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ВСТУП
У сучасній економічній науці чимало вчених пого�

джується з тим, що різноманіття технологічних шоків,

шоків попиту та монетарних і фіскальних шоків (шоки еко�

номічної політики) різною мірою відповідальні за

більшість бізнес�циклів.

Вже протягом тривалого періоду економісти підкрес�

люють важливість, на перший погляд, менш загальноп�

рийнятих факторів циклічних коливань. Різноманіття пси�

хологічних підходів, до речі, сприяло поширенню думки

про визначальний вплив певних схильностей і очікувань

у формуванні бізнес циклів. Скажімо Кейнс, в роботі 1936

року, походженню бізнес циклів надавав атрибутів так

званого "тваринного духу" [1], тоді як Пігу (1927) обго�

ворював як помилки економічних суб'єктів, виражені у

надмірному оптимізмі чи надмірному песимізмі, що у

своїх прогнозах створюють флуктуації у виробничій ак�

тивності економічної системи.

Подібні пояснення є рідким явищем в сучасних мак�

роекономічних працях. Їх недоліки, скоріше за все, ви�

никають в результаті глибинної складності у обрахунку

змін в очікуваннях чи психологічних схильностях (в тому

числі, — графічні зміщення кривих, що відповідають ви�

щезгаданим змінним), що спостерігаються в мінливому

економічному середовищі.

Моделі нових кейнсіанців, що часто використовують�

ся для характеристики взаємодії між макроекономічними

змінними та монетарною політикою, включають вищез�

гадані обмеження, адже і самі базуються на ідеї щодо

того, що коливання приводяться в дію екзогенними струк�

турними шоками технологічного спрямування, шоками

споживчих переваг, товарних націнок та економічної по�

літики.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розпізнання біхевіористської складо�

вої виникнення і поширення економічних шоків в умовах

системних макроекономічних дисбалансів, використову�

ючи методи наукового абстрагування та індукції.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Як і раніше, порушення у формуванні очікувань, хвиль

оптимізму і песимізму, періодів загального надлишку чи

дефіциту (gloom), що можуть не відноситись до фунда�

ментальних факторів розвитку економіки, тим не менш,

можуть здійснювати значний внесок до нетривіальної ча�

стини економічних коливань і, в такому випадку, вони

мають братися до уваги при формулюванні засад моне�

тарної політики.

Та, перш ніж зосередитись на економічних очіку�

ваннях, варто коротко оглянути розмежування еконо�

мічних шоків на очікувані (прогнозовані) та неочікувані

(непрогнозовані). Дійсно, здатність спрогнозувати пе�

ріод настання шоку, об'єкт його ураження та наслідки,

абсолютизувала б критерій істинності за М. Фрідме�

ном [2].

Так, маємо кілька питань, що допоможуть звузити

проблему розпізнання ступеня важливості "очікуваності"

чи "неочікуваності" настання певного економічного шоку

для динаміки економічного руху. Наскільки важливими є

очікувані шоки як джерело економічних коливань? Який

тип очікуваних шоків важливіший? На скільки періодів

уперед можна вважати прояви головних рушіїв бізнес

циклів очікуваними?

Відомо, що модель DSGE (Dynamic Stochastic General

Equilibrium), побудована на даних конкретної країни,

ініціюється великою кількістю неочікуваних та очікува�
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них шоків. При цьому можна застосувати байєсовський1

метод для оцінки параметрів, що визначають стохастичні

процеси даних шоків та інших структурних складових. В

результаті її оцінювання можна дійти висновків, яка час�

тка флуктуацій з загальної агрегованої маси викликана

очікуваними шоками2 (anticipated shocks).

Уявне теоретичне середовище, що розглядатиметь�

ся, — це модель RBC, розширена чотирма реалістични�

ми умовами або обмеженнями (rigidities): 1) внутрішній

тип формування звичок у споживанні; 2)внутрішній тип

формування звичок в управлінні вільним часом (на відміну

від робочого); 3)регульовані інвестиційні витрати;

4)мінливість задіяної ємності ринку. В процесі інкорпо�

рації даних розбіжностей до даної рівноважної моделі

бізнес�циклів варто керуватися великим обсягом відпов�

ідної літератури, де йде мова про те, що саме ці супереч�

ності доводять адекватний емпіричний характер моделі.

