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В ПОШУКАХ НОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗРОСТАННЯ: ПРОБЛЕМА 
СИНХРОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ФЛУКТУАЦІЙ

Світова економічна система перебуває в затяжній стадії поширення 
відновлювальних трендів: так званому пошуку нового механізму зростання або 
нового циклу. Спираючись на сукупність досліджень, опублікованих в другій половині 
2012 року, варто підсумувати наявність: високої імовірності подовження рецесійних 
очікувань (мінімум до 2015-2016рр.) [1], актуалізації нафтових (сировинних) циклів 
на стадії технологічних проривів (США, Канада, Японія, Австралія, Індонезія [2]; 
розріджений газ, сланцева нафта тощо), «міжусобної» еклектики у використанні 
базових і розширених інструментів прокейнсіанської та проконсервативної 
макроекономічної політики, а також підтримки централізованого управління в 
Єврозоні на рівні «ядро-периферія».[3]

Згідно спостережень, європейські цикли показують більшу синхронність 
протягом 90-х та, можливо, вищу  відповідність трансатлантичним. Так чи інакше, в 
результаті приходимо до висновку, що європейська специфіка економічних коливань, 
можливо повільно, але напевно, зникає. Очевидно, якщо коливання економічної 
активності в країнах з різними інститутами, структурою економіки  чи економічною 
політикою ініційовані спільною причиною, тоді саме ринок є ключовою змінною 
для розуміння спільної динаміки економічної діяльності. [4] При цьому, структурні 
зміни з часом можуть нівелювати раніше ефективні важелі економічної політики, яка 
узгоджує ринкові дисбаланси.  Більше того, національна чи регіональна економічна 
політика розроблені для того, щоб протидіяти світовим тенденціям, вірогідно також 
буде неефективною. Зокрема, у лютому 2011 року на з’їзді керівних фінансових 
органів кран G-20, президент Франції Н.Саркозі наголосив на тому, що спроба 
найрозвиненіших країн зосередитись суто на проблемах та вигодах національних 
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економік, ігноруючи спільні тенденції в економічній динаміці, а особливо, необхідність 
координації посткризових зусиль, призведе до повного розбалансування світового 
господарства, позначившись на всіх економічних системах та створюючи соціально-
економічну напругу в суспільстві. Цікаво, але у квітні 2011 р., тодішній голова МВФ 
Стросс-Кан наголосив на «розвінчанні» міфу про ефективність заходів так званого 
«Вашингтонського консенсусу», а також наголосив на необхідності у зваженості 
макроекономічної політики, її планомірній соціалізації та здоровому протекціонізмі. 
Вже у 2012 році подібні заходи зі сторони президента США були різко розкритиковані, 
восени – чітко окреслились європейський «конфлікт націй» і сепаратистські настрої.

Досліджуючи схожість та конвергенцію в циклах країн G-8, виникає два 
взаємопов’язаних питання. По-перше, чи спостерігалась тенденція до уподібнення 
економічної динаміки G-8 в 90-х роках, чи дані країни об’єднуються за іншими 
ознаками: географічними, регіональними або інституціональними? По-друге, 
чи існують свідчення того, що європейські цикли відрізняються від тих, що ми 
спостерігаємо в інших країнах G-8, або мають до цього помітну схильність? 
Відповідаючи на дані питання, ми маємо надати певні свідчення щодо відносної 
важливості світової та національної специфіки циклів, їх історичної еволюції та 
еволюції в межах кожної з фаз. 

В даному напрямку вже існує низка наукових робіт, а саме:  Коз (Kose), Отрок 
(Otrok), Вайтман (Whiteman, 2003) [5] або Люмздайн (Lumsdaine) та Прасад (Prasad, 
2003) виявили важливість так званого світового циклу, хоч і різними методами, 
емпіричними техніками та наборами даних. Наприклад, результати показують, 
що загальні (світові) індикатори відповідають приблизно за 30% всіх флуктуацій в 
обсягах продажів, промисловому виробництві, випуску та рівні зайнятості в семи 
найбільш розвинених країнах. Більше того, ця частина флуктуацій є найпостійнішою  
у G-8, а інформація по ним – повніша за звичайне середнє по головним змінним, 
включаючи отримані дані по показникам ВВП країн  G-8 або IP. З іншої сторони, 
специфічні індикатори окремої каїни є зручними для пояснення конкретних епізодів 
динаміки ВВП та рівня зайнятості в часі, але є непридатними аби простежити рух 
чотирьох вище приведених змінних в світовому ракурсі. [6]

Одним з найважливіших результатів є висновок, згідно з яким як світові, так 
і часткові національні флуктуації помітно більш синхронізовані на стадії скорочення 
ділової активності (contraction), аніж на стадії експансії. Фази експансії схильні мати 
значну частку ідіосинкратичних (унікальних, ексклюзивних)1 компонентів, як серед 
змінних, так і по країнам, тоді як спади в економічній активності мають загальну 
тривалість та подібну динаміку як в межах однієї країни, так і серед кількох. 

