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ПРИЧИНИ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕКОНОМІЦІ
Періодичні зміни кон'юнктури ринку, які називають циклічними
коливаннями, впливають на всіх без винятку суб'єктів господарювання.
Циклічні коливання можуть бути регулярними і нерегулярними. Нерегулярні
коливання виникають випадково, мають складну структуру, часто не мають
встановленої причини. Регулярні ж коливання підрозділяють на сезонні і
циклічні. Сезонні в основі своїй мають причинами природно-кліматичні
чинники.
Циклічні

коливання

мають

безліч

теорій,

які

обґрунтовують

першопричини їх виникнення. У кожної з цих груп є свої причини, основні
чинники, які впливають на їх появу. Однак існує необхідність зменшення
негативного впливу наслідків циклічних коливань, як на економіки держав, так
і на діяльність окремих суб'єктів господарювання. Тому існує необхідність в
комплексному дослідженні основних причин виникнення циклічних коливань,
що є основою для формування ефективної стратегії регулювання впливу
циклічних коливань на економіку України з урахуванням специфічних
особливостей країни і багатого світового досвіду в такому регулюванні.
Вивчення причин, факторів, що впливають на виникнення тих чи інших видів
циклічних коливань сьогодні виступає актуальним і значущим.
В останні роки багато вчених приділяють значну увагу питанням вивчення
циклічних коливання. Питання циклічних коливань і їх вплив на економіку на
сучасному етапі досліджували такі вчені: Ю. Бажал, О. Білорус, О. Бандура, В.
Геєц, В. Кучеренко, І. Лукінов, С. Мочерний, Б. Панасюк, Ю. Пахомов , В.
Савчук, А. Чухно та інші. Хоча першопричини виникнення різних видів
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циклічних коливань сьогодні вимагають більш детальної розробки та
осмислення. Дане питання вимагає подальшого розгляду, в зв'язку з
надзвичайною важливістю даного питання для розробки заходів щодо
зниження впливу циклічних коливань на діяльність підприємств.
Питання, які досліджуються, характеризуються недостатньо комплексної
наукової обробкою. Дослідження, які проводяться, не мають системного
характеру, а розглядають лише окремі аспекти першопричин виникнення
циклічних коливань в економіці. Рішення наміченого питання вимагає
застосування комплексного підходу, який повинен базуватися на досконалому
аналізі основних теоретичних концепцій першопричин і чинників виникнення
циклічних коливань.
Метою даної статті виступає теоретичне обґрунтування головних причин і
факторів, що впливають на виникнення циклічних коливань в економіці з
урахуванням розвитку провідних світових теоретичних концепцій.
Світова економіка і економіка будь-якої країни - є динамічною системою.
Вона знаходиться в постійному русі, мінлива і непостійна. Відбувається
постійна зміна рівнів виробництва, споживання, зміна рівня цін. Періодично
відбувається падіння, періодично зростання. Таку динаміку прийнято називати
економічними циклами. Впливу циклічності економіки схильна до будь -яка
країна з ринковим типом економіки. Ринкова економіка пер едбачає свободу в
співвідношенні рівноважного рівня попиту і пропозиції, що призводить до
виникнення економічних циклів.
Економічні цикли ще називають діловими циклами. Хоча виділити чітку
періодичність виникнення циклів дуже складно. Виділяють основні три
группиціклов: короткострокові, середньострокові і довгострокові. Кожна з цих
груп циклів має свої причини і наслідки для економіки країни. Тому і
регулюватися вони повинні по-різному.
В економічній теорії існує безліч теорії виникнення циклів. Основні
виділяються в теоріях причини виникнення циклів наступні:
1. Імпульси, що впливають на економіку (Р. Фріш).
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Широке поширення в дослідженні причин циклів отримав підхід,
заснований на імпульсах, які порушують економічну рівновагу.
На економіку постійно впливає безліч імпульсів, які і дають поштовхи
виникнення циклічних коливань. Імпульсів може бути безліч, тому економіка
знаходиться під постійним їх впливом, таким чином, циклічні коливання
виникають в економіці постійно.
2. Зміна рівня сонячної активності, виникнення плям на сонці (С.
Джевонс).
Так звану теорію зовнішніх чинників заснував С. Джевонс. Основною
