
Мар'ян Гориня 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПОЗНАНІ  
        marian.gorynia@ue.poznan.pl	  ;	  www.mariangorynia.pl	  

	  	  	  
	  
	  

	  
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УМОВ  
І НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ  

	  

I	  ШКОЛА	  СТРАТЕГІЧНОГО	  УПРАВЛІННЯ	  У	  ВИЩІЙ	  ОСВІТІ	  	  

ДЛЯ	  РЕКТОРІВ/ПРОРЕКТОРІВ	  УКРАЇНСЬКИХ	  УНІВЕРСИТЕТІВ	  -‐	  ЦИКЛ	  ВЕБІНАРІВ	  

ПРОЕКТ	  МНіВО-‐ПВ	  	  

	  

29	  жовтня	  2020	  р.	  



•  Вступні зауваження 
•  Пандемічна економічна криза 
•  Реакція економічної політики 
•  Зміна парадигми економічних 
наук? 

•  Заключні зауваження 

План виступу 



•  Сприйняття пандемії COVID-19 – несподіванка, страх, небезпека, 
невідомий потенційний розмір наслідків, тривалість – 
невизначеність та ризик 

•  Протилежні погляди про походження коронавірусу 
•  Як подолати коронавірус? - підхід вченого  
     RZ  02.04.2020  
•  Коронавірус має багато вимірів - комплексність, 
міждисциплінарність RZ 08.04.2020 

•  Системність, складність, цілісність 

•  Перевага для цілісного підходу за рахунок глибини вираження та 
деталей аналізу - акцент на декількох вибраних аспектах 

•  Відмова від позиції заперечення коронавірусу 
•  Ми знаємо небагато, ми знаємо все більше і більше, але справа 
не в тому, що ми нічого не знаємо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Вступні зауваження  



•  Сутність – differentia specifica нинішньої кризи – головним чином 
неекономічна основа; прямі причини; ширший контекст; симбіоз 
економічної сфери зі сферою охорони здоров’я - зворотній 
зв’язок; характер кризи стосується як пропозиції, попиту, так і 
фінансової сфери 

•  Проблеми з визначенням - різке, диференційоване за галузями 
уповільнення економічної активності у відповідь на сильний, 
погано виявлений епідемічний шок та наслідки далекосяжних 
адміністративних рішень (Войтина) 

•  Особливості кризи – глибокий застій, значне зниження ВВП та 
інших показників для світу та різних регіонів; галузево-секторна 
диференціація; просторова диференціація, прогнози 
реконструкції - розпорошення прогнозів, необхідність постійного 
оновлення прогнозів 

 
 
 
 

    

Пандемічна економічна криза - якісні 
характеристики  



•  Пандемічна економічна криза як чорний лебідь, але в той же час 
існують і білі лебеді, відомі раніше: американо-іранське 
протистояння, кібервійна, погані торговельні відносини між США 
та Китаєм, які впливають на всю світову економіку, 
президентські вибори в США, витрати, пов’язані зі зміною 
клімату, та інші екологічні тенденції ( Рубіні) - ці обставини 
ускладнюють прогнозування наслідків кризи та перспектив її 
подолання 

•  Гіпотетична поведінка кривих, що ілюструють динаміку ВВП: V-
shaped recovery; U-shaped recovery; W-shaped double-dip 
recession; L-shaped Greater Depression 

•  Поведінку фінансових ринків – V-shaped recovery – важко 
пояснити: оптимістичне зчитування означало б, що інвестори з 
високою ймовірністю очікують V-shaped recovery в сфері 
реальної економіки 

 
 

 
 
 
 
 
    

Пандемічна економічна криза - якісні 
характеристики  



•  Економічний вплив пандемії (ОЕСР): 
•  зайнятість - прогнози ОЕСР на 2020 рік передбачають 
зниження на 8-10% в США, трохи менше в Іспанії, 
Великобританії та Канаді, значно менший спад в Німеччині, 
Японії та Австралії (1-3%) 

