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6 Вступ

Вступ
Споживання домогосподарств та iнвестицiйнi рiшення фiрм вi-

дiграють важливу роль у характерi довгострокового зростання та
динамiцi короткострокових коливань економiки. Дослiдження еко-
номiчного зростання в свiтi засвiдчує, що подiл ресурсiв суспiль-
ства мiж поточним споживанням i рiзноманiтними видами iнвести-
цiй (зокрема, у фiзичний i людський капiтали, науковi дослiджен-
ня та розвиток) має вирiшальний вплив на рiвень життя в країнi в
довгостроковому перiодi. Цей подiл визначається розподiлом домо-
господарствами своїх доходiв мiж споживанням i заощадженнями,
а також iнвестицiйним попитом фiрм, враховуючи вiдсотковi став-
ки та iншi обмеження, на якi вони натрапляють. На рiвнi окремо-
го домогосподарства це рiшення впливає на економiчний добробут
впродовж тривалого часу. На рiвнi нацiональної економiки кумуля-
тивний ефект рiшень щодо споживання та заощаджень домогоспо-
дарств визначає рiвень зростання економiки, впливає на торгiвель-
ний баланс, рiвень виробництва та зайнятiсть. Те, що споживання
та iнвестицiї найбiльше впливають на попит на товари та послуги
треба також враховувати i пiд час вивчення економiчних коливань
i дiлових циклiв. Отож, якщо хочемо зрозумiти, як такi сили як
державнi закупiвлi, технологiї та монетарна полiтика впливають
на сукупний обсяг виробництва, то повиннi зрозумiти, якi чинники
визначають споживання та iнвестицiї.

Макроекономiчний аналiз функцiї сукупного споживання роз-
почався з робiт Дж. Кейнса, який, зокрема, стверджував, що спо-
живання можна зобразити за допомогою функцiї, яка пов’язує спо-
живання з використовуваним доходом. Кейнс, дослiджуючи основ-
нi причини Великої депресiї та напрями її подолання, поставив спо-
живання у центр моделi сукупних видаткiв. Грунтовнi дослiдження
категорiї споживання, проведенi Кейнсом, не лише започаткували
теорiю сукупного споживання, а й мiстили сильний iмпульс до її
розвитку. Емпiричнi дослiдження функцiї споживання на пiдставi
рiзних даних для рiзних країн i за рiзнi промiжки часу виявили
деякi протирiччя, що зумовило розробку та розвиток нових тео-
ретичних моделей споживання. Сучаснi теорiї споживання засно-
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ванi на модифiкацiї трьох фундаментальних теорiй споживання:
моделi абсолютного доходу Дж. Кейнса, моделi постiйного доходу
М. Фрiдмана та гiпотези життєвого циклу Ф. Модiльянi. Вiдтак
споживання стало однiєю з ключових макроекономiчних катего-
рiй i вiдiграє важливу роль як знаряддя стабiлiзацiйної полiтики.
В останнi десятирiччя вiдбувається iнтенсивне впровадження еко-
нометричних методiв при дослiдженнi макроекономiчних процесiв,
причому значна частина таких емпiричних робiт сконцентрована
на вивченнi споживання та iнвестицiй.

Навчально-методичний посiбник починається з розгляду мак-
роекономiчних теоретичних моделей сукупного споживання. У пер-
шому роздiлi описано основнi теоретичнi засади моделей спожи-
вання за визначенностi – життєвого циклу та постiйного доходу,
за невизначенностi – модель випадкового блукання, дослiджено
вплив вiдсоткової ставки на споживання та заощадження, прове-
дено огляд емпiричних економетричних дослiджень.

Друга частина посiбника присвячена методам економетрично-
го моделювання. А саме, описано етапи побудови економетричної
моделi, яка характеризувала б функцiю сукупного споживання в
Українi. У другому роздiлi розглянуто економетричне моделюван-
ня взаємозв’язку мiж кiнцевими споживчими витратами та дохода-
ми населення в Українi, дослiджено вплив на цей зв’язок сезонних
факторiв i трендової складової, проведено порiвняння низки рiзних
лiнiйних i логарифмiчно лiнiйних специфiкацiй.

У третьому роздiлi наведено теоретичний огляд методiв оцiню-
вання економетричних моделей з лаговими змiнними, якi застосо-
вано для врахування мiжчасового зв’язку мiж споживанням i дохо-
дом в Українi. На пiдставi моделей з розподiленими лагами дослi-
джено динамiчний зв’язок мiж поточним споживанням i лаговими
значеннями доходу, визначено короткострокову та довгострокову
схильнiсть до споживання. Для дослiдження залежностi бажаного
рiвня споживання вiд доходу використано модель часткового прис-
тосування, а також оцiнено залежнiсть споживання вiд майбутнiх
значень доходу за допомогою процесу адаптивних очiкувань. Про-
ведено аналiз на пiдставi полiномiально розподiлених лагiв Алмон
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i за допомогою авторегресiйних моделей з розподiленими лагами.
Реалiзацiю кiлькiсних розрахункiв проведеного в посiбнику еко-

нометричного моделювання виконано за допомогою економетрич-
ного пакета EViews.



Роздiл 1

Теоретичнi
макроекономiчнi моделi
сукупного споживання

1.1 Споживання за визначеностi.
Гiпотеза життєвого циклу.
Гiпотеза постiйного доходу

1.1.1 Модель життєвого циклу Франко Модiльянi

Розглянемо особу, яка живе протягом T перiодiв, життєва корис-
нiсть якої визначають як

U =
T∑

t=1

u(Ct), u′(·) > 0, u′′(·) < 0 , (1.1)

де u(·) – миттєва функцiя корисностi; Ct – споживання в перiод t.
Припустимо, що особа має початкове майно A0 й отримує доходи
Y1, Y2, . . . , YT в кожний з T перiодiв життя. Припустимо також, що
особа без обмежень може заощаджувати або позичати за заданої

9
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вiдсоткової ставки, за умови, що борг буде сплачено до кiнця життя
особи. Для простоти припустимо, що вiдсоткова ставка дорiвнює
нулю. Отож, мiжчасове бюджетне обмеження особи становить

T∑

t=1

Ct ≤ A0 +
T∑

t=1

Yt . (1.2)

Динамiка споживання
Гранична кориснiсть споживання – це додаткова кориснiсть,

яку отримує споживач вiд споживання додаткової одиницi това-
ру або послуги, яку в пiдсумку буде втрачено у випадку вiдмови
вiд цiєї одиницi. Зауважимо, що гранична кориснiсть споживан-
ня завжди додатна, i бюджетне обмеження перетворюється в рiв-
нiсть. Розглянемо задачу максимiзацiї корисностi (1.1) за бюджет-
ного обмеження

T∑

t=1

Ct = A0 +
T∑

t=1

Yt .

Функцiя Лагранжа задачi максимiзацiї корисностi матиме вигляд

L(λ) =
T∑

t=1

u(Ct) + λ

(
A0 +

T∑

t=1

Yt −
T∑

t=1

Ct

)
.

Необхiдна умова екстремуму за Ct має вигляд

∂L

∂Ct
= 0 ⇒ u′(Ct) = λ . (1.3)

Оскiльки (1.3) виконується для кожного перiоду i u′′(·) < 0,
то гранична кориснiсть споживання стала. Оскiльки рiвень спожи-
вання визначається його граничною кориснiстю, то це означає, що
споживання також має бути сталим, отже, C1 = C2 = . . . = Ct.
Пiдставивши в бюджетне обмеження, одержимо

Ct =
1
T

(
A0 +

T∑

τ=1

Yτ

)
для всiх t . (1.4)
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Вираз у дужках iнтерпретуємо, як сукупнi життєвi ресурси особи.
Отож, (1.4) ґрунтується на тому, що особа розподiляє свої життєвi
ресурси рiвними частками на кожний перiод свого життя.

1.1.2 Гiпотеза постiйного доходу Мiлтона Фрiдмана

З (1.4) випливає, що iндивiдуальне споживання особи в кожний пе-
рiод визначається не просто доходом, який вона отримує в цьому
перiодi, а сукупним доходом, отриманим впродовж усього життя.
Згiдно з Фрiдманом права частина (1.4) називається постiйним до-
ходом, а рiзниця мiж поточним i постiйним доходом називається
тимчасовим доходом. З рiвняння (1.4) випливає, що споживання
визначається постiйним доходом.

Щоб продемонструвати рiзницю мiж постiйним i тимчасовим
доходом, розглянемо ефект випадкового збiльшення доходу на ве-
личину Z в першому перiодi, тобто в цьому перiодi тимчасовий до-
хiд дорiвнює Z. Хоча додаткова сума Z пiдвищує поточний дохiд на
Z, постiйний дохiд пiдвищується лише на величину Z

T . Отож, якщо
людина планує жити досить довго, то вплив додаткового збiльшен-
ня доходу, тобто тимчасового доходу на поточне споживання не-
значне. Тому тимчасове зниження податкiв може мати невеликий
вплив на споживання.

З аналiзу моделi випливає, що тимчасовий дохiд не є важливим
чинником споживання, проте вiн має значний вплив на заощад-
ження особи. Заощадження в перiод t визначають як рiзницю мiж
доходом i споживанням

St = Yt − Ct =

=

(
Yt − 1

T

T∑

τ=1

Yτ

)
− 1

T
A0 . (1.5)

Отож, заощадження високi, якщо поточний дохiд вищий за його
середнє значення, тобто в тi перiоди життя, коли тимчасовий дохiд
високий. Аналогiчно, якщо поточний дохiд менший вiд постiйного,
то заощадження вiд’ємнi. Особа використовує заощадження i по-
зики, щоб врiвноважити споживання впродовж свого життя. Це
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ключова iдея гiпотези життєвого циклу Ф.Модiльянi та гiпотези
постiйного доходу М.Фрiдмана.

Трактування заощаджень

Головна iдея гiпотез життєвого циклу та постiйного доходу по-
лягає в трактуваннi заощаджень, як майбутнього споживання. Осо-
ба, розподiляючи свiй дохiд на споживання та заощадження, за-
ощаджує, щоб спожити його в майбутньому. Заощадження можна
використовувати для споживання пiзнiше в життi, або переходити
у спадок, або зможуть спожити родичi. Вибiр мiж споживанням i
заощадженням ґрунтується на перевагах мiж теперiшнiм i майбут-
нiм споживанням та iнформацiєю про перспективи споживання в
майбутньому.

Розглянутi моделi показують, що багато тверджень про заощад-
ження можуть бути неправильними. Наприклад, часто стверджу-
ють, що бiднi заощаджують меншу частину своїх доходiв, нiж ба-
гатi тому, що їхнi доходи меншi за тi, якi потрiбнi для забезпечення
мiнiмального рiвня життя. Але це твердження не враховує того, що
люди, якi мають низький рiвень життя сьогоднi прогнозують, що
матимуть його i у майбутньому, тому їхнi заощадження визнача-
тимуться на пiдставi часової моделi їхнього доходу, так само як i
для багатих.

Розглянемо iнше загальне твердження: люди, порiвнюючи своє
споживання та споживання своїх багатших родичiв, не хочуть вiд
них вiдставати, тому мають тенденцiю пiдвищувати своє споживан-
ня. Проте це твердження не в змозi визначити, якими є заоща-
дження. Оскiльки заощадження можна трактувати як майбутнє
споживання, то бажання не вiдстати вiд родичiв, яке спричиняє
зменшення поточних заощаджень на користь теперiшнього спо-
живання, означатиме, що у майбутньому споживання все ж буде
меншим, нiж у родичiв, якi заощаджують бiльше. Отож, можна
стверджувати, що вiдносне споживання змушує людей намагатися
заощаджувати бiльше, нiж родичi, тому вiдповiдно знижує, а не
збiльшує поточне споживання.
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1.1.3 Емпiричнi дослiдження функцiї споживання

Традицiйна кейнсiанська теорiя споживання визначає споживан-
ня як функцiю вiд поточного доходу. Дж. Кейнс стверджував, що
величина сукупного споживання головним чином залежить вiд ве-
личини сукупного доходу, i ця залежнiсть досить стала. Далi вiн
стверджував, що цiлком очевидно, що високий абсолютний рiвень
доходiв зазвичай призведе до збiльшення частки заощаджень у до-
ходi.

Аналiз кейнсiанської функцiї споживання призвiв до численних
емпiричних дослiджень зв’язку мiж споживанням i поточним до-
ходом. Проте цi дослiдження не дали однозначних висновкiв. Рiзнi
дослiдники виявили рiзнi результати щодо того, чи вiдношення спо-
живання до доходу є сталим, чи спадає з ростом доходу, як ствер-
джував Кейнс. Зокрема, моделi, якi ґрунтувались на просторових
даних обсягiв споживання домогосподарств, пiдтвердили кейнсiан-
ську залежнiсть мiж споживанням i доходом. Проте дослiдження
сукупного споживання країн на пiдставi часових рядiв за декiлька
десятилiть показали, що сукупне споживання пропорцiйне сукуп-
ному доходу, що суперечить Кейнсу.

Як показує Фрiдмен, гiпотеза постiйного доходу забезпечує по-
яснення всiх отриманих результатiв. Згiдно з його теорiєю спожи-
вання визначається постiйним доходом

C = Y P .

Поточний дохiд дорiвнює сумi постiйного та тимчасового доходу

Y = Y P + Y T .

Тимчасовий дохiд вiдображає випадковi вiдхилення поточного до-
ходу вiд постiйного, не корелює з постiйним доходом i його середнє
значення дорiвнює нулю.

Розглянемо тепер регресiю споживання стосовно поточного до-
ходу

Ci = α + βYi + εi . (1.6)
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Оцiнка параметра β в простiй лiнiйнiй економетричнiй моделi, отри-
мана на пiдставi методу найменших квадратiв, визначається як вiд-
ношення коварiацiї екзогенної та ендогенної змiнних до дисперсiї
екзогенної змiнної моделi. В цьому випадку для оцiнки коефiцiєнта
нахилу функцiї споживання одержимо

β̂ =
Cov [Y, C]
Var [Y ]

=

=
Cov [Y P + Y T , Y P ]

Var [Y P + Y T ]
=

=
Var [Y P ]

Var [Y P ] + Var [Y T ]
=

=
1

1 + (Var [Y T ]/Var [Y P ])
. (1.7)

Тут ми використали той факт, що поточний дохiд дорiвнює сумi
постiйного та тимчасового доходу, а споживання дорiвнює постiй-
ному доходу. Крiм того, ми використали припущення, що постiйний
i тимчасовий дохiд не корелюють мiж собою.

Оцiнка сталої α дорiвнює рiзницi середнього значення ендоген-
ної залежної змiнної i добутку оцiнки параметра нахилу на середнє
значення екзогенної змiнної. Тодi, використовуючи припущення,
що середнє значення тимчасового доходу дорiвнює нулю, отримає-
мо

α̂ = C − β̂Y =

= Y P − β̂ (Y P + Y T ) =

= (1− β̂) Y P . (1.8)

Отож, гiпотеза постiйного доходу засвiдчує, що головним чин-
ником, який впливає на коефiцiєнт нахилу функцiї споживання
β̂ є спiввiдношення мiж дисперсiями постiйного та тимчасового
доходiв. Зокрема, збiльшення поточного доходу спричиняє значне
збiльшення споживання лише у випадку, коли пiдвищення доходу
зумовлене пiдвищенням його постiйної складової Y P .
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У випадку, коли дисперсiя постiйного доходу набагато бiльша
вiд дисперсiї тимчасового доходу, майже всi змiни в поточному до-
ходi вiдбуваються завдяки змiнам у постiйному доходi, i отже, спо-
живання зростає майже так само, як i поточний дохiд (β̂ ≈ 1). Коли
дисперсiя постiйного доходу мала порiвняно з дисперсiєю тимчасо-
вого доходу, змiни в постiйному доходi спричиняють невеликi змiни
в поточному доходi, i залежнiсть мiж споживанням i поточним до-
ходом є слабкою (β̂ суттєво менше за 1).

Отриманi висновки узгоджуються з економетричними дослiд-
женнями функцiї споживання на пiдставi реальних даних. Внаслi-
док оцiнювання функцiї споживання на пiдставi спостережень, якi
охоплюють споживчi витрати окремих домогосподарств, отримано
значущо меншу за 1 оцiнку коефiцiєнта нахилу та додатну оцiн-
ку перетину. Такi висновки пояснюються тим, що бiльшу части-
ну змiн у доходi рiзних домогосподарств вiдображають такi чин-
ники як безробiття i рiзнi стадiї розвитку цих домогосподарств.
Дослiдження ж часових рядiв, якi мiстять данi про споживання та
доходи протягом тривалого часу, засвiдчують, що майже всi змiни
в сукупному доходi вiдбуваються завдяки довгостроковому зрос-
танню, тобто завдяки постiйному збiльшенню ресурсiв економiки.
Таким чином в моделях, побудованих на пiдставi таких даних, оцi-
нений коефiцiєнт нахилу близький до 1, а оцiнка перетину до 0.

1.2 Споживання за невизначеностi.
Гiпотеза випадкового блукання

Розглянемо модель споживання, враховуючи невизначенiсть. Як
i ранiше припускатимемо, що вiдсоткова та дисконтна ставки дорiв-
нюють 0. Крiм того, вважатимемо, що миттєва функцiя корисностi
u(·) – квадратична. За невизначеностi особа максимiзує очiкувану
кориснiсть

E[U ] = E

[
T∑

t=1

(
Ct − a

2
C2

t

)]
, a > 0 . (1.9)
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Також будемо припускати, що добробут особи такий, що спожива-
ння завжди перебуває в тих межах, за яких гранична кориснiсть
додатна. Крiм того, особа зобов’язується сплатити будь-якi непо-
гашенi борги до кiнця свого життя.

За таких припущень бюджетне обмеження набуде вигляду

T∑

t=1

Ct ≤ A0 +
T∑

t=1

Yt .

З аналiзу задачi максимiзацiї корисностi випливає, що особа на
пiдставi доступної їй iнформацiї обирає оптимальне споживання
у першому перiодi, а також у кожному наступному перiодi оби-
ратиме споживання, яке було б оптимальним за даної доступної
iнформацiї. Розглянемо зменшення споживання, що обрала особа
в першому перiодi C1, на деяку величину dC, i наступне вiдпо-
вiдне збiльшення споживання на рiвноцiнну величину в деякому
майбутньому. Якщо особа оптимiзує, то граничнi змiни такого типу
не змiнюватимуть очiкувану кориснiсть. Оскiльки гранична корис-
нiсть споживання в першому перiодi становить 1−aC1, то втрати в
корисностi в першому перiодi становитимуть (1−aC1)dC. Гранична
кориснiсть споживання у перiод t дорiвнює 1−aCt, тому вигоди вiд
додаткового споживання в перiод t матимуть очiкувану кориснiсть
E1[1 − aCt]dC, де E1[·] позначає умовне математичне сподiвання,
визначене на пiдставi iнформацiї вiдомої в першому перiодi. Отож,
якщо особа оптимiзує, то

1− aC1 = E1[1− aCt] для всiх t = 2, 3, . . . T . (1.10)

Оскiльки
E1[1− aCt] = 1− aE1[Ct] ,

то отримаємо

C1 = E1[Ct] для всiх t = 2, 3, . . . T . (1.11)

Особа знає, що її життєве споживання повинно задовольняти
бюджетне обмеження (1.2), яке перетворюється на рiвнiсть. Тому
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математичне сподiвання обох сторiн (1.2) повинно дорiвнювати

T∑

t=1

E1[Ct] = A0 +
T∑

t=1

E1[Yt] . (1.12)

З рiвняння (1.11) випливає, що лiва сторона (1.12) дорiвнює TC1.
Пiдставивши це в (1.12) i подiливши на T перiодiв, отримаємо

C1 =
1
T

(
A0 +

T∑

t=1

E1[Yt]

)
. (1.13)

Отже, в першому перiодi особа споживає
1
T

частину її очiкуваних
(на пiдставi iнформацiї, яка вiдома їй в першому перiодi) життєвих
ресурсiв.

З рiвностi (1.11) випливає, що E1[C2] дорiвнює C1. В загаль-
ному випадку, аналогiчно отримаємо, що очiкуване споживання в
наступному перiодi дорiвнюватиме поточному споживанню. Звiдси
випливає, що змiни у споживаннi передбачити неможливо. Вико-
ристовуючи означення очiкування, можемо записати

Ct = Et−1[Ct] + εt , (1.14)

де εt — змiнна, математичне сподiвання якої в перiод t−1 дорiвнює
0. Оскiльки Et−1[Ct] = Ct−1, то отримаємо

Ct = Ct−1 + εt . (1.15)

Отже, ми отримали такий результат: з гiпотези постiйного до-
ходу випливає, що споживання є процесом випадкового блукання.
Це i є вiдомий результат Р. Гола. Висновок iз цього твердження
такий: якщо змiна споживання очiкувана, то особа буде змiнювати
кiлькiсть своєї працi, щоб врiвноважити споживання. Наприклад,
припустимо, що особа очiкує зростання споживання. Це означає,
що поточна гранична кориснiсть споживання бiльша, нiж очiку-
вана майбутня гранична кориснiсть споживання, тому для особи
кращим є пiдвищити поточне споживання. Отож, особа регулює
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своє поточне споживання доти, доки змiни в споживаннi не стають
неочiкуваними.

Цей аналiз можна використати для знаходження того, що ви-
значає змiни у споживаннi, якi вiдображає величина ε. Наприклад,
розглянемо змiни, якi вiдбуваються з 1 по 2 перiод. Мiркуючи ана-
логiчно до того, як i при виведеннi (1.13), отримаємо, що C2 дорiв-

нює
1

(T − 1)
вiд решти очiкуваних життєвих ресурсiв

C2 =
1

T − 1

(
A1 +

T∑

t=2

E2[Yt]

)
=

=
1

T − 1

(
A0 + Y1 − C1 +

T∑

t=2

E2[Yt]

)
. (1.16)

Тут ми використали те, що A1 = A0+(Y1−C1). Математичне сподi-
вання в другому перiодi можна виразити через дохiд решти життя.
А саме

∑T
t=2 E2[Yt] — це очiкуваний в першому перiодi майбутнiй

рiвень доходу
∑T

t=2 E1[Yt] плюс iнформацiя, яка надiйшла мiж 1 i
2 перiодами

∑T
t=2 E2[Yt]−

∑T
t=2 E1[Yt]. Отож, (1.16) можемо подати

у виглядi

C2 =
1

T − 1

(
A0 + Y1 − C1 +

T∑

t=2

E1[Yt] +

(
T∑

t=2

E2[Yt]−
T∑

t=2

E1[Yt]

))
.

