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ВСТУП
В останні десятиріччя для досягнен�

ня кінцевих цілей грошово�кредитної
політики влада вибирає визначений
набір проміжних цілей, що підпорядко�
вані діям Центрального банку певної
країни. Еволюція стратегії центральних
банків у більшості країн з'явилася як
наслідок незадовільного досвіду прове�
дення грошово�кредитної політики шля�
хом контролю за грошовими агрегата�
ми або фіксованим обмінним курсом.

Висновок про те, що найкращим за�
безпеченням економічного добробуту
монетарною владою є забезпечення ціно�
вої стабільності або низького і сталого
темпу інфляції, був зроблений ще в 70�х
роках минулого століття і виступав
органічною частиною наукової теорії,
яка отримала в той час назву монетарис�
тскої теорії. Однак самі класики монета�
ризму негативно ставилися до встанов�
лення рівня цін в якості безпосередньої
мети грошово�кредитної політики. Зок�
рема, М. Фрідмен писав: "Цінові орієнти�
ри приносять шкоду, і вона тим більша,
чим більшою є віра в них" [2, с. 102].

Режими грошово�кредитної по�
літики допомагають у вирішенні пробле�
ми її часової непослідовності, якае з'я�
вилося на практиці ще до появи відпові�
дних теоретичних праць. Серед таких
режимів можна виділити таргетування
інфляції. Тому вивчення питання тарге�
тування інфляції є актуальним у наш час.

Значний внесок у дослідження про�
блеми таргетування інфляції зробили такі
вчені, як І. Фішер, Г. Саймонс, Дж. Долан,
В. Левченко та ін. Серед вітчизняних мож�
на зазначити В. Міщенка, О. Петрика,
А. Гриценка, Т. Кричевську та ін.
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му таргетування інфляції, визначення
сучасних проблем забезпечення ціно�
вої стабільності в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Теоретичне обгрунтування режиму

таргетування інфляції мало початок у
працях Г. Саймонса та І.Фішера. Дослі�
дники висловлювали пропозиції з при�
воду стабілізації грошової одиниці за
допомогою певного цінового індексу.
Таргетування інфляції передбачає пуб�
лічне оголошення планових рівнів
інфляції, при цьому центральний банк
встановлює відповідальність за досяг�
нення цих показників та застосовує
відповідні інструменти для виправлення
ситуації, якщо інфляційний прогноз на
певний період відрізняється від таргету.

Вперше перехід до режиму тергету�
вання рівня інфляції здійснила в грудні
1989 році Нова Зеландія (у 1990 перша
публікація Угоди про таргети політики).
Пізніше даний режим був прийнятий та�
кими країнами, як Канада, Швеція, Нор�
вегія, Великобританія, Фінляндія, Швеція,
Австралія, Іспанія, Чилі, Перу, Ізраїль,
Угорщина, Польща, Чехія. Вірменія пер�
шою запровадила цей режим грошово�
кредитної політики серед країн СНД.

За даними Міжнародного валютно�
го фонду, у 2008 році інфляційне тар�
гетування застосовували 23 країни [10].

Інфляційне таргетування — це
встановлення цільових орієнтирів щодо
показників допустимих рівнів інфляції
та здійснення комплексу заходів для
запобігання можливому фактичному
відхиленню від цих показників. Цент�
ральний банк, виходячи із цільового
показника інфляції, оцінок потенційно�
го зростання виробництва і динаміки
швидкості обігу грошей у рамках
кількісного рівня обміну, визначає ці�
льовий темп зростання грошових агре�
гатів і оголошує його громадськості.

 Таким чином, прогноз показника
інфляції стає проміжним орієнтиром
грошово�кредитної політики. Таргету�
вання інфляції можна вважати далеког�
лядною, випереджальною стратегією
грошово�кредитної політики. Тобто
інструменти грошово�кредитної пол�
ітики застосовуються на очікувану
інфляцію, а не у відповідь на поточний
показник інфляції.

