ж методологію, їхні результати помітно різняться. 
Haderi et al. (1999) виявили, що грошові перекази албанців, які 
працюють за кордоном, мають значний вплив на динаміку обмінного 
курсу та інфляції в економіці Албанії, тоді як вплив пропозиції грошей 
на інфляцію є дуже незначним і швидко вщухає. Kutan та Brada (1999) 
спробували дослідити причини успішного зниження інфляції в 
перехідних економіках трьох держав: Чеської Республіки, Угорщини та 
Польщі. Основним результатом їхнього дослідження є те, що в усіх 
трьох випадках зменшення інфляції відбулось не завдяки успішному 
проведенню монетарної політики, спрямованої на уповільнення темпів 
зростання цін, а завдяки зменшенню цін на імпортовану продукцію. 
Згідно з результатом, отриманим Payne (2000), у Хорватії рушійною 
силою інфляційного процесу були зростання заробітної плати і 
девальвація національної валюти, а зростання пропозиції грошей знову 
виявилося маловагомим чинником. Крім того, інертність інфляції у 
Хорватії є не дуже відчутною, тоді як в інших країнах (за результатами 
інших авторів) вона є досить значною. На відміну від згаданих вище 
робіт, існують свідчення того, що зростання грошових агрегатів істотно 
впливає на інфляцію у Словенії (Ross, 2000). Ross (2000) знайшов 
стійкий зв�язок між зростанням �широких� грошей та інфляцією, а також 
між зміною обмінного курсу та інфляцією, тоді як реакція цін на 
збільшення заробітної плати виявилась незначною. 

Таке розмаїття емпіричних результатів для перехідних економік чітко 
вказує на те, що узагальнення висновків є некоректним. Замість цього 
необхідно ретельно вивчати динаміку інфляційних процесів у кожній 
окремій економіці. Серед дуже малої кількості англомовних досліджень, 
які вивчають інфляцію в Україні, функцію імпульсних відгуків та 
декомпозицію дисперсій було використано у роботі Piontkivsky et al. 
(2001), де векторну авторегресію застосовано для виявлення впливу 
дефіциту бюджету на зростання цін у 1995�2000 роках. Автори 
виявили, що бюджетний дефіцит (навіть при відсутності монетизації) 
має статистично значимий, хоча й кількісно невеликий, вплив на 
динаміку цін, тоді як реакція інфляції на зростання монетарної бази є 
найслабкішою. В іншій роботі Lissovolik (2003), автор тестує на 
українських даних дві теоретичні моделі інфляції: модель ринкової 
націнки та модель грошового ринку. Відповідно до його результатів, 
модель ринкової націнки, в якій зростання цін визначається 
коливаннями витрат виробництва (витрат на працю та сировину) та 
зміною ринкової націнки, краще підходить для економіки України, ніж 
модель грошового ринку, яка передбачає наявність тісного 
взаємозв�язку між грошима та інфляцією. В українській економічній 
літературі спроби дослідити інфляцію в тому чи іншому аспекті були 
частішими. Математичним моделюванням інфляції в рамках великої 
макроекономічної моделі займались Харазішвілі, Заріцький та Заводник 
(2003). Петрик та Половньов (2000) намагались побудувати 
економетричну модель для прогнозування інфляції. Серед 
економетричних досліджень слід також назвати роботи Скрипника та 
Варваренко (2000), Болгарина, Махадева та Штерна (2000), Шевчука 
(2001) та ін. Аналіз інфляційних процесів за допомогою функції 
імпульсного відгуку та декомпозиції дисперсій помилок прогнозу провів 
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Шевчук (2001). Використовуючи місячні дані за 1994-2000 роки, автор 
побудував векторну авторегресійну модель з коригуванням помилки, 
яка містить чотири змінні: індекс споживчих цін, індекс промислового 
виробництва, грошову масу та індекс реального ефективного обмінного 
курсу. Цікаво, що, за результатами моделювання, збільшення 
пропозиції грошей має суттєвий вплив на інфляцію в бік її збільшення, 
що дещо суперечить висновкам досліджень Piontkivsky et al. (2001) та 
Lissovolik (2003). Таке протиріччя можна пояснити тим, що впродовж 
більшої частини періоду, який використовував у  дослідженні Шевчук 
(2001), збільшення пропозиції грошей супроводжувалось та, що 
важливіше, було викликано зростанням дефіциту бюджету. Таким 
чином, вірогідно, що модель Шевчука (2001) продемонструвала 
наявність опосередкованого впливу дефіциту бюджету на інфляцію, 
безпосередній зв�язок між якими на майже аналогічній вибірці 
підтвердили Piontkivsky et al. (2001).  