(1.17)
З формули (1.13) одержимо

A0 + Y1 +
T∑

t=2

E1[Yt] = TC1 .

Тому (1.17) можна записати так:

C2 =
1

T − 1

{
TC1 − C1 +

(
T∑

t=2

E2[Yt]−
T∑

t=2

E1[Yt]

)}
=

= C1 +
1

T − 1

(
T∑

t=2

E2[Yt]−
T∑

t=2

E1[Yt]

)
. (1.18)
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Рiвняння (1.18) доводить, що змiни в споживаннi мiж 1 i 2 перiодом
дорiвнюють змiнi особистої оцiнки життєвих ресурсiв подiлених на
кiлькiсть перiодiв життя, яке залишилося.

Зауважимо, що з (1.13) випливає, що поведiнка особи за не-
визначеностi еквiвалентна до поведiнки за визначеностi: особа спо-
живає таку саму величину ресурсiв, як i у випадку, коли точно
вiдомi майбутнi доходи, тобто невпевненiсть у майбутнiх доходах
не впливає на споживання.

Розглянемо рiвнiсть Ейлера, яка поєднує споживання в перiоди
1 i 2 i стверджує, що гранична кориснiсть споживання у першому
перiодi дорiвнює очiкуванiй в першому перiодi граничнiй корис-
ностi споживання в другому перiодi. В загальному випадку одер-
жимо

u′(C1) = E1[u′(C2)] . (1.19)

Якщо функцiя корисностi квадратична, то гранична кориснiсть —
лiнiйна. Тому математичне сподiвання граничної корисностi спо-
живання дорiвнює граничнiй корисностi очiкуваного споживання.
Оскiльки

E1[1− aC2] = 1− aE1[C2] ,

то для квадратичної функцiї корисностi (1.19) одержимо

u′(C1) = u′(E1[C2]) , (1.20)

звiдки випливає, що C1 = E1[C2].
Цей аналiз свiдчить про те, що випадок квадратичної функцiї

корисностi породжує поведiнку споживача, яка еквiвалентна до по-
ведiнки за визначеностi; якщо ж функцiя корисностi не є квадра-
тичною функцiєю, то гранична кориснiсть не є лiнiйною i з (1.19)
не випливає (1.20).
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1.3 CRRA - функцiя корисностi

Розглянемо функцiю

u(Ct) =
C1−θ

t

1− θ
, θ > 0 , (1.21)

яка вiдома як функцiя корисностi зi сталою вiдносною несхильнiс-
тю до ризику або CRRA - функцiя корисностi (constant-relative-
risk-aversion utility).

Коефiцiєнт вiдносної несхильностi до ризику визначають як

θ(C) = −C u′′(C)
u′(C)

. (1.22)

Функцiю (1.21), для якої коефiцiєнт вiдносної несхильностi до
ризику не залежить вiд C, можна вивести, розв’язавши диферен-
цiальне рiвняння (1.22) для випадку сталого θ(C) = θ. Зокрема,
з (1.22) одержимо

−u′′(C)− θu′(C) = 0 .

Позначивши граничну кориснiсть споживання u′(C) = MU(C),
отримаємо

C MU ′(C) + θ MU(C) = 0

або
C MU ′(C)
MU(C)

= −θ . (1.23)

З (1.23) випливає, що для CRRA-функцiї корисностi еластичнiсть
граничної корисностi за споживанням також є сталою. Проiнтегру-
вавши

MU ′(C)
MU(C)

= − θ

C
,

одержимо
ln MU(C) = −θ ln C ,

звiдки
MU(C) = C−θ або u′(C) = C−θ .
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Якщо θ 6= 1, то проiнтегрувавши, отримаємо CRRA - функцiю

u(C) =
C1−θ

1− θ
.

Для θ = 1 внаслiдок iнтегрування u′(C) =
1
C
, отримаємо u(C) =

ln C.
Зауважимо, що C1−θ зростає з ростом C, якщо θ < 1, i спадає,

якщо θ > 1. Однак, оскiльки в CRRA - функцiї C1−θ дiлиться на
1 − θ, то гранична кориснiсть споживання u′(C) = C−θ додатна
незалежно вiд значення θ. На рис. 1.1 зображено графiк функцiї
корисностi для трьох випадкiв 0 < θ < 1 , θ = 1 i θ > 1.

a б в

Рис. 1.1: Графiк CRRA функцiї корисностi для рiзних θ

Гранична норма замiщення споживання в перiод t споживанням
в перiод t + 1 дорiвнює вiдношенню граничних корисностей

MRSt,t+1 =
MU(Ct)

MU(Ct+1)
.

Еластичнiсть замiщення мiж споживанням у рiзнi часовi перiоди
визначають

σt,t+1 =
MRSt+1,t

Ct/Ct+1

d(Ct/Ct+1)
dMRSt+1,t

=
d ln Ct/Ct+1

d ln MRSt+1,t
.

Для CRRA - функцiї одержимо таку граничну норму замiщення:

MRSt,t+1 =
C−θ

t

C−θ
t+1

=
(

Ct

Ct+1

)−θ

,
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а еластичнiсть замiщення становить

σt,t+1 =
(Ct+1/Ct)−θ

(Ct/Ct+1)
d(Ct/Ct+1)

d((Ct/Ct+1)θ)
=

= (Ct/Ct+1)
θ−1 1

θ(Ct/Ct+1)θ−1
=

1
θ

.

Отже, для CRRA - функцiї корисностi еластичнiсть замiщення
споживання мiж двома точками в часi є сталою i дорiвнює 1/θ.
Тому параметр θ вiдображає також схильнiсть домогосподарств
замiщати споживання мiж рiзними перiодами. Чим менше θ, тим
повiльнiше знижується гранична кориснiсть з ростом споживання,
i тим бiльше схильнi домогосподарства змiнювати споживання в
часi. Якщо θ близьке до нуля, то функцiя корисностi прямує до
лiнiйної, i домогосподарства погоджуються на значнi коливання
споживання.

1.4 Вплив вiдсоткової ставки
на споживання та заощадження

Важливими є результати дослiджень залежностi споживання
вiд вiдсоткової ставки. Наприклад, багато економiстiв стверджу-
ють, що сприятливiше оподаткування доходiв вiд вiдсоткiв, якi на-
раховують на величину особистих банкiвських вкладiв, призведе
до збiльшення заощаджень i таким чином темпи економiчного зро-
стання збiльшаться. Але якщо споживання не залежить вiд вiд-
соткової ставки, то така полiтика матиме незначний ефект. Тому
важливо встановити взаємозв’язок мiж споживанням та вiдсотко-
вою ставкою.

Вiдсоткова ставка та зростання споживання
Розширимо наш попереднiй аналiз споживання, припускаючи,

що вiдсоткова ставка не дорiвнює нулю. Оскiльки вiдсоткова став-
ка ненульова, бюджетне обмеження особи зумовлює те, що поточ-
на величина життєвого споживання не може перевищувати суми
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початкового майна та поточного значення трудових доходiв, отри-
маних протягом життя. У випадку сталої вiдсоткової ставки i жит-
тя протягом T перiодiв, бюджетне обмеження набуде вигляду

T∑

t=1

1
(1 + r)t

Ct ≤ A0 +
T∑

t=1

1
(1 + r)t

Yt , (1.24)

де r — вiдсоткова ставка, а всi величини дисконтованi до почат-
кового моменту часу.

Припустимо, що миттєва функцiя корисностi є функцiєю зi ста-
лою вiдносною несхильнiстю до ризику

u(Ct) =
C1−θ

t

1− θ
.

Тут θ — коефiцiєнт вiдносної несхильностi до ризику (величина,
обернена до еластичностi замiщення мiж споживанням у рiзнi пе-
рiоди часу). Також припустимо, що дисконтна ставка не дорiвнює
нулю. Отже, функцiя корисностi особи набуде вигляду

U =
T∑

t=1

1
(1 + ρ)t

C1−θ
t

1− θ
, (1.25)

де ρ — дисконтна ставка.
Розглянемо ситуацiю, за якої споживання в певний момент часу

t зменшується на деяку величину dC. За ненульової вiдсоткової
ставки це супроводжується збiльшенням споживання в наступний
перiод на величину (1 + r)dC. Оптимiзацiя потребує, щоб граничнi
змiни такого типу не мали нiякого впливу на життєву кориснiсть.
Оскiльки гранична кориснiсть споживання в моменти часу t i t+1,
вiдповiдно, дорiвнює

C−θ
t

(1 + ρ)t
i

C−θ
t+1

(1 + ρ)t+1
,

то одержимо

1
(1 + ρ)t

C−θ
t = (1 + r)

1
(1 + ρ)t+1

C−θ
t+1 . (1.26)
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Перетворивши, отримаємо

Ct+1

Ct
=

(
1 + r

1 + ρ

)1/θ

. (1.27)

Звiдси випливає, що як тiльки ми враховуємо можливiсть то-
го, що реальна вiдсоткова ставка i ставка дисконту не дорiвнюють
нулю, то отримуємо, що споживання не є процесом випадкового
блукання: споживання зростає тодi, коли r бiльше за ρ, i спадає,
якщо r менше за ρ. Крiм того, якщо реальна вiдсоткова ставка
змiнюється, то змiнюється i передбачувана компонента приросту
споживання. Манкiв, Гол, Хансен, Кемпбелл та iншi дослiджували
наскiльки сильно змiни в споживаннi залежать вiд змiн у реальнiй
вiдсотковiй ставцi. Внаслiдок дослiджень вони отримали, що ця за-
лежнiсть досить не значна, i що мiжчасова еластичнiсть замiщення
низька, тобто θ – високе.

Вiдсоткова ставка та заощадження у випадку двох перiодiв

Зi збiльшенням вiдсоткової ставки r графiк залежностi Ct+1 вiд
Ct стає стрiмкiшим, проте наслiдком такого збiльшення не обов’яз-
ково буде зменшення початкового споживання i, отже, збiльшення
заощаджень. Складнiсть полягає у тому, що змiни у вiдсотковiй
ставцi мають не лише ефект замiщення, а й ефект доходу. Зокре-
ма, якщо особа лише заощаджує i не бере позики, то зростання
вiдсоткової ставки дасть змогу їй отримати вищий рiвень спожи-
вання.

Для того, щоб отримати якiснi висновки, припустимо, що особа
живе лише протягом двох перiодiв. Для спрощення також припус-
тимо, що особа не має початкового майна. У цього випадку ми
можемо використати бюджетне обмеження

C1 +
1

1 + r
C2 = Y1 +

1
1 + r

Y2 .

У площинi (C1, C2) бюджетне обмеження особи – це пряма, яка
проходить через точку (Y1, Y2), тобто особа може у кожному пе-
рiодi споживати весь дохiд, отриманий у цьому перiодi, нiчого не
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заощаджуючи i не беручи кредитiв: C1 = Y1, C2 = Y2. Кожна iн-
ша точка бюджетної прямої визначає споживання у двох перiодах,
яке може дозволити собi особа, враховуючи наявний у неї дохiд.
Обираючи точку на бюджетнiй лiнiї, особа може обрати будь-який
спосiб споживати свiй дохiд у кожному перiодi. Проте оптимальний
вибiр особи – це точка дотику бюджетної лiнiї та кривої байдужо-
стi, на якiй досягається максимальний рiвень корисностi. Якщо цей
вибiр такий, що C1 < Y1, то особа заощаджує, а якщо C1 > Y1, то
позичає.

З рiвняння бюджетної лiнiї отримуємо значення кутового кое-
фiцiєнта нахилу

C2 = [(1 + r)Y1 + Y2]− (1 + r)C1 ⇒ k = −(1 + r) .

Отже, коефiцiєнт нахилу бюджетної лiнiї дорiвнює −(1 + r), тоб-
то вiдмова вiд однiєї одиницi споживання в першому перiодi дає
змогу збiльшити споживання в другому перiодi на величину 1 + r.
Якщо вiдсоткова ставка r зросла, то бюджетна лiнiя продовжу-
ватиме проходити через точку (Y1, Y2), але стане крутiшою, тобто
бюджетна пряма зробить проворот навколо точки (Y1, Y2) за годин-
никовою стрiлкою. Вiдповiдно, вибiр споживання (C1, C2) у випад-
ку збiльшення r змiниться, i перейде на новий рiвень корисностi,
який буде можливий у цiй новiй ситуацiї.

Розглянемо рiзнi випадки, якi можуть бути наслiдками зростан-
ня вiдсоткової ставки. На рис. 1.2a особа в початковому положеннi
перебуває в точцi (Y1, Y2), тобто початковi заощадження дорiвню-
ють нулю. У цьому випадку зростання r не має ефекту доходу.
Отож, споживання в першому перiодi обов’язково зменшиться, то-
му заощадження пiдвищаться.

На рис. 1.2б C1 менше за Y1, тобто заощадження додатнi. У
цьому випадку зростання r має позитивний ефект доходу — осо-
ба зможе дозволити собi бiльше, нiж на початку. Ефект доходу
спричиняє зменшення заощаджень, тодi як ефект замiщення його
збiльшує. Повний ефект неоднозначний; у випадку, який зображе-
но на рисунку заощадження не змiнюються.

На рис. 1.2в показано вибiр особи, яка в початковiй ситуацiї по-
зичає. У цьому випадку й ефект доходу, й ефект замiщення змен-
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шують споживання у першому перiодi, i отже, заощадження обо-
в’язково пiдвищуються.

а

б

в

Рис. 1.2: Наслiдки зростання вiдсоткової ставки на споживання
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Оскiльки запас майна в економiцi додатний, то бiльшiсть людей
заощаджують, а не беруть позики. Отже, сукупний ефект доходу
вiд зростання вiдсоткової ставки – додатний. Тому збiльшення вiд-
соткової ставки може мати два протилежних впливи на сукупнi
заощадження: позитивний завдяки ефекту замiщення та негатив-
ний завдяки ефекту доходу.

Це дослiдження показує, що якщо еластичнiсть замiщення мiж
споживанням у рiзнi перiоди θ велика, то мало ймовiрно, що зрос-
тання вiдсоткової ставки зумовить значне збiльшення заощаджень.
Однак iснують причини, за яких важливiсть цього висновку обме-
жена. Одна з них полягає в тому, що багато ситуацiй, якi нас цi-
кавлять, виникають не лише внаслiдок змiн у вiдсотковiй ставцi.
Завданням податкової полiтики може бути така змiна у пропор-
цiї мiж податками на доходи вiд вiдсоткiв та iншими податками,
яка б залишала урядовi податковi надходження незмiнними. Такi
змiни матимуть лише ефект замiщення, при цьому заощадження
обов’язково збiльшаться, а споживання перемiститься в майбутнє.

1.5 Залежнiсть споживання
вiд дисконтної та вiдсоткової
ставок за невизначеностi

Припустимо, що миттєва функцiя корисностi є CRRA-функцiєю

u(Ct) = C1−θ
t /(1− θ) , θ > 0

i нехай реальна вiдсоткова ставка r є сталою i не обов’язково до-
рiвнює дисконтнiй ставцi ρ.

Розглянемо зменшення споживання на деяку величину dC в
деякий момент часу t. Для CRRA функцiї корисностi гранична
схильнiсть до споживання в момент часу t становить

u′(Ct) = C−θ
t . (1.28)

Тодi зменшення споживання на величину dC призводить до втрати
корисностi, яка дорiвнює

Ucost = C−θ
t dC . (1.29)
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Гранична кориснiсть споживання в момент часу t + 1 становить
C−θ

t+1. Враховуючи реальну вiдсоткову ставку r, iндивiдуальне спо-
живання в момент часу t + 1 збiльшується на величину (1 + r)dC.
Тодi дисконтований очiкуваний прирiст корисностi Uprofit буде до-
рiвнювати

Uprofit =
1

1 + ρ
Et[C−θ

t+1(1 + r)dC] . (1.30)

Якщо особа оптимiзує, то граничнi змiни такого типу не впливають
на очiкувану кориснiсть. Це означає, що втрата корисностi в перiод
t дорiвнює приросту корисностi в перiод t+1. Прирiвнявши (1.29) i
(1.30), отримаємо зв’язок мiж споживанням у перiод t i очiкуваним
споживанням в перiод t + 1

C−θ
t =

1 + r

1 + ρ
Et[C−θ

t+1] . (1.31)

Зробимо припущення, що логарифм доходу нормально розподi-
лений, тодi логарифм Ct+1 також буде нормально розподiленим

ln Ct+1 ∼ N [ Et[ln Ct+1], σ2 ] . (1.32)

Тут Et[ln Ct+1] позначає умовне математичне сподiвання логариф-
ма споживання, що ґрунтується на iнформацiї, яка вiдома в перiод
t, а σ2 – умовну дисперсiю ln Ct+1, що ґрунтується на iнформацiї,
яка вiдома в перiод t. З (1.32) випливає

−θ ln Ct+1 ∼ N [−θ Et[ln Ct+1]; θ2σ2 ] .

Оскiльки для довiльного x > 0 виконується рiвнiсть eln x = x, то

C−θ
t+1 = e−θ ln Ct+1 . (1.33)

Тодi використавши те, що для x ∼ N [µ, V ] виконується E[ex] =
eµ · eV/2, i врахувавши (1.33), отримаємо

Et[C−θ
t+1] = Et[ e−θ Et[ln Ct+1] eθ2σ2/2 ] =

= e−θ Et[ln Ct+1] eθ2σ2/2 . (1.34)
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В останнiй рiвностi ми використали, що величина e−θEt[ln Ct+1]eθ2σ2/2

є константою. Пiдставимо (1.34) в рiвняння (1.31) i прологарифму-
ємо обидвi частини

−θ lnCt = ln(1 + r)− ln(1 + ρ)− θEt[ln Ct+1] + θ2σ2/2 . (1.35)

Подiливши на −θ, отримаємо

ln Ct = Et[lnCt+1] +
ln(1 + ρ)− ln(1 + r)

θ
− θσ2

2
. (1.36)

Покажемо, що у випадку, коли r та σ2 сталi логарифм спожи-
вання є процесом випадкового блукання зi змiщенням.

Для цього з (1.36) виразимо Et[ln Ct+1]

Et[ln Ct+1] = lnCt + [ln(1 + r)− ln(1 + ρ)]/θ + θσ2/2 . (1.37)

Рiвнiсть (1.37) доводить, що очiкувана змiна в логарифмi спожи-
вання вiд одного перiоду до наступного є сталою величиною i до-
рiвнює [ln(1 + r)− ln(1 + ρ)]/θ + θσ2/2. Змiни в споживаннi, що не
є детермiнованими величинами, непередбачуванi.

Тому ми можемо записати

ln Ct+1 = ln Ct +
ln(1 + r)− ln(1 + ρ)

θ
+

θσ2

2
+ ut+1 , (1.38)

де ut+1 має нульове умовне математичне сподiвання. Отже, лога-
рифм споживання є випадковим блуканням зi змiщенням, де
[ln(1 + r)− ln(1 + ρ)]/θ + θσ2/2 — параметр змiщення.

Дослiдимо, як вплинуть змiни в r та σ2 на очiкуваний темп
зростання споживання Et[ln Ct+1− ln Ct]. З (1.37) випливає, що очi-
куваний темп зростання споживання становить

Et[ln Ct+1 − lnCt] =
ln(1 + r)− ln(1 + ρ)

θ
+

θσ2

2
.

Очевидно, що зростання r веде до зростання очiкуваного темпу
зростання споживання. А саме

dEt[lnCt+1 − ln Ct]
dr

=
1
θ

1
1 + r

> 0 . (1.39)
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Зауважимо, що чим меншим є θ тим бiльша еластичнiсть мiжчасо-
вого замiщення споживання 1

θ , i тим бiльша швидкiсть зростання
темпу росту споживання за заданої реальної вiдсоткової ставки.

Зростання σ2 також веде до зростання темпу росту споживання

dEt[lnCt+1 − ln Ct]
dσ2

= θ > 0 . (1.40)

Оскiльки для CRRA функцiї:

u′(Ct) = C−θ
t , u′′(Ct) = −θC−θ−1

t ,

то
u′′′(Ct) = −θ(−θ − 1)C−θ−2

t = (θ2 + θ) · C−θ−2
t > 0 .

Отже, особа з CRRA функцiєю корисностi виявляє обернену пове-
дiнку в заощадженнях. З пiдвищенням невизначеностi (що вiдпо-
вiдає збiльшенню дисперсiї логарифма споживання σ2) заощаджен-
ня зростають, а також зростає очiкуваний темп росту споживання.