Таргетування інфляції є спільним на�
слідком двох наукових положень. В ос�
нові першого положення — правило
Тінбергена�Тейла. Це правило грун�
тується на тому, що одному інструменту
грошово�кредитної політики має відпо�
відати одна цільова економічна змінна. В
другому положенні зазначається, чому
обирається рівень інфляції — це модель
сукупної пропозиції, модель "природно�
го рівня" Фрідмена�Фелпса, згідно з якою
у короткостроковому періоді є вибір між
реальними і номінальними цільовими по�
казниками, але в довгостроковому гро�
шово�кредитна політика може впливати
лише на номінальні величини [3, с. 13].

Як правило, виділяють три види ре�
жимів інфляційного таргетування.

1. Повне інфляційне таргетування.
Це найвідоміша форма даного устрою.
Країни, які його запровадили, мають се�
редній або високий рівень довіри з боку
економічних суб'єктів, точно дотриму�
ються своєї інфляційної цілі, проводять
прозору монетарну політику, яка перед�
бачає відповідальність центрального бан�
ку за результати її проведення. Першою
застосувала повне інфляційне таргету�
вання Нова Зеландія, а віднедавна такий
режим запровадили й деякі індустріальні
держави та країни, що розвиваються.

2. Вибіркове інфляційне таргетуван�
ня. Застосовується у країнах, рівень до�
віри до влади в яких дає змогу підтриму�
вати інфляцію на стабільному й передба�
чуваному рівні без цілковитої прозорості
й відповідальності центрального банку за
досягнення інфляційної цілі. Стабільна і
низька інфляція, високий рівень фінан�
сової стабільності дозволяють проводи�
ти політику, спрямовану на одночасне
досягнення також інших цілей, наприк�
лад, стабілізація економічного зростан�
ня. Серед держав, які практикують вибі�
ркове інфляційне таргетування, можна
виділити Сполучені Штати Америки.

3. Спрощене інфляційне таргетуван�
ня. Країни, що його застосовують, про�
голошують широкі інфляційні цілі (зок�
рема, певний діапазон коливання цільо�
вого показника). проте за низького рівня
довіри та обмежених можливостей цен�
трального банку щодо ефективного ви�
користання монетарних інструментів
для досягнення інфляційної мети за�
значений режим може застосовуватися
лише як перехідний — на час проведен�
ня структурних реформ, необхідних для
підвищення рівня довіри до влади та за�
безпечення можливості переходу до на�
ступного, більш досконалого виду режи�
му інфляційного таргетування [8, c. 9].

Застосування режиму інфляційно�
го таргетування включає такі обов'яз�
кові елементи:

— досягнення макроекономічної
стабільності за низької інфляції. Вико�
нання цієї умови сприяє результатив�
ності використання інструментів моне�
тарної політики для стабілізації ціно�
вих процесів і зниження ризиків знач�
ного відхилення від інфляційної цілі;
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— запровадження де�факто режи�
му плаваючого обмінного курсу;

— набуття центральним банком
фактичної незалежності від уряду в
розробці та проведенні монетарної
політики, що має забезпечуватися
відповідними законодавчими актами.
Цією умовою передбачено також, що
позики уряду з боку центрального бан�
ку та з боку банківської системи по�
винні бути мінімізовані;

— забезпечення достатнього рівня
розвитку фондового ринку. Виконання
цієї умови сприяє ефективному викори�
станню одного з найпотужніших інстру�
ментів центрального банку — прове�
дення операцій на відкритому ранку;

— досягнення значимого рівня ефек�
тивності застосування інструментів цен�
трального банку для досягнення як по�
точних, так і стратегічних цілей;

— вирішення проблеми вибору по�
казника як цільового орієнтира за ре�
жиму інфляційного таргетування. Цей
показник повинен якомога повніше
відображати рівень впливу саме моне�
тарної політики на цінові процеси з
метою використання центральним бан�
ком своїх інструментів для корекції
відхилень динаміки даного показника
від його цільового значення. Показник
має бути передбачуваним та прогнозо�
ваним, достовірно відображати зміни
загального інфляційного фону, які
свідчать на реальний вплив на цінову
ситуацію саме монетарних процесів, та
бути зрозумілим широкому загалу;