У цій роботі ми також вивчаємо вплив різних факторів на динаміку 
інфляційних процесів, але наше дослідження багато у чому 
відрізняється від попередніх робіт. Ми не зосереджуємо увагу на 
вивченні впливу окремого макроекономічного показника на інфляцію 
(як Piontkivsky et al. (2001)) і не тестуємо прийнятність тієї чи іншої 
теоретичної моделі (як Lissovolik (2003)); замість цього ми 
використовуємо більш загальну методику, яка дозволяє виявити вплив 
різних факторів на цінову динаміку без накладання специфічних 
обмежень. Хоча такий самий підхід був застосований Шевчуком (2001), 
ми проводимо дослідження на вибірці даних з пізнішого періоду, який 
характеризується відносною стабільністю макроекономічного 
середовища, та використовуємо інші змінні, вибір яких обґрунтовано у 
наступному розділі.  

3 Деякі факти щодо розвитку інфляції та 
інших макроекономічних показників в 
Україні 

Аналогічно до інших пострадянських економік, перші роки незалежності 
України були відзначені різким спадом виробництва, що 
супроводжувався зубожінням населення та гіперінфляцією. У 1991-1995 
роках середньомісячне зростання цін становило 28%, а іноді ціни 
збільшувались втричі упродовж одного місяця.  

Відносної макроекономічної стабільності, включаючи зниження темпів 
інфляції, було досягнуто тільки у 1996 році � році впровадження нової 
національної грошової одиниці � гривні. Прив�язка гривні до долара 
США через механізм �валютного коридору� сприяла стабілізації 
очікувань населення щодо інфляції й таким чином допомогла 
українському уряду й надалі сповільнювати темпи зростання цін. Як 
наслідок, вже у 1996 році інфляція вщухла до помірного рівня, який до 
того вимірювали двозначною цифрою (у термінах рік до року), і 
продовжувала знижуватись і надалі. Спад виробництва також 
уповільнився завдяки поетапному впровадженню структурних реформ. 
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Попри ці досягнення, у 1996-1997 роках дефіцит державного бюджету 
становив близько 5% ВВП. Для того, щоб покрити нестачу бюджетних 
коштів, уряд вдався до запозичень на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, а також до монетизації дефіциту бюджету, що провокувало 
інфляцію на фоні стабільного обмінного курсу (див. Діаграму 1). 

Діаграма 1 
Динаміка офіційного валютного курсу та індексу споживчих цін в Україні у 
1996-2003 рр. 
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Ситуація стала небезпечною після Азійської кризи 1997 року, що 
негативно вплинула на ставлення іноземних інвесторів до країн, ринки 
яких розвиваються, та спровокувала швидкий відтік капіталу з багатьох 
цих країн, включаючи Україну. Попри зусилля органів, відповідальних 
за монетарну та фіскальну політику, стабілізувати ситуацію довіри до 
економічної політики держави відновити не вдалося. Постійний відтік 
капіталу, труднощі з обслуговуванням державного боргу, а також 
наслідки Російської кризи 1998 року призвели до фінансового краху в 
Україні. Гривня різко знецінилась, що стало причиною втрати довіри 
населення до національної валюти та розгортання процесу доларизації 
економіки. Зростання цін також значно прискорилось. 

Тільки у другій половині 2000 року вдалося стабілізувати ринок 
іноземної валюти. В той час Україна офіційно оголосила перехід від 
режиму керованого обмінного курсу до режиму вільного 
курсоутворення. Однак, на практиці Національний банк України (НБУ) 
підтримував майже незмінний курс гривні по відношенню до долара 
США. Таким чином, навіть після офіційної зміни режиму курсоутворення 
грошово-кредитна політика залишалась майже повністю 
підпорядкованою політиці обмінного курсу, а темпи зростання грошових 
агрегатів визначались балансом рахунку поточних операцій та рахунку 
операцій з капіталом. Відповідно, починаючи з 2000 року, велике 
позитивне сальдо балансу поточних операцій стало причиною значної 
грошової експансії. Незважаючи на темпи зростання пропозиції грошей 
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на 40-45% за рік, інфляція залишалась на досить помірному рівні, що 
не перевищував десяти відсотків. 

Крім опису макроекономічних тенденцій в економіці України, слід 
звернути увагу на адміністративне регулювання цін на споживчі товари 
та зарплати. Українська економіка характеризується високим ступенем 
державного втручання у процес формування цін, що в першу чергу 
стосується цін на споживчі товари і, в меншій мірі, заробітної плати. 
Контроль за цінами на споживчі товари набуває різної форми: від 
відкритого адміністративного встановлення цін та тарифів на окремі 
види товарів та послуг до непрямих заходів, таких як заборона 
експорту, обмеження торгової націнки тощо1. Що стосується механізму 
формування зарплати, то упродовж періоду дослідження  індексація 
зарплати по відношенню до рівня інфляції була практично відсутня2. 
Державне втручання в приватний сектор економіки відбувалось у 
вигляді адміністративного підвищення мінімальної зарплати, яка є 
досить обмежувальною, в той час як зарплата бюджетних працівників 
підпадає під більш жорстке регулювання, оскільки їх оклади 
встановлюються законодавчо.  