1.6 Дослiдження надлишкової згладженостi
споживання

Нехай

Ct =
r

1 + r

[
At +

∞∑

s=0

Et[Yt+s]
(1 + r)s

]
, (1.41)

причому
At+1 = (1 + r)[At + Yt − Ct] . (1.42)

Пiдставши вираз (1.41), що описує споживання в перiод t у ви-
раз (1.42), що описує величину майна в перiод t + 1, отримаємо

At+1 =(1 + r)
[
At + Yt − r

1 + r
At− (1.43)

− r

1 + r

(
Yt +

Et[Yt+1]
1 + r

+
Et[Yt+2]
(1 + r)2

+ · · ·
)]

.
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Перемноживши на (1 + r) i спростивши, одержимо

At+1 = At + Yt − r

[
Et[Yt+1]
1 + r

+
Et[Yt+2]
(1 + r)2

+ · · ·
]

. (1.44)

Оскiльки рiвнiсть (1.41) виконується для всiх перiодiв, то ми мо-
жемо записати споживання в момент часу t + 1 як

Ct+1 =
r

1 + r

[
At+1 +

∞∑

s=0

Et+1[Yt+s+1]
(1 + r)s

]
. (1.45)

Пiдставивши рiвнiсть (1.44) в (1.45), одержимо

Ct+1 =
r

1 + r

[
At + Yt − r

(
Et[Yt+1]
1 + r

+
Et[Yt+2]
(1 + r)2

+ · · ·
)

+

+
(

Et+1[Yt+1] +
Et+1[Yt+2]

1 + r
+ · · ·

)]
. (1.46)

Обчислимо умовне математичне сподiвання, яке ґрунтується на iн-
формацiї, яка вiдома в перiод t, вiд обох частин рiвностi (1.46),
отримаємо

Et[Ct+1] =
r

1 + r

[
At + Yt − r

(
Et[Yt+1]
1 + r

+
Et[Yt+2]
(1 + r)2

+ · · ·
)

+

+
(

Et[Yt+1] +
Et[Yt+2]
1 + r

+ · · ·
)]

. (1.47)

Тут ми використали те, що у випадку рацiональних очiкувань для
будь-якого x виконується

Et[Et+1[xt+2]] = Et[xt+2] .

Згрупувавши доданки в (1.47), отримаємо

Et[Ct+1] =
r

1 + r

[
At + Yt +

(
1− r

1 + r

)
Et[Yt+1]+

+
(

1
1 + r

− r

(1 + r)2

)
Et[Yt+2] + · · ·

]
, (1.48)
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що спрощується до

Et[Ct+1] =
r

1 + r

[
At + Yt +

Et[Yt+1]
1 + r

+
Et[Yt+2]
(1 + r)2

+ · · ·
]

(1.49)

або

Et[Ct+1] =
r

1 + r

[
At +

∞∑

s=0

Et[Yt+s]
(1 + r)s

]
. (1.50)

Правi частини рiвностей (1.41) i (1.50) спiвпадають, тому з них
випливає

Et[Ct+1] = Ct . (1.51)

Ми знову отримали, що споживання є процесом випадкового блу-
кання i змiни в споживаннi непередбачуванi.

Оскiльки споживання є процесом випадкового блукання, то най-
кращою оцiнкою споживання в майбутнiх перiодах є значення спо-
живання в даний перiод. Тобто ∀s ≥ 0 можна записати

Et[Ct+s] = Ct . (1.52)

Використовуючи рiвняння (1.52), можемо записати теперiшнє зна-
чення очiкуваного рiвня споживання як

∞∑

s=0

Et[Ct+s]
(1 + r)s

=
∞∑

s=0

Ct

(1 + r)s
= Ct

∞∑

s=0

1
(1 + r)s

. (1.53)

Оскiльки
1

1 + r
< 1, то нескiнченна сума в (1.53) збiгається до

1
1− 1

1+r

=
1 + r

r
, тому

∞∑

s=0

Et[Ct+s]
(1 + r)s

=
1 + r

r
Ct . (1.54)

Пiдставимо рiвняння (1.41) для Ct в праву частину рiвняння (1.54).
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Отримаємо бюджетне обмеження

∞∑

s=0

Et[Ct+s]
(1 + r)s

=
r

1 + r

(
1 + r

r

) [
At +

∞∑

s=0

Et[Yt+s]
(1 + r)s

]
=

=At +
∞∑

s=0

Et[Yt+s]
(1 + r)s

, (1.55)

яке стверджує, що теперiшнє значення очiкуваного рiвня споживан-
ня дорiвнює сумi майна особи плюс теперiшнє значення очiкувано-
го рiвня доходiв.

Для того, щоб визначити вiдхилення споживання вiд його очi-
куваного рiвня, обчислимо умовне математичне сподiвання в перi-
од t− 1 вiд обох частин рiвняння (1.41), отримаємо

Et−1[Ct] =
r

1 + r

(
At +

∞∑

s=0

Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

)
. (1.56)

Тут ми використали те, що за рацiональних очiкувань Et−1[Et[Yt+s]]
= Et−1[Yt+s]. Вiднявши (1.56) вiд (1.41), одержимо величину збурен-
ня в споживаннi, що вiдображає неочiкуванi змiни в споживаннi в
перiод t

Ct −Et−1[Ct] =
r

1 + r

( ∞∑

s=0

Et[Yt+s]
(1 + r)s

−
∞∑

s=0

Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

)
=

=
r

1 + r

( ∞∑

s=0

Et[Yt+s]−Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

)
=

=
r

1 + r

(
Et

[ ∞∑

s=0

Yt+s

(1 + r)s

]
−Et−1

[ ∞∑

s=0

Yt+s

(1 + r)s

])
.

(1.57)

Отже, збурення споживання є r
1+r частиною теперiшнього значення

змiн в очiкуваннях величини життєвого доходу.



34 Роздiл 1. Теоретичнi макроекономiчнi моделi сукупного споживання

Зауважимо, що

∞∑

s=0

Et[Yt+s]− Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

=

= [Yt − Et−1[Yt]] +
[
Et[Yt+1]− Et−1[Yt+1]

1 + r

]
+

+
[
Et[Yt+2]−Et−1[Yt+2]

(1 + r)2

]
+ · · · (1.58)

Припустимо, що змiни в доходi описуються AR(1) процесом

4Yt = φ4Yt−1 + ut ,

де ut – бiлий шум, i нехай Yt перевищує Et−1[Yt] на 1 одиницю.
Дослiдимо на скiльки зросте у цьому разi споживання.

Оскiльки Yt − Et−1[Yt] = 1 i 4Yt+1 = φ4Yt + ut+1 , то змiни
в Yt+1, якi очiкують в перiод t бiльшi вiд вiдповiдних змiн, якi
очiкують в перiод t− 1 на величину φ. А саме

Et [∆Yt+1]−Et−1 [∆Yt+1] = φ∆Yt − φEt−1 [∆Yt] =
= φ (Yt − Yt−1)− φ (Et−1 [Yt]− Yt−1) =
= φ (Yt − Et−1 [Yt]) =
= φ .

Тодi рiвень доходу Yt+1 очiкуваний в перiод t бiльший за рiвень
Yt+1, що очiкували в перiод t− 1 на (1 + φ).

Et [Yt+1]−Et−1 [Yt+1] =
= Et [Yt + φ∆Yt + ut+1]−Et−1 [Yt + φ∆Yt + ut+1] =
= (Yt −Et−1 [Yt]) + φ (∆Yt − Et−1 [∆Yt]) =
= (Yt −Et−1 [Yt]) + φ (Yt − Yt−1 − Et−1 [Yt] + Yt−1) =
= (1 + φ) · (Yt −Et−1 [Yt]) = 1 + φ .

Отже,
Et[Yt+1]− Et−1[Yt+1]

1 + r
=

1 + φ

1 + r
. (1.59)
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Позаяк ∆Yt+2 = φ∆Yt+1 + ut+2, то аналогiчно можна довести, що
очiкування змiн в доходi ∆Yt+2, якi формуються в перiод t бiльшi
за змiни в ∆Yt+2, якi очiкували в перiод t− 1 на φ2, тобто

Et [∆Yt+2]− Et−1 [∆Yt+2] = φ2 .

З цього випливає, що очiкуванний рiвень доходу Yt+2, який форму-
ються в перiод t, бiльший за рiвень Yt+2, який очiкувався в перiод
t− 1 на 1 + φ + φ2, тобто

Et [Yt+2]−Et−1 [Yt+2] = 1 + φ(1 + φ2) = 1 + φ + φ2 . (1.60)

Отже,
Et[Yt+2]− Et−1[Yt+2]

(1 + r)2
=

1 + φ + φ2

(1 + r)2
. (1.61)

Продовжуючи аналогiчно, з (1.58) одержимо

∞∑

s=0

Et[Yt+s]− Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

= (1.62)

= 1 +
1 + φ

1 + r
+

1 + φ + φ2

(1 + r)2
+

1 + φ + φ2 + φ3

(1 + r)3
+ · · ·

Зауважимо, що цей ряд можна записати у виглядi
∞∑

s=0

Et[Yt+s]− Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

=

=
[
1 +

1
1 + r

+
1

(1 + r)2
+ · · ·

]
+

+
[

φ

1 + r
+

φ

(1 + r)2
+

φ

(1 + r)3
+ · · ·

]
+

+
[

φ2

(1 + r)2
+

φ2

(1 + r)3
+ · · ·

]
+ · · · (1.63)

Для спрощення позначимо γ ≡ 1
1 + r

. Тодi сума в перших дуж-

ках правої частини (1.63) збiгається до
1

1− γ
, друга сума — до
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φγ

1− γ
, третя сума збiгається до

φ2γ2

1− γ
i т.д. Тому рiвняння (1.63)

можна записати як
∞∑

s=0

Et[Yt+s]− Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

=
1

1− γ

[
1 + φγ + φ2γ2 + · · · ] =

=
1

1− γ
· 1
1− φγ

. (1.64)

Використовуючи позначення γ, (1.64) перепишемо у виглядi

∞∑

s=0

Et[Yt+s]− Et−1[Yt+s]
(1 + r)s

=
1

1− 1
1+r

· 1

1− φ
1+r

=
1 + r

r
· 1 + r

1 + r − φ
.

(1.65)
Пiдставивши (1.65) в (1.57), отримаємо, що неочiкуванi змiни у

споживаннi (збурення споживання) дорiвнюють

Ct −Et−1[Ct] =
r

1 + r

[
1 + r

r

(1 + r)
(1 + r − φ)

]
=

(1 + r)
(1 + r − φ)

. (1.66)

Якщо φ > 0, то цi змiни є бiльшими за змiни в доходi, якi за при-
пущенням становили Yt − Et−1[Yt] = 1.

Порiвняємо дисперсiю збурень у споживаннi з дисперсiєю збу-
рень у доходi. Для φ > 0 дисперсiя збурень споживання становить

Var[Ct − Et−1[Ct]] = Var
[

(1 + r)
(1 + r − φ)

ut

]
=

=
[

(1 + r)
(1 + r − φ)

]2

Var[ut] > Var[ut] , (1.67)

оскiльки
(1 + r)

(1 + r − φ)
> 1. Отже, дисперсiя збурень в споживаннi є

бiльшою за дисперсiю збурень у доходi.
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1.7 Емпiричнi економетричнi дослiдження.
Тестування гiпотези випадкового
блукання

Результат Р. Гола про те, що споживання є процесом випадково-
го блукання, суперечило iснуючому на той момент часу уявленню
про споживання. Традицiйний погляд на змiни споживання впро-
довж дiлового циклу такий: коли випуск продукцiї зменшується,
то споживання зменшується, але згодом, коли випуск починає зро-
стати, споживання повертається до попереднього рiвня. Отож, з
цього випливає, що деякi коливання у споживаннi можна перед-
бачити. Голове розширення гiпотези постiйного доходу передбачає
iнше: якщо обсяг випуску зменшиться випадково, то споживання
зменшиться лише на величину падiння постiйного доходу, i у пiд-
сумку не вiдомо, чи воно повернеться до попереднього рiвня.

Оскiльки цi двi теорiї дають рiзнi висновки щодо поведiнки спо-
живання, то велика кiлькiсть дослiджень була присвячена пере-
вiрцi того, чи можна за допомогою передбачуваних змiн у доходi
передбачити змiни в споживаннi. Гiпотезу, яка стверджує, що спо-
живання залежить вiд передбачуваних змiн у доходi назвали над-
лишковою чутливiстю споживання. Гiпотезу, яка стверджує, що
на споживання здебiльшого впливають неочiкуванi, анiж очiкуванi
змiни в доходi назвали надлишковою згладженнiстю споживання.
Позаяк надлишкова чутливiсть вiдноситься до очiкуваних змiн у
доходi, а надлишкова згладженiсть – до неочiкуваних змiн у до-
ходi, то можливо споживання може бути надлишково чутливим i
згладженим одночасно.

1.7.1 Тестування Кемпбелла i Манкiва
на пiдставi використання агрегованих даних

З гiпотези випадкового блукання випливає, що змiни в спожи-
ваннi непередбачуванi, тому жодна iнформацiя вiдома в перiод t−1
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не дає змоги передбачити змiни в споживаннi в перiод вiд t−1 до t.
Отже, один з пiдходiв до тестування гiпотези випадкового блукан-
ня ґрунтується на регресiї змiни у споживаннi (Ct−Ct−1) стосовно
змiнної, значення якої вiдоме у момент часу t− 1

Ct − Ct−1 = α + β Xt−1 + εt .

Якщо гiпотеза випадкового блукання правильна, то коефiцiєнт на-
хилу β такої регресiї виявиться незначущим.

Таке моделювання Р. Гол використав у своїй оригiнальнiй ро-
ботi. Вiн розглянув декiлька рiзних випадкiв, зокрема в якостi
змiнної X вiн використав лаговi значення доходу, лаговi значення
споживання, а також лаговi значення цiн. Його економетричний
результат полягав у тому, що вiн не змiг вiдхилити гiпотезу про
те, що лаг доходу або лаг споживання не впливає на змiни у спо-
живаннi. Проте лаги цiн мали значущий ступiнь впливу на змiни
в споживаннi.

Недолiком цього пiдходу є те, що такi результати важко поясни-
ти. Результат Гола полягає у тому, що лагове значення доходу не
має суттєвого впливу на змiни в споживаннi. Цей результат можли-
во отримали не тому, що передбачуванi змiни в доходi не визнача-
ють передбачень споживання, а тому, що лаговi значення доходу
слабко впливають на передбачення поведiнки змiн самих доходiв.
Аналогiчно, досить важко пояснити результат вiдхилення гiпоте-
зи випадкового блукання, який Гол отримав, використовуючи данi
цiн.

Кембелл i Манкiв застосували метод iнструментальних змiнних
i перевiрили гiпотезу Гола проти деякої альтернативи. Альтерна-
тивна гiпотеза, яку вони розглядали, побудована на тому, що деяка
частина споживачiв повнiстю витрачає свiй поточний дохiд, а iнша
частина поводить себе вiдповiдно до теорiї Гола. Така альтернатива
означатиме, що змiни у споживаннi в перiод з t−1 до t дорiвнюють
змiнам у доходах мiж t−1 i t для першої групи споживачiв, i дорiв-
нюють змiнам оцiненого постiйного доходу мiж t− 1 i t для другої
групи. Нехай λ позначає частку споживання, яка притаманна для
споживачiв першої групи. Тодi змiни у сукупному споживаннi ста-
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новитимуть

Ct − Ct−1 = λ(Yt − Yt−1) + (1− λ)εt =
= λZt + νt , (1.68)

де Zt = Yt − Yt−1, а εt визначає змiну в оцiнцi споживачiв їхнього
постiйного доходу вiд t− 1 до t.

Величини Zt i νt скорiше всього корелюють мiж собою. Перiо-
ди, в яких дохiд зростає зазвичай є перiодами, коли домашнi гос-
подарства отримують сприятливу iнформацiю про їхнiй загальний
життєвий дохiд. Це означає, що екзогенна змiнна в (1.68) додатно
корелює з похибкою регресiї. Тому застосування методу наймен-
ших квадратiв (OLS) до оцiнювання (1.68) призведе до змiщеної
вгору оцiнки параметра λ.

Для того, щоб уникнути кореляцiї мiж екзогенними змiнними
i збуреннями моделi замiсть методу найменших квадратiв можна
використати метод iнструментальних змiнних (IV). Оцiнювання на
пiдставi методу iнструментальних змiнних еквiвалентне оцiнюван-
ню на пiдставi двокрокового методу найменших квадратiв. У цьо-
му разi важливо, щоб iнструментальнi змiннi, якi використовува-
тимуться для оцiнювання параметрiв регресiї, тiсно корелювали з
екзогенними змiнними моделi, але не корелювали зi збуреннями.
У випадку, коли такi iнструменти знайдено, перший крок ДМНК
полягає в оцiнюваннi регресiй екзогенних змiнних Zt стосовно iн-
струментiв. Другий крок – це регресiя ендогенної змiнної Ct−Ct−1

стосовно оцiнених значень Ẑt, що отриманi у регресiях на першому
кроцi. Отож, ми оцiнюємо

Ct − Ct−1 = λẐt + λ(Zt − Ẑt) + νt ≡ λẐt + ν̃t . (1.69)

Збурення в (1.69), ν̃t, складаються з νt i λ(Zt−Ẑt). За припущенням,
iнструменти використанi для побудови Ẑt не корелюють з νt. Також
оскiльки Ẑt є оцiненими значеннями регресiї, то за побудовою вони
не некорелюють з залишком регресiї Zt − Ẑt. Отже, регресiя Ct −
Ct−1 стосовно Ẑt дає незмiщену оцiнку параметра λ.

Стандартною проблемою використання методу iнструменталь-
них змiнних є пiдбiр вiдповiдних iнструментiв: часто важко знайти
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змiннi, якi не корелюють з залишками моделi. Але у випадках, ко-
ли збурення εt вiдображають нову iнформацiєю, що надiйшла в
перiод мiж t − 1 i t, економiчна теорiя пропонує багато можливих
iнструментiв. Будь-яка змiнна, значення якої вiдоме у перiод t− 1,
не корелюватиме зi збуренням.

Розглянемо специфiкацiю Кемпбелла i Манкiва. Вони вимiрю-
ють споживання як реальнi витрати на купiвлю товарiв нетрива-
лого користування та послуг на одну особу i дохiд як реальний
дохiд у розпорядженнi на одну особу. Данi є щоквартальними й
охоплюють перiод за 1953-1986 роки. Кемпбелл i Манкiв дослiдили
рiзнi множини iнструментiв. Зокрема, в своїй базовiй моделi вони
використовували як iнструменти лаговi значення змiн у споживан-
нi. У випадку, коли було використано три лаги, оцiнка параметра
становила λ̂ = 0, 42 зi стандартною похибкою 0, 16, при використан-
нi п’ятьох лагiв оцiнка λ дорiвнює 0, 52 зi стандартною похибкою
0, 13. Дослiджуючи iншi специфiкацiї, отримали подiбнi результа-
ти. З цих результатiв Кемпбелла i Манкiва випливає, що висновки
Р. Гола, якi ґрунтуються на вiдсутностi значущого зв’язку мiж ла-
говими значеннями доходу та споживанням, не є вагомим доказом
проти традицiйного погляду на споживання.

Отож, оцiнки Кемпбелла i Манкiва дають достатньо великi та
статистично значущi вiдхилення вiд передбачення моделi випад-
кового блукання: споживання зростає приблизно на 50 центiв у
вiдповiдь на передбачуване 1-доларове зростання в доходi i нульо-
ва гiпотеза, що впливу немає, вiдхиляється. З iншого боку, з їхнiх
оцiнок також випливає, що оцiнка λ значущо менша за 1. Отже,
отриманi емпiричнi результати свiдчать про те, що висновки, якi
побудованi на гiпотезi постiйного доходу, є важливими для розумiн-
ня споживання.

1.7.2 Тестування Шиа
на пiдставi використання даних домогосподарств

Тестування гiпотези випадкового блукання на пiдставi з сукуп-
них даних мають декiлька недолiкiв. Найбiльш очевидним є те, що
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кiлькiсть спостережень мала. Крiм того, важко знайти змiннi, за
допомогою яких ми б могли добре передбачити змiни у доходах,
тому важко перевiрити ключове твердження гiпотези випадкового
блукання, що прогнозованi змiни в доходi не впливають на змiни
у споживаннi. Зрештою, теорiя розглядає iндивiдуальне спожива-
нням i потрiбнi додатковi припущення для прогнозування на пiд-
ставi моделi, яка ґрунтується на агрегованих даних.

Враховуючи цi мiркування, багато дослiдникiв намагаються по-
яснити поведiнку споживання на пiдставi даних окремих домогос-
подарств. Шиа (Shea, 1995) придiлив особливу увагу дослiдженню
чинникiв, якi визначають змiни у доходi. Вiн зосередився на до-
могосподарствах, заробiтна плата яких зумовлена довготривалими
колективними договорами. Для цих домашнiх господарств зростан-
ня заробiтних плат призводить до зростання їхнiх доходiв, i має
важливi передбачуванi компоненти.

Шиа використовував вибiрку зi 647 спостережень осiб, для яких
трудовi контракти забезпечують зрозумiлу iнформацiю про майбут-
нiй дохiд. З регресiї реального росту заробiтної плати стосовно
факторiв, якi були побудованi на пiдставi даних контракту i де-
яких контрольних змiнних, отримано оцiнку 0, 86 зi стандартною
похибкою 0, 20. З цих результатiв випливає, що трудовий контракт
вiдiграє важливу роль при прогнозуваннi змiн у заробiтках.

Далi Шиа оцiнив регресiю приросту споживання стосовно ним
оцiненого очiкуваного приросту заробiтної плати. Згiдно з гiпо-
тезою випадкового блукання коефiцiєнт цiєї регресiї повинен би
дорiвнювати нулю. Проте насправдi оцiнений коефiцiєнт становив
0, 89 зi стандартною похибкою 0, 46. Отож,Шиа отримав статистич-
но значуще вiдхилення поведiнки споживання вiд гiпотези випад-
кового блукання.

У теоретичнiй моделi ми припускали, що домогосподарства без
обмежень можуть взяти позику за умови, що вони повернуть борг.
Таке припущення насправдi може не виконуватись. Оскiльки до-
могосподарства можуть зiткнутися з деякими обмеженнями на за-
позичення, тобто лiквiдними обмеженнями, то це у пiдсумку може
стати однiєю з причин того, що поведiнка споживання суперечить
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гiпотезi випадкового блукання. Якщо домогосподарство не має змо-
ги взяти позику та його поточний дохiд менший за постiйний, то
його споживання буде визначатись його поточним доходом. У цьо-
му випадку передбачуванi змiни у доходi спричинятимуть перед-
бачуванi змiни у споживаннi.

