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ВИЗНАЧЕННЯ «ПОВОРОТНИХ ТОЧОК»
В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

На даний час триває фінальний етап розробки Державної
стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Одним з основних
принципів нової регіональної політики в проекті документу ви-
значено запровадження постійної системи моніторингу, аналізу
та оцінки екзогенних та ендогенних чинників впливу на регіона-
льний розвиток.

Взагалі для економічної політики України на рівні регіонів
характерною рисою є аналіз «ex post» — по закінченню звітного
періоду проводиться аналіз статистичних даних, за результатами
якого фіксується наявність спаду чи зростання в тих чи тих галу-
зях економіки. Не існує єдиної методики випереджаючих показ-
ників, за якими можливо прогнозування посилення диспропорцій
в економіці регіону, не визначено поняття «кризи» та «рецесії» на
регіональному рівні. Все це не дає можливості приймати превен-
тивні заходи для попередження виникнення кризи та обґрунтова-
ні своєчасні рішення для зменшення ризику тривалого порушен-
ня стабільності розвитку економіки регіону.

На значному вдосконаленні антикризового управління соціа-
льно-економічними процесами акцентує увагу і Президент Украї-
ни у своєму зверненні до Верховної Ради України під час урочис-
того відкриття третьої сесії парламенту, в якому він дав доручен-
ня уряду «значно розширити складову стратегічного планування
в економіці, яка має передбачати аналіз економічних загроз і зав-
часну підготовку до їх нейтралізації» [2].

Для визначення ймовірності виникнення економічної кризи
принципово важливо знайти поворотні точки, які, власне кажучи,
і вказують на момент виникнення кризи. Визначення «точок по-
вороту» (спаду або піка) в діловому циклі є важливим завданням
антикризового управління економікою регіону.
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На даний час як на національному, так на регіональному рівні
економічної політики України відсутня єдина розроблена мето-
дика для визначення «точок повороту».

У той же час у світовій практиці проблемі визначення «точок
повороту « присвячені як теоретичні роботи, так і прикладні до-
слідження, що проводяться Національним бюро економічних до-
сліджень США (The NBER’s Business Cycle Dating Committee) [7]
і Центром дослідження економічної політики в Європі (The
CEPR’s Euro Area Business Cycle Dating Committee) [6].

Слід зазначити, що визначення поняття рецесії в Центрі до-
слідження економічної політики відрізняється від класичного,
яке визначає рецесію як послідовне зниження ВВП протягом
двох кварталів. Дослідники центру при побудові ділових циклів
орієнтуються не тільки на динаміку показника ВВП, як агрегова-
ного індикатора економічного розвитку, а й на окремі показники,
такі як виробництво в окремих секторах економіки або дані рин-
ку праці. Наприклад, у 2001 році Комітет з визначення ділових
циклів у єврозоні не визнав рецесію, незважаючи на зниження
ВВП через зростання показників зайнятості [1].

Існує два основних принципи для визначення точок повороту
економіки. Перший, розроблений Бернсом і Мітчелом в 1946 році
[4], ґрунтується на пошуку таких точок у різних часових рядах
даних та їх подальшому зіставленні . Такий підхід у літературі
отримав назву «date then average», тобто «визначаємо, потім усе-
реднюємо».

Другий підхід, який використовується в сучасних прикладних
дослідженнях для визначення «точок повороту» заснований на
використанні одного або кількох агрегованих часових рядів. Це
може бути темп зростання валового внутрішнього продукту або
інші комплексні індекси. NBER використовує для пошуку «пово-
ротних точок» такі три індикатори з найбільшою вагою: зайня-
тість, ВВП, валовий дохід домогосподарств. В якості додаткових
індикаторів з меншою вагою використовуються: промислове ви-
робництво, зайнятість у домашніх господарствах, рівень промис-
лових і споживчих цін, реальний наявний дохід, споживання. Та-
кий підхід називається «average then date», тобто спочатку
усереднюємо, а потім оцінюємо [5].

В Україні визначення «точок повороту» з використанням рі-
зних підходів стає нескладним завданням — існує досить ве-
лика статистична база ключових індикаторів економічного
розвитку країни. Що ж стосується регіонального рівня, то тут
проблеми більш ніж очевидні: розрахунок ВРП ( валового ре-
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гіонального продукту — показника, аналогічного ВВП на на-
ціональному рівні) проводиться із запізненням на півтора року,
не розроблені комплексні щомісячні показники економічного
розвитку.

У зв’язку з цим з метою визначення «точок повороту» на рівні
регіонів України доцільно використовувати перший, більш ран-
ній підхід — пошук «точок повороту» в розрізнених часових ря-
дах різних показників і їх подальше зіставлення.