З огляду на описані вище факти, ми можемо зробити декілька 
висновків, важливих для подальшого економетричного моделювання. 
Вони стосуються впливу обмінного курсу та девальваційних очікувань 
на динаміку інфляції, взаємозв�язку між грошима і цінами та 
регулювання зарплати і цін.  

По-перше, як видно з Діаграми 1, між динамікою обмінного курсу та 
інфляцією наявний тісний зв�язок. Але, беручи до уваги той факт, що 
основну частину імпорту України становлять енергетичні матеріали, 
ціни на які встановлюють на основі різноманітних міждержавних 
домовленостей з країнами-постачальниками, а також, зважаючи на те, 
що імпортні товари становлять дуже малу частину продовольчого 
кошика (близько 10%)3, більш вірогідно, що вплив обмінного курсу на 
інфляцію відбувається не за рахунок імпортного складника, а через 
девальваційні очікування населення. В досить нечастій теоретичній 
літературі вплив девальваційних очікувань на ціни відбувається шляхом 
збільшення вимог підняти заробітну плату (Himarios, 1987). Однак, ми 
впевнені, що в український економіці працює інший зв�язок. Довгий час 
після розпаду Радянського Союзу інфляція та девальвація національної 
валюти відбувались паралельно, і обидві були спричинені 
неконтрольованою грошовою експансією. Оскільки рядових громадян 
передусім турбують коливання обмінного курсу та цін, стежити за 

                                          
1 В такому випадку показник базової інфляції, звичайно, краще підходив би 

для економетричного моделювання. Але такий показник не розраховують 
статистичні органи, а його оцінювання виходить за межі цієї роботи. 

2  Хоча механізм індексації був встановлений законодавчо, на практиці він не 
працював до прийняття нового законодавства на початку 2003 року. Але 
навіть у 2003 році індексація зарплат майже не проводилась, оскільки 
показник інфляції був нижчим за порогове значення, при якому необхідно 
було робити перерахунок. 

3 Відповідно до інформації представників Державного комітету статистики 
України, наданої під час круглого столу �Макроекономічні показники в 
Україні: Методологічні аспекти�, 8 грудня 2001 року, Київ, Україна 
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якими дуже просто, аніж динаміка грошово-кредитних показників, 
доступ до яких обмежений, дуже ймовірно, що населення почало 
сприймати інфляцію та девальвацію як нерозривні процеси, ігноруючи 
справжню причину їх виникнення. Таким чином, очікуючи, що 
національна валюта девальвує, економічні агенти одразу очікували 
зростання цін. 

По-друге, треба відмітити, що взаємозв�язок між грошима та інфляцією 
не був постійним. Хоча до 2000 року зростання грошових агрегатів і цін 
відбувалось паралельними темпами, той факт, що після 2000 року 
швидке зростання пропозиції грошей не викликало відповідного 
зростання цін, ставить під сумнів наявність традиційного зв�язку між 
грошима та інфляцією.  

По-третє, оскільки регулювання цін відрізнялось від регулювання 
зарплати, в короткотривалій перспективі зміни у зарплаті можуть мати 
автономний вплив на зростання цін. 

Ми скористаємось цими висновками при побудові економетричної 
моделі 

4 Дані та змінні 

В цій роботі використано місячні дані за період з січня 1996 року по 
листопад 2003 року (92 спостереження). Ми обрали 1996 рік за 
початковий через те, що саме цього року в Україні розпочалася 
відносна стабілізація макроекономічного середовища порівняно з 
попередніми роками різкого спаду виробництва та гіперінфляції. 
Ґрунтуючись на висновках, які ми зробили у попередньому розділі та на 
емпіричних дослідження для інших перехідних економік (Haderi et al., 
1999; Kutan та Brada, 1999; Payne, 2002; Ross, 2000), ми обрали для 
моделювання наступні змінні4:  

Індекс споживчих цін (логарифм):   LCPIt 

Середня зарплата на душу населення (логарифм): LAVWt 

Пропозиція грошей 

 грошовий агрегат М2 (логарифм):   LM2t 

Апроксимуюча змінна для девальваційних очікувань 

 спред готівкового та офіційного курсу гривні Spreadt 

Часові ряди представлені на Діаграмі 2. Ми не включаємо у модель 
бюджетний дефіцит, як це зроблено у роботі Piontkivsky et al. (2001), 
оскільки його вплив на інфляцію відбувається або через пропозицію 
грошей, або через очікування, а обидві ці змінні входять до нашої 
моделі. Важливим чинником інфляції може бути обмінний курс, але ми 