Шиа перевiрив вплив лiквiдних обмежень двома способами. Спо-
чатку, подiбно до дослiджень Зельдеса (Zeldes) та iнших, вiн роздi-
лив домашнi господарства на групи вiдповiдно до наявностi лiквiд-
них обмежень. Домогосподарства, якi мають лiквiднi активи, мо-
жуть вирiвнювати своє споживання, використовуючи активи за-
мiсть того, щоб брати позику. Отож, якщо лiквiднi обмеження є
причиною того, що передбачуванi прирости зарплати впливають на
прирiст споживання, то твердження гiпотези випадкового блукан-
ня не справджуватиметься лише для групи домогосподарств, якi не
мають активiв. Однак результати Шиа засвiдчують, що оцiнений
ефект впливу передбачуваного приросту зарплати на споживання
статистично однаковий у двох групах.

Згiдно з другим пiдходом, подiбно до дослiджень Алтонi i Сi-
ова (Altonji, Siow), Шиа розбив вибiрку на двi частини вiдповiд-
но до того чи очiкуванi змiни у реальнiй зарплатi є додатними чи
вiд’ємними. Особи, якi очiкують зниження доходiв для зрiвноваже-
ння свого споживання, будуть радше заощаджувати, нiж позичати.
Отож, якщо лiквiднi обмеження важливi, то передбачуване зрос-
тання заробiтної плати спричинятиме зростання споживання, але
передбачуване зменшення зарплати не породжуватиме зменшення
споживання.

Емпiричнi результати, якi отримав Шиа, не пiдтвердили цих
мiркувань. Для домогосподарств з додатним очiкуваним прирос-
том доходiв оцiнений вплив змiн реальної заробiтної плати на при-
рiст споживання становив 0, 06 (зi стандарною похибкою 0, 79),
а для домогосподарств з вiд’ємним очiкуваним приростом дохо-
ду оцiнений ефект становив 2, 24 (зi стандартною похибкою 0, 95).
Отож, немає доказiв того, що лiквiднi обмеження впливають на ре-
зультати моделювання, якi отримав Шиа ранiше, i поведiнка спо-
живання не є непередбачуваною.



Роздiл 2

Економетричне
дослiдження функцiї
споживання в Українi

Проведемо дослiдження залежностi мiж споживанням Ct i доходом
Yt в Українi. Для цього використовуватимемо щоквартальнi данi
витрат населення України на закупiвлю товарiв та оплату послуг
та їхнiх доходiв протягом 2001 − 2011 рокiв у фактичних цiнах
тих перiодiв, якi розглядаємо (додаток 1). Динамiку споживання та
доходiв впродовж дослiджуваного перiоду, а саме їхнє зростання,
зображено на рис. 2.1.

Коефiцiєнт кореляцiї мiж змiнними C i Y становить

ρ [C, Y ] = 0, 996900

i близький до одиницi. Тому можемо зробити висновок, що спо-
живання та дохiд тiсно корелюють мiж собою i мiж ними iснує
значний взаємозв’язок.

Дослiдження емпiричного зв’язку мiж споживанням i доходом
можна розпочати з простої лiнiйної економетричної моделi

m.1 Ct = α + βYt + εt , (2.1)

43
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Рис. 2.1: Динамiка рядiв споживання та доходу в Українi
впродовж 2001 – 2011 рокiв

внаслiдок оцiнювання якої отримуємо

α̂ = 3596, 08 (2, 65), β̂ = 0, 7789 (95, 55), R2 = 0, 9955 ,

де в дужках подано t-статистики параметрiв.
Отриманi результати моделювання дають добру пiдгонку моде-

лi, проте дослiдження властивостей залишкiв свiдчить про помил-
ку специфiкацiї. Тому детальнiше дослiдимо властивостi часових
рядiв споживання Ct i доходу Yt.

2.1 Врахування сезонностi при побудовi
функцiї споживання

З графiчного зображення даних (рис. 2.1) видно, що ряди не є ста-
цiонарними та характеризуються трендом i сезоннiстю. Сезоннiсть
визначають як регулярнi коливання впродовж деякого короткого
перiоду часу i може бути пов’язана з погодою, дiяльнiстю люди-
ни (вихiднi, свята, вiдпустки), суспiльними звичками (зокрема, зi
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схильнiстю людей робити покупки в певнi перiоди). У цьому ви-
падку спостерiгаємо сезоннi коливання змiнних впродовж року. А
саме з динамiки рядiв Ct i Yt видно, що споживання i дохiд на-
бувають найменших значень у першому кварталi та найбiльших у
четвертому кварталi кожного року.

Сезоннi фактори рядiв споживання та доходу, визначенi на пiд-
ставi мультиплiкативного методу рухомого середнього (Seasonal
adjustment: moving average method), наведено в табл. 2.1. Усеред-
ненi за допомогою дiлення на сезонний фактор ряди споживання
та доходу поряд з вихiдними рядами зображено на рис. 2.2, a, б,
вiдповiдно.

Таблиця 2.1: Мультиплiкативнi сезоннi фактори
рядiв споживання та доходу в Українi

Перiоди Споживання Дохiд
I квартал 0,904280 0,860592
II квартал 0,990482 0,958028
III квартал 1,054399 1,092360
IV квартал 1,058877 1,110347
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Рис. 2.2: Динамiка скорегованих на сезоннiсть рядiв:

а) споживання; б ) доходу
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Для врахування сезонностi в економетричнiй моделi введемо в
модель фiктивну змiнну, що буде пояснювати рiзницю в споживаннi
в рiзних кварталах. Отже, розглянемо модель

m.2 Ct = α + γ Seas + βYt + εt , (2.2)

де змiнна Seas дорiвнює 1/4 для спостережень у першому кварталi,
1/2 у другому кварталi, 3/4 у третьому кварталi та 1 у четвертому
кварталi кожного року, тому визначає вiдмiннiсть у споживаннi в
рiзних кварталах.

В результатi оцiнювання цiєї моделi отримаємо такi оцiнки па-
раметрiв, їхнi стандартнi похибки та t- статистики

α̂ = 8944, 311 , sα = 1714, 638 , tα = 5, 2164 ;

β̂ = 0, 7832 , sβ = 0, 0069 , tβ = 112, 5502 ;
γ̂ = −9664, 973 , sγ = 2307, 249 , tγ = −4, 1889 ;

На пiдставi одержаних величин перевiримо значущiсть параметрiв
моделi. Зокрема, протестуємо нульову гiпотезу H0 : γ = 0, яка
припускає, що сезонний фактор не є значущим при моделюваннi
залежностi споживання вiд доходу. Модуль t-статистики параметра
γ бiльший за tкр[40], тому ми гiпотезу вiдхиляємо. Отже, сезоннiсть
є значущим фактором у дослiдженнi, тобто за однакового рiвня
доходу споживання в рiзних кварталах рiзне. Зауважимо також,
що t-статистики iнших параметрiв моделi теж бiльшi за критичне
значення, тобто цi змiннi мають статистично значущий вплив на
споживання.

Обчислимо також значення коефiцiєнта детермiнацiї та скоре-
гованого коефiцiєнта детермiнацiї

R2 = 0, 9968 , R
2 = 0, 9967 ,

значення статистики Фiшера

F =
R2/(T − k)

(1−R2)/(k − 1)
= 6416, 688 , T = 43 , k = 3
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та суму квадратiв залишкiв моделi

ESS =
T∑

t=1

(Ct − Ĉt)2 =
T∑

t=1

ε̂2
t = 6.85E + 08 .

Значення F -статистики моделi значно бiльше за критичне значен-
ня, тому ми можемо стверджувати, що модель m.2 адекватна.

Економiчний змiст параметра β у лiнiйнiй моделi полягає в то-
му, що вiн є показником граничної схильностi споживання стосовно
доходу. Зокрема, з цiєї моделi випливає таке: якщо доходи населен-
ня в Українi зростуть на 1 млн гривень, то споживання зросте в
середньому на 783 тис. гривень.

На рис. 2.3 лiнiї червоного та зеленого кольорiв зображають
динамiку реальних та оцiнених за моделлюm.2 значень споживан-
ня вiдповiдно, а синя лiнiя зображає поведiнку залишкiв оцiненої
моделi.
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Рис. 2.3: Динамiка реальних та оцiнених за моделлю m.2 значень
споживання, поведiнка залишкiв моделi
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2.1.1 Модель з декiлькома фiктивними змiнними

У моделi m.2 оцiнка коефiцiєнта γ показує на скiльки споживання
в рiзних кварталах вiдрiзняється мiж собою. При такому введеннi
фiктивної змiнної модель припускає, що рiзниця в споживаннi для
сусiднiх кварталiв однакова, тобто в кожному наступному кварта-
лi (в другому стосовно першого, в третьому стосовноо другого i
в четвертому стосовно третього) за умови однакового доходу спо-
живання змiнюється на ту саму величину. Проте обчисленi ранiше
сезоннi фактори (табл. 2.1) свiдчать про те, що рiзниця в спожи-
ваннi мiж сусiднiми кварталами може вiдрiзнятися.

Для врахування рiзних величин вiдхилення у споживаннi мiж
кварталами розглянемо фiктивнi змiннi D1, D2, D3, D4, якi визна-
чаються так:

D1 =
{

1, для першого кварталу,
0, для решти кварталiв;

D2 =
{

1, для другого кварталу,
0, для решти кварталiв;

D3 =
{

1, для третього кварталу,
0, для решти кварталiв;

D4 =
{

1, для четвертого кварталу,
0, для решти кварталiв.

Проте ми можемо включити в модель лише три з цих змiнних,
оскiльки при включеннi чотирьох фiктивних змiнних ми отрима-
ємо модель з досконалою мультиколiнеарнiстю. Тому розглянемо
модель, яка мiстить три фiктивнi змiннi

m.3 Ct = α+γ2D2+γ3D3+γ4D4+βY +εt . (2.3)

Результати оцiнювання моделi m.3 подано в табл. 2.2.
Згiдно з моделлю m.3 очiкуване значення споживання у пер-

шому кварталi становить

E[Ct] = α + βY ,
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Таблиця 2.2: Результати оцiнювання моделi m. 3.

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob,

Const 6568,48 1492,74 4,4002 0,0001
D2 -2034,53 1779,68 -1,1432 0,2601
D3 -6266,77 1795,77 -3,4896 0,0012
D4 -6595,39 1833,59 -3,5969 0,0009
Y 0,7838 0,0070 111,74 0,0000

R-squared 0,997019 Mean dependent var 111670,3
Adjusted R-squared 0,996705 S.D. dependent var 72474,98
S.E. of regression 4160,214 Akaike info criterion 19,61346
Sum squared resid 6,58E+08 Schwarz criterion 19,81826
Log likelihood -416,6895 Hannan-Quinn criter. 19,60715
F-statistic 3177,149 Durbin-Watson stat 1,268343
Prob(F-statistic) 0,000000

а для другого, третього та четвертого кварталiв очiкуванi значення
споживання вiдповiдно дорiвнюють

E[Ct] = α + γ2 + βY ,

E[Ct] = α + γ3 + βY ,

E[Ct] = α + γ4 + βY .

Отже, параметри γ2, γ3, γ4 вiдображають середню сезонну рiзни-
цю мiж споживанням у першому кварталi та другому, третьому,
четвертому, вiдповiдно.

Тестування гiпотези H0 : γ2 = 0 перевiряє чи iснує сезонна
вiдмiннiсть у споживаннi в I та II кварталах. Гiпотезу перевiряють
за допомогою t-статистики параметра γ2: t = γ̂2/sγ2 . Прийняття
гiпотези про рiвнiсть нулю параметра γ2 означає несуттєву рiзницю
мiж споживанням у першому i другому кварталах.

t-статистика параметра γ2 становить

tγ2 = −1, 1432 ,
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що значно менше, нiж критичне значення розподiлу Стьюдента,
тому ми можемо стверджувати, що статистично значущої рiзницi
в споживаннi мiж I i II кварталами немає.

Для параметрiв γ3 i γ4 статистики Стьюдента, вiдповiдно, до-
рiвнюють

tγ3 = −3, 4896 , tγ4 = −3, 5969 ,

i перевищують критичне значення для рiвня значущостi α = 0, 05,
тому робимо висновок, що споживання у третьому i у четвертому
кварталах статистично значуще вiдрiзняється вiд споживання у I
кварталi.

2.1.2 Застосування критерiю Вальда
для перевiрки рiвностi сезонних факторiв

Для того, щоб перевiрити чи статистично значуще вiдрiзняється
споживання у II, III i IV кварталах мiж собою, треба перевiрити
гiпотези

H0 : γi = γj i, j = 2, 3, 4 .

В загальному випадку тестування гiпотези H0 : Rβ = q, де

R =




r11 r12 . . . r1k

r21 r22 . . . r2k

. . . . . . . . . . . .
rm1 rm2 . . . rmk


 , β =




β1

β2
...

βk


 , q =




q1

q2
...

qm


 ,

k – кiлькiсть регресорiв; m – кiлькiсть обмежень, виконується на
пiдставi статистики Вальда

W =
(Rβ̂ − q)′ (s2R(X ′X)−1R′)−1 (Rβ̂ − q)

m
∼ F [m, k − 1] .

Для гiпотези H0 : γ2 = γ3 одержимо

W = 5, 6586 ,

що є бiльшим за критичне значення. Тому нульову гiпотезу вiд-
хиляємо, тобто робимо висновок, що мiж споживанням у II i III
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кварталах iснують суттєвi сезоннi вiдмiнностi. Ймовiрнiсть того,
що ми у зробленому твердженнi допустили помилку першого роду
становить Prob = 0, 0612.

Для H0 : γ3 = γ4 одержимо W = 0, 0326, що менше за критич-
не, тому мiж споживанням у III i IV кварталах суттєвої рiзницi
немає.

2.1.3 Модель з фiктивною змiнною D34

Оскiльки споживання значуще не вiдрiзняється мiж I i II кварта-
лами, а також мiж III i IV кварталами, проте вiдрiзняється мiж
першим i другим пiврiччям, то введемо фiктивну змiнну D34, що
вiдображатиме сезоннi змiни в споживаннi мiж першим i другим
пiврiччям року

D34 =





0, для першого кварталу;
0, для другого кварталу;
1, для третього кварталу;
1, для четвертого кварталу.

Розглянемо регресiю

m.4 Ct = α + γD34 + βYt + εt . (2.4)

Результати оцiнювання цiєї моделi поданi в табл. 2.3, свiдчать про
значущiсть включених змiнних та адекватнiсть такої моделi.

2.2 Врахування тренда при побудовi
функцiї споживання

Часовi ряди споживання та доходу, якi ми розглядаємо, нестацiо-
нарнi, зокрема з графiкiв (рис.2.1) видно, що математичне сподi-
вання дослiджуваних величин не є сталою величиною i з часом
ряди пiддаються зростаючiй тенденцiї, тобто споживання та до-
хiд в Українi протягом 2001-2011 рокiв характеризується трендо-
вою складовою. Пiд трендом розумiють стiйку систематичну змiну
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Таблиця 2.3: Результати оцiнювання моделi m. 4.

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob,

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Const 5628,790 1237,532 4,548399 0,0000
D34 -5389,309 1272,531 -4,235111 0,0001
Y 0,783221 0,006933 112,9760 0,0000

R-squared 0,996914 Mean dependent var 111670,3
Adjusted R-squared 0,996759 S.D. dependent var 72474,98
S.E. of regression 4125,765 Akaike info criterion 19,55510
Sum squared resid 6,81E+08 Schwarz criterion 19,67798
Log likelihood -417,4347 Hannan-Quinn criter. 19,60042
F-statistic 6460,173 Durbin-Watson stat 1,356546
Prob(F-statistic) 0,000000

процесу протягом тривалого часового промiжку, тобто тренд вiдо-
бражає загальний рух ряду в певному напрямку впродовж дослiд-
жуваного промiжку часу. Зокрема, трендом може бути зумовлене
зростання або спадання значень економiчного показника.

Для того, щоб уникнути хибної регресiї в моделi m.4 i усунути
трендову нестацiонарнiсть рядiв включимо в модель час як регре-
сор

m.5 Ct = α + γ1D34 + γ2t + βYt + εt . (2.5)

У цiй моделi наявнiсть тренда враховує змiнна t.
Результати оцiнювання цiєї моделi наведено в табл. 2.4. На рис.2.4

зображено динамiку реальних та оцiнених за моделлюm.5 значень
споживання, а також поведiнку залишкiв цiєї моделi.

Зокрема бачимо, що змiннi доходу, тренда та сезонностi статис-
тично значущi фактори, якi впливають на споживання. Оцiнка па-
раметра γ2 засвiдчує, що з кожним роком за iнших рiвних умов
споживання українцiв у середньому зростає на 624 тис. гривень.
Гранична схильнiсть до споживання, отримана на пiдставi моде-
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Таблиця 2.4: Результати оцiнювання моделi m. 5.

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob,

Const 3283,298 1343,188 2,444407 0,0191
D34 -3810,084 1254,499 -3,037136 0,0042
T 624,3970 197,9211 3,154777 0,0031
Y 0,699960 0,027126 25,80421 0,0000

R-squared 0,997541 Mean dependent var 111670,3
Adjusted R-squared 0,997352 S.D. dependent var 72474,98
S.E. of regression 3729,464 Akaike info criterion 19,37432
Sum squared resid 5,42E+08 Schwarz criterion 19,53816
Log likelihood -412,5480 Hannan-Quinn criter, 19,43474
F-statistic 5274,025 Durbin-Watson stat 1,320273
Prob(F-statistic) 0,000000
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Рис. 2.4: Динамiка реальних та оцiнених за моделлю m.5 значень
споживання, поведiнка залишкiв моделi

лi m.5, становить 0, 699960, i менша нiж засвiдчували попереднi
специфiцiкацiї.
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2.3 Порiвняння лiнiйних специфiкацiй

Порiвняємо моделi m.1 - m.5 i виберемо з них ту, яка найкра-
ще описує данi. Оскiльки залежна змiнна в усiх цих специфiка-
цiях однакова i моделi є вкладеними одна в одну, то для їхнього
порiвняння ми можемо використати скорегований коефiцiєнт де-
термiнацiї

R 2 = 1− T − 1
T − k

(1−R2) ,

а також iнформацiйнi критерiї Акайке

AIC = ln
ESS

T
+

2k

T

та Шварца

SC = ln
ESS

T
+

k ln T

T
.

Зауважимо, що чим бiльший скорегований коефiцiєнт детермi-
нацiї та чим меншi критерiї Акайке й Шварца, тим модель краща.

Таблиця 2.5: Порiвняння рiзних лiнiйних специфiкацiй
функцiї споживання

Критерiї m.1 m.2 m.3 m.4 m.5
R 2 0,9954 0,9967 0,9967 0,9967 0,9973
AIC 19,8798 19,5618 19,6134 19,5551 19,3743
SC 18,9609 19,6847 19,8182 19,6779 19,5381

Найбiльший скорегований коефiцiєнт детермiнацiї та найменшi
критерiї Акайке й Шварца ми отримали для моделi m.5, яка мiс-
тить змiнну доходу, змiнну тренда, що оцiнює зростання споживан-
ня з часом та фiктивну змiнну D34, яка вiдображає сезоннi змiни
в споживаннi у другому пiврiччi кожного року. Отже, ця модель
найбiльш точно описує поведiнку споживання.

Зауважимо також, що сума квадратiв залишкiв моделi, яка до-
рiвнює сумi квадратiв вiдхилень значень споживання, що обчисле-
нi на пiдставi моделi, та реальних значень споживання для моделi
m.5 становить

ESS (m.5) = 5.42E + 08 .
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Це значення значно менше за вiдповiднi суми квадратiв залишкiв
решти моделей, зокрема

ESS (m.1) = 9, 86E + 08 , ESS (m.2) = 6, 85E + 08

ESS (m.3) = 6, 58E + 08 , ESS (m.4) = 6, 81E + 08 .

2.4 Логарифмiчно лiнiйнi моделi
та їхнє порiвняння

Зв’язки мiж економiчними змiнними найчастiше не є лiнiйними i
характеризуються спадними граничними ефектами. Тому нелiнiйнi
спiввiдношення мiж економiчними величинами часто краще пiдхо-
дять для опису даних, нiж лiнiйнi. Для опису багатьох економiчних
процесiв використовують функцiї вигляду

y = a · xα1
1 · xα2

2 · . . . · xαn
n ,

якi нелiнiйнi i за параметрами, i за змiнними. Параметр αj є ела-
стичнiстю змiни y за xj i визначає вiдсоткову змiну y, яка вiдбува-
ється внаслiдок збiльшення xj на 1%. Функцiю такого типу можна
перетворити в лiнiйну за допомогою логарифмування

ln y = α + α1 ln x1 + α2 ln x2 + · · ·+ αn ln xn .

Логарифмiчно лiнiйнi моделi дають змогу моделювати спадний ха-
рактер граничних впливiв i враховують ввiгнутiсть функцiональ-
них залежностей в економiцi. У зв’язку з цими та iншими причи-
нами економетричнi моделi, якi мiстять логарифми змiнних, вико-
ристовують в бiльшостi емпiричних дослiджень.

Тому розглянемо моделювання споживання на пiдставi таких
логарифмiчно-лiнiйних специфiкацiй

m.6 ln Ct = α + β ln Yt + εt , (2.6)
m.7 ln Ct = α + β ln Yt + γ Seas + εt , (2.7)
m.8 ln Ct = α + β ln Yt + γ2 D2 + γ3 D3 + γ4 D4 + εt , (2.8)
m.9 ln Ct = α + β ln Yt + γ D34 + εt , (2.9)
m.10 ln Ct = α + β ln Yt + γ1 D34 + γ2 t + εt . (2.10)
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Порiвняння оцiнених моделей виконуватимемо на пiдставi ско-
регованого коефiцiєнта детермiнацiї R 2, критерiю Акайке AIC,
Шварца SC та суми квадратiв залишкiв ESS.

