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Аналіз впливу політичних шоків на грошово‐кредитну політику: міжкраїнне порівняння
У період після Великої Рецесії соціально-економічні шоки все частіше становили загрозу для
макроекономічної стабільності через збільшення суспільного невдоволення високим рівнем безробіття та
бідністю, появу радикальних партій та рухів та посилення геополітичної конфронтації у світі. В залежності
від типу та сили таких шоків, вони стали політичними шоками та, зокрема, впливають на грошово-кредитну
сферу. У статті проаналізовано три типи політичних шоків та їх вплив на грошово-кредитну сферу.
Зроблено висновок про те, що шоки, породжені політичним популізмом, характеризуються фіскальним
домінуванням в економіці, використанням грошово-кредитних заходів у фінансуванні дефіциту бюджету.
Шоки, які виникають після використання міжнародних санкцій проти деяких країн, мають зовнішнє
походження та в першу чергу сприяють зростанню волатильності на національних валютних
ринках.Загалом, макроекономічна та, зокрема, грошово-кредитна нестабільність є результатом великих
шоків для економіки, сила та тривалість яких визначається характером кризи, зокрема, коли країна бере
участь у військовому конфлікті. Вищезгадані типи політичних шоків проаналізовано на основі досвіду таких
країн як Аргентина, Туреччина та Україна, які колись впровадили режим інфляційного таргетування у
грошово-кредитній політиці, але були змушені змінити його під впливом політичної та економічної
нестабільності.
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Анализ влияния политических шоков на денежно‐кредитную политику: межстрановое
сравнение
В период после Великой Рецессии социально-экономические шоки все чаще представляли угрозу для
макроэкономической стабильности из-за увеличения общественного недовольства высоким уровнем
безработицы и бедностью, появления радикальных партий и движений и усиления геополитической
конфронтации в мире. В зависимости от типа и силы таких шоков, они стали политическими шоками и, в
частности, влияют на денежно-кредитную сферу. В статье проанализированы три типа политических шоков
и их влияние на денежно-кредитную сферу. Сделан вывод о том, что шоки, порожденные политическим
популизмом, характеризуются фискальным доминированием в экономике, использованием денежнокредитных мер в финансировании дефицита бюджета. Шоки, возникающие после использования
международных санкций против некоторых стран, имеют внешнее происхождение и в первую очередь
способствуют росту волатильности на национальных валютных рынках. В общем, макроэкономическая и, в
частности, денежно-кредитная нестабильность является результатом больших шоков для экономики, сила и
длительность которых определяется характером кризиса, в частности, когда страна принимает участие в
военном конфликте. Вышеупомянутые типы политических шоков проанализированы на основе опыта таких
стран как Аргентина, Турция и Украина, когда-то внедривших режим инфляционного таргетирования в
денежно-кредитной политике, но вынужденных изменить его под влиянием политической и экономической
нестабильности.
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