                                          
4 Дані щодо споживчих цін та середньої зарплати взяті з місячних експрес-

доповідей Державного комітету статистики України, а грошові агрегати та 
курси валют (офіційний та готівковий) � із публікацій Національного банку 
України.  
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не включаємо його у модель як ендогенну змінну з двох причин. По-
перше, упродовж періоду нашого дослідження обмінний курс гривні до 
долара США контролювався Нацбанком, і тому динаміка обмінного 
курсу ближча до детерміністичного процесу, ніж до стохастичного. По-
друге, як ми вже згадували вище, ймовірно, що зміни обмінного курсу 
трансформувались у зміни цін через механізм очікування економічних 
агентів. Тому змінна, що апроксимує очікування, в цьому випадку буде 
більш придатною.  

Діаграма 2 
Досліджувані змінні: LCPIt � індекс споживчих цін (логарифм), LM2t � грошовий 
агрегат М2 (логарифм), LAVWt � середня заробітна плата на душу населення 
(логарифм), Spreadt � �спред� готівкового валютного ринку 

Для апроксимації девальваційних очікувань населення у країнах, де 
форвардні ринки недостатньо розвинені, використовують різницю 
(�спред�) між офіційним обмінним курсом та курсом �чорного ринку�. 
Придатність цієї змінної підтверджується Pozo та Wheeler (1999), які 
виявили, що девальваційні очікування спричиняють коливання �спреда� 
в трьох із чотирьох досліджуваних країн (в Аргентині, Бразилії та 
Мексиці). Himarios (1987) використовує �спред� між офіційним курсом 
та курсом �чорного ринку� для дослідження впливу девальвації та 
девальваційних очікувань на інфляцію у різних країнах. Його результат 
підтверджує аргумент, що девальваційні очікування інтенсифікують 
інфляційні процеси. Наскільки нам відомо в Україні не існує достатньо 
тривалого часового ряду даних про обмінний курс на �чорному ринку�, 
тому ми використовуємо подібний показник � �спред� обмінного курс на 
готівковому ринку, розрахований як різниця між середнім курсом 
купівлі долара США на готівковому ринку та офіційним курсом. 
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Інтуїтивно, чим більший �спред�, тим сильніші очікування населення 
щодо девальвації гривні в найближчому майбутньому5. 

Особливу увагу необхідно приділити взаємозв�язку між зарплатою, 
споживчими цінами та пропозицією грошей. Оскільки зарплата власне є 
ціною на робочу силу, то вона має реагувати на зміну тих самих 
довготермінових факторів, які впливають на споживчі ціни, наприклад, 
пропозиції грошей. Але, як уже пояснено вище, через адміністративне 
втручання, механізм формування ціни за працю (зарплати) дещо 
відрізняється від механізму формування цін на товарному ринку. Через 
це, можливо, в такому короткотривалому періоді, як наш, динаміка 
зарплати впливатиме на динаміку цін. Тобто, зростання заробітної 
плати може впливати на рівень цін незалежно від динаміки пропозиції 
грошей, і тому зарплату можна включати у модель як окрему змінну. 
Також треба зазначити, що ми не схильні вважати зростання середньої 
зарплати суто витратним фактором впливу на ціни. Причиною цього є 
порівняно мала питома вага зарплати у виробничих витратах (близько 
18%), з одного боку, і досить велика її частка у доходах населення 
(близько 50%), з іншого. Через це при інтерпретації впливу зарплати 
на інфляцію досить важко відокремити ту частину впливу, яка діє через 
витрати, від частини, що діє через попит6. 

Питання втручання держави у механізм формування цін на товари 
також потребує окремої уваги. Наявність сильного адміністративного 
регулювання може створити проблеми при економетричному 
моделюванні, оскільки адміністративне втручання послаблює зв�язок 
між зростанням цін та динамікою інших макроекономічних змінних та 
вносить викривлення у економічні зв�язки, які досить важко вловити 
економетричною моделлю. Але виправданням може бути той факт, що 
адміністративно встановлені ціни також змінюються під впливом 
сильних шоків, хоча значно менше і з набагато довшою затримкою, ніж 
ринкові ціни. Пам�ятаючи про останній аргумент, ми перейдемо 
безпосередньо до оцінювання моделі. 