— розробка моделі інфляції, в якій
для прогнозування розвитку цінових
процесів як екзогенні зміни використо�
вуються характерні для країни, що зап�
роваджує режим інфляційного тарге�
тування, найважливіші макроеко�
номічні показники та індикатори. Ця
умова передбачає достатній рівень ро�
зуміння трансмісійного механізму краї�
ни та каналів впливу дії інструментів
монетарної політики на цінові процеси.
зокрема має застосовуватися процеду�
ра так званого передбачливого управ�
ління, за якої прогноз інфляції відіграє
роль проміжної цілі грошово — кредит�
ної політики;

— чітке визначення переліку ви�
падків, у разі настання яких централь�
ний банк при потребі може певною
мірою відхилятися від цільового орієн�
тира [5, c. 17].

При цьому проявом відповідаль�
ності центрального банку за досягнен�
ня цільових показників є приклад Нової
Зеландії, де управляючий Резервним
банком може втратити посаду у випад�
ку порушення цільових орієнтирів
інфляції навіть в одному кварталі.

Режим таргетування інфляції може
бути як "жорстким", так і "гнучким".
При жорсткому проведенні таргету�
вання інфляції відбувається суворе дот�
римання всіх вимог. При гнучкому ре�
жимі пріоритетність цілі за інфляцією
є недостатньо очевидною. Однак вико�
ристання гнучкого інфляційного тарге�
тування визначає чітку класифікацію
режимів грошово�кредитної політики,
відбиває еклектичність підходів до мо�
нетарного регулювання і може призве�
сти до конфлікту інтересів.

Режим грошово�кредитної політи�
ки реалізується за допомогою різнома�
нітних монетарних устроїв. Суб'єктами
таргетування інфляції можуть бути:

— монетарно�фінансовий орган
(Бразилія);

— центральний банк після пого�
дження з урядом (Чилі, Чехія, Південна
Корея, Таїланд, Угорщина);

— центральний банк (Швеція,
Польща, Мексика, Колумбія, Швейца�
рія, Перу);

— уряд (Ізраїль — у цій країні уряд
видає спеціальну директиву; у Великоб�
ританії — робиться послання міністра
фінансів Комітету монетарної політи�
ки Банку Англії; ПАР — виголошуєть�
ся бюджетна промова міністра
фінансів; Норвегія — приймається
інструкція з монетарної політики).

Уряд спільно з центральним банком
(Нова Зеландія — укладається угода між
міністром фінансів і керівником цент�
ральним банком; Канада, Австралія,
Ісландія — приймається спільна заява).

Зазвичай таргет відображається в
таких документах:

— монетарна стратегія централь�
ного банку (Польща, Чехія);

— звіт про інфляцію (Мексика);
— прес�реліз центрального банку

(Чилі, Швеція, Корея, Таїланд);
— директива уряду, посилання

міністра фінансів чи бюджетна промо�
ва (Ізраїль, Великобританія, ПАР, Нор�
вегія);

— спільна заява уряду і центрально�
го банку(Канада, Австралія, Ісландія).

 Так, наприклад, у прес�релізі Кер�
івної ради ЄЦБ від 8 травня 2003 року
"Стратегія монетарної політики ЄЦБ"
зазначалось, що кількісне визначення
первинної цілі монетарної політики
щодо підтримки цінової стабільності
повинне відповідати рівню інфляції, яка
не перевищує 2% протягом середньос�
трокового періоду.

Переважно інфляційні таргети вста�
новлюються у вигляді діапазону. Діапа�
зон без визначення центральної точки
встановлюють Нова Зеландія, Ізраїль,
Австралія, Корея, Таїланд, Філіппіни,
Чехія (до кінця 2005 року), ПАР, Колум�
бія. Діапазон з визначенням централь�
ної точки встановлюють Чилі, Канада,
Швеція, Польща, Мексика, Бразилія,
Перу. Точкові агрегати використовують
у Великобританії, Ісландії, Чехії (з 2006
року), Швейцарії, Норвегії. У таких
країнах, як Великобританія, Ісландія,
Чехія, задається допустимий діапазон
відхилень, при виході за межі якого ке�
рівник центрального банку повинен на�
дати відповідні пояснення урядові.

