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Майже через два роки після того, як COVID-19 вперше охопив світ, панде-
мія, що триває, продовжує визначати напрямок розвитку світової еконо-
міки. Очікується, що економічна активність в країнах з перехідною економі-
кою і країнах, що розвиваються, в регіоні Європи та Центральної Азії (ЄЦА) 
зросте на 5,5 відсотка у 2021 році, що вище, ніж спочатку прогнозувалося, 
завдяки більш суттєвому, ніж очікувалося, рівню відновлення зовнішнього 
попиту в першій половині року, а також зміцненню внутрішнього попиту 
за рахунок вакцинації і пакетів підтримки. Проте, зростання експорту вже 
втрачає темпи через поточне глобальне та регіональне поширення більш 
заразних форм COVID-19, що також сповільнило відновлення внутрішнього 
попиту. У глобальному контексті в цьому огляді узагальнюються останні по-
дії та висвітлюються перспективи розвитку регіону. В документі також при-
діляється особлива увага конкуренції, яка є ключовим фактором стійкого 
відновлення після пандемії, а також сталого довгострокового економічного 
розвитку.

За прогнозами, темпи відновлення в 2022 році становитимуть 3,4 відсотка 
в міру подальшої стабілізації зовнішнього попиту і цін на сировинні товари, 
уповільнення глобального зростання і припинення підтримки макроеконо-
мічної політики. Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними з 
огляду на продовження пандемії, нерівний доступ до вакцин та небажання 
вакцинуватися. Відновлення в регіоні супроводжувалося швидким приско-
ренням інфляції і залишається вразливим до фінансового стресу, який 
може бути спричинений різким посиленням умов зовнішнього фінансу-
вання або різким зростанням політичної невизначеності і геополітичної 
напруженості.

Хоча глобальна економічна активність відновлюється, і очікується, що 
обсяг виробництва в країнах ЄЦА зросте в 2021 році, стримування COVID-19 
залишається проблемою в регіоні. На початку пандемії швидке поширення 
хвороби і обмеження пересування та локдауни, що були запроваджені для 
стримування вірусу, призвели до раптових потрясінь попиту і пропозиції, 
які проявилися в зниженні виробництва і продуктивності.

В цьому економічному огляді регіону ЄЦА надається оцінка впливу 
COVID-19 на компанії в регіоні, з фокусом на роль конкуренції під час кризи 
та в період відновлення. Основна увага приділяється конкуренції, оскільки 
вона пов’язана з динамізмом, стимулює компанії до інновацій і мотивує 
більш ефективні компанії виходити на ринок і розвиватися, водночас спри-
яючи виходу з ринку менш ефективних компаній. У міру того як економіка 
почне відновлюватися після кризи COVID-19, буде важливо забезпечити 
створення конкурентного бізнес-середовища, що підтримує перерозподіл 
ресурсів від менш продуктивних компаній до більш продуктивних компа-
ній, тобто процес «творчого руйнування».
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Пандемія COVID-19 посилила стурбованість з приводу обмеженої конку-
ренції та її потенційних наслідків для економічного зростання. Меншим 
компаніям може бути складніше впроваджувати нові технології чи біз-
нес-моделі, вони менш імовірно можуть отримати державну підтримку і, як 
наслідок, швидше за все, підуть з ринку. У цьому випадку концентрація і 
домінування великих компаній можуть зрости, потенційно ще більше об-
межуючи конкуренцію, саме тоді, коли вона найбільш необхідна для спри-
яння відновленню. Показники, засновані на сприйнятті і регулюванні, свід-
чать про те, що більшість країн ЄЦА можуть поліпшити інституційну базу 
і дотримання законів для забезпечення потужного конкурентного середо-
вища, зокрема в Центральній Азії і на Південному Кавказі. 