Таблиця 2.6: Порiвняння рiзних логарифмiчних специфiкацiй
функцiї споживання

Критерiї m.6 m.7 m.8 m.9 m.10
R 2 0,9921 0,9936 0,9934 0,9936 0,9938
AIC -2,4646 -2,6521 -2,5812 -2,6523 -2,6690
SC -2,3827 -2,5292 -2,3764 -2,5295 -2,5052
ESS 0,1950 0,1543 0,1509 0,1543 0,1448

Найменшi значення AIC, SC, ESS та найбiльше R 2 одержимо
для моделi m.10, тому з усiх побудованих логарифмiчних моде-
лей саме вона найкраще пiдходить для моделювання зв’язку мiж
споживанням i доходом.

Зауважимо, що модель m.10 одержують внаслiдок логариф-
мування такої нелiнiйної специфiкацiї

Ct = A · expγ1D34+γ2t ·Y β
t · εt .

У цiй моделi параметр γ2 визначає темп росту споживання

γ2 =
1
C
· ∂C

∂t

i засвiдчує на скiльки вiдсоткiв у середньому змiнюється споживан-
ня з кожним роком, а параметр β вимiрює еластичнiсть споживан-
ня за доходом

β =
Y

C
· ∂C

∂Y

i засвiдчує на скiльки вiдсоткiв у середньому змiнюється споживан-
ня у разi зростання доходу на 1%.

Детальнi результати оцiнювання моделi m. 10 подано в табл.
2.7 (рис. 2.5).
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Таблиця 2.7: Результати оцiнювання моделi m. 10.

Dependent Variable: ln C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 43 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Const -1,325705 0,769039 -1,723846 0,0927
D34 -0,083127 0,022899 -3,630201 0,0008
T -0,007373 0,004623 -1,594788 0,1188

ln Y 1,113505 14,79512 14,79512 0,0000

R-squared 0,994285 Mean dependent var 11,36833
Adjusted R-squared 0,993846 S.D. dependent var 0,776953
S.E. of regression 0,060952 Akaike info criterion -2,669057
Sum squared resid 0,144890 Schwarz criterion -2,505225
Log likelihood 61,38473 Hannan-Quinn criter, -2,608641
F-statistic 2261,804 Durbin-Watson stat 1,170980
Prob(F-statistic) 0,000000
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Рис. 2.5: Динамiка реальних та оцiнених за моделлю m.10 значень
споживання, поведiнка залишкiв моделi
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2.5 Порiвняння негнiздових моделей

Ми вибрали двi адекватнi для опису поведiнки споживання мо-
делi: лiнiйну модель m.5 та логарифмiчно лiнiйну модель m.10.
Порiвняти цi специфiкацiї на пiдставi скорегованого коефiцiєнта
детермiнацiї, статистики Фiшера, суми квадратiв залишкiв чи iн-
формацiйних критерiїв не можна.

Моделi називають негнiздовими, якщо жодну з них не можна
записати як деяке обмеження H0 : C(β) = q на iншу. Зокрема, мо-
дель m.9 можна отримати, наклавши обмеження γ2 = 0 на модель
m.10, тому цi моделi є гнiздовими i їхнє порiвняння ми викону-
вали на пiдставi стандартних статистик. Моделi m.5 i m.10 не є
гнiздовими, тому для їхнього порiвняння треба використовувати
спецiальнi тести.

2.5.1 Порiвняння лiнiйних негнiздових моделей:
J - критерiй

Порiвняємо двi конкурентнi лiнiйнi моделi

H0 : y = Xβ + u0 (2.11)

та
H1 : y = Zγ + u1 , (2.12)

де X = (x1, x2, ..., xk1), Z = (z1, z2, ..., zk2). У випадку, якщо жод-
на з цих моделей не обмежує iншу, використовують J-критерiй,
розроблений Девiдсоном i Макiноном.

Згiдно з цим критерiєм розглядають охоплюючу модель

y = (1− α)Xβ + αZγ + u . (2.13)

Тестування гiпотези H0 : α = 0, проведене на пiдставi (2.13), пе-
ревiрятиме H0 проти H1. Щоб виконати запропоновану процедуру,
спочатку методом найменших квадратiв знаходять оцiнку парамет-
ра γ̂ з регресiї y стосовно Z, а потiм будують регресiю y стосовно
X та оцiнених значень з першої регресiї Zγ̂. Якщо H0 правильна
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гiпотеза, то оцiнка параметра α збiгається за ймовiрнiстю до нуля,
тобто plim α = 0.

Мiняючи гiпотези мiсцями, можна перевiрити H0 : y = Zγ +u0

проти H1 : y = Xβ + u1. В процесi таких перевiрок, на жаль,
можуть виникнути чотири ситуацiї (вiдхиляються обидвi моделi, не
вiдхиляється жодна або вiдхиляється одна з них), що спричинено
проблемою скiнченої вибiрки.

Iншою процедурою, яку використовують для порiвняння двох
лiнiйних негнiздових моделей, є критерiй Кокса.

2.5.2 Порiвняння нелiнiйних негнiздових моделей:
PE - критерiй

Узагальнення J-критерiю для випадку нелiнiйних регресiй розро-
били Макiнон, Вайт i Девiдсон. Перевiряємо гiпотезу

H0 : y = h0(X,β) + ε0 (2.14)

та
H1 : g(y) = h1(Z, γ) + ε1 , (2.15)

де X i Z – вектори регресорiв, а β i γ – вектори параметрiв.
У випадку, коли g(y) = y, проте функцiї h0(·) та h1(·) нелiнiйнi,

використовуємо модифiкацiю J-критерiю, який тепер є дещо склад-
нiшим у реалiзацiї. У цьому випадку будуємо мiшану модель

y = (1− α)h0(X, β) + αh1(Z, γ) + ε

= h0(X,β) + α[h1(Z, γ)− h0(X, β)] + ε . (2.16)

У багатьох ситуацiях параметри β або γ можна оцiнити нелiнiйним
методом найменших квадратiв з регресiй (2.14) або (2.15). При-
пустимо, що на пiдставi нелiнiйного методу найменших квадратiв
з (2.15) ми отримали оцiнку γ̂. Далi можна пiдставити цю оцiнку
в регресiю (2.16) й оцiнити з неї параметри β i α за допомогою
нелiнiйного МНК. J-критерiй передбачає перевiрку значущостi па-
раметра α. Модель (2.16) симетрична стосовно h0(·) та h1(·), тому
їх можна помiняти мiсцями.
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Розглянемо тепер випадок нелiнiйної функцiї g(y) в (2.15), яка
є монотонною, неперервною i неперервно-диференцiйованою функ-
цiєю, i не залежить вiд жодних нових параметрiв.

Мiшана модель, на пiдставi якої вiдбувається перевiрка, має
вигляд

(1− α)[y − h0(X,β)] + α[g(y)− h1(Z, γ)] = ε. (2.17)

Якщо отримано оцiнку γ̂ параметра γ, то β i α можна оцiнити
за допомогою методу максимальної правдоподiбностi. Проте такий
метод надзвичайно громiздкий.

Макiнон, Вайт i Девiдсон запропонували переписати (2.17) у
виглядi

y − h0(X, β) = α [h1(Z, γ)− g(y)] + α [y − h0(X, β)] + ε (2.18)

i використати розвинення функцiї h0(X, β) в лiнiйний ряд Тейлора

h0(X, β) ' h0(X, β̂) + Ĥ0 (β − β̂) = ĥ0 + Ĥ0 β − Ĥ0 β̂ ,

де Ĥ0 = ∂h0(·)/∂β̂. Тодi одержимо модель

y − ĥ0 = Ĥ0β + α[ĥ1 − g(ĥ0)] + ε .

Така модифiкацiя J- критерiю називається PE-критерiєм.

Застосування PE - критерiю для порiвняння лiнiйної
та логарифмiчно лiнiйної моделей

PE-критерiй можна використати для вибору мiж лiнiйною i лог-
лiнiйною специфiкацiями. В цьому випадку h0(·), h1(·) – лiнiйнi
функцiї, а g(y) = ln y. Отже, порiвняємо

H0 : y = Xβ + ε (2.19)
H1 : ln y = lnX γ + ε , (2.20)

де lnX = (lnx1, ln x2, . . . , ln xk).
PE-критерiй перевiрки H0 проти альтернативи H1 виконується

на пiдставi перевiрки значущостi параметра α у моделi

y = Xβ + α [ l̂n y − ln (Xβ̂) ] + ε .
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Змiнна l̂n y− ln (Xβ̂) вiдображає рiзницю мiж прогнозами l̂n y, якi
одержали безпосередньо на пiдставi логарифмiчно лiнiйної моде-
лi (2.20) та логарифмами прогнозiв Xβ̂, що одержують на пiдставi
лiнiйної моделi (2.19).

Якщо помiняти гiпотези мiсцями, то можна перевiрити H1 про-
ти альтернативи H0. У цьому випадку мiшана регресiя набуде виг-
ляду

ln y = ln Xγ + α
(
ŷ − expln X γ̂

)
+ ε .

2.5.3 Застосування PE-критерiю для порiвняння
лiнiйної та логарифмiчно лiнiйної моделей
функцiї споживання

Використовуючи PE-критерiй, порiвняємо ранiше оцiненi моделi
m.5 та m.10

H0 : C = β0 + β1D34 + β2t + β3Y + εt ,

H1 : ln C = b0 + b1D34 + b2t + b3 ln Y + εt .

Для лiнiйної моделi m.5 отримали

Ĉt = 3283, 29− 3810, 08D34 + 624, 39 t + 0, 69 Yt .

З оцiнювання невiдомих параметрiв логарифмiчно лiнiйної специ-
фiкацiї випливає

̂ln Ct = −1, 32− 0, 08D34 − 0, 007 t + 1, 11 ln Yt .

Запишемо модель, на пiдставi якої будемо проводити перевiрку
H0 проти альтернативи H1

Ct = β0 + β1D34 + β2t + β3Y + α [ l̂n Ct − ln Ĉt ] + ε . (2.21)

або
Ct = β0 + β1D34 + β2t + β3Yt + α ut + εt .

де ut = [ ̂ln Ct − ln Ĉt ] .
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Провiвши оцiнювання такої регресiї, отримали

Ĉt = 3406, 379−3866, 269D34+670, 3878 t+0, 692618Yt+12472, 39ut .

Значущiсть параметра α у моделi (2.21) перевiримо за допомогою
t-статистики Стьюдента. У цьому випадку

tα = 0, 752724

не перевищує tкр. Тому ми не можемо вiдхилити нульову гiпотезу
H0, не можемо вiддати перевагу логарифмiчно лiнiйнiй специфi-
кацiї m.10. Звiдси випливає, що лiнiйна модель краще вiдповiдає
даним.

Тепер помiняємо гiпотези H0 i H1 ролями, тобто перевiримо

H0 : ln Ct = a + b1D34 + b2t + b3 ln Yt + εt

проти
H1 : Ct = α + β1D34 + β2t + β3Yt + εt .

У цьому випадку модель, на пiдставi якої будемо проводити
тестування гiпотези, набуде вигляду

lnCt = a + b1D34 + b2t + b3 lnYt + α [Ĉt − expl̂n Ct ] + εt .

Внаслiдок оцiнювання отримаємо

l̂nCt =− 2, 896042− 0, 125085D34 − 0, 016002 t + 1, 266902 lnYt+

+ 1, 03 · 10−5 vt ,

де vt = [ Ĉt − expl̂n Ct ].
У цiй моделi t-статистика параметра α дорiвнює

tα = 3, 883389 ,

що перевищує вiдповiдне критичне значення розподiлу Стьюдента
i свiдчить про те, що змiнна v є значущою. Тому ми гiпотезу H0

вiдхиляємо i знову ж таки робимо висновок про те, що для оцiню-
вання функцiї споживання треба надати перевагу лiнiйнiй специ-
фiкацiї m.5.



Роздiл 3

Дослiдження динамiчної
залежностi споживання
вiд доходу

Оскiльки економiчнi процеси зазвичай мають довготривалий харак-
тер, то в економiчному моделюваннi залежностi споживання вiд до-
ходу треба враховувати часовi лаги. Споживання реагує не лише
на значення поточного доходу, а й на його минулi значення. Поза-
як ефекти доходу тривалi в часi, то вiдповiдна модель мiститиме
лаговi змiннi. Дослiдимо корелограму рядiв Ct, Yt−k, яка визначає
коефiцiєнти кореляцiї мiж споживанням i рiзними лагами доходу,
тобто значеннями доходу, якi отримали в попереднi перiоди. Обчис-
ленi значення коефiцiєнтiв кореляцiї мiж Ct i Yt−k, якi наведенi в
табл. 3.1 та зображенi на рис. 3.1, є значними для лагiв з першого
по десятий порядок, тобто на поточне значення споживання впли-
вають не тiльки поточне значення доходу, а й доходи, отриманi
впродовж останнiх двох-трьох рокiв. Тому дослiдимо вплив лаго-
вих значень доходу на поточне споживання.

Розглянемо моделi, якi дослiджують вплив доходу, який був
отриманий на 1, 2, ..., 16 кварталiв ранiше, тобто протягом поперед-
нiх чотирьох рокiв

Ct = α + γ0D34 + γ1t + βj Yt−j + εt , j = 1, ..., 16 .

63
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Таблиця 3.1: Коефiцiєнти кореляцiї мiж споживанням Ct i лагами
доходу Yt−k

Довжина лагу Коефiцiєнт кореляцiї
k rk = Corr [Ct, Yt−k]

0 0,9980
1 0,9009
2 0,8262
3 0,7760
4 0,7040
5 0,6186
6 0,5526
7 0,5154
8 0,4636
9 0,3872
10 0,3246
11 0,2857
12 0,2201
13 0,1306
14 0,0586
15 0,0119
16 -0,0441
17 -0,1135
18 -0,1608
19 -0,1850
20 -0,2210

Аналiз результатiв економетричного дослiдження виявив, що
першi дванадцять моделей характеризуються високими коефiцiєн-
тами детермiнацiї, t - статистики параметрiв перевищують критич-
не значення, що свiдчить про суттєвий вплив включених лагових
значень доходу на поточне споживання, а F - статистики доводять
адекватнiсть усiх побудованих моделей.

Отже, вплив доходу на споживання вiдчувається протягом нас-
тупних трьох рокiв, тому, моделюючи функцiю споживання, необ-
хiдно враховувати вплив не тiльки поточного доходу, а й доходiв,
що були отриманi в попереднiх перiодах.
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Рис. 3.1: Коефiцiєнти кореляцiї мiж споживанням
та лагами доходу

3.1 Економетричнi моделi
з лаговими змiнними

3.1.1 Лаговi ефекти в моделi регресiї

Вплив лагових значень доходу на споживання дослiдимо за допо-
могою моделей з розподiленими лагами. Загальна форма моделi з
розподiленими лагами має вигляд

yt = α +
∞∑

i=0

βixt−i + εt . (3.1)

У цiй моделi змiна значення xt, що вiдбувається протягом будь-
якого перiоду, впливатиме на E[ys] у кожному наступному перiодi.

Якщо припускати, що лаговi ефекти достатньо тривалi, то мож-
на розглядати нескiнчену кiлькiсть лагiв з поступовим зменшенням
ефектiв у часi. Проте часто змiни значень x пiсля незначної кiль-
костi перiодiв втрачають свiй вплив. Пiд час дослiдження функцiї
споживання ми отримали, що лаги доходу порядку бiльшого за 12
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не впливають на поточне споживання. У таких випадках дослiджу-
ють моделi зi скiнченною кiлькiстю лагiв.

У класичнiй моделi регресiї можна визначати граничнi ефекти,
якi вiдбуваються за один перiод. Реакцiя y на змiни x згiдно зi
статистчною моделлю вiдбувається негайно i закiнчується в кiнцi
перiоду вимiрювання. У моделi з розподiленими лагами ми може-
мо вимiрювати граничний ефект змiни xt, що вiдбулися протягом
одного перiоду на рiвноважне значення yt. Якщо рiвень xt протягом
перiодiв, що передують t, залишається незмiнним, то рiвноважне
значення E[yt] становитиме

y = α +
∞∑

i=0

βix = α + x

∞∑

i=0

βi , (3.2)

де x - сталий рiвень xt. Це значення є скiнченним за умови, що
∣∣∣∣∣
∞∑

i=0

βi

∣∣∣∣∣ < ∞ . (3.3)

Коефiцiєнт β0 називається миттєвим мультиплiкатором або ко-
роткотермiновим мультиплiкатором. Вiн вимiрює ефект впливу на
y змiн в x у той самий перiод, в який вiдбулися цi змiни в x.

Рiзниця мiж старим рiвноважним значенням i новим рiвноваж-
ним значенням y дорiвнює сумi окремих одноперiодичних впливiв.
Цей сумарний ефект називається довготермiновим мультиплiкато-
ром i вимiрює сумарний ефект впливу на рiвноважне значення y
змiн в x, що вiдбулися в деякий початковий перiод. Для моделi з
розподiленими лагами довготермiновий мультиплiкатор дорiвнює

β =
∞∑

i=0

βi .

Оскiльки лаговi коефiцiєнти є регресiйними коефiцiєнтами, то
їхнi одиницi вимiрювання залежать вiд одиниць вимiрювання змiн-
них у моделi. Тому часто визначають лаговi ваги

ωi =
βi
∞∑

j=0
βj
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такi, що
∞∑
i=0

ωi = 1. Тодi модель можна переписати у виглядi

yt = α +
∞∑

i=0

ωixt−i + εt .

Також обчислюють двi важливi статистики, що ґрунтуються на
лагових вагах i характеризують перiод пристосування до нового
стану рiвноваги. Найменше значення q∗, за якого

q∗∑

i=0

ωi ≥ 0 , 5

називається медiанним лагом, а

∞∑

i=0

iωi
2

визначає середнiй лаг.

3.1.2 Лаговий оператор, рiзницi ряду

Для моделювання лагових змiнних використовують лаговий опе-
ратор, дiя якого переводить поточне значення змiнної у попереднє
її значення. Тобто,

Lxt = xt−1 .

Для лагового оператора виконуються такi властивостi:

La = a для будь-якої сталої a ,

L(Lxt) = L2xt = xt−2 , ... , Lpxt = xt−p ,

Lq(Lpxt) = Lp+qxt = xt−p−q ,

(Lp + Lq)xt = xt−p + xt−q . (3.4)

За означенням
L0xt = 1xt = xt .
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Розглянемо операцiю перших рiзниць ряду

4xt = xt − xt−1 ,

яку можна подати за допомогою лагового оператора

4xt = (1− L)xt .

Визначимо також другi рiзницi ряду

42xt = (1− L)2xt = (1− 2L + L2)xt = xt − 2xt−1 + xt−2 .

Зауважимо, що

(1− L)2xt = (1− L)(1− L)xt = (1− L)(xt − xt−1) =
= (xt − xt−1)− (xt−1 − xt−2) .

Використавши лаговий оператор, модель з розподiленими лагами
можна записати у такому виглядi

yt = α +
∞∑

i=0

βiL
ixt + εt = α + B(L)xt + εt ,

де B(L) – полiном вiд лагового оператора L

B(L) = β0 + β1L + β2L
2 + ...

В емпiричних дослiдженнях часто використовують полiном

A(L) = 1 + aL + (aL)2 + (aL)3 + ... =
∞∑

i=0

(aL)i .

Якщо |a| < 1, то

A(L) =
1

1− aL
.

Тодi модель з розподiленими лагами, що використовує цей полiном

yt = α + β
∞∑

i=0

(γL)ixt + εt ,
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за умови, що |γ| < 1, можна записати у виглядi

yt = α + β(1− γL)−1xt + εt ,

тобто у виглядi рухомого середнього. Якщо домножити це спiввiд-
ношення на (1 − γL) i перегрупувати доданки, то одержимо авто-
регресiйний вигляд

yt = α(1− γ) + βxt + γyt−1 + (1− γL)εt .

Для моделi з розподiленими лагами довготермiновий мульти-
плiкатор становить

B(1) = β010 + β111 + β212 + ...

Крiм того, оскiльки

B′(1) =
dB(L)

dL

∣∣∣∣
L=1

=
∞∑

i=0

iβi ,

то середнiй лаг дорiвнює B′(1)/B(1).

3.1.3 Необмеженi моделi зi скiнченною
кiлькiстю лагiв

Необмеженi розподiленi моделi зi скiнченною кiлькiстю лагiв ма-
ють вигляд

yt = α +
q∑

i=0

βixt−i + εt , (3.5)

де εt – випадкова величина з нульовим математичним сподiванням
i дисперсiєю σ2

ε . Тут припущення про вiдсутнiсть будь-яких iнших
регресорiв роблять лише для зручностi.

Якщо довжина лага (кiлькiсть запiзнень) q∗ вiдома, то (3.5) є
класичною регресiйною моделлю i ми можемо за вiдповiдних влас-
тивостей незалежних змiнних використовувати результати звичай-
ного МНК оцiнювання. Однак точна тривалiсть лага рiдко буває вi-
домою, тому, треба проводити специфiкацiйне дослiдження з усiма
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проблемами, якi з нього випливають. Моделювання часто усклад-
нюється тому, що метод найменших квадратiв у випадку багатьох
лагiв виявляється досить неефективним. Проблеми виникають у
зв’язку з тим, що типовий часовий ряд мiстить не так багато спос-
тережень, тому для аналiзу використовуватимемо надмiрну кiль-
кiсть ступенiв вiльностi. Крiм того, збурення моделi εt зазвичай
серiйно корелюватимуть, а також модель страждатиме вiд муль-
тиколiнеарностi, яка найчастiше матиме досить суворий характер.

Для визначення доцiльної довжини лага можна використову-
вати рiзнi критерiї. Одним з них є скоригований коефiцiєнт детер-
мiнацiї R

2. Крiм того, оскiльки моделi з лаговими змiнними часто
використовуються для прогнозування майбутнiх значень, то можна
використовувати iнформацiйнi критерiї Акайке AIC(q) та Шварца
SC(q)

AIC(q) = ln
e′e
T

+
2q

T
,

SC(q) = AIC(q) +
q

T
(ln T − 1) .

