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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ТА АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ
ЕКОНОМІЧНИХ МАКРОПОКАЗНИКІВ

Протягом минулого десятиріччя важливою характеристикою розвитку
національної економіки України стала турбулентність економічних процесів та висока
волатильність показників соціально-економічного становища. Постає питання щодо
можливості прогнозування економічних процесів та визначення тенденцій розвитку. За
допомогою аналізу кореляційніх і автокореляційних функцій часових рядів було
дослідженно взаємозвязки макропоказників та показнику інвестиційної діяльності
комерційних банків України.

Інвестиційну діяльність завжди пов'язують з розвитком та інноваціями в
національній економіці, саме тому на даному етапі розвитку національного
господарства України необхідно приділити увагу залученню інвестицій для якісно
нових перетворень національної економіки. Комерційні банки є невід'ємною складовою
в процесі нарощування інвестіційних ресурсів та залучення їх в економіку країни.

У дослідженні запропоновано розглянути кореляційні функції показнику
інвестиційної діяльності банків у парі з макропоказниками (облікова ставка НБУ,
процентні ставки за кредитами та депозитами, індекс споживчих цін та індекс цін
виробників промислової продукції, валютний курс євро, долар США, російський рубль)
та автокореляційні функції показників.

Тісні кореляційні звязки присутні у парах процентних ставок за депозитами та
кредитами, індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції, а також у
валютних парах: євро – долар США, долар США – рубль, рубль – євро. Наявність
зазначених вище кореляційних звязків обумовлене природою формування показників,
які мають спільний базис для розрахунку, тому динаміка таких показників є
взаємозалежною.

Для визначення циклічних характеристик часових рядів в ході кореляційного
аналізу було урахувано часових лагів та виявленно, що для більшості показників
притаманним є лаг в 13 кварталів. За допомогою аналізу автокореляційних функцій
монетарні фактори було згруповано в три вузли: вузол формування ресурсів, вузол
використання ресурсів і вузол курсоутворення валют.

Вузол курсоутворення валют є найбільш взаємозалежним та налічує в собі
найтісніші кореляційні звязки. Даний вузол є екзогенним та впливає на утворення та
використання фінансових ресурсів.

Вузол формування ресурсів обєднує індекс ПФТС, облікову ставку НБУ,
процентну ставку за кредитам. Всі перелічені макропоказники не мають внутрішньої
автокореляційної, тобто значення показника в проміжок часу t0 не залежить від tn, де t0
< tn . Відсутність внутрішньої кореляції (автокореляції) свідчить про вплив екзогенних
факторів на динаміку показників. Для визначення взаємозвязків макропоказників в
часовому вимірі було дослідженно кореляційні звязки в межах часових лагів.

Облікова ставка НБУ, згідно проведеному дослідженню, впливає на індекс ПФТС
через 7 кварталів, тоді як процентна ставка за кредитами через 8 кварталів, іншими
словами, для впливу на індекс ПФТС облікова ставка в порівнянні з процентною
ставкої за кредитами потребує менший період часу для впливу на біржовий індекс.
Однак необхідно зазначити, що різниця між часовими лагами є незначною (1 квартал),
тоді як середній строк очікування наслідків за обидвами макропоказниками дорівнює
7,5 кварталів, майже два роки, що свідчить про неефективність та не можливість
швидко впливати на біржові показники. Також дещо суперечливою є послідовність



очікуваних наслідків, тобто для впливу на індекс ПФТС в момент часу t8 спочатку
впливає існуючий показник процентної ставки за кредитами в t0, а вже після цього
майбутній показник облікової ставки НБУ в момент часу t1, такий алгоритм суперечить
механізму формування монетарної політики Національного банку України, оскільки з
отриманих результатів можна зробити висновок, що спочатку формується процентна
ставка, а потім облікова ставка наздоганяє. Кореляційний звязок між обліковою
ставкою НБУ та процентною ставкою за кредитами є дуже слабкий та не перевищує
0,4, що підтверджує окреслені раніше суперечності.

Окресленні суперечні положення можна пояснити кризовим регулюванням,
оскільки заходи щодо монетарної політики НБУ наздоганяли реакцію фінансового
ринку на перевантаження економіки непрацюючими кредитами та несли не
попереджальний характер, а нагально корегуючий.

До вузла використання ресурсів належить індекс споживчих цін, індекс цін
виробників промислової продукції, процентна ставка по депозитам, інвестиції за
рахунок банківських кредитів. Вузол обєднує показники яким притаманно незначний
рівень білого шуму в спостереженнях. До цього вузла входить міцний кореляційний
звязок (на рівні 0,8) між індексом споживчих цін та індексом цін виробників
промислової продукції; щодо інших звязків які входять до вузла, то кореляція
проявляється з суттєвим часовим лагом (більше ніж 7 кварталів).

Показник інвестицій за рахунок банківських інвестицій впливає на індекси
споживчих цін та цін виробників промислової продукції через 13 кварталів (більш ніж
три роки), такі результати дослідження обумовлені характеристиками інвестиційної
діяльності комерційних банків, а саме низькою диверсифікацією інвестицій за
строками; в банківських портфелях переважають середньострокові інвестиції (від 1 до
3 років).

Сучасна банківська інвестиційна діяльность не має повного інструментарію та
механізмів інвестування для залучення та використання фінансових ресурсів для різних
строків, найбільша нестача спостерігається в мікроінвестуванні та довгостроковому
інвестуванні (від 3 до 10 років). З іншого боку кореляційних звязок з часовим лагом в 3
роки дає можливість попереднього діагностування та попередження майбутніх криз
спираючись на динаміку банківського інвестування в момент часу t0.

Процентна ставка за депозитами має схожий часовий лаг (13 кварталів) впливу на
індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції. Проте через 7
кварталів банківські інвестиції впливають на ставку за депозитами, а через 11 кварталів
– індекси впливають на процентну ставку за депозитами, така комбінація причино-
наслідкових кореляційних звязків свідчить про те, що процентна ставка за депозитами
впливає на інші макропоказники та є стимулом для їх зміни, таким чином можна
зробити висновок, що вузол має різні конфігурації впливу в різні проміжки часу.

За отриманими результатами можна зробити висновок, що існуючі механізми
регулювання мають довгий період очікування до моменту впливу на економічну
ситуацію, тобто рішення щодо регулювання приймаються як результат становища
національної економіки, тоді як регуляторні механізми повинні бути «скульпторами»
майбутніх тенденцій економічного розвитку України.
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