Більшість країн, як держави з розви�
нутою ринковою економікою, так і краї�
ни, що розвиваються, використовують
невизначені горизонти таргетування,
включаючи в офіційні документи поло�
ження про середньостроковий характер
націлювання. При цьому центральні бан�
ки в аналітичних та інформаційних доку�
ментах зазначають певні імпліцитні гори�
зонти дотримання цілей, що мінімізують
надмірні коливання ВВП у відповідь на
заходи грошово�кредитної політики
щодо виконання таргету. Тривалість цих
горизонтів коливається від 4 до 8 квар�
талів. Країни з перехідною економікою
на перших етапах таргетування інфляції
використовували визначені ступінчасті
горизонти, а по завершенні стабілізацій�
них процесів та після вступу до ЄС пе�
рейшли до середньострокових гори�
зонтів таргетування [3, с. 13].

У країнах з стійкими темпами еко�

номічного зростання цільовий показ�
ник інфляції, що встановлюється на
рівні не більше 2% за рік, є природнім
та бажаним темпом зростання цін, що
в свою чергу стимулює економічне зро�
стання. Зростання цін в цьому випад�
ку, як правило, зумовлене появою но�
вих товарів та покращенням їх якісних
характеристик. Більшість країн з роз�
виненою ринковою економікою, які ус�
пішно використовують режим таргету�
вання інфляції, знаходяться у фазі еко�
номічного зростання [1, с. 385].

Таргетування інфляції має ряд пе�
реваг. Серед них можна зазначити такі:

— зосередження на внутрішніх
економічних проблемах;

— використання даного режиму
таргетування в ролі чіткого та зрозум�
ілого орієнтира для суспільства;

— збільшення прозорості грошово�
кредитної політики, контроль над нею
з броку громадськості;

— гнучкість у реагуванні на шоки
пропозиції;

— відкрите врахування ролі часо�
вих лагів грошово�кредитної політики
у процесі використання її інструментів;

— збереження в умовах неста�
більності функції попиту на гроші [3, с. 13].

Оскільки влада в кожному випадку
не визначає для себе жорстких співвідно�
шень між динамікою грошових агрегатів
і темпами зростання цін, таргетування
інфляції дозволяє більш гнучко реагува�
ти на зміни макроекономічної ситуації.
При встановленні центральним банком
конкретних орієнтирів щодо темпів
інфляції підвищується його відпові�
дальність за свої дії перед населенням та
вирішується проблема непослідовності
грошово�кредитної політики [4, с. 11].

Позитивну дію на макроекономічну
ситуацію в країні від впровадження ре�
жиму таргетування інфляції можна роз�
глянути на прикладі Нової Зеландії.

У березні 1990 року уряд Нової Зе�
ландії та Резервний Банк домовились
про поетапний рух до таргетування
інфляції в межах 0—2%, опублікувавши
Угоду про таргети політики. Запланова�
ною кінцевою датою досягнення мети
був встановлений грудень 1992 року.

Вже у грудні 1990 року кінцева дата
досягнення мети була подовжена до
грудня 1993 року. Горизонт таргетуван�
ня був розширений з 0 до 3 % у грудні
1996 року, щоб дозволити більш широ�
кий діапазон коливання інфляції.

У вересні 2002 року нижня межа
горизонту таргетування була піднята
на 1 % на підставі того, що при над�
звичайно низьких або при від'ємних
показниках інфляції погіршується рин�
кова кон'юнктура.

У досвіді Нової Зеландії, безсумнів�
но, впровадження таргетування інфляції
допомогло забезпечити ефективність
проведення грошово�кредитної політи�
ки. Звичайно, був досягнутий прогрес у
зниженні рівня інфляції в період між се�
рединою восьмидесятих і часом, коли по�
чалися перші обговорення щодо впрова�
дження таргетування в квітні 1988 року.
Але в березні 1988�го року рівень
інфляції (ІСЦ) все ще становив 9 % [9].