Якщо деяке максимальне значення Q вiдоме, то значення q∗ ≤
Q вибирають шляхом мiнiмiзацiї AIC(q) або SC(q). Альтернатив-
ний пiдхiд, який так само базується на вiдомому значеннi Q, по-
лягає у послiдовному обчисленнi F -критерiїв для решти Q− q ко-
ефiцiєнтiв. У цьому разi вибирають таке значення q∗, за якого F -
критерiй вiдхиляє спiльну гiпотезу про нульовi значення коефiцi-
єнтiв. Проте кожний iз цих пiдходiв має свої переваги й недолiки.

3.2 Побудова необмеженої динамiчної моделi
залежностi споживання вiд доходу

Розглянемо моделi споживання, якi мiстять рiзну тривалiсть лаго-
вих значень доходу

Ct =α + γ0D34 + γ1t+ (3.6)
+ β0Yt + β1 Yt−1 + · · ·+ βq Yt−q + εt ,
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для q = 1, ..., 12. Зокрема, результати оцiнювання таких специфi-
кацiй для довжини лага з 5 до 9 подано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2: Результати оцiнювання необмежених моделей
розподiленого лага з рiзною тривалiстю лагiв доходу

Змiнна Модель 5 Модель 6 Модель 7 Модель 8 Модель 9
C 2922,63 806,93 2137,45 3643,18 4769,89
D34 410,60 1992,99 3799,53 4954,83 3754,67
T 242,87 397,38 86,09 -272,47 -297,66
Y 0,6669 0,7050 0,7803 0,8232 0,8388

Y(-1) 0,0647 -0,0756 -0,1645 -0,1467 -0,1706
Y(-2) 0,0855 0,2093 0,2735 0,2973 0,3045
Y(-3) 0,0399 0,0466 0,0682 -0,0067 -0,0731
Y(-4) -0,0772 -0,1687 -0,2850 -0,2542 -0,1286
Y(-5) -0,0383 0,1230 0,2303 0,2241 0,1724
Y(-6) – -0,1204 -0,1503 -0,1517 -0,1916
Y(-7) – – 0,0015 0,1148 0,1943
Y(-8) – – – -0,1087 -0,2560
Y(-9) – – – – 0,1075
R2 0,997771 0,997832 0,998003 0,998060 0,998098
R

2 0,997156 0,997109 0,997204 0,997188 0,996951
ESS 3,9E+08 3,6E+08 3,2E+08 2,9E+08 2,8E+08
AIC 19,45769 19,48015 19,45189 19,52816 19,46137
SC 19,84554 19,91553 19,93574 20,11177 19,99463
DW 1,413734 1,326789 1,550895 1,589733 1,551642

Аналiзуюючи результати моделювання, бачимо, що коефiцiєнт
детермiнацiї збiльшується i сума квадратiв залишкiв зменшується
при включеннi додаткових змiнних. Тобто оцiненi за моделлю зна-
чення ближчi до реальних значень для моделi, яка мiстить бiльше
лагiв. Проте цi характеристики моделi не свiдчать про її оптималь-
нiсть, оскiльки вони завжди збiльшуються при додаваннi змiнних
до моделi i не характеризують пояснювальну здатнiсть цих змiн-
них. Для визначення тривалостi лага порiвняємо моделi на пiд-
ставi скорегованого коефiцiєнта детермiнацiї, критерiїв Акайке та
Шварца. Кращою є модель, для якої скорегований коефiцiєнт де-
термiнацiї бiльший, а статистичнi критерiї меншi. На пiдставi таких



72 Роздiл 3. Дослiдження динамiчної залежностi споживання вiд доходу

критерiїв ми можемо вибрати модель, що мiстить сiм лагiв дохо-
ду, тобто для динамiчного моделювання функцiї споживання треба
враховувати вплив доходу за два попереднi роки.

m. 11 Ct =α + γ0t + γ1D34+ (3.7)
+ β0 Yt + β1 Yt−1 + · · ·+ β7 Yt−7 + εt .

Детальнi результати оцiнювання цiєї специфiкацiї подано в табл.
3.3.

Таблиця 3.3: Результати оцiнювання необмеженої моделi
розподiленого лага, що враховує значення доходу
за попереднi два роки

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 36 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Const 2137,45 3249,59 0,65 0,5167
D34 3799,53 3611,91 1,05 0,3029
t 86,09 381,57 0,22 0,8233
Y 0,7803 0,1058 7,38 0,0000

Y(-1) -0,1645 0,1555 -1,05 0,3003
Y(-2) 0,2735 0,1727 1,58 0,1258
Y(-3) 0,0682 0,0972 0,70 0,4894
Y(-4) -0,2850 0,1405 -2,02 0,0534
Y(-5) 0,2303 0,1844 1,24 0,2233
Y(-6) -0,1503 0,1790 -0,83 0,4091
Y(-7) 0,0015 0,1123 0,01 0,9892

R-squared 0,998003 Mean dependent var 128045,5
Adjusted R-squared 0,997204 S.D. dependent var 67752,64
S.E. of regression 3582,341 Akaike info criterion 19,45189
Sum squared resid 3,2E+08 Schwarz criterion 19,93574
Log likelihood -339,1340 Hannan-Quinn criter , 19,62077
F-statistic 1249,449 Durbin-Watson stat 1,550895
Prob(F-statistic) 0,000000

Модель (3.7) демонструє тiсну згоду з даними, хоча лаговi ко-
ефiцiєнти важко пiддаються iнтерпретацiї i суттєво вiдрiзняються



3.2. Побудова необмеженої динамiчної моделi 73

вiд того, що можна було б очiкувати. З оцiнювання та аналiзу мо-
делi отримуємо, що коефiцiєнти при лагових значеннях змiнних
не є значущими (малi значення t-статистик), стандартнi похибки
коефiцiєнтiв значно вищi, нiж у моделях з одним лаговим значен-
ням, хоча F - стастистика свiдчить про адекватнiсть. Крiм того,
статистика Дарбiна-Уотсона суттєво менша за 2, що засвiдчує на
автокореляцiю залишкiв моделi.

Отриманi результати демонструють проблему мультиколiнеар-
ностi - наявностi тiсної кореляцiї мiж пояснюючими змiнними. Оче-
видно, що значення Yt, Yt−1, ... , Yt−7 тiсно корелююють, оскiльки
вони зображають той самий набiр спостережень з лагом в один i
бiльше перiодiв. За мультиколiнеарностi оцiнки параметрiв зали-
шаються незмiщеними, але точнiсть результатiв значно погiршує-
ться, тому що стандартнi похибки виявляються бiльшими, нiж були
б за вiдсутностi тiсного зв’язку мiж регресорами. Звiдси отримуємо
незначущiсть статистик параметрiв моделi.

На практицi, у випадку коли незалежнi змiннi мають високий
ступiнь мультиколiнеарностi, оцiнки параметрiв моделi мало надiй-
нi, i в такому випадку часто виникають такi проблеми.

1. Малi змiни в даних спричиняють великi коливання оцiнок
параметрiв.

2. Коефiцiєнти можуть мати великi стандартнi похибки i малi
t-статистики, незважаючи на те, що сукупний їхнiй вплив є значу-
щим, i коефiцiєнт детермiнацiї R2 регресiї досить великий.

3. Оцiнки коефiцiєнтiв можуть мати неочiкуванi хибнi знаки
та набувати неправдоподiбних з погляду теорiї значень.

Щоб визначити наскiльки дисперсiї оцiнок зазнають негатив-
ного пливу взаємодiї мiж факторами, для кожного з коефiцiєн-
тiв регресiї обчислюють дiагностичну статистику, яка називається
фактор iнфляцiї дисперсiй

V IF =
1

1−R2
k·

,

де R2
k· – коефiцiєнт детермiнацiї у регресiї змiнної xk стосовно iн-

ших змiнних моделi. За Кляйном, якщо R2
k· перевищує сукупний
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R2 для цiєї регресiї, то мультиколянеарнiсть має високий ступiнь.
Iншою характеристикою є число зумовленостi матрицi X ′X,

яку запропонували Белслей, Ку i Велш (Belsley, Kuh, Welsch, 1980),
що визначається як корiнь квадратний з частки найбiльшого харак-
теристичного кореня (власного числа) матрицi (пiсля маштабуван-
ня кожного стовпчика так, щоб вiн мав одиничну довжину) i най-
меншого характеристичного кореня. Значення, якi перевищують
20, свiдчать про наявнiсть серйозної проблеми.

Значення цих величин подано в табл. 3.4.

Таблиця 3.4: Результати дослiдження мультиколiнеарностi
в необмеженiй моделi m11

Змiнна Дисперсiя коефiцiєнта VIF R2
k·

(Belsley, Kuh, Welsch) (Klein)
Const 10559851 29,627 0,9662
D34 13045891 18,297 0,9454
t 145601,5 290,21 0,9966
Y 0,0111 1027,29 0,9990

Y(-1) 0,0242 2021,56 0,9995
Y(-2) 0,0298 2280,97 0,9996
Y(-3) 0,0094 671,31 0,9985
Y(-4) 0,0197 1251,96 0,9992
Y(-5) 0,0340 1950,16 0,9995
Y(-6) 0,0320 1674,83 0,9994
Y(-7) 0,0126 614,36 0,9984

Коефiцiєнт детермiнацiї моделi 0,998003

Вони засвiдчуть, що у необмеженiй моделi проблема мультико-
лiнеарностi вагома, i спотворює оцiнки параметрiв.

3.3 Моделi з полiномiально
розподiленими лагами

На практицi в умовах вiдносно коротких часових рядiв для оцiню-
вання лагових моделей часто використовують полiномiально розпо-
дiленi лаги (PDL), якi вперше в економетрицi застосувалаШ.Алмон.
Коли проблема мультиколiнеарностi в необмеженiй моделi набуває
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серйозного характеру, Алмон показала, що в багатьох випадках
точний розподiл лагових коефiцiєнтiв можна досить точно описа-
ти за допомогою полiнома низького степеня

βi = α0 + α1i + α2i
2 + ... + αpi

p, i = 0, 1, ..., q , q > p . (3.8)

Степiнь полiнома p зазвичай припускається досить низьким i не
перевищує 3 або 4. Крiм p + 1 параметрiв полiнома, пiд час моде-
лювання потрiбно також оцiнити довжину лага q i степiнь полiно-
ма p. Оцiнювання параметрiв α0, ..., αp вiдбувається за допомогою
методу найменших квадратiв, на пiдставi чого знаходять оцiнки
параметрiв βi. На практицi степiнь полiнома p приймають зада-
ним, а вибiр моделi ґрунтується на виборi довжини лага q. Для
визначення довжини лага використовують iнформацiйнi критерiї
Акайке або Шварца.

Пiдставивши (3.8) в (3.5), отримаємо

yt =α + α0

(
q∑

i=0

i0xt−i

)
+ α1

(
q∑

i=0

i1xt−i

)
+ ...+

+ αp

(
q∑

i=0

ipxt−i

)
+ εt =

=α + α0z0t + α1z1t + ... + αpzpt + εt . (3.9)

Змiннi zj є лiнiйними комбiнацiями поточного i q лагових зна-
чень змiнних xt. Рiвняння (3.9) можна записати у виглядi класич-
ної регресiйної моделi регресiї

yt = α + XtHα + εt = α + Ztα + εt ,

де Xt = [xt, xt−1, ..., xt−q], а матриця H розмiрнiстю (q +1)× (p+1)
має вигляд

H =




1 0 0 ... 0
1 1 1 ... 1
1 2 4 ... 2p

1 3 9 ... 3p

... ... ... ... ...
1 q q2 ... qp




.
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Тодi згiдно з МНК оцiнки параметрiв знаходять за формулами

α̂ = (Z′M0Z)−1Z′M0y ,

де M0 = I− 1
n ii′, а i – вектор, складений з одиниць. Пiсля того як

обчислено α̂ = (α̂0, ..., α̂p), можна обчислити оцiнки розподiлених
лагових коефiцiєнтiв

β̂ = Hα̂ .

Асимптотичнi стандартнi похибки обчислюють з формули

Var [β̂] = H (Var [α̂])H′ .

3.3.1 Застосування полiномiв Алмон
до моделювання розподiлу лагових
коефiцiєнтiв функцiї споживання

Лаговi значення доходу в моделi m. 11. тiсно корелюють мiж со-
бою, що спричиняє мультиколiнеарнiсть, внаслiдок якої отримуємо
неточнi оцiнки параметрiв та їхнi незначущi статистики Стьюден-
та. Використаємо припущення про полiномiальний розподiл коефi-
цiєнтiв при рiзних лагових значеннях змiнної доходу для усунення
цiєї проблеми. Розглянемо випадки рiзних степенiв полiнома для
моделi

Ct =α + γ0D34 + γ1t+ (3.10)
+ β0 Yt + β1 Yt−1 + · · ·+ β7 Yt−7 + εt

й оберемо оптимальний варiант для моделi споживання.

Полiном першого порядку

Нехай

βi = α0i
0 + α1i

1 , i = 0, 1, ..., 7 .
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Пiдставивши цей полiном у модель m. 11., отримаємо

Ct =α + γ0D34 + γ1t + α0 Yt + (α0 + α1) Yt−1+
+ (α0 + 2α1) Yt−2 + ... + (α0 + 7α1) Yt−7 + εt =

=α + γ0D34 + γ1t + +α0

7∑

i=0

i0 Yt−i + α1

7∑

i=0

i1 Yt−i + εt =

=α + γ0D34 + γ1t + α0z0t + α1z1t + εt , (3.11)

де zjt =
7∑

i=0
ij Yt−i .

Результати оцiнювання цiєї моделi подано в табл. 3.5. * – позна-
чає статистично значущi значення на 1% рiвнi значущостi.

Таблиця 3.5: Результати оцiнювання моделей з полiномiально
розподiленими лагами рiзних степенiв

Змiнна Полiном Полiном Полiном
першого степеня другого степеня третього степеня

коеф. t-стат. коеф. t-стат. коеф. t-стат.
Const -4583,60 -0,97 1694,47 0,44 2259,55 0,54
D34 360,67 2,97∗ 3523,96 1,70 2668,49 0,90
t 1036,26 1,63 286,29 0,55 259,03 0,49
Z0 0,1094 8,90∗ -0,0358 -1,11 -0,0441 -1,15
Z1 -0,0559 -5,72∗ -0,0920 -8,61∗ -0,0797 -2,51∗

Z2 – 0,0317 4,74∗ 0,0344 3,67∗

Z3 – – -0,0015 -0,41

R
2 0,990108 0,994161 0,993995

ESS 1,41E+09 8,04E+08 7,99E+08
DW 1,80 2,00 1,91
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Отримавши оцiнки параметрiв α0, α1, можемо знайти оцiнки па-
раметрiв β0, ..., β7 , а також їхнi статистики Стьюдента, що наведенi
в табл. 3.6.

Таблиця 3.6: Властивостi лагових коефiцiєнтiв отриманих
на пiдставi полiномiальної моделi першого порядку

i Коефiцiєнт Станд. похибка t-статистика
0 0,2772 0,0375 7,39∗

1 0,2213 0,0282 7,83∗

2 0,1653 0,0194 8,49∗

3 0,1094 0,0122 8,90∗

4 0,0534 0,0106 5,00∗

5 -0,0024 0,0163 -0,15
6 -0,0584 0,0247 -2,35∗

7 -0,1143 0,0339 -3,37∗

Сума лагiв 0,6514 0,0834 7,80∗

Полiном другого порядку
Нехай

βi = α0i
0 + α1i

1 + α2i
2 , i = 0, 1, ..., 7 .

Пiдставимо цей полiном у модель m. 11., отримаємо

Ct =α + γ0D34 + γ1t+
+ α0 Yt + (α0 + α1 + α2) Yt−1 + (α0 + 2α1 + 4α2)Yt−2 + ...+
+ (α0 + 7α1 + 49α2) Yt−7 + εt =

=α + γ0D34 + γ1t+

+ α0

7∑

i=0

i0 Yt−i + α1

7∑

i=0

i1 Yt−i + α2

7∑

i=0

i2 Yt−i + εt =

=α + γ0D34 + γ1t + α0z0t + α1z1t + α2z2t + εt , (3.12)

де zjt =
7∑

i=0
ij Yt−i .

Результати оцiнювання цiєї моделi подано в табл. 3.5.
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Вiдповiдно, отримавши оцiнки параметрiв α0, α1, α2, можемо
знайти оцiнки параметрiв β0, ..., β7 , а також їхнi статистики Стью-
дента (табл. 3.7).

Таблиця 3.7: Властивостi лагових коефiцiєнтiв отриманих
на пiдставi полiномiальної моделi другого порядку

i Коефiцiєнт Станд. похибка t-статистика
0 0,5262 0,0598 8,7968
1 0,2753 0,0245 11,23∗

2 0,0879 0,0221 3,978

3 -0,0358 0,0320 -1,11
4 -0,0962 0,0325 -2,958

5 -0,0930 0,0228 -4,06∗

6 -0,0263 0,0202 -1,30
7 0,1038 0,0528 1,96

Сума лагiв 0,7419 0,0668 11,09∗

Полiном третього порядку
Нехай

βi = α0i
0 + α1i

1 + α2i
2 + α3i

3 .

Пiдставимо цей полiном у нашу модель та отримаємо

Ct = α + γ0D34 + γ1t + +α0 Yt + (α0 + α1 + α2 + α3) Yt−1+
+ (α0 + 2α1 + 4α2 + 8α3) Yt−2 + . . . +
+ (α0 + 7α1 + 49α2 + 343α3) Yt−7 + εt =

= α + γ0D34 + γ1t + α0

7∑

i=0

i0 Yt−i + α1

7∑

i=0

i1 Yt−i+

+ α2

7∑

i=0

i2 Yt−i + α3

7∑

i=0

i3 Yt−i + εt =

= α + γ0D34 + γ1t + α0z0t + α1z1t + α2z2t + α3z3t + εt , (3.13)

де zjt =
7∑

i=0
ij Yt−i .
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Результати оцiнювання цiєї моделi подано в табл. 3.5. Отримав-
ши оцiнки параметрiв α0, α1, α2, α3, можемо знайти оцiнки парамет-
рiв β0, ..., β7 , а також їхнi статистики Стьюдента, що наведено в
табл. 3.8.

Таблиця 3.8: Властивостi лагових коефiцiєнтiв отриманих
на пiдставi полiномiальної моделi третього порядку

i Коефiцiєнт Станд. похибка t-статистика
0 0,5458 0,0769 7,09∗

1 0,2651 0,0349 7,59∗

2 0,0714 0,0455 1,56
3 -0,0441 0,0381 -1,15
4 -0,0910 0,0353 -2,57∗

5 -0,0780 0,0429 -1,81
6 -0,0143 0,0353 -0,40
7 0,0909 0,0620 1,46

Сума лагiв 0,7458 0,0684 10,89∗

3.3.2 Реалiзацiя PDL моделювання в пакетi EViews

Економетричний пакет EViews дає змогу оцiнити специфiкацiю роз-
подiленого лага

yt = c + δwt + β0xt + β1xt−1 + . . . + βqxt−q + εt , (3.14)

використовуючи полiномiально розподiленi лаги (PDL). У цьому
разi припускається полiномiальне обмеження на коефiцiєнти мно-
гочленом p-го степеня такого вигляду:

βj = γ1 + γ2(j − c) + γ3(j − c)2 + . . . + γp+1(j − c)p, (3.15)

для j = 1, 2, . . . , q, де c - наперед визначена стала

c =

{
q/2, якщо p парне
(q − 1)/2, якщо p непарне.

(3.16)

Сталу c включають для того, щоб уникнути труднощiв в обчислен-
нях, якi можуть виникнути внаслiдок колiнеарностi, вона не впли-
ває на оцiнку параметрiв βj . Ця специфiкацiя дає змогу оцiнити
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модель, що мiстить q лагiв змiнної x, використовуючи лише p па-
раметрiв. Якщо вибрати p > k, то EViews видасть повiдомлення
про помилку – Near Singular Matrix.

У разi використання PDL - специфiкацiї EViews оцiнює

yt = α + γ1z1 + γ2z2 + . . . + γp+1zp+1 + εt, (3.17)

де

z1 = xt + xt−1 + . . . + xt−q , (3.18)
z2 = −cxt + (1− c)xt−1 + . . . + (q − c)xt−q ,

· · ·
zp+1 = (−c)pxt + (1− c)pxt−1 + . . . + (q − c)pxt−q .

Пiсля того, як оцiнено γ, на пiдставi (3.15) знаходяться шуканi
параметри β та їхнi стандартнi похибки.

Специфiкацiя, що використовує полiномiально розподiленi лаги
має три елементи: довжина лага в необмеженiй моделi q, степiнь
полiнома p, та обмеження, якi ви можете накласти.

Ви можете накласти обмеження

β−1 = γ1 + γ2(−1− c) + . . . + γp+1(−1− c)p = 0 , (3.19)

а також

βq+1 = γ1 + γ2(q + 1− c) + . . . + γp+1(q + 1− c)p = 0 . (3.20)

Якщо ви використовуєте одне з них, то кiлькiсть оцiнених парамет-
рiв γ зменшується на один для врахування обмежень. Якщо ви
обмежуєте обидва, то кiлькiсть параметрiв γ зменшується на два.
За замовчуванням, EViews не накладає жодного з обмежень.

Для використання полiномiально розподiленого лага в EViews
треба при заданнi специфiкацiї рiвняння використати команду pdl
з наступною iнформацiєю в круглих дужках через кому в такому
порядку:

• Назва ряду.
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• Довжина лага (кiлькiсь лагових коефiцiнтiв у необмеженiй
моделi).

• Степiнь полiнома.

• Числовий код обмеження лагового полiнома (необов’язково):
1 - для використання обмеження (3.19), 2 - для використання
обмеження (3.20), 3 – для використання обох обмежень.

Код обмеження можна пропустити i не зазначати, якщо ви не хо-
чете обмежувати лаговий полiном.

Наприклад, для оцiнювання (3.14) i використання полiнома
(3.15) в командному рядку треба ввести

ls y c w pdl(x,q,p)

Зокрема, для оцiнювання моделi споживання, що мiстить сiм лагiв
доходу i використовує полiном третього степеня, в рiвняння специ-
фiкацiї в якостi регресора треба ввести

pdl(Y,7,3)

3.3.3 Порiвняння полiномiальних моделей

Результати оцiнювання рiзних PDL-моделей подано в табл. 3.9 ра-
зом з результатами необмеженої моделi.

