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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ВІД ПОСЛІДОВНОСТІ РІШЕНЬ
Ідея щодо часової несумісності політики центрального банку, висунута Нобелівськими
лауреатами 2004 р. Кидландом и Прескоттом, поширюється на прийняття рішень приватним
сектором і Міністерством фінансів. Показано, що результуючі інфляція, зайнятість, держбюджетний дефіцит залежать від послідовності рішень.
Встановивши у 1993 p., що передував дру
гим президентським виборам, світовий рекорд
з гіперінфляції (4730 %) [1; 2], Україна встано
вила у 2004 p., коли розпочалися четверті пре
зидентські вибори, інший світовий рекорд збільшила обсяг витрат на пенсійне забезпечення
від 9 % до 16 % ВВП протягом 4 місяців. За ці
роки в Україні було встановлено ще кілька сум
них рекордів - десятирічку спаду (офіційного)
ВВП та 10-відсоткове зменшення населення дер
жави протягом десятиріччя без війни.
Мета цієї праці - спробувати своєчасно відпо
вісти на українську бюджетну проблему, що ви
никає у 2005 р. внаслідок зазначеного рекорду
2004 р. Такою відповіддю на проблему стагфля
ції, спричинену стрибком світової ціни на нафту
в 1973 р. та призупиненням зростання продук
тивності, стала праця [3], яка переглянула до
мінуючу в той час кейнсіанську теорію. У свою
чергу, теорія Кейнса була відповіддю на проблему
Великої депресії, супроводжуваної дефляцією,
спадом зайнятості та використання капіталу [4].
Протягом зазначеної десятирічки спаду Україна
втратила більший відсоток свого ВВП, ніж будьяка держава під час Великої депресії.
Автори згаданої праці [3] - норвежець Фіни
Кидланд (Університет Карнегі Меллон (Піттсбург); Університет Каліфорнії (Санта-Барбара);
Норвезька школа економіки та ділової адмініст
рації (Берген); Відділення Федеральної Резерв
ної Системи (ФРС) у Далласі) та американець
Едвард Прескотт (Державний університет Арізони (Темпе); Відділення ФРС у Міннеаполісі)
були удостоєні премії 2004 р. Банку Швеції з еко
номічних наук пам'яті Альфреда Нобеля за фун
даментальний внесок у дві тісно пов'язані галузі
макроекономіки. Перша стосується проекту
вання макроекономічної політики: лауреати роз
крили внутрішні недосконалості, а саме - питання
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вірогідності (credibility) здатності уряду здійсню
вати бажану економічну політику. Друга галузь
розглядає флуктуації ділового циклу: лауреати
показали, як мінливості технологічного розвит
ку (саме вони є головним джерелом довгостро
кового економічного зростання) можуть спричи
нювати короткострокові флуктуації [5].
Рецепти Кейнса свого часу виявилися досить
корисними для України [6; 7]. Вивчимо можливу
користь рецептів Кидланда і Прескотта для роз
в'язання бюджетної проблеми України. Наведемо
два приклади.
1. Нехай соціально оптимальний результат
передбачає не мати зведених будинків на конк
ретній заливній луці, однак, враховуючи те, що
вони є, потрібно вжити певних небезкоштовних
заходів із контролю повені. Якби урядова полі
тика не передбачала будувати дамби та вали для
захисту від повені і це було усім відомо, то раціо
нальні особи не жили б на заливних луках, навіть
якщо там зведено будинки. Проте раціональні
особи знають, що коли вони та інші зводять там
будинки, то уряд вживатиме необхідних заходів
щодо контролю повені. Як наслідок, за відсут
ності закону, який забороняє зведення будинків
на заливній рівнині, там будуються будинки,
а численна інженерна служба будує дамби та вали.
2. Іншим прикладом є патентна політика. Як
що виділено ресурси на винахідницьку діяль
ність, наслідком якої є новий продукт чи процес,
то ефективною політикою є не допускати патент
ний захист. Тут дехто серйозно вважав би прий
нятним таке рішення теорії оптимального керу
вання. Однак питання могло б бути поставлене
в термінах оптимального життя патенту [8], що
бере до уваги як стимул для винахідницької
діяльності, забезпечуваний патентним захистом,
так і втрату споживчого надлишку, яка стається,
коли хтось отримує монопольні ренти. Іншими
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Gorbachuk
THE ECONOMIC OUTCOME DEPENDENCE
ON DECISION SEQUENCE

The idea, suggested by 2004 Nobel laureates Kydland and Prescott about time inconsistency of central
bank policy, is extended to decision making by private sector and Ministry of Finance. It is shown that
resulting inflation, employment, budget deficit depend on decision sequence.