При цьому припускається, що модель ініціюється струк�

турними шоками продуктивності та державних витрат [3].

Новим елементом в даному теоретичному формулю�

ванні виступає припущення про те, що кожен зі структур�

них шоків має ознаки як очікуваних, так і неочікуваних

складових. Очікуваними компонентами є ті, що ініціюють�

ся інноваційною складовою і при цьому відомі, відповід�

но, на період в одну, дві чи три чверті наперед. Виснов�

ком Шмітт�Грох та Уріба, які займаються даною пробле�

матикою, стала теза, згідно якої очікувані шоки є най�

важливішим джерелом невизначеності [3]. Вони поясню�

ють близько двох третин змін і розходжень у обсягах ви�

пуску, споживанні, інвестуванні, обсягах робочих годин.

Більше того, результати досліджень вказують на те, що

найбільшого значення очікувані шоки набувають при

оцінці майбутніх змін у загальній продуктивності факторів

виробництва (TFP, Total Factor Productivity). Справді,

очікувані шоки відносно стаціонарних компонент загаль�

ної продуктивності факторів виробництва пояснюють

більше двох третин розходжень у зростанні обсягів ви�

пуску в порівнянні з потенційним рівнем. В той же час оч�

ікувані зрушення у продуктивності інвестицій чи держав�

них витратах, згідно моделі, не відіграють ролі рушіїв

бізнес�циклів.

В останніх дослідженнях з даної тематики, Джай�

мовіч (Jaimovich) та Ребело (Rebelo, 2008 р.) підкреслю�

ють, що єдиним шляхом утворення позитивної кореляції

обсягів випуску, споживання, інвестування та робочого

часу у відповідь на перманентно очікувані майбутні зміни

у загальній продуктивності факторів виробництва є вклю�

чення до моделі припущення про такі особливості впо�

добань економічних суб'єктів (аналогічні дослідження

Грінвуда (Greenwood), Херковіца (Hercowitz) та Хафме�

на (Huffman), 1988).

Здійснені на даній основі оцінки моделі показують,

що за рахунок обраних вподобань економічних суб'єктів,

очікувані шоки пояснюють більшість агрегованих коли�

вань у повторюваності бізнес�циклів.

Ідея щодо того, що зміни в очікуваннях з приводу май�

бутніх змін базових економічних характеристик екзоген�

ного характеру можуть репрезентувати важливий ресурс

агрегованих коливань, має довгу історію, що, знов�таки,

сягає своїм корінням до робіт Пігу (1927 р.), в кінці мину�

лого століття дані ідеї були поновлені Кохрейном

(Cochrane, 1994), який визначив, що нині досліджувані

шоки (технологічні, грошові, кредитні, нафтові) не мо�

жуть відповідати за більшість спостережуваних агрего�

ваних флуктуацій. Кохрейн показав, що результати VAR�

моделі, оцінені з використанням справжніх даних RBC�

аналізу, ініційованих сучасними формами шоків чи шо�

ками новин у технологічному середовищі, кореспонду�

ються зі споживчими шоками. Нещодавно, в своїх дослі�

дженнях Бодрі (Beaudry) та Портьє (Portier, 2006) дійшли

висновку, що інновації, закладені у зростання загальної

продуктивності факторів виробництва, значною мірою

очікувані. Більше того, визначені ними очікувані шоки

пояснюють більше половини прогнозних похибок для

змінних споживання, обсягів випуску та робочих годин.

Таким чином, автори намагались теоретично довес�

ти значимість очікуваних шоків у поясненні економічних

коливань на основі включення до таких очікувань дина�

міки вподобань економічних суб'єктів, зокрема стосов�

но інформаційно�інноваційного поля.