5 Методологія та емпіричні результати 

Процедура оцінки моделі складається з трьох кроків. На першому кроці 
ми тестуємо часові ряди на порядок інтеграції та вивчаємо 
коінтеграційні властивості даних. Після цього ми досліджуємо попарний 

                                          
5 Маємо визнати, що змінна �спред� готівкового курсу має декілька вад через 

обмеження на операції з готівковою іноземною валютою, яку час від часу 
вводив центральний банк. Крім того, цей часовий ряд має тенденцію до 
сезонних коливань, пов�язаних з періодом відпусток. Але ми схильні 
вважати, що ці сезонні коливання мало впливають на результати оцінки, 
оскільки їхній ефект нівелюється шляхом включення у модель допоміжних 
сезонних змінних (seasonal dummies).  

6 Альтернативним рішенням було б використати доходи населення, які з 
більшою ймовірністю впливають на інфляцію з боку попиту. Однак, через 
радикальні зміни у методології підрахунку доходів домогосподарств, 
неможливо отримати неперервний часовий ряд для всього періоду 
дослідження. 
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причинний зв�язок між змінними за допомогою тесту Гренджера. 
Ґрунтуючись на результатах цих попередніх тестів, ми формулюємо 
векторну авторегресійну (ВАР) модель, яку буде використано для 
оцінки напрямку та сили зв�язку між економічними змінними на основі 
ортогоналізованих функцій імпульсних відгуків (ФІВ) та декомпозицій 
дисперсій помилок прогнозу (ДДПП). 

Результати розширеного тесту Дікі-Фулера (ADF-тесту), наведені в 
Таблиці 1, свідчать, що всі змінні є інтегрованими процесами першого 
порядку, I(1)-процесами. Відповідно, необхідно перевірити наявність 
коінтеграційного зв�язку між змінними. Для цього ми використовуємо 
метод максимальної правдоподібності з повною інформацією (Full 
Information Maximum Likelihood) Йогансена (Johansen, 1995). 
Результати тесту7 свідчать, що гіпотеза про наявність довготривалого 
рівноважного зв�язку між змінними не підтверджується. Отже, в 
подальшому аналізі ми будемо розглядати змінні, трансформовані у 
перші різниці та позначені, відповідно, DLM2t, DLCPIt, DLAVWt та 
DSpreadt. Крім того, до моделі включено детерміністичні сезонні 
допоміжні змінні (seasonal dummy variables) для того, щоб врахувати 
сезонні коливання в даних, та імпульсну допоміжну змінну (impulse 
dummy) для врахування ефекту наслідків фінансової кризи у вересні 
1998 року.  

Таблиця 1 
Результати розширеного тесту Дікі-Фулера 

 Статистика 
тесту 

Лаги Детерміністичні змінні LM(1-12) 

LCPIt  -0.497 1 перетин, тренд, сезонні 
змінні 

[0.665] 

LM2t -0.631 12 перетин, тренд, сезонні 
змінні 

[0.601] 

LAVWt  -2.97 1,6,9 перетин, тренд, сезонні 
змінні 

[0.096] 

Spreadt  -2.14 5,11,12 перетин, сезонні змінні [0.342] 

Примітка: Значення у стовпчику під заголовком LM(1-12) � р-значення тесту на 
відсутність автокореляції від першого до дванадцятого порядку. 

Наступним кроком, який допоможе встановити напрямок та силу зв�язку 
між змінними, є тестування причинності за методологію Гренджера. 
Результати тесту для різних лагів (від одного до дванадцяти) наведено 
у Таблиці 2. Як видно з першого рядка кожної секції таблиці, всі 
використані змінні, а саме: зростання грошових агрегатів, зростання 
зарплати та зміна девальваційних очікувань спричиняють підвищення 
цін. Цей результат свідчить про те, що потенційно всі три змінні можуть 
опинитися важливими чинниками інфляції. В той же час, зворотного 
причинового зв�язку від інфляції до зростання пропозиції грошей і до 
збільшення зарплати не виявлено, хоча девальваційні очікування 
виявились спричиненими інфляцією у значенні Гренджера. 

                                          
7 Не наведені заради стислості тексту. 
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Таблиця 2 
F-статистика тесту Гренджера 

 Кількість лагів 

 1 2 3 4 5 6 

Зростання пропозиції грошей  

DLM2t ≠> DLCPIt 3.36** 6.08*** 4.62*** 4.28*** 3.65*** 3.13*** 

DLM2t ≠> DLAVWt  0.91 0.78 0.40 0.31 0.50 0.88 

DLM2t ≠> DSpreadt  18.20*** 11.42*** 8.62*** 6.46*** 6.60*** 5.75*** 

Зростання зарплати 

DLAVWt ≠> DLCPIt 3.65** 3.49** 1.04 0.45 0.93 4.64*** 

DLAVWt ≠> DLM2t 0.89 2.81** 18.39*** 17.02*** 3.41*** 2.89** 

DLAVWt ≠>DSpreadt  0.91 0.86 0.70 0.55 1.05 1.74 

Інфляція 

DLCPIt ≠> DLM2t 2.47* 1.65 1.67 1.31 1.34 1.43 

DLCPIt ≠> DLAVWt 0.42 1.08 0.65 0.54 1.05 1.17 

DLCPIt ≠> DSpreadt 9.69*** 9.14*** 6.65*** 5.48*** 4.03*** 3.28*** 

Девальваційні очікування 

DSpreadt  ≠> DLCPIt 2.79* 4.06*** 3.66*** 3.07*** 2.47** 2.07* 

DSpreadt ≠> DLM2t 8.18*** 6.21*** 6.11*** 4.74*** 3.98*** 3.43*** 

DSpreadt ≠>DLAVWt 0.36 0.25 0.17 0.40 0.95 1.74 

 