Аналіз на основі даних опитування на рівні компаній для країн з перехід-
ною економікою та країн, що розвиваються, в регіоні демонструє, що 
COVID-19 спричинив значний та неоднорідний вплив на компанії. У серед-
ньому в першому раунді опитування, проведеного в період з травня по ли-
стопад 2020 року, компанії регіону повідомили про зниження щомісячних 
продажів на 24 відсотки і скорочення числа штатних співробітників на 10 
відсотків у порівнянні з попереднім роком. До другого раунду опитування, 
яке проводилося в період з листопада 2020 року по травень 2021 року, кожна 
четверта компанія повідомила, що очікує виникнення заборгованості за не-
погашеними зобов’язаннями протягом наступних шести місяців. Більш 
дрібні і молоді компанії сильніше постраждали від кризи COVID-19. До 
другого раунду опитування менші, молодші та очолювані жінками підпри-
ємства ще не продемонстрували поліпшення продажів з моменту початко-
вого падіння.

Кризи можуть бути руйнівними для багатьох компаній, але вони часто 
мають позитивну сторону, відіграючи очищувальну роль. Дані, представлені 
в звіті, узгоджуються з цим, демонструючи, що економічна активність в краї-
нах ЄЦА, судячи з усього, була перерозподілена на користь більш продуктив-
них компаній під час кризи COVID-19, особливо в країнах з більш конку-
рентними ринками. Компанії з високим докризовим рівнем продуктивності 
праці зазнали значно меншого рівня падіння продажів і зайнятості, ніж 
компанії з низьким докризовим рівнем продуктивності праці. Більш про-
дуктивні компанії також з більшою ймовірністю адаптуються до кризи за 
рахунок збільшення онлайн-діяльності та віддаленої роботи. Чи буде пере-
розподіл економічної активності на користь більш продуктивних компаній 
довгостроковим, буде залежати від того, чи будуть рости більш продуктивні 
компанії, а менш продуктивні компанії в кінцевому підсумку підуть з ринку.

Важливо відзначити, що в країнах з більш конкурентними ринками і 
більш сильною політикою, що захищає конкуренцію, перерозподіл на ко-
ристь більш продуктивних компаній був ще більш значним. Аналогічним 
чином, у країнах з більшою часткою зайнятості в державному секторі та 
більш високою часткою державної власності в банках перерозподіл від ком-
паній з більш низькою продуктивністю до компаній з більш високою про-
дуктивністю був слабшим, що узгоджується з більш низькою конкуренцією 
і динамізмом, пов’язаними з більшою роллю держави.
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Нарешті, багато урядів в країнах ЄЦА впровадили широкомасштабні по-
літики підтримки, які змогли оперативно усунути початкові економічні на-
слідки кризи COVID-19 і забезпечити негайну допомогу для захисту компа-
ній і працівників від найгірших наслідків. Масштаби державної підтримки 
в різних країнах значно відрізняються, але в середньому половина компаній 
повідомила, що отримала певну державну підтримку у відповідь на еконо-
мічні наслідки пандемії. В цілому, державна підтримка з більшою ймовір-
ністю буде надаватися менш продуктивним компаніям, більші компанії з 
більшою ймовірністю, ніж більш дрібні компанії, отримають підтримку у 
вигляді відстрочки платежів і податкових пільг, а заходи підтримки надава-
лися компаніям незалежно від рівня їхніх докризових інновацій.

Оскільки широкомасштабні заходи підтримки, реалізовані на початку 
кризи COVID-19, судячи з усього, були спрямовані на менш життєздатні 
компанії, незалежно від їхніх докризових інновацій, вони можуть мати дов-
гострокові негативні наслідки для конкуренції та зростання. У міру того, як 
економіка вступає у фазу економічного відновлення, для органів влади, що 
відповідають за формування політики, в усіх країнах буде важливо якомога 
швидше відмовитися від широкомасштабних заходів політики підтримки і 
зосередитися на створенні конкурентного бізнес середовища. Таке середо-
вище є ключовим фактором потужного відновлення, стійкості до майбутніх 
криз і сталого довгострокового економічного зростання.