•  очікується, що реальний дохід per capita в середній економіці 
ОЕСР знизиться на 7-9% наприкінці 2020 року порівняно з 2019 
роком 

•  очікується, що обсяг світової торгівлі зменшиться на 6-12% 
наприкінці 2020 року порівняно з 2019 роком (залежно від 
можливого повторення пандемії) 

•  Ми перебуваємо в розпалі найглибшої кризи мирного часу за 
останні 150 років, яка має руйнівний вплив на світову економіку 
(Вулф, Файненшл Таймс) 

•  «90% economy», Goldman Sachs – глобальний валовий продукт у 
2020 р. зменшиться на 7-8% порівняно з 2019 р. (вересень 2020 р.) 

 

 
 
 
 
 
 
    

Пандемічна економічна криза - спроби кількісної оцінки  



•  Першочергова мета - збільшення ліквідності в економіці, несподівано 
стримуваній пандемічним шоком 

•  Інструменти допомоги - множинність, диференціація, доцільність/адекватність 

•  Масштаб допомоги: 

•  МВФ - у масштабах розвинених економік загальні витрати складають 
близько 20% ВВП (оцінки з червня 2020 року) 

•  У той час у США розглядалися подальші витрати (5% ВВП - республіканці, 
15% ВВП - демократи) 

•  Дефіцит центрального бюджету США в 2020 р. становить близько 18% 
ВВП, а відношення боргу до дефіциту, як очікується, досягне майже 110% 
(серпень 2020 р.) 

•  МВФ - масштаб додаткових витрат на боротьбу з пандемією у світі 
становить 11 трильйонів дол. США (у багатьох випадках 10% і більше ВВП) 

•  Оцінка - наприклад, Колодко: 
•  Загальна оцінка для світу – 4 
•  Велика різниця 
•  Надмірна щедрість частини допомоги для підприємців 
•  Поворотна допомога замість дотації 

 

 

 

 

 

 

    

Реакція економічної політики 



•  Завдяки масштабній стимуляційній політиці Велика криза 2020 
року не перетворилася на Велику депресію (Рубіні)   

•  Велика розбіжність в оцінках щодо адекватності (масштабу, 
методів, інструментів) державного втручання в умовах кризи 
(Колодко) 

•  Риторика - пропозиція про зміну політики щодо коронавірусної 
катастрофи: трактування її не лише як кризи громадського 
здоров’я, але і нерозривно пов’язаної економічної кризи. «Ми 
ніколи не повернемо нашу економіку на правильний  шлях… 
поки не впораємось з цим вірусом” (Байден) 

•  Борги та дефіцит зростатимуть. Буде мало терпимості до 
наступного раунду «жорсткої економії « («austerity») та 
зменшення рівня або темпів збільшення державних витрат. Це 
збільшує ймовірність збільшення податків, особливо у випадку 
дефіцитів, які explicite або implicite фінансуються центральними 
банками (Вулф, Файненшл Таймс) 

 

 

 

 

 

 

 

    

Реакція економічної політики 



•  Ризики ускладнень: 
•  Синдром 3x3 - темпи зростання ВВП, відношення 
дефіциту до ВВП, інфляція 

•  Інфляційний тиск 
•  Межі фіскальної та грошової експансії 
•  Дефіцит і майбутні покоління 
•  Доктрина необмеженого друку грошей (MMT – Modern 

Monetary Theory) 
•  Зростання соціальної нерівності 
•  Пандемія та структурні зміни в економіці - – компанії-
зомбі  

 

 

 

 

 

 

    

Реакція економічної політики 



•  Необхідність і неминучість модифікації чи навіть перегляду 
способу практикування економічних наук в онтологічному, 
гносеологічному та методологічному аспектах? 

•  Пояснення методом прикладу необхідності переглянути чи 
принаймні змінити підхід економічних наук:  

•  Модель економічної людини (homo oeconomicus) 
•  Вимірювання та управління ефективністю бізнесу (прибуток 

versus еластичність) 
•  Глобальні ланцюги поставок 

•  Міжнародна конкурентоспроможність 
•  Загальна рівновага 
•  Сутність та вимірювання національного багатства 
•  Глобалізація 
•  Економіка розвитку 

 

 

 

 

    

Зміна парадигми економічних наук? 