 Кількість лагів 

 7 8 9 10 11 12 

Зростання пропозиції грошей 

DLM2t ≠> DLCPIt 2.69** 2.04** 1.66 1.41 1.89* 1.79* 

DLM2t ≠> DLAVWt  0.83 1.05 1.18 1.38 1.38 1.36 

DLM2t ≠> DSpreadt  4.42*** 3.51*** 3.29*** 3.16*** 2.90*** 3.01*** 

Зростання зарплати 

DLAVWt ≠> DLCPIt 3.84*** 3.87*** 4.05*** 3.62*** 2.77*** 2.56*** 

DLAVWt ≠> DLM2t 13.03*** 3.80*** 3.75*** 10.94*** 3.53*** 5.69*** 

DLAVWt ≠>DSpreadt  1.47 1.88* 1.42 1.43 1.67* 1.88* 

Інфляція 

DLCPIt ≠> DLM2t 1.43 1.57 0.83 1.61 0.57 1.00 

DLCPIt ≠> DLAVWt 1.06 0.99 1.52 1.20 0.91 1.02 

DLCPIt ≠> DSpreadt 2.49** 1.94* 1.49 1.48 1.52 1.73* 

Девальваційні очікування 

DSpreadt  ≠> DLCPIt 1.89* 1.55 1.36 1.36 1.16 0.97 

DSpreadt ≠> DLM2t 2.63** 2.57** 2.04** 2.26** 2.87*** 1.38 

DSpreadt ≠>DLAVWt 1.89 2.12* 1.66 2.17** 1.41 1.26 

Примітка: Позначка Х≠> Y означає, що тестується нульова гіпотеза про те, що 
змінна Х не спричиняє змінну Y у сенсі Гренджера. Верхні індекси *, ** та *** 
означають відхилення нульової гіпотези про відсутність причинового зв�язку 
Гренджера при рівнях значимості 10%, 5%, and 1% відповідно. Всі регресії 
містять сезонні змінні, які виявились статистично значимими при 5% рівні 
значимості.  
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На останньому кроці ми формулюємо ВАР модель і використовуємо її 
для побудови функцій імпульсних відгуків та декомпозицій дисперсій 
помилок прогнозу. Підхід, який ми обрали для моделювання, є схожим з 
підходом, використаним у роботі Ross (2000), у тому сенсі, що ми 
використовуємо ортогоналізовані функції імпульсних відгуків та 
декомпозиції дисперсій помилок прогнозу. Ми також упорядкували 
змінні аналогічним чином: DLM2t--DLCPIt--DLAVWt--DSpreadt. Однак, як 
добре відомо, функції імпульсних відгуків та декомпозиції дисперсій 
помилок прогнозу дуже сильно залежать від упорядкування змінних у 
ВАР моделі, крім випадку, коли оцінена коваріаційна матриця залишків 
є діагональною. Як показано нижче, за результатами нашої оцінки, 
коваріаційна матриця залишків не містить великих елементів поза 
діагоналлю. Отже, наші результати для зазначеного порядку змінних 
мають бути досить стійкими щодо альтернативних варіантів 
упорядкування. 

Процедура оцінки ВАР-моделі розпочинається з визначення порядку 
моделі, тобто кількості лагів. Цікаво, що різні інформаційні критерії 
свідчать про різну оптимальну кількість лагів. Наприклад, за 
інформаційним критерієм Акайке (Akaike) оптимальним є включення 12 
лагів, за критерієм останньої помилки прогнозу (Final Prediction Error) та 
критерієм Ханнан-Куїнна (Hannan-Quinn) � одного лага, а за 
Байєсівським критерієм (Bayesian) � жодного. Результати вибору 
оптимальної кількості лагів кожним окремим критерієм відповідають 
розміру штрафу, який цей критерій накладає на включення додаткових 
лагових змінних у регресію. Скажімо, за критерієм Акайке, в якому 
розмір штрафу є найменшим, оптимальним є найбільший порядок 
моделі, в той час як за Байєсівським критерієм, який призначає 
найсуворіший штраф, � найменший.  