ідеєю його теорії виступає взаємозв'язок 11-річного циклу зміни сонячної
активності і економічних циклів. Однак вплив сонячної активності він
обмежував впливом тільки на сільське господарство і врожайність, торгівлю.
Джевонс вважав, що торговельні кризи виникають у зв'язку з періодичними
змінами погоди, посиленням віддачі тепла сонцем кожні 11 років, а також те,
що роки з високою врожайністю повторюються також кожні 11 років. Дана
теорія на сучасному етапі не отримала значного поширення, хоча має і своїх
послідовників, які поширили вплив сонячної активності на інші сфери
економіки.
3. Відмінності в ритмах вир обництва органічної і неорганічної матерії (В.
Зомбарт).
В. Зомбарт уявляв собі теорію виникнень циклів таким чином: погода
впливає на здоров'я - воно впливає на настрій, а настрій, в свою чергу - на
кон'юнктуру. Простежувалася зв'язок орієнтації людини на розширення
виробництва, в зв'язку з чим, потрібно все більше людей, і впливом зміни
настроїв людей на розвиток економіки. У даній теорії простежується залежність
циклів від психологічної складової.
4. Співвідношення рівня песимізму і оптимізму в діяльності людей (В.
Парето).
Збільшення рівня песимізму в настроях населення веде до негативних
наслідків в економіці і, навпаки. Оптимістичні настрої підприємців на товарних
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і фондових ринках ведуть до збільшення спекулятивних операцій, до
збільшення цін і курсів цінних паперів. Дані спекулятивні настрої швидко
передаються і проявляються в роздуванні попиту і необґрунтоване збільшення
виробництва. Криза приходить зі збільшенням позикового відсотка. Це ще одна
теорія, заснована на психологічному стані людини і його здатності до
сприйняття інформації.
5. Недостатність споживаного доходу в порівнянні з виробленим (Р.
Мальтус і Ж. Сісмонді).
Ж. Сісмонді вважається засновником теорії недоспоживання, основною
ідеєю якої виступає те, що причиною виникнення циклічних коливань виступає
значний обсяг доходу, який йде на заощадження, а не на споживання. Таким
чином, порушується рівновага між виробленими товарами і р еалізованими на
ринку. Частина кошти, залишених на заощадження, не забезпечує таким чином
достатнього попиту на вироблені товари.
6. Зміна облікової ставки відсотка (Р. Хаутрі).
Основна причина виникнення циклічних коливань, по Хаутрі, це зміна
грошових потоків. Зміна облікової ставки, експансія або обмеження
банківського кредиту призводять до виникнення циклів. Надмірний ріст
облікової ставки привід до подорожчання кредитних ресурсів і стримування
розвитку економіки, і навпаки.
7. Надмірні заощадження (теорія недоспоживання) (С. Кузнець).
Тривалість циклів, що розглядаються С. Ковалем - 15-20 років. Основну
причину їх він бачив в демографічних процесах і будівельних змінах. Тобто
зміна чисельності населення, приплив і відтік мігрантів впливають на
виникнення циклічних коливань, а також зміна обсягів будівництва виступають
причинами даних циклічних коливань. Періодичність розглянутих циклів 15-20
років відштовхується в основному від періодичності наростання обсягів
будівельних робіт.
Проаналізувавши різні теоретичні концепції виникнення циклічних
коливань, можна зробити деякі висновки. Частина з теоретичних концепцій
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досить вузько розглядає можливі причини виникнення циклічних коливань,
акцентуючи увагу на природних або психологічних факторах. Частина авторів,
навпаки, основні причини бачать всередині самих капіталістичних систем.
Найбільш повно причини виникнення циклічних коливань бачив Дж. Кейнс.
Але і його теорія виникнення циклічних коливань сьогодні може бути
доповнена і поглиблена. Не можна не враховувати вплив науково -технічного
прогресу і спекулятивних операцій на виникнення циклічних коливань в світі.
Дослідження і виявлення основних причини викликають циклічні
коливання в економіці дають можливість сфокусувати увагу на даних пр ичини
при розробці заходів спрямованих на підвищення конкурентоспроможності
підприємств в динамічно мінливих умовах функціонування, знизити негативні
впливи циклічних коливань на діяльність підприємств.
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