•  Переосмислити макроекономіку? 
•  1940 – кейнсіанство; 1980 – монетаризм; 1990-2000 – неокласичний 
синтез 

•  Фінансова криза 2008-2012 – проблеми: 
•  чи достатньо лише політики щодо процентних ставок для 
підтримки макроекономічної стабільності? 

•  проблеми розподілу доходів, нерівність та слабке зростання 
пов'язані між собою 

•  та пандемія - що далі? - проблеми: 
•  проблеми з боку попиту в економіці, уникання витрат 

•  соціальна нерівність та пріоритет повної зайнятості 
•  три школи мислення: 

•  друк грошей для підтримки зростання: 
•  пріоритет бюджетної політики та фіскального 
стимулювання 

•  політика негативних процентних ставок 

 

 

 

    

Зміна парадигми економічних наук? 



•  Пандемічна криза як ланка в смузі «нещасть» - глобальна 
фінансова криза, референдум щодо Brexit, вибори Трампа, 
протекціоністські тенденції, перетворення Китаю на напористу 
супердержаву - Нова холодна війна (new cold war) (Вулф, Файненшл 
Таймс) 

•  Характер пандемічної кризи – вона не ставить під сумнів існування 
ринкової економіки як такої, але є сигналом про необхідність 
виправлення «способу панування» людини над цим світом, 
висвітлюючи найважливіші виклики - клімат, навколишнє 
середовище, споживацтво, нерівність, довгострокову перспективу, 
якість 

•  Світ у цілому - складність та комплексність людської цивілізації, 
сполучені посудини, необхідність багатовимірної координації, яка 
забезпечує порядок, необхідний для побудови та користування 
благами - роль керівництва та інституційної підтримки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Заключні зауваження  



•  «Панування» над глобалізацією – немає дороги назад від глобалізації, 
яка розуміється як міжнародне економічне співробітництво 
(переважно торговий обмін та прямі іноземні інвестиції) з точки зору 
економічної ефективності та достатку; залишається вирішити лише її 
інтенсивність 

•  Довгострокова загроза - прискорене впровадження технологій, які 
обіцяють більший рівень безпеки, а також можливості для більшого 
соціального контролю 

•  Великий науковий інтерес до питань пандемії в економічних науках – 
наприклад, (Соляж, Валішевський 2020) – фінансова перспектива – 
Комплексне управління системним ризиком. Пандемія COVID-19 

•  Можливості та загрози для Польщі – Чи економіка приречена на 
тривалий спад? (Жоньца, Халіцький 2020) 

•  COVID-19.The Untapped Solutions (Мохамед Бухеджі, Дуня Ахмед, 
вид.), 2020. Близько 40 авторів (рекомендація - Станіслав Гомулка) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Заключні зауваження  



•  Ефективність різних видів капіталізму у боротьбі з пандемією - 
ліберальна ринкова економіка, злагоджена ринкова економіка, 
політичний капіталізм - здатність стримувати пандемію, 
солідарність у переживанні наслідків пандемії, перехід до 
роботи на дому, «пандемічна» інновація (вакцини, ліки) 

•  Пандемія спричиняє величезні економічні та політичні 
випробування. Якщо немає/не буде раннього лікування, світ, 
який виникне, буде багато в чому, ймовірно, іншим, навіть менш 
кооперативним та ефективним, ніж той, який був раніше. Однак 
це не повинно бути так. У нас є вибір. Ми завжди можемо 
поступити правильно(Вулф, Файненшл Таймс) 

•  «Незалежно від того, що ми не знаємо майбутнього, майбутнє не 
є визначеним. Майбутнє відкрите: об'єктивно відкрите» (Карл 
Поппер; за Анджеєм К. Козьміньським) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Заключні зауваження  



Дякую за увагу 
  