Такі результати ставлять перед нами дилему. З одного боку, оцінюючи 
ВАР-модель нульового порядку, ВАР(0), ми припускаємо, що всі наші 
змінні є випадковими процесами (зі зміщенням), і що взаємозв�язок між 
самими змінними, а також між їхніми поточними та попередніми 
значеннями відсутній, що суперечить результатам тесту на одиничний 
корінь та тесту Гренджера. А обравши модель ВАР(1), ми ризикуємо не 
врахувати динаміку вищого порядку, наявність якої показали 
результати тих самих тестів. З іншого боку, обравши модель ВАР(12), як 
визначено за критерієм Акайке, ми стикаємося з проблемою, що 
отримала назву �проблема розмірності�. Вона полягає у тому, що при 
невеликій розмірності нашої вибірки кількість параметрів, які мають 
бути оцінені, є занадто великою.  

Отже, між двома крайніми випадками ми знайшли компромісне рішення, 
яке полягає у тому, що ми формулюємо скорочену ВАР-модель, 
використовуючи спеціальну методику зменшення кількості параметрів 
(для прикладу див. Bruggermann and Lutkepohl, 2001). Ми послідовно 
позбавляємось тих складових регресійних рівнянь, які мають найменше 
абсолютне значення t-статистики, доти, доки всі коефіцієнти, що 
залишились, не будуть статистично значимі при рівні значимості 1%8. 
Таким чином, ми не обмежуємо динаміку взаємозв�язків у моделі, 

                                          
8 Оцінку моделі виконано у статистичному пакеті Jmulti, який можна 

отримати в Інтернеті за адресою www.jmulti.de. 
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розглядаючи тільки лагові змінні першого порядку і водночас уникаємо 
�проблеми розмірності� шляхом видалення статистично незначимих 
коефіцієнтів. Статистичні властивості оціненої таким чином ВАР-моделі 
були перевірені за допомогою стандартного набору діагностичних 
тестів, представлених у Таблиці 3. Як видно з Таблиці, тести не виявили 
ознак неправильної специфікації моделі. У Таблиці 4 ми навели 
коефіцієнти кореляції залишків моделі. Бачимо, що жоден з 
кореляційних коефіцієнтів не перевищує 0.3 в абсолютному значенні. 
Це свідчить про те, що ортогоналізовані ФІВ та ДДПП є досить 
незалежними від альтернативних варіантів упорядкування змінних 
моделі. Отже, ми можемо використовувати цю скорочену модель для 
подальшого аналізу.  

Таблиця 3 
Скорочена модель ВАР(12): результати діагностичних тестів залишків 
моделі 

 LM(1) LM(1-4) LM(1-12) ARCH(1-4) Doornik-
Hansen 

DLM2t  [0.772] [0.878] [0.904] [0.701] [0.701] 

DLCPIt  [0.967] [0.988] [0.903] [0.127] [0.116] 

DLAVWt  [0.562] [0.426] [0.680] [0.831] [0.674] 

DSpreadt  [0.225] [0.684] [0.524] [0.121] [0.174] 

Система [0.696] [0.649] [0.427] -- [0.371] 

Примітка: В таблиці наведені p-значення наступних діагностичних тестів: LM � 
F-тест на автокореляцію залишків, ARCH � F-тест на авторегресійну умовну 
гетероскедастичність залишків, Doornik-Hansen � Хі-квадрат-тест на 
нормальний розподіл залишків. 

Таблиця 4 
Скорочена модель ВАР(12): кореляційна матриця залишків 

 DLM2t  DLCPIt  DLAVWt  DSpreadt 

DLM2t  1.392  0.108  0.256  -0.212 
DLCPIt  0.108  0.919  0.277  0.242 
DLAVWt  0.256  0.277  1.639  0.284 
Dspreadt -0.212  0.242  0.284  0.776 

Примітка: По діагоналі наведено стандартні відхилення залишків відповідного 
рівняння. 

Функції імпульсних відгуків разом із 95% довірчим інтервалом, які було 
отримано методом бутстрепінгу (bootstrapping), представлені на 
Діаграмі 3. В кожному окремому рядку показано відгук однієї змінної на 
шок розміром з одне стандартне відхилення в усіх інших змінних 
моделі. Згасаючі функції відгуків, представлені в секції (а) Діаграми, 
свідчать про стабільність моделі. Як бачимо із другого рядка обох 
секцій, реакція інфляції на шок в інших змінних є позитивною, як ми й 
очікували. Тоді як шок пропозиції грошей генерує дуже невеликий за 
розміром, швидко згасаючий і статистично незначимий відгук інфляції, 
шок зростання заробітної плати та шок девальваційних очікувань має 
триваліший, статистично значимий вплив на динаміку інфляції. 
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Одночасно, декомпозиції дисперсій помилки прогнозу, показані в 
Таблиці 5, демонструють, що більшу частину варіації помилки прогнозу 
інфляції можна пояснити власною інновацією, що свідчить про 
відсутність тісного зв�язку між інфляцією та іншими економічними 
показниками. Попри це, цікаво відмітити, що серед усіх змінних шок 
девальваційних очікувань має найбільшу частку в ДДПП інфляції, тоді 
як частка шоку пропозиції грошей близька до нуля.  