Крім того, в роботі С. Шмітт�Грох (Schmitt�Grohe) та

М. Уріба (Uribe) розглянуто важливу різницю між ефек�

том очікуваного шоку та чистим ефектом очікування. Для

того, щоб розділити ці два ефекти, варто виділити чис�

тий ефект очікування як різницю між коливаннями двох

економік, які відрізняються одна від одної на величину

доступної економічним агентам інформації. В одній з еко�

номік діючі агенти здатні очікувати певні конкретні фор�

ми майбутніх змін в екзогенних параметрах, тоді як в

другій — діючі агенти не в змозі зробити цього. Вияв�

ляється, що для короткострокової перспективи чистий

ефект від очікування є важливим, а в довгостроковому

періоді є незначним. Також, в контексті даних досліджень

варто згадати роботи Девіса (Davis, 2007), який виявив,

що найважливішим джерелом шоків новин є ті ж самі

очікувані зміни, але виражені у відносних цінах на інвес�

тиційний ресурс.

Протилежними по відношенню до вищезгаданих вис�

новків є результати досліджень Прескотта (Prescott),

який відніс всі інновації у загальній продуктивності фак�

торів виробництва до неочікуваних компонентів системи.

Такі розходження в наукових позиціях підкреслюють нео�

днозначність проблеми очікуваності та неочікуваності

економічних шоків, що є мало придатною для розв'язан�

ня в межах економічної політики.

Головним надбанням роботи Фабіо Мілані "Шоки оч�

ікувань та процес пізнання економічного середовища як

рушії бізнес циклів" є спроба ввести вищеописані психо�

логічні складові економічних відносин під іншим, новим

кутом зору у монетарну модель бізнес�циклу, з метою

дослідження їх внеску до економічно активного середо�

вища. Зокрема, в праці зроблено спробу підрахувати ем�

пірично підтверджену важливість шоків самих економіч�

них очікувань — що можуть бути інтерпретовані як екзо�

генні зміни в ступені оптимістичних чи песимістичних спо�

дівань у приватному секторі господарства — як джерела

агрегованих економічних коливань. Дані шоки впливають

на формування очікувань та ініціюють зміни в них, про�

вокуючи економічних агентів до більш оптимістичних чи,

навпаки, більш песимістичних поглядів на майбутній стан

економіки, так, ніби підтверджено, що вони просто ви�

водять очікування з власноруч оцінених моделей повед�

інки у економічному середовищі та з переконань, побу�

дованих на поточних і минулих даних.
____________________________

1 Метод, названий на честь вченого фізика та математика XVIII ст., що базується на припущенні про ступінь впевненості у
істинності судження. Пізніше, був адаптований до економічних розрахунків вченим�економістом та філософом Франком Рамсеєм
у формі "суб'єктивної впевненості для визначення вірогідності".

2 Варто пам'ятати, що мова йде про шоки, які можна з певною вірогідністю передбачити на перед, а не про "шоки очікувань",
про які також йде мода в даній роботі і які є частиною біхевіористичної теорії походження бізнес циклів.
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Таким чином, саме хвилі над�оптимізму та над�песи�

мізму, що є екзогенними по відношенню до економічної

системи, визначаються як шоки очікувань в даній моделі.

При цьому різні типи шоків очікувань, згідно припущень

моделі, здатні впливати на формування обсягів випуску,

інфляційного рівня чи очікувань від реалізованої моне�

тарної політики. Дані зі спостережень по очікуванням ви�

користовуються для того, щоб виділити найбільш адек�

ватну модифікацію агентських сподівань та шоки очіку�

вань в моделі.

Емпіричні результати досліджень виявили вагому

роль шоків очікувань для економічної системи. Дані "оп�

тимістичні" та "песимістичні" шоки, що безпосередньо

впливають на майбутні очікування з приводу економіч�

ної активності, були визначені як головне джерело еко�

номічних циклічних коливань. Шоки очікувань поясню�

ють близько половини всіх коливань, тоді як шоки попи�

ту, пропозиції та економічної політики, широко вивчені в

економічній літературі, пояснюють іншу половину флук�

туацій [4].