Прогнози Резервного Банку щодо
падіння інфляції нижче 4 % за два роки
були сприйняті з недовірою. Вже в 1991
році інфляція складала менше ніж 2 % і
за останні роки в середньому знахо�
диться на тому ж рівні (2%).
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Звичайно, багато інших країн до�
сягли низьких темпів росту інфляції за
минулі роки. В 70—80 роки саме в цей
період в Новій Зеландії ще не діяло тар�
гетування, показники інфляції були
помітно вищими не тільки у порівнянні
з 90 роками, вони також були вищими
за такі ж показники у країнах OECD
(організація економічного співробіт�
ництва та розвитку).

 Інфляційне таргетування допомогло
уряду Нової Зеландії досягнути суттєво�
го поліпшення інфляційних показників за
короткі терміни, допомогло знизити
інфляцію відносно її рівня в інших розви�
нених країнах, допомогло зменшити її ко�
ливання та втримувати всі ці здобутки.

Необхідно додати, що режим тар�
гетування інфляції як проміжна ціль гро�
шово�кредитної політики має і недоліки.

По�перше, існує проблема вибору
конкретного індексу цін в якості цільо�
вого параметру. В багатьох країнах, що
впровадили інфляційне таргетування, в
якості цільового показника замість індек�
су споживчих цін використовують інші
індекси, що не враховують певні факто�
ри. Це такі фактори, як коливання світо�
вих цін, адміністративне регулювання
цін, сезонні коливання цін. При цьому
існує небезпека того, що скоригований
показник буде суттєво відрізнятись від
того, який був оголошений. Наслідком
цього може бути недовіра суспільства до
центрального банку, а згодом і до банкі�
вської системи в цілому. Наприклад, в
той час коли споживчі ціни зростатимуть
більш високими темпами і перевищать
встановлені межі коридору базової
інфляції, центральний банк лише фор�
мально забезпечить виконання заплано�
ваних показників за рівнем інфляції.

По�друге, процес таргетування
інфляції зосереджує увагу на одній мак�
роекономічній цілі — інфляції, не при�
діляючи належну увагу іншим цільовим
змінним і, в першу чергу, темпам зрос�
тання ВВП. З цього випливає, що тарге�
тування інфляції може призвести до
повільного та нестійкого темпу зростан�
ня випуску в короткостроковому пері�
оді, але в середньо� та довгостроковому
періодах воно може спричинити великі
коливання зайнятості та ВВП.

По�третє, центральний банк пови�
нен мати змогу ефективно управляти
показником, що вибраний у якості про�
міжної цілі. Якщо з об'єктивних причин
він не зможе їм керувати, то немає нія�
кого сенсу в установленні кількісних
орієнтирів цільового показника. При
цьому "інфляційне таргетування не має
ніяких переваг у порівнянні з таргету�
ванням інших змінних" [7, с. 94 ].

Прикладом країни, що не зберегла
темпи зростання цін у встановлених
межах коливання цільового показника
інфляції при використанні режиму тар�
гетування інфляції, є Угорщина.

У червні 2001 року Рада директорів
Національного банку Угорщини прий�
няла рішення про перехід до режиму
таргетування інфляції з січня 2002
року. Причиною переходу до нового
режиму грошово�кредитної політики
була неможливість досягнення по�
дальшого зниження інфляції нижче 10
% у рік за допомогою політики, що
грунтувалася на обмінному курсі.

У межах нового режиму були
встановлені "гнучкі" орієнтири ін�
фляції: в грудні 2002 року — 4,5 %, в

грудні 2003 року — 3,5 %, а до грудня
2005 планувалося вийти на рівень 4 %.
При цьому відхилення від установлено�
го показника становило 1%, створюю�
чи коридор цільового рівня інфляції.

Практично водночас з впрова�
дженням інфляційного таргетування
було проведено лібералізацію системи
валютного регулювання: відмінено всі
обмеження на проведення операцій з
іноземною валютою і прийнято рішен�
ня щодо повного конвертування націо�
нальної грошової одиниці.