Порiвняння рiзних полiномiальних моделей виконують за допо-
могою F-статистики

F =
(ESSR −ESSU )/(m)

ESSU/(n− k)
,

де ESSU , ESSR – вiдповiдно, суми квадратiв залишкiв моделi без
обмежень i моделi з певними обмеженнями на коефiцiєнти полi-
нома; m - кiлькiсть обмежень, якi накладаються на коефiцiєнти
полiнома; n - кiлькiсть спостережень; k - кiлькiсть параметрiв мо-
делi.
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Таблиця 3.9: Порiвняння моделей з полiномiально
розподiленими лагами

Змiнна Необмежена Полiном Полiном Полiном
модель першого степеня другого степеня третього степеня

коеф. t-стат. коеф. t-стат. коеф. t-стат. коеф. t-стат.
Const 2137,4 0,65 -4583,6 -0,97 1694,4 0,44 2259,5 0,54
D34 3799,5 1,05 7360,6 2,97∗ 3523,9 1,70 2668,4 0,90
t 86,1 0,22 1036,2 1,63 286,29 0,55 259,0 0,49
Y 0,78 7,38 0,52 7,39 0,52 8,79 0,54 7,09

Y(-1) -0,16 -1,05 0,27 7,83 0,27 11,23 0,26 7,59
Y(-2) 0,27 1,58 0,08 8,49 0,08 3,97 0,07 1,56
Y(-3) 0,06 0,70 -0,03 8,90 -0,03 -1,11 -0,04 -1,15
Y(-4) -0,28 -2,02 -0,09 5,00 -0,09 -2,95 -0,09 -2,57
Y(-5) 0,23 1,24 -0,09 -0,15 -0,09 -4,06 -0,07 -1,81
Y(-6) -0,15 -0,83 -0,02 -2,35 -0,02 -1,30 -0,01 -0,40
Y(-7) 0,01 0,01 0,10 -3,37 0,10 1,96 0,09 1,46

R
2 0,998003 0,990108 0,994161 0,993995

ESS 3,21E+08 1,41E+09 8,04E+08 7,99E+08
ρ 0,179 0,0364 -0,050 -0,006

DW 1,55 1,80 2,00 1,91

Протестуємо спочатку гiпотезу про те, що коефiцiєнти мають
полiномiальний розподiл другого порядку проти альтернативи по-
лiнома третього порядку, тобто

H0 : α3 = 0 H1 : α3 6= 0 .

Обчислене значення статистики F = 0, 00017 свiдчить про те, що
нульову гiпотезу ми не можемо вiдхилити, тобто коефiцiєнти мо-
делi краще описуються полiномом другого, нiж третього порядку.

Протестуємо також сукупну гiпотезу

H0 : α2 = 0 , α3 = 0 H1 : α2 6= 0 , α3 6= 0 .

Обчислене значення статистики F = 0, 042483 свiдчить про те, що
полiном першого порядку має перевагу над полiномом третього по-
рядку при моделюваннi розподiлу коефiцiєнтiв моделi.
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Порiвняємо моделi, коефiцiєнти яких виражаються полiномами
першого та другого порядку, вiдповiдно. Для цього протестуємо
гiпотезу про те, що коефiцiєнти мають полiномiальний розподiл
першого порядку проти альтернативи полiнома другого порядку

H0 : α2 = 0 H1 : α2 6= 0 .

Ця величина F = 0, 0209 значно менша за 5% критичне значення, а
отже, ми не вiдхилятимемо модель першого порядку як обмеження
на модель другого порядку. Отже, серед полiномiальних моделей
найкраще для розподiлу коефiцiєнтiв нашої моделi слугує полiном
першого порядку.

Проте цей висновок не стосується порiвняння PDL-моделi та
необмеженої моделi. Для повноти дослiджень протестуємо гiпоте-
зу, що модель з замiною коефiцiєнтiв на полiном першого порядку
краща, нiж необмежена модельm.11. F -статистика для цього кри-
терiю становить F = 0, 1512 i значно менша за критичне значення
вiдповiдного розподiлу Фiшера, тому можна стверджувати, що по-
лiном першого порядку може бути адекватним обмеженням на по-
ведiнку коефiцiєнтiв нашої моделi. Отже, висновок полягає в тому,
що обмеження PDL- моделi ймовiрно узгоджується з фактичними
даними.

На рис. 3.2 показано першi сiм лагових коефiцiєнтiв з моделi,
якi отриманi на пiдставi полiномiального розподiлу рiзних степенiв,
разом з першими 7 коефiцiєнтами необмеженої моделi m. 11.

3.4 Моделi з геометричним розподiлом лагiв

Коли розподiлений лаг моделює накопичення iнформацiї, найбiль-
шої ваги надають останнiм подiям, а вплив минулих спостережень
зменшується з часом. У такому випадку застосовують модель з гео-
метричним розподiлом лагiв. У загальному виглядi модель можна
записати

yt = α + β
∞∑

i=0

(1− λ)λi xt−i + εt , 0 < λ < 1 ,
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Рис. 3.2: Поведiнка лагових коефiцiєнтiв

або

yt = α + β B(L) xt + εt ,

де

B(L) = (1− λ)(1 + λL + λ2L2 + λ3L3 + ...) =
1− λ

1− λL
.

Лаговi коефiцiєнти дорiвнюють βi = β(1−λ)λj . Ця модель мiстить
нескiнчену кiлькiсть лагiв, проте вона надає як завгодно малої ваги
значенням, якi простежувались у далекому минулому. Лаговi ваги
тут зменшуються в геометричнiй прогресiї. Згiдно з цiєю моделлю
миттєвий мультиплiкатор становить β(1− λ), а довготермiновий –

дорiвнює β
∞∑
i=1

(1− λ)λj = β.

Модель з геометричним розподiлом лагiв можна обґрунтувати
з економiчного погляду, використовуючи модель адаптивних очi-
кувань i модель часткового пристосування.
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3.4.1 Модель адаптивних очiкувань

Процес адаптивних очiкувань полягає в процедурi коректування
очiкувань, коли в кожен перiод часу реальне значення змiнної по-
рiвнюють з її очiкуваним значенням. Якщо реальне значення ви-
являється бiльшим, то значення, очiкуване в наступному перiодi,
коректується в бiк його збiльшення, якщо меншим — то в бiк змен-
шення. Вважається, що величина коректування пропорцiйна рiзни-
цi мiж реальним та очiкуваним значенням змiнної.

Отож, чином, якщо розглядається змiнна x, а xe
t — її значення,

очiкуване в перiод t, то

xe
t+1 − xe

t = (1− λ)(xt − xe
t ) , 0 < λ < 1 . (3.21)

Цей вираз можна переписати в такому виглядi:

xe
t+1 = (1− λ)xt + λxe

t . (3.22)

Останнiй вираз слугує твердженням, що значення змiнної, очiку-
ване в наступний перiод часу, формується як зважене середнє її
реального та очiкуваного значень у поточному перiодi. Чим мен-
ша величина λ, тим швидше очiкуване значення адаптується до
попереднiх реальних значень змiнної.

Нехай залежна змiнна yt пов’язана з очiкуваним значенням по-
яснюючої змiнної x в перiодi t + 1

yt = α + βxe
t+1 + ut . (3.23)

В рiвняннi (3.23) y виражено через величину xe
t+1, яка не є спо-

стережуваною i яку треба якось замiнити спостережуваними змiн-
ними, тобто реальними поточними i (або) минулими значеннями
змiнної x i, можливо, минулими значеннями змiнної y. Процес адап-
тивних очiкувань, який описується рiвнянням (3.23), не дає змоги
зробити це прямо, оскiльки вiн ставить xe

t+1 в залежнiсть частково
вiд спостережуваних змiнних, а частково i вiд не спостережуваних
xe

t ).
Водночас, якщо (3.22) виконується для перiоду t, то воно також

повинно виконуватися i для перiоду t− 1. Тобто

xe
t = (1− λ) xt−1 + λxe

t−1 . (3.24)
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Замiсть величини xe
t в рiвняннi (3.22) тепер з’являється xe

t−1

xe
t+1 = (1− λ) xt + (1− λ)λxt−1 + λ2 xe

t−1 . (3.25)

У виразi (3.22) можна вибрати позаминулий перiод i використати
отриманий результат для виключення xe

t−1 цiною введення xe
t−2.

Повторивши цю процедуру нескiнченну кiлькiсть разiв, отримаємо

xe
t+1 = (1− λ) [xt + λxt−1 + λ2xt−2 + ...] . (3.26)

У пiдсумку модель адаптивних очiкувань зводиться до тверджен-
ня, що очiкуване значення змiнної є зваженим середнiм її минулих
значень з вагами, якi спадають у геометричнiй прогресiї.

Пiдставивши отриманий вираз у (3.23), отримаємо

yt = α + β(1− λ) (xt + λxt−1 + λ2xt−2 + ...) + ut , (3.27)

звiдки видно, що значення y визначається поточним i минулими
значеннями x з лагами, якi розподiленi за розподiлом Койка. Па-
раметри рiвняння можна оцiнити за допомогою методу нелiнiйного
оцiнювання.

Моделювання функцiї споживання, враховуючи адаптивнi
очiкування

Оскiльки, згiдно з теорiями Франко Модiльянi та Мiлтона Фрiд-
мена, споживання залежить вiд очiкуваних значень майбутнiх до-
ходiв, то розглянемо модель вигляду

Ct = α + βY e
t+1 + ut . (3.28)

Зауважимо, що Y e
t+1 – не спостережувана.

Отож, якщо Y e
t — значення доходу, очiкуване в перiод t, то

Y e
t+1 − Y e

t = (1− λ)(Yt − Y e
t ) , 0 < λ < 1 . (3.29)

Цей вираз можна переписати в такому виглядi:

Y e
t+1 = (1− λ)Yt + λY e

t . (3.30)
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Вираз (3.30) слугує твердженням, що значення доходу, очiкува-
не в наступний перiод часу, формується як зважене середнє його
реального та очiкуваного значень у поточному перiодi. Чим мен-
ша величина λ, тим швидше очiкуване значення адаптується до
попереднiх реальних значень доходу.

Виконуючи послiдовнi пiдстановки, отримаємо

Y e
t+1 = (1− λ) [Yt + λYt−1 + λ2Yt−2 + ...] . (3.31)

У пiдсумку модель адаптивних очiкувань базується на тому, що
очiкуване значення доходу є зваженим середнiм його минулих зна-
чень з вагами, якi спадають у геометричнiй прогресiї.

Отже, враховуючи мiркування адаптивних очiкувань стосовно
доходу, оцiнимо модель

Ct = α+γ0D34+γ1t+β(1−λ)(Yt+λYt−1+λ2 Yt−2+ ...)+ut . (3.32)

Модель з геометричним розподiлом лагiв можна оцiнити за допо-
могою нелiнiйного методу найменших квадратiв. Результати такого
оцiнювання цiєї моделi подано в табл. 3.10.

Iнший спосiб оцiнити модель полягає у створеннi нових змiнних

z(λ) = Yt + λYt−1 + λ2 Yt−2 + ... + λ7 Yt−7

для рiзних заданих вiд 0 до 1 значень λ. Тодi для рiзних z(λ) оцi-
нюють моделi вигляду

Ct = α + γ0D34 + γ1t + θ zt(λ) + ut ,

якi порiвнюють на пiдставi коефiцiєнта детермiнацiї чи суми квад-
ратiв залишкiв.

3.4.2 Модель часткового пристосування

У моделi часткового пристосування припускають, що поведiнкове
рiвняння визначає не фактичне значення залежної змiнної yt, а її
бажаний (чи "цiльовий") рiвень y∗t

y∗t = α + βxt + ut . (3.33)
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Таблиця 3.10: Результати оцiнювання
моделi адаптивних очiкувань

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 36 after adjustments
Convergence achieved after 10 iterations
C=C(1)+С(4)*D34 + C(5) ∗ t + C(2) ∗ (1− C(3)) ∗

(Y+C(3)*Y(-1)+((C(3))2) ∗ Y (−2) + ((C(3))3) ∗ Y (−3) +
((C(3))4) ∗ Y (−4) + ((C(3))5) ∗ Y (−5) + ((C(3))6) ∗ Y (−6) +
((C(3))7) ∗ Y (−7))

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 6610,05 2772,45 2,38 0,0234
C(2) 0,7679 0,0449 17,09 0,0000
C(3) 0,0933 0,0471 1,97 0,0569
C(4) -3804,78 1679,62 -2,26 0,0306
C(5) 77,31 362,35 0,21 0,8324

R-squared 0,997261 Mean dependent var 128045,5
Adjusted R-squared 0,996907 S.D. dependent var 67752,64
S.E. of regression 3767,756 Akaike info criterion 19,43459
Sum squared resid 4,40E+08 Schwarz criterion 19,65453
Log likelihood -344,8227 Hannan-Quinn criter. 19,51136
F-statistic 2821,654 Durbin-Watson stat 1,317865
Prob(F-statistic) 0,000000

Припускають також, що фактичний прирiст залежної змiнної yt −
yt−1 пропорцiйний рiзницi мiж її бажаним рiвнем i значенням у
попереднiй перiод, тобто y∗t − yt−1

yt − yt−1 = (1− λ) (y∗t − yt−1) , 0 < λ < 1 . (3.34)

Цей вираз можна переписати

yt = (1− λ) y∗t + λ yt−1 , (3.35)

звiдки видно, що yt отримуємо як зважене середнє бажаного рiвня
та фактичного значення цiєї змiнної в попередньому перiодi. Чим
менше значення λ, тим швидше вiдбувається процес пристосуван-
ня. Якщо значення λ = 0, то yt дорiвнює y∗t , i повне пристосування



90 Роздiл 3. Дослiдження динамiчної залежностi споживання вiд доходу

вiдбувається за один перiод. В iншому крайньому випадку, коли
значення λ = 1, пристосування yt не вiдбувається зовсiм.

Пiдставивши вираз (3.33) в формулу (3.35), можна отримати

yt = α(1− λ) + β(1− λ) xt + λ yt−1 + (1− λ) ut . (3.36)

Як наслiдок, параметри α, β i λ поведiнкової моделi (3.33) i (3.35)
можна оцiнити за допомогою побудови рiвняння регресiйної залеж-
ностi yt вiд xt i yt−1. Коефiцiєнт при yt−1 дає оцiнку λ, а отже, i
(1 − λ); коефiцiєнт при xt, подiлений на оцiнку (1 − λ) дає оцiнку
β; а постiйний член, подiлений на оцiнку (1− λ), дає оцiнку α.

Ця модель включає стохастичну пояснюючу змiнну yt−1, яка
не корелює з поточним значенням сукупного випадкового члена
рiвняння, оскiльки як νt, так i ut обчислюють пiсля того, як виз-
начено значення yt−1. За таких умов МНК дає змогу отримувати
асимптотично незмiщенi й ефективнi оцiнки ("асимптотично"тут
означає "з ростом об’єму вибiрки"), але оцiнки не будуть мати цих
властивостей на малих вибiрках.

Хоча модель часткового пристосування, на перший погляд, i не
належить до моделей з геометричним розподiлом лагiв, покажемо,
що насправдi це саме так. Якщо рiвняння (3.36) виконується для
yt, то воно повинно виконуватися i для yt−1

yt−1 = α(1− λ) + β(1− λ)xt−1 + λyt−2 + (1− λ)ut−1 . (3.37)

Пiдставивши вираз для yt−1 в рiвняння (3.36), отримуємо

yt =α(1− λ)(1 + λ) + β(1− λ)xt + β(1− λ)λxt−1 + λ2yt−2+
+ (1− λ)ut + (1− λ)λut−1 . (3.38)

Так само вибравши позаминулий перiод у рiвняннi (3.37), можна
вивести вираз для yt−2, який можна пiдставити в рiвняння (3.38),
i так до безмежностi. У пiдсумку отримаємо вираз для yt через
поточнi та лаговi значення x з геометрично спадаючими вагами

yt = a + β(1− λ)(xt + λxt−1 + λ2xt−2 + λ3xt−3 + ...) . (3.39)
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Моделювання функцiї споживання,
враховуючи часткове пристосування

Припустимо, що поведiнкове рiвняння визначає не фактичне
значення споживання Ct, а його бажаний (чи "цiльовий") рiвень
C∗

t

C∗
t = α + βYt + ut . (3.40)

Припустимо також, що фактичний прирiст споживання Ct − Ct−1

пропорцiйний рiзницi мiж його бажаним рiвнем i значенням у по-
переднiй перiод, тобто C∗

t − Ct−1

Ct − Ct−1 = (1− λ)(C∗
t − Ct−1) , 0 < λ < 1 . (3.41)

Цей вираз можна переписати як

Ct = (1− λ)C∗
t + λCt−1 + νt , (3.42)

звiдки видно, що Ct отримуємо як зважене середнє бажаного рiвня
i фактичного значення споживання в попередньому перiодi. Чим
менше значення λ, тим швидше вiдбувається процес пристосуван-
ня, тобто тим ближче поточне споживання до бажаного рiвня спо-
живання. Якщо значення λ = 0, то Ct дорiвнює C∗

t , i повне присто-
сування вiдбувається за один перiод, тобто поточне споживання за-
лежить лише вiд бажаного рiвня споживання i зовсiм не залежить
вiд споживання в попереднiй перiод. В iншому крайньому випад-
ку, коли значення λ = 1, пристосування Ct не вiдбувається зовсiм,
тобто поточне споживання повнiстю орiєнтується на споживання в
попереднiй перiод.

Пiдставивши вираз (3.40) в формулу (3.42), можна отримати

Ct = α(1− λ) + β(1− λ) Yt + λCt−1 + (1− λ) ut . (3.43)

Як наслiдок, параметри α, β i λ поведiнкової моделi (3.40) i (3.41)
можна оцiнити з допомогою побудови рiвняння регресiйної залеж-
ностi Ct вiд Yt i Ct−1. Коефiцiєнт при ln Ct−1 дає оцiнку λ, а отже, i
(1−λ); коефiцiєнт при ln Yt, подiлений на оцiнку (1−λ), дає оцiнку
β; а постiйний член, подiлений на оцiнку (1− λ), дає оцiнку α.
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Взявши за основу попереднi мiркування, розглянемо таку мо-
дель залежностi споживання вiд доходу:

Ct =α(1− λ) + γ0(1− λ)D34 + γ1(1− λ) t+
+ β(1− λ) Yt + λCt−1 + εt , (3.44)

де εt = (1− λ)ut — випадкова похибка.
Результати оцiнювання цiєї моделi наведено в табл. 3.11. Для

цiєї моделi МНК дає змогу отримати асимптотично незмiщенi та
ефективнi оцiнки коефiцiєнтiв.

Таблиця 3.11: Результати оцiнювання
моделi часткового пристосування

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 42 after adjustments
Convergence achieved after 8 iterations
C=C(1)*(1-C(3))+C(2)*(1-C(3))*Y+

C(4)*(1-C(3))*D34 + C(5) ∗ (1− C(3)) ∗ T + C(3) ∗ C(−1)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 4150,56 1599,2 2,59 0,0135
C(3) 0,1093 0,046 2,34 0,0243
C(2) 0,7368 0,033 21,78 0,0000
C(4) 373,64 245,36 1,52 0,1363
C(5) -3621,86 1408,9 -2,57 0,0143

R-squared 0,997797 Mean dependent var 113944,1
Adjusted R-squared 0,997558 S.D. dependent var 71784,35
S.E. of regression 3546,988 Akaike info criterion 19,29693
Sum squared resid 4,66E+08 Schwarz criterion 19,50379
Log likelihood -400,2355 Hannan-Quinn criter, 19,37275
Durbin-Watson stat 1,429882



3.4. Моделi з геометричним розподiлом лагiв 93

3.4.3 Порiвняння моделей
з геометричним розподiлом лагiв

Результати оцiнювання необмеженої моделi, моделi адаптивних очi-
кувань i моделi часткового пристосування узагальнено в табл. 3.12.
З необмеженої моделi випливає, що пристосування до ефектiв до-
ходу вiдбувається за два роки. Модель очiкувань передбачає той
самий розподiл лагiв, а модель часткового пристосування передба-
чає безмежну кiлькiсть лагiв.

Таблиця 3.12: Порiвняння моделей з геометричним
розподiлом лагiв

Змiнна Необмежена Модель Модель часткового
модель адаптивних очiкувань пристосування

коеф. t-стат. коеф. t-стат. коеф. t-стат.
Const 2137,45 0,65 6610,05 2,384 4150,56 2,59∗

D34 3799,53 1,05 -3804,78 -2,265 -3621,86 -2,57∗

t 86,09 0,22 77,31 0,213 373,64 1,52
Y 0,7803 7,38 – 0,7368 21,78

Y(-1) -0,1645 -1,05 – –
Y(-2) 0,2735 1,58 – –
Y(-3) 0,0682 0,70 – –
Y(-4) -0,2850 -2,02 – –
Y(-5) 0,2303 1,24 – –
Y(-6) -0,1503 -0,83 – –
Y(-7) 0,0015 0,01 – –
z(λ) – 0,6962 18,31∗ –
C(-1) – – 0,1093 2,348

β – 0,7679 17,09∗ –
λ – 0,09337 1,977 0,168 1,75

ESS 3,21E+08 4,40E+08 4,66E+08
T 36 36 42

Для оцiнювання моделi адаптивних очiкувань використано не-
лiнiйний МНК, збiжнiсть досягнуто пiсля 10 iтерацiй. Зокрема,
отримали λ̂ = 0, 093, β̂ = 0, 768, тобто українцi в поточному перiодi
споживають, у середньому, 77% свого очiкуваного доходу в наступ-
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ному перiодi, i очiкуваний дохiд формується на пiдставi формули
Y e

t+1 = 0, 907Yt + 0, 093Y e
t , тобто очiкуване значення доходу прак-

тично дорiвнює попередньому реальному значенню i фактично не
залежить вiд попереднiх очiкувань.