Діаграма 3 
Ортогоналізовані функції імпульсних відгуків разом із 95% 
інтервалом достовірності, отриманим за допомогою бутстрепінгу 

 
а) Звичайні ФІВ 

 
б) Кумулятивні ФІВ 
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Таблиця 5 
Скорочена модель ВАР(12): Ортогоналізована декомпозиція 
дисперсій помилок прогнозу 

Частка дисперсії помилки прогнозу в  DLM2t, яка викликана 
шоком у: 

Періоди 
випередження 

DLM2t DLCPIt DLAVWt DSpreadt 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 
12 0.72 0.08 0.20 0.00 
24 0.69 0.08 0.22 0.01 

Частка дисперсії помилки прогнозу в  DLCPIt, яка викликана 
шоком у: 

Періоди 
випередження 

DLM2t DLCPIt DLAVWt DSpreadt 

1 0.01 0.99 0.00 0.00 
12 0.01 0.91 0.02 0.06 
24 0.01 0.90 0.03 0.06 

Частка дисперсії помилки прогнозу в  DLAVWt, яка викликана 
шоком у: 

Періоди 
випередження 

DLM2t DLCPIt DLAVWt DSpreadt 

1 0.07 0.06 0.87 0.00 
12 0.10 0.07 0.81 0.03 
24 0.10 0.07 0.79 0.04 

Частка дисперсії помилки прогнозу в  DSpreadt, яка 
викликана шоком у: 

Періоди 
випередження 

DLM2t DLCPIt DLAVWt DSpreadt 

1 0.04 0.07 0.09 0.80 
12 0.08 0.22 0.07 0.63 
24 0.08 0.23 0.09 0.60 

Відсутність тісного взаємозв�язку між інфляцією та іншими змінними 
може вказувати на високий ступінь інертності інфляційних процесів в 
економіці, що частково можна пояснити значним адміністративним 
втручанням у процес ціноутворення. Той факт, що зростання пропозиції 
грошей виявилося неістотним фактором впливу на динаміку інфляції, як 
про це свідчать статистично незначима функція імпульсного відгуку та 
дуже маленька частка шоку пропозиції грошей у ДДПП інфляції, 
узгоджується як з нашими висновками, наведеними у розділі 3, так і з 
результатами попередніх досліджень (Piontkivsky et al., 2001; Lissovolik, 
2003) та демонструє, що динаміка цін є малочутливою до дій 
центрального банку. Цікавим є результат, що девальваційні очікування 
відіграють важливу роль у формуванні динаміки зростання цін. Він 
вказує на те, що інфляційний процес може чутливо реагувати на зміни 
в очікуваннях населення щодо майбутньої девальвації національної 
валюти. 
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6 Заключні зауваження 

У цій роботі досліджено взаємозв�язок між інфляцією та трьома 
макроекономічними показниками: зростанням грошової маси, 
зростанням заробітної плати та зміною девальваційних очікувань у 
перехідній економіці України. На підставі аналізу функцій імпульсного 
відгуку та декомпозиції дисперсій помилки прогнозу можна зробити 
декілька висновків. По-перше, наші результати свідчать про значну 
інертність інфляційного процесу, яку частково можна пояснити досить 
суворим контролем над цінами в економіці. По-друге, серед 
досліджуваних змінних зростання пропозиції грошей має найменший 
вплив на динаміку інфляції. Такий результат відповідає результатам, 
отриманим попередніми дослідниками, і свідчить про низьку здатність 
контролювати інфляцію заходами грошово-кредитної політики. Це, в 
свою чергу, вказує на те, що введення в Україні режиму таргетування 
інфляції � альтернатива, яку Національний банк України розглядає як 
цілком здійсненну в середньотривалій перспективі � є досить 
сумнівним, принаймні доки центральний банк не зможе достатньо 
ефективно керувати інфляцією. І нарешті, серед усіх досліджуваних 
макроекономічних показників зміни девальваційних очікувань 
населення мають найсильніший вплив на зростання цін. Хоча останній 
результат необхідно сприймати з застереженнями через недосконалість 
будь-якої процедури апроксимації очікувань, він дає підстави 
стверджувати, що очікування населення є важливим чинником інфляції 
у перехідній економіці � факт, який безперечно має бути врахований 
при формулюванні економічної політики. 
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