В якості одного з основних ін�
струментів грошово�кредитної політики
Національний банк Угорщини викорис�
товує процентні ставки. Стабільність на
грошовому ринку підтримується вста�
новленням коридору процентних ставок.
Верхня межа визначається процентною
ставкою за операціями РЕПО, а нижня
— ставкою Національного банку Угор�
щини за одноденними депозитами.

Хоча новий режим грошово�кре�
дитної політики діє ще недостатньо
тривалий час, Національному банку
Угорщини вдавалось утримувати ін�
фляцію в межах заданого коридору
протягом достатньо тривалого періоду:
з червня 2002 по листопад 2003 років.
Але в подальшому інфляція суттєво
перевищила верхню межу. І не дивля�
чись на те, що початок 2005 року знову
повернув інфляцію в задані орієнтири,
враховуючи тенденцію до зниження
темпів інфляції та одночасно тренд
цільового параметру, не важко спрог�
нозувати потенційний вихід показника
інфляції за нижню межу [4, с. 13].

Таким чином, запровадження цен�
тральним банком режиму таргетуван�
ня інфляції повинно враховувати спе�
цифіку економічного розвитку кожної
окремої країни.

Національний Банк України орієн�
тований на поступове впровадження
режиму таргетування інфляції. В Основ�
них засадах грошово�кредитної політи�
ки з 2006 року було зазначено не�
обхідність переходу до визначення гро�
шово�кредитної політики на базі серед�
ньострокової монетарної стратегії, яка
безпосередньо підготувала б підгрунтя
для впровадження нового режиму.

 В Україні перехід до режиму ціно�
вої стабільності супроводжується низ�
кою проблем. Найважливішими з них є
наступні.

1. Різниця між фактичною (реаль�
ною) та юридичною незалежністю цен�
трального банку. В Україні для ефек�
тивного застосування інструментів
центрального банку необхідно провес�
ти реформу фіскального сектора, що
має сприяти розширенню податкової
бази, поліпшенню банківської та фіс�
кальної систем.

2. Нерозвинутий фондовий ринок. Із
цієї причини виникають певні труднощі в
регулюванні Національним банком Украї�
ни грошової пропозиції шляхом прове�
дення операцій на відкритому ринку.

3. Рівень розвитку банківської сис�
теми поки що не повною мірою відпові�
дає критеріям ефективності застосуван�
ня інструментів НБУ. Для вирішення цієї
важливої проблеми необхідно: забез�
печити операційну незалежність цент�
рального банку; сприяти реальному
впровадженню системи достатньо гнуч�
кого курсоутворення; налагодити коор�
динацію роботи центрального банку та

уряду; підвищити ефективність управл�
іння грошово�кредитним ринком, пере�
дусім — відсотковими ставками; роз�
робити систему інформаційного обміну
всередині центрального банку, з міністер�
ствами та відомствами, суб'єктами ціно�
утворення, а також із фінансовими рин�
ками, широкою громадськістю, що
збільшує ефективність прогнозування
інфляції, управління ціновими очікуван�
нями та іншими процесами.

ВИСНОВКИ
Одним із найактуальніших питань, які

слід з'ясувати в процесі переходу до ре�
жиму інфляційного таргетування, безу�
мовно, є проблема вибору індикатора для
проведення грошово�кредитної політики.
Тому перспективою у розгляді даної теми
є визначення ефективного індикатора
грошово�кредитної політики НБУ для ре�
алізації цінової стабільності в країні.

Таким чином, як показує міжнарод�
на практика, тільки після досягнення еко�
номічною системою макроекономічної
стабілізації може йтися про перегляд
стратегії грошово�кредитної політики.
Власне, досягнення макроекономічної
стабілізації є необхідною умовою досяг�
нення сталого економічного зростання і
адекватності запровадження стратегії
грошово�кредитної політики, що грун�
тується на визначенні цільових показ�
ників інфляції. Необхідно розширювати
межі прозорості та відкритості планів
уряду щодо регулювання грошового обо�
роту, базуючись на сучасних економіч�
них моделях інфляції та аналізу каналів
грошової трансмісії, здійснювати реаль�
не прогнозування та оцінку результатів
діяльності грошово�кредитної політики.
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