Згiдно з моделлю часткового пристосування українцi бажають,
у середньому, споживати 74% свого поточного доходу i фактичний
прирiст споживання Ct−Ct−1 дорiвнює, в середньому, 89% вiд рiз-
ницi бажаного рiвня споживання i його значення в попереднiй пе-
рiод. Тобто поточне споживання Ct у момент часу t на 89% ви-
значається бажаним рiвнем споживання C∗

t i на 11% — попереднiм
рiвнем споживання Ct−1 в момент часу t− 1.

Очевидною є схожiсть моделей адаптивних очiкувань та час-
ткового пристосування. Варто зазначити двi вiдмiнностi мiж ними.
По-перше, процес адаптивних очiкувань спрямований у майбутнє,
тодi як процес часткового пристосування ґрунтується здебiльшого
на iнерцiї i минулiй динамiцi показникiв. По-друге, виведення ви-
разу, який мiстить лише спостережуванi значення змiнної в моделi,
гнучкiше, нiж у випадку моделi часткового пристосування.

З результатiв, наведених у табл. 3.12, бачимо, що найкращу
згоду з даними забезпечує модель з необмеженими коефiцiєнта-
ми (найменша сума квадратiв похибок ESS). Порiвняння оцiнених
моделей не можна провести стандартним чином, оскiльки вони мiс-
тять рiзну кiлькiсть спостережень. Як наближення ми можемо об-
числити суму квадратiв залишкiв для оцiненої моделi з розподi-
леними лагами, на пiдставi лише 36 спостережень, якi використа-
нi для оцiнювання необмеженої моделi. F - статистика для моделi
адаптивних очiкувань, яке ґрунтується на цiй сумi квадратiв, ста-
новить F = 0, 1186, що не перевищує 95% критичнго значення, а
отже, ми не вiдмовляємось вiд такого типу обмеження на розпо-
дiл лагiв в моделi споживання. Обчислене для моделi часткового
пристосування значення F - статистики дорiвнює 6, 0401 i засвiдчує,
що це обмеження на розподiл лагiв недоречне для моделi спожи-
вання. Хоча це лише наближенi показники, проте вони свiдчать,
що поточне споживання в Українi скорiше пов’язане з очiкуваним
доходом, який описується процесом адаптивних очiкувань i визна-
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чається поточним значенням доходу, нiж опирається на бажаний
рiвень споживання.

3.5 Авторегресiйнi моделi
з розподiленими лагами

Модель з полiномiальним розподiлом лагiв забезпечує гнучку фор-
му розподiлу лагiв. Однак полiномiальний розподiл лагiв обриваєть-
ся у деякому вибраному перiодi та потребує визначення степеня
полiнома, крiм того, таке моделювання може спричиняти серiйну
кореляцiю. На противагу, геометрична лагова модель передбачає
спадання лагових коефiцiєнтiв, що може не узгоджуватися з дани-
ми. Необмежена модель iз достатньою тривалiстю лага дає змогу
подолати цi проблеми, проте оцiнки її параметрiв зазнають нега-
тивного впливу мультиколiнеарностi.

Знайти деякий компромiс у вирiшеннi проблеми дає змогу за-
гальна авторегресiйна модель з розподiленими лагами (ARDL)

yt = µ +
p∑

i=0

γiyt−i +
r∑

j=0

αjxt−j + δwt + εt ,

де wt – позначає набiр екзогенних змiнних, динамiка яких не є
важливою, а збурення εt припускають не автокорельованими i го-
москедастичними. Визначивши полiноми вiд лагового оператора

C(L) = 1− γ1L− γ2L
2 − ...− γpL

p

та
A(L) = α0 + α1L + α2L

2 + ... + αrL
r ,

ARDL модель можна також записати у виглядi

C(L) yt = µ + A(L) xt + δwt + εt .

Модель у цiй формi позначають ARDL(p, r), де в дужках зазнача-
ють степенi обох полiномiв вiд L.
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Якщо не враховувати стохастичний характер змiнних у правiй
частинi виразу, то ARDL є лiнiйною моделлю з класичним збу-
ренням, а звичайний метод найменших квадратiв є ефективним
оцiнником. Хоча лагова залежна змiнна звичайно ускладнює си-
туацiю, проте за вiдсутностi iнших порушень класичних умов ме-
тод найменших квадратiв у цьому випадку залишається оптималь-
ним, i стандартнi процедури перевiрки залишаються асимптотично
коректними. Тому для перевiрки лiнiйних обмежень можна вико-
ристовувати статистику Вальда, хоча загалом перевага в умовах
скiнченних вибiрок надається F-статистицi через її бiльш консер-
вативнi критичнi значення.

ARDL модель можна подати у виглядi регресiї з розподiленими
лагами

Yt =
µ

C(L)
+

A(L)
C(L)

xt +
δ

C(L)
ωt +

1
C(L)

εt = (3.45)

=
µ

1− γ1 − ...− γp
+

∞∑

j=0

βjxt−j +
∞∑

j=0

φjωt−j +
∞∑

j=0

ψjεt−j .

Ця модель забезпечує метод апроксимацiї загальної лагової
структури. Цей метод використовувала Алмон для обґрунтуван-
ня моделi з полiномiальними лагами. У дослiдженнi Йоргенсона, в
якому свою модель вiн називає моделлю з рацiональними лагами,
було показано, що за допомогою досить незначної кiлькостi пара-
метрiв ARDL моделi можна одержати практично будь-яку бажану
форму для розподiлу лагiв.

Лаговi коефiцiєнти при xt, xt−1, ... в моделi у виглядi з розпо-
дiленими лагами є коефiцiєнтами полiнома, який одержують як
вiдношення полiномiв A(L) i C(L), що фiгурують в ARDL моделi.
Цi коефiцiєнти при 1, L, L2, ... у A(L)/C(L) позначено β0, β1, β2, ...
як i в необмеженiй моделi.

Довготермiновий ефект у цiй моделi дорiвнює
∞∑
i=0

βi . Зокрема,

вiн становить ∞∑

i=0

βi =
B(1)
C(1)

.
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3.5.1 Обчислення лагових коефiцiєнтiв
у моделi ARDL споживання

Побудованi ранiше динамiчнi моделi залежностi споживання вiд
доходу, якi оцiненi на пiдставi полiномiального розподiлу лагiв рiз-
них степенiв, не достатньо добре описують данi. Геометрична ла-
гова модель передбачає спадання лагових коефiцiєнтiв за геомет-
ричною прогресiєю. Необмежена модель iз достатньою тривалiстю
лага дає змогу подолати цi проблеми, проте оцiнки її параметрiв
зазнають негативного впливу мультиколiнеарностi. Тому розгля-
немо ще один пiдхiд до моделювання лагових динамiчних зв’язкiв,
який ґрунтується на авторегресiйнiй моделi з розподiленими лага-
ми – ARDL(p, q), де p - кiлькiсть запiзнень залежної змiнної; q -
незалежної.

Розглянемо ARDL(3,3) модель, яка має вигляд

Ct =α + γ0D34 + γ1t + θ1 Ct−1 + θ2 Ct−2 + θ3 Ct−3+
+ τ0 Yt + τ1 Yt−1 + τ2 Yt−2 + τ3 Yt−3 . (3.46)

Результати оцiнювання такої моделi подано в табл. 3.13.
За допомогою лагового оператора модель можна записати так:

(1− θ1L− θ2L
2 − θ3L

3) Ct = α + γ0D34 + γ1t+ (3.47)

+ (τ0 + τ1L + τ2L
2 + τ3L

3) Yt + εt

або

Ct =
α + γ0D34 + γ1t

(1− θ1L− θ2L2 − θ3L3)
+

+
τ0 + τ1L + τ2L

2 + τ3L
3

(1− θ1L− θ2L2 − θ3L3)
Yt + εt . (3.48)

Отримавши оцiнки параметрiв цiєї моделi, можна обчислити
коефiцiєнти βi динамiчної моделi m. 11. Мiж коефiцiєнтами цiєї
ARDL(3, 3) моделi та вiдповiдної необмеженої моделi iснує таке
спiввiдношення:

(β0 + β1L + β2L
2 + β3L

3 + ...) =
τ0 + τ1L + τ2L

2 + τ3L
3

(1− θ1L− θ2L2 − θ3L3)
.
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Таблиця 3.13: Результати оцiнювання ARDL моделi

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2011Q3
Included observations: 40 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Const -1,7155 1,177 -1,456 0,1577
D34 -0,0129 0,007 -1,774 0,0881
t -0,1031 0,057 -1,800 0,0839
Y 1,2826 0,147 8,678 0,0000

Y(-1) -0,3253 0,249 -1,303 0,2044
Y(-2) 0,0612 0,252 0,242 0,8104
Y(-3) -0,2902 0,236 -1,227 0,2309
C(-1) 0,1329 0,157 0,845 0,4059
C(-2) -0,1862 0,163 -1,141 0,2646
C(-3) 0,4974 0,174 2,850 0,0086

R-squared 0,996684 Mean dependent var 11,41413
Adjusted R-squared 0,995225 S.D. dependent var 0,646454
S.E. of regression 0,044673 Akaike info criterion -3,122306
Sum squared resid 0,049891 Schwarz criterion -2,599846
Log likelihood 69,76266 Hannan-Quinn criter, -2,938114
F-statistic 683,0605 Durbin-Watson stat 1,978453
Prob(F-statistic) 0,000000

Звiдси одержимо такi формули для коефiцiєнтiв необмеженої
моделi:

β0 = τ0 ,

β1 = τ1 + β0θ1 ,

β2 = τ2 + β0θ2 + β1θ1 ,

β3 = τ3 + β0θ3 + β1θ2 + β2θ1 ,

β4 = β3θ1 + β2θ2 + β1θ3 . (3.49)

Починаючи з п’ятого елемента, послiдовнiсть лагових коефiцi-
єнтiв визначають з рекурентної формули

βj = βj−1θ1 + βj−2θ2 + βj−3θ3 .
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Обчисленi на пiдставi коефiцiєнтiв ARDL(3,3) моделi коефiцi-
єнти моделi m. 11 наведено в табл. 3.14.

Таблиця 3.14: Коефiцiєнти моделi з розподiленими лагами

Змiнна Коефiцiєнти Коефiцiєнти, обчисленi
необмеженої моделi на пiдставi ARDL моделi

Y 0,7803 0,6610
Y(-1) -0,1645 0,0778
Y(-2) 0,2735 0,0367
Y(-3) 0,0682 0,0186
Y(-4) -0,2850 0,0267
Y(-5) 0,2303 0,0109
Y(-6) -0,1503 0,0047
Y(-7) 0,0015 0,0081

Довготермiновий 0,7540 0,8443
мультиплiкатор

На рис. 3.3 показано першi сiм лагових коефiцiєнтiв з цiєї моделi
разом з першими 7 коефiцiєнтами необмеженої моделi. Непередбачу-
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Рис. 3.3: Поведiнка коефiцiєнтiв моделей з розподiленими лагами
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ванi коливання коефiцiєнтiв необмеженої моделi зникають через
гладкiсть функцiї розподiлу лагiв ARDL моделi. Оцiненi довготер-
мiновi ефекти з обох моделей становлять 0, 84 з ARDL моделi та
0, 75 з необмеженої моделi. Обчисленi значення довготермiнових
мультиплiкаторiв свiдчать про те, що приблизно 84% доходу спо-
живається впродовж двох рокiв.

3.5.2 Дослiдження стiйкостi ARDL моделi

Зауважимо таке: якщо C(1) = 0, то ARDL модель неможливо оцi-
нити. Це виникає внаслiдок того, що коли ми записуємо модель у
виглядi з розподiленими лагами, з’являється елемент µ

C(1) . Рiвнiсть

C(1) = 0 виконується, якщо
∞∑
i=0

γi = 1. У цьому випадку ми має-

мо справу з одиничним коренем i модель є нестiйкою. Тому треба
перевiряти ARDL специфiкацiю на наявнiсть одиничного кореня.

Стiйкiсть ARDL специфiкацiї пов’язана зi стiйкiстю динамiчно-
го рiвняння i залежить вiд характеристичного рiвняння для авто-
регресiйної частини моделi. Щоб модель була стiйкою, коренi ха-
рактеристичного рiвняння

1− γ1 z − γ2 z2 − ...− γp zp = 0

за абсолютною величиною повиннi перевищувати 1. Коренi цього
рiвняння є величинами оберненими до власних значень матрицi

A =




γ1 γ2 γ3 . . . γp−1 γp

1 0 0 . . . 0 0
0 1 0 . . . 0 0
0 0 1 . . . 0 0

...
0 0 0 . . . 1 0




.

Оскiльки матриця асиметрична, то серед її власних значень мо-
жуть бути комплексно спряженi пари. Обернене до комплексного
числа a + bi становить a/M − (b/M)i, де M = a2 + b2, а i2 = −1.
Тому M має бути меншим вiд 1.
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Для оцiненої ARDL моделi три характеристичнi коренi матрицi
A становлять

λ1,2 = 0, 2346± 0, 5861 i (M = 0, 6314) , λ3 = −0, 1543 .

Власнi значення матрицi також зображено на рис. 3.4. Оскiльки
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Рис. 3.4: Результати дослiдження стiйкостi ARDL моделi

всi три власнi значення за модулем меншi за одиницю, то робимо
висновок про стiйкiсть авторегресiйної моделi.

На рис. 3.5 зображено динамiку реальних та оцiнених за мо-
деллю значень споживання, а також поведiнку залишкiв ARDL-
моделi. Дiагностика залишкiв свiдчить про те, що ряд залишкiв є
бiлим шумом.

На рис. 3.6 зображено реальнi (синя лiнiя) та прогнозованi за
допомогою ARDL моделi (червона лiнiя) значення ряду споживан-
ня.

Двi пунктирнi зеленi лiнiї визначають прогнозований iнтервал
значень споживання. Середня вiдносна похибка прогнозу стано-
вить 2,78%.
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Рис. 3.5: Реальнi та оцiненi за ARDL моделлю значення
споживання та динамiка залишкiв моделi
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Рис. 3.6: Результати прогнозування значень споживання
отриманi на пiдставi оцiнок ARDL моделi
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Висновки економетричного
моделювання

У проведеному емпiричному моделюваннi дослiджено взаємо-
зв’язок мiж сукупним споживання i сукупним доходом в Українi.
Для побудови економетричної моделi функцiї споживання викори-
стано щоквартальнi данi витрат населення України на придбання
товарiв, оплату послуг i доходiв впродовж 2001-2011 рокiв. Розгля-
нутий вплив на дослiджуваний зв’язок сезонних факторiв виявило,
що не має значущої рiзницi мiж функцiями споживання в першо-
му та другому, а також у третьому та четвертому кварталах, проте
iснує суттєва вiдмiннiсть мiж залежнiстю споживання вiд доходу у
рiзних пiврiччях. Статистичний аналiз також показав необхiднiсть
враховування пiд час моделювання детермiнованої трендової скла-
дової. Порiвняння рiзних специфiкацiй визначило адекватнiсть мо-
делювання рiвнiв змiнних, а не їхнiх логарифмiв, що свiдчить про
сталiсть впродовж дослiджуваного перiоду абсолютних, а не вiд-
носних граничних впливiв змiн чинникiв.

Оскiльки економiчнi процеси зазвичай мають довготривалий
характер i споживання реагує не лише на значення поточного дохо-
ду, а й на його минулi значення, то в економетричному моделюван-
нi залежностi споживання вiд доходу дослiджено вплив часових
лагiв доходу. Спочатку на основi корелограм, а потiм, дослiдив-
ши необмеженi моделi з рiзною кiлькiстю лагiв, виявили, що пiд
час моделювання треба враховувати вплив на поточне споживання
попереднiх значень доходу за останнi два роки. Для такого моде-
лювання використано необмежену дистрибутивну лагову модель,
яка продемонструвала тiсну згоду з даними, проте її лаговi кое-
фiцiєнти важко пiддаються iнтерпретацiї i суттєво вiдрiзняються
вiд того, що можна було б очiкувати. Отриманi результати оцiню-
вання та аналiзу цiєї моделi виявили також проблему мультиколi-
неарностi, яка є вагомою i спотворює оцiнки параметрiв. Тому пiд
час дослiдження використано рiзнi специфiкацiйнi обмеження на
коефiцiєнти. Зокрема, дослiджено моделi з полiномiальним розпо-
дiлом коефiцiєнтiв при рiзних лагових значеннях доходу, а також
оскiльки пiд час дослiдження зв’язку мiж споживання i доходом
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найбiльшої ваги надають останнiм подiям, а вплив минулих зна-
чень доходу зменшується з часом, то для моделювання функцiї
споживання застосовано модель з геометричним розподiлом лагiв.
Цей пiдхiд обґрунтовано з економiчного погляду на пiдставi моделi
адаптивних очiкувань i моделi часткового пристосування.

В моделi адаптивних очiкувань споживання залежить вiд очi-
куваного доходу, а значення доходу, очiкуване в наступний перiод
часу, формується як зважене середнє його реального та очiкуваного
значень у поточному перiодi. Моделювання виявило, що українцi в
поточному перiодi споживають, в середньому, 77% свого очiкувано-
го в наступному перiодi доходу, а очiкуваний дохiд формується на
пiдставi формули Y e

t+1 = 0, 907Yt+0, 093Y e
t , тобто очiкуване значен-

ня доходу практично дорiвнює попередньому реальному значенню
й фактично не залежить вiд попереднiх очiкувань.

В моделi часткового пристосування поведiнкове рiвняння ви-
значає не фактичне значення споживання, а його бажаний рiвень,
а фактичний прирiст споживання пропорцiйний рiзницi мiж йо-
го бажаним рiвнем i значенням у попереднiй перiод, тобто поточ-
не споживання отримують як зважене середнє бажаного рiвня та
фактичного значення споживання в попередньому перiодi. Згiдно
з побудованою моделлю часткового пристосування українцi бажа-
ють, в середньому, споживати 74% свого поточного доходу i фактич-
ний прирiст споживання Ct−Ct−1 дорiвнює, в середньому, 89% вiд
рiзницi бажаного рiвня споживання i його значення в попереднiй
перiод. Тобто, поточне споживання Ct в момент часу t на 89% ви-
значається бажаним рiвнем споживання C∗

t i на 11% — попереднiм
рiвнем споживання Ct−1 в момент часу t− 1.

Аналiз i порiвняння рiзних моделей засвiдчив, що поточне спо-
живання в Українi скорiше пов’язане з очiкуваним доходом, що
описується процесом адаптивних очiкувань i визначається поточ-
ним значенням доходу, анiж опирається на бажаний рiвень спожи-
вання.

Моделювання лагових динамiчних зв’язкiв мiж споживанням i
доходом продовжено за допомогою авторегресiйної моделi з роз-
подiленими лагами, яка дає змогу оцiнити коефiцiєнти необмеже-
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ної моделi з нескiнченним розподiлом лагiв. З’ясовано, що така
модель адекватно описує розподiл лагових коефiцiєнтiв. Обчисле-
на на основi моделювання довготермiнова гранична схильнiсть до
споживання становить 0,84. Використовуючи побудовану модель,
зроблено прогноз значень споживання для кожного значення дохо-
ду. Зокрема, порiвнюючи реальнi та обчисленi за моделлю значення
споживання, встановлено, що середня вiдносна похибка оцiнюван-
ня становить 2,8%.

Проведене моделювання досить детально дослiджує мiжчасо-
ву залежнiсть сукупного споживання та доходу в Українi, проте
дослiдження емпiричної функцiї споживання потребує подальшого
вдосконалення. Позаяк споживання та дохiд входять до системи
макроекономiчних спiввiдношень, їхнє моделювання варто також
провести на пiдставi системи симультативних рiвнянь, яка б вра-
ховувала взаємозв’язки мiж iншими макроекономiчними показни-
ками. Крiм того, оскiльки сучаснi дослiдження акцентують увагу
на наявностi в економiчних часових рядах одиничних коренiв рiз-
них типiв, то треба дослiдити крiм детермiнованого тренда, також
характеристики стохастичного тренда в даних, провести моделюва-
ння на пiдставi деякої моделi корегування похибки, що дасть змогу
визначити довгостроковий зв’язок мiж показниками, а також опи-
сати їхнi короткостроковi коливання. Також оскiльки макроданi
характеризуються похибкою вимiрювання, то можна провести оцi-
нювання за допомогою використання певного набору iнструмен-
тальних змiнних. Проведене в цьому навчально-методичному по-
сiбнику дослiдження можна використати як базову модель таких
подальших дослiджень.
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Данi, якi використовували
для моделювання

ДОДАТОК 1

Перiод Споживання, Дохiд,
млн грн млн грн

2001Q1 16170 21924
2001Q2 18323 25744
2001Q3 21272 28611
2001Q4 22252 32556
2002Q1 33791 36078
2002Q2 38479 42893
2002Q3 41896 57023
2002Q4 45425 55952
2003Q1 36347 40167
2003Q2 42157 46861
2003Q3 50621 60738
2003Q4 53196 64156
2004Q1 43901 48203
2004Q2 52997 58530
2004Q3 63585 74059
2004Q4 69272 83590
2005Q1 58271 67887
2005Q2 71614 85826
2005Q3 85786 101284
2005Q4 90654 110926
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Перiод Споживання, Дохiд,
млн грн млн грн

2006Q1 75653 90905
2006Q2 93769 109056
2006Q3 101809 131561
2006Q4 111942 143678
2007Q1 103536 120001
2007Q2 119036 143915
2007Q3 128782 168230
2007Q4 158179 191143
2008Q1 150626 173473
2008Q2 167524 202411
2008Q3 178053 224647
2008Q4 199415 245110
2009Q1 159738 191940
2009Q2 171291 217068
2009Q3 180505 234523
2009Q4 201145 254138
2010Q1 182566 229106
2010Q2 201590 267973
2010Q3 217097 288714
2010Q4 236967 315222
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Перiод Споживання, Дохiд,
млн грн млн грн

2011Q1 220498 266807
2011Q2 248734 303623
2011Q3 266383 334486
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