Для визначення та побудови хронології «точок повороту»
економіки регіону — Автономної Республіки Крим — скориста-
ємося набором статистичних даних, що відображають різні види
економічної активності регіону: промисловість, сільське госпо-
дарство, роздрібна торгівля, будівництво, вантажний транспорт,
показники банківської сфери (обсяг наданих в економіку регіону
кредитів та їх вартість), рівень безробіття, реальна заробітна пла-
та, зовнішня торгівля, індекс цін.

Період спостереження дорівнює 200 місяцям — з січня 1997
року до вересня 2013 року.

Як пропонується Стоком і Уотсоном [5], статистичні дані для
визначення «точок повороту» піддано такій обробці:

1. Часові ряди згладжуються за допомогою алгоритму Брай і
Бошан [3]. Дослідники з Національного бюро економічних дослі-
джень США у 1971 році розробили процедуру вибору «поворот-
них точок» на основі статистичних методів, яка дозволяє макси-
мально зменшити вплив суб’єктивних факторів на результати
дослідження.

2. Змінним часових рядів присвоюються певні ваги— так
дані наводяться до єдиного «знаменника» виходячи з їх прак-
тичної важливості впливу на діловий цикл. Вибір цих ваг но-
сить виключно практичний характер і проводиться в процесі
дослідження. Для економіки Автономної Республіки Крим
найважливішою сферою для формування ділового циклу є
промисловість, якій надається максимальна вага (0,3), мініма-
льні вагові коефіцієнти надано відсотку за кредити нефінансо-
вим корпораціям (0,02).

3. Проводиться «лагове згладжування» — так, наприклад, ін-
декс промислового виробництва є випереджаючим показником
для індексів споживання, а показники інвестицій — для будівни-
цтва. Це також враховується при визначенні «точок повороту».

Визначення «поворотних точок» і побудову ділових циклів у
рамках економіки регіону — Автономної Республіки Крим —
здійснено вперше.
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Отриману в результаті дослідження хронологію ділових цик-
лів Автономної Республіки Крим наведено у табл. 1.

Таблиця 1
ХРОНОЛОГІЯ ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Початок рецесії Кінець рецесії

Лютий 1998 Листопад 1998

Березень 2000 Лютий 2002

Квітень 2005 Березень 2006

Жовтень 2008 Квітень 2009

Березень 2011 Лютий 2012

Середня тривалість циклу в республіці складає 3 роки 4 міся-
ці. Як бачимо, автономія не уникла спаду ділової активності,
обумовленого світовою фінансово-економічною кризою у 2008
році — рецесія в республіці тривала від жовтня 2008 року до кві-
тня 2009. На даний час триває пожвавлення, яке розпочалося з
лютого 2012 року. Розширення економічної активності обумов-
лено значними інвестиційними вкладеннями як іноземних, так і
українських інвесторів, нарощуванням виробничих потужностей
на підприємствах-експортерах, зокрема хімічної та суднобудівної
промисловості, та відкриттям нових родовищ природного газу на
шельфі Чорного моря.

Економічне зростання республіки на даний час більшою мі-
рою триває за екстенсивним типом — через розширення вже іс-
нуючих ресурсів, а не шляхом інтенсифікації виробництва. Для
зміцнення позитивних тенденцій в економіці автономії необхідні
інституційні перетворення, зокрема подальші кроки щодо дере-
гуляції бізнесу, а також структурні зрушення — шляхом надання
податкових пільг і довгострокових кредитів підприємствам, які
реалізують проекти з упровадження інтенсивних технологій.

Визначення «поворотних точок» — важливий інструмент для
вибору методів економічної політики в рамках регіону. Очевидно,
що при спаді ділової активності необхідно застосовувати стимулю-
ючі заходи економічної політики, при зростанні — стримуючі.

Результати дослідження стануть у нагоді органам регіональної
влади для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і мо-
жуть бути адаптовані для всіх регіонів України. Надана методика
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дозволяє визначити поточне положення регіональної економіки в
діловому циклі (пік, дно, рецесія, зростання); проаналізувати
хронологію точок повороту в минулому, вивчити природу тих чи
тих коливань.
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ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ

Поглиблення інтернаціоналізації господарських зв’язків краї-
ни, здійснення міжнародних інвестицій і торгівлі передбачає фу-
нкціонування розвинутого валютного ринку. Валютний ринок
сьогодні обслуговує не лише експортерів та імпортерів, а й вели-
чезні міжнародні потоки капіталів, розширившись від ланцюга
окремих національних фінансових центрів до єдиного інтегрова-