Фундаментальні шоки попиту також мають значний

вплив на обсяг випуску в короткостроковому періоді, але

в моделі, що інкорпорує очікування та процес пізнання

економічного середовища діючими агентами (learning),

вони (шоки попиту) є набагато менш стійкими і вагоми�

ми, ніж це вважалось протягом минулих досліджень. При�

стосування економіки після шоку попиту є набагато швид�

шим за стандартно прийняте у DSGE моделях3. Дефіцит

у обсягах випуску досягає максимуму вже за кілька

місяців після шоку і швидко сходить до нуля. Шоки очі�

кувань, з іншого боку, спричиняють триваліше пристосу�

вання. Ефект, що позначається на обсягах випуску, є дов�

шим, з більшим часовим лагом, відстрочений та тривалі�

ший, аніж ефект, спровокований структурним шоком по�

питу.

Цікаво, що коливання рівня інфляції також в біль�

шості ініційовані шоками очікувань щодо майбутньої діло�

вої активності та майбутнього інфляційного тиску.

Отже, найбільш важливими шоками для бізнес�циклів

є шоки очікувань (оптимістичні/песимістичні зсуви вра�

ховуючи прогнози майбутньої економічної активності),

що направляють обсяги випуску та рівень інфляції в од�

ному напрямі [4]. При цьому вони можуть помилково

інтерпретуватися як шоки попиту, відповідно бути невірно

оціненими.

Дивлячись на дані по очікуванням, помітно, що вони

реагують на покращення стану економіки. Проте часто

вони пояснюються через екзогенну складову змінної, що

не відноситься до основ функціонування економіки і яка

пояснює близько 60% всіх флуктуацій серед змінних, що

відповідають економічним очікуванням.

Проблема, порушена Ф. Мілані, може бути віднесе�

на до різних піднапрямів в дослідженні взаємодії еконо�

мічних шоків та флуктуацій.

Перший, найочевидніший, — це праці, присвячені вив�

ченню ролі процесу пізнання економічного середовища

функціонуючими агентами (learning) [5] та очікуванням в

макроекономіці. Тоді як велика частина літератури з

"адаптивного пізнання" зацікавлена у вивченні конвер�

гентних властивостей систем і рівноважного стану на ос�

нові раціональних очікувань (Еванс (Evans) та Хонкапойя

(Honkapohja), 1999, 2001), більш пізні доробки мають на

меті аналізувати емпіричну роль процесу пізнання еко�

номічного середовища (learning), використовуючи часові

ряди. Ф.Мілані (Milani, 2006—2007 рр.), наприклад, оці�

нює монетарну модель бізнес�циклу, щоб показати, що

вищезгаданий процес пізнання може успішно фіксувати

і утримувати (capture) постійність макроекономічних

змінних, які представляють загальновідомі "механічні"

ресурси для сталості: формування звичок у споживанні,

інфляційна індексація (особливо актуально для ринку

праці та зважування витрат робочого часу та результатів

— потенційного задоволення потреб (теперішній і май�

бутніх)). А такі вчені, як Есері (Eusepi) та Престон

(Preston), 2008 р., використовують модель реальних

бізнес�циклів, включаючи змінну "пізнання", для індиві�

дуальних агентів, щоб вивчати вплив динаміки такого

"пізнання" на бізнес цикл. Вони показали, що ендогенні

зміни в очікуваннях, згідно процесу пізнання, можуть гра�

ти роль у посиленні трансмісії технологічних шоків. Це

стало можливим завдяки введенню до моделі можливості

коливання обсягів випуску зі стандартним відхиленням

технологічних шоків, що залишаються на 20—30% мен�

шими за необхідні у подібній стандартній специфікації

моделі RBC (real business cycle), хоч і при використанні

раціональних очікувань. Якраз робота Фабіо Мілані

"Шоки очікувань та процес пізнання економічного сере�

довища як рушії бізнес циклів" розглядає як ендогенні

зміни в процесі пізнання, так і екзогенні шоки очікувань,

з тим щоб показати, що вони грають значну роль у моне�

тарній моделі, що оцінюється з використанням даних спо�

стережень щодо очікувань.