Беручи до уваги специфіку розглянутого питання зазначимо, що спроби 
знайти свідчення структурних зламів в національних індикаторах у 90ті не 
позначились конкретними успіхами в опрацьованих джерелах. Відтак, часто згадувана 
дослідниками ідея стосовно того, що національні цикли зникають (в результаті 
таких зламів), також не знайшла підтримки. Подібні індикатори є важливими для 
пояснення різниці в міжнаціональних темпах росту ВВП в різні періоди. В окремих 
джерелах знаходимо певні підтвердження того, що європейські цикли відрізняються 
1  Ідіосинкратичний актив – актив, що при альтернативному використанні (при 
вилученні його з конкретної трансакції) втрачає цінність.
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від світових та тих, що виникли в євро зоні у 90ті. Для контрасту варто згадати й 
результати Люмздайна (Lumsdaine) та Прасада (Prasad, 2003), а також Артіста (Artist, 
2003), які виявили наявність циклу зони Євросоюзу, використовуючи  IP дані. Проте, 
аналіз Канови (Canova), Цисареллі (Ciccarelli) та Ортега (Ortega) показав, що сигнал 
від євро зони слабший при розгляді ширшого діапазону змінних, а регіональні 
особливості мають нижчу значимість для пояснення флуктуацій у G-8.

Суперечливість висновків говорить про те, що, по-перше, зміни у агрегованому 
світовому індикаторі (загальносвітовому показнику динаміки економічних коливань) 
були і залишаються постійною та стійкою причиною  уподібнення флуктуацій в 
країнах G-8, а, по-друге, структурні зрушення в процесі міжнаціональної трансмісії 
та в джерелах самих структурних шоків, вірогідно, відсутні.  

Наступним етапом дослідження стає вивчення питання елімінації 
національного бізнес циклу. Нагадаємо, що остання визначена нами проблема 
стосується ступеня значимості загального світового впливу на формування 
тенденцій в економічних коливаннях країн G-8, або ж привалювання розрізнених 
національних особливостей координації економічної динаміки для систем, 
уражених шоками. Вищенаведений графік ілюструє наявність нестабільного рівня 
невизначеності як на стадії рецесії, так і на стадії експансії, причому, національний 
індикатор нарощує з часом синхронність та підвищує пояснювальні характеристики 
в дослідженні коливань, - можливо саме завдяки вищій синхронності на підйомах та 
садах внутрішніх економічних змінних. 

Окремий аспект питання секторальних шоків та впливовості національних 
циклів  виникає з розширенням дослідницького поля до проблеми глобалізації.
[7] Так, прийнято вважати, що більша глобалізованість має привносити значнішу 
синхронність в бізнес цикли розвинених країн, слідуючи за зростанням обсягів 
торгівлі. Однак, можливість вільної торгівлі може також сприяти вищій спеціалізації 
локального виробництва (абсолютні та відносні переваги), а, в свою чергу, 
підвищення спеціалізації може зменшувати синхронність у виробництві. На даному 
етапі нема причин очікувати, що один з даних ефектів домінуватиме над іншим або 
вважати, що зростання глобалізації взагалі не вплине на ступінь синхронності в 
розвитку країн G-8. Так, вплив світового тренду на динаміку даних країн оцінюється 
в 30% всіх коливань, що зосереджуються в торгівельній сфері, сфері промислового 
виробництва та зайнятості; за допомогою нього, одночасно пояснюється вагоміша 
частка якісних змін, аніж за допомогою показників ВВП та Індексу промислового 
виробництва національних економік. Проте, саме національні індикатори виявились 
ефективнішими в поясненні окремих епізодів динаміки руху реального ВВП та 
рівня зайнятості. Важливим спостереженням можна вважати факт існування вищої 
синхронності обох, національних і світових, флуктуацій на фазі контракції, на 
відміну від фази експансії.
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