Суміжні з даними дослідження щодо бізнес�циклів,

ініційованих агентськими очікуваннями, вивчають таке

явище, як "шоки новин" (news shocks) або "інформаційні

шоки". Тут також досліджується вплив шоків очікувань

на економічні флуктуації, однак за допомогою інших

підходів. Тоді як зазвичай в літературі, що стосується

впливу новин на економіку, підкреслюється їх значення

для майбутніх технологічних змін, шоки очікування, вве�

дені в даний аналіз, не відображають інформації щодо

основ функціонування економіки в майбутньому, але вони

(шоки очікувань, опосередковані реакцією на вищезга�

дані новини) приймаються як загальні зсуви у ринкових

настроях, що, само собою, не є фундаментальним показ�

ником та не є частиною раціонально сформованих очіку�

вань щодо майбутніх базових показників.

І, нарешті, останнім розглядається підвид кореляції

шоків та флуктуацій не на основі самих очікувань (того

чи іншого діапазону), а на основі помилок в них або так

званих "шумів". Наприклад, Де Грув (De Grauwe), 2009

р., вивчає вищезгаданий "тваринний дух" із застосуван�

ням видозмінених стандартів неокейнсіанської моделі,

що ведеться з використовуваних агентами простих, про�

те необ'єктивних правил для прогнозування обсягу ви�

пуску ат рівня інфляції. Вчений показує, що евристичні

правила можуть спонукати до ендогенних шоків. В 2009

р. також було розвинуто теоретичну модель, що припус�

кає наявність гетерогенної інформації щодо реальних

шоків, що з'являються в економіці: показано, що в мо�

делі економічні коливання ініційовані тим, що вони нази�

вають "шум", тобто кореляційні помилки у очікуваннях

щодо технологічних шоків (шоків пропозиції). В роботі

розроблено досить різнорідний механізм, який, проте,

поділяє думку про необхідність фокусування на іденти�

фікації порушень відносно очікувань, як важливого дже�

____________________________
3 Dynamic stochastic general equilibrium, одна з гілок теорії, що застосовує загальну рівновагу, головна особливість якої —

застосування мікроекономічної методології для вивчення макроекономічних явищ, таких як: економічне зростання, бізнес�цикли,

ефективність монетарної та фіскальної політики тощо.
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рела флуктуацій. Окрім того, остання робота від�

різняється від минулих надбань своїм емпіричним харак�

тером. Фокусування на структурному оцінюванні, навпа�

ки, розглянуте Бланшардом, Люльером та Лорензоні

(2009 р.), які досліджують роль таких "шумових шоків",

визначених як тимчасові помилки в оцінках, зроблених

економічними агентами відносно майбутніх базових по�

казників економічної активності. Вони використовують

максимум імовірнісних оцінок структурної моделі і при�

ходять до висновку, що "шумові шоки" грають важливу

роль у створенні короткострокових флуктуацій економі�

чної активності.

Отже, різноманітні ринкові сили, такі як: психологічні

мотиватори, зміни в ринкових настроях, зсуви у рівні впев�

неності економічних агентів та ін., виступаючи у формі

екзогенних шоків очікувань, мають бути включені до ко�

реляційного аналізу економічних флуктуацій і не можуть

бути залишені по увагою емпіричного аналізу як важливі

рушії бізнес�циклів.

Проте, існують й опозиційні дослідження вагомості

ролі поведінкових шоків у формуванні економічних флук�

туацій, що приходять до висновку про недостатню їх зна�

чимість в економічній динаміці.

Зокрема, Готфрі Хаберлер [6] (Haberler, "Prosperity

and Depression", 1937) підкреслював роль біхевіористсь�

ких впливів та шоків очікування у генеруванні і розвитку

бізнес�циклів. Його дослідження привели до помітних ре�

зультатів у мікроекономічних питаннях, тоді як в макро�

економічних аспектах залишились вельми контроверсій�

ними.

Саме в статті за 2006 рік "Поведінкові теорії у бізнес�

циклах" Н. Джаймовіча та С.Ребело висвітлено супереч�

ливий бік дослідження, що предметно подається через

питання: чи можуть поведінкові засади, що вивчаються

економічною теорією, чи автономні зміни в очікуваннях

економічних суб'єктів стати фундаментом для теорії

бізнес�циклів?

Базовими поведінковими траєкторіями обрано ті, що

найчастіше зустрічаються у літературі з вивчення біхеві�

ористських аспектів фінансової теорії, а саме: оптимістич�

на траєкторія та траєкторія надмірної впевненості та до�

віри (виражається у недооцінці ризику у невизначених си�

туаціях)4. Очікування оптимістично налаштованих агентів

виражаються у схильності до переоцінки економічних ре�

зультатів, у той час як надмірна впевненість призводить

до переоцінки міри точності ринкових сигналів, що їх от�

римують такі економічні суб'єкти.

Зміни в очікуваннях, сформованих щодо майбутньо�

го, та тих, що генеровані поведінковими аспектами чи ек�

зогенними шоками, не можуть бути важливим джерелом

бізнес�циклів згідно стандартної неокласичної теорії зро�

стання. Подібні зміни породжують негативну кореляцію

між споживанням обсягом годин робочого часу за пев�

ний період. Даний аналіз базується на моделі, викорис�

таній Джаймовічем (Jaimovich) та Ребело (Rebelo, 2006),

що визначає координацію між вищезгаданими змінними

у відповідь на зміни в очікуваннях. Дана модель вносить

три елементи до неокласичної моделі зростання: змінне

використання капіталу, регульовані витрати на інвестиції

та переваги, що впливають на слабкий короткостроко�

вий ефект багатства в пропозиції праці. До фундамен�

тальних шоків у даній моделі відносяться інвестиційно�

технологічні зміни.

З результатів дослідження видно, що надмірна впев�

неність потенційно може бути корисним розширюваль�

ним механізмом. Подібні психологічні схильності призво�

дять до надінвестування у періоди бумів та недоінвесту�

вання у періоди рецесій. В результаті, загальна вола�

тильність ринку вища, коли економічний агент надміру

впевнений, а не тоді, коли він діє раціонально. В той же

час надмірна впевненість захищає надбання моделі, ви�

ражені термінами координованої траєкторії руху, пост�

ійності та відносної волатильності. Однак в контексті

даної моделі відхилення від раціональності мають бути

значними, аби надмірна впевненість економічних агентів

генерувала істотну волатильність (мінливість).

При цьому оптимістичні схильності не є важливим

джерелом мінливості в даній моделі. Ефект від них про�

являється на стійкому висхідному етапі формування

різноманітних траєкторій змін. Оптимістично налаштовані

агенти очікують ірраціонально високий середній рівень

інвестиційно�технологічних змін, відтак вони послідовно

надінвестують. В результаті стійкий рівень капітальних

ресурсів та обсягів випуску, врівноважений ступенем інве�

стиційно�технологічних змін, вищий в економці з оптимі�

стично діючими економічними агентами, в порівнянні з

такою, де панують раціонально налаштовані суб'єкти.

ВИСНОВКИ
Виявилось, що шоки очікувань, зокрема шоки над�

мірної впевненості, потенційно можуть виявлятися на�

дійним джерелом мінливості економічної системи, про�

те, як окремо взяті, не є самодостатніми для утворення

фундаментальної теорії бізнес�циклів [7].

Отже, поведінкові шоки є потенційно важливими в по�

ясненні економічних коливань, а також, можливо, й в

аналізі зміни конфігурації флуктуацій, залежно від "зна�

ку" даних шоків (надоптимістичні або надпесимістичні).

Крім того, доведено, що очікуваний шоковий вплив, по�

мітніше за неочікуваний, деформує траєкторію руху еко�

номічної активності, особливо такий, що грунтується на

схильностях (вподобаннях) економічних суб'єктів та

відноситься до інформаційно�інноваційного середовища.
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вони ж запровадили модель "оптимального рівня оптимізму".


