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ВСТУП
Ключовим інструментом держав�

ного регулювання економіки, що забез�
печує досягнення перспективних цілей
і задач за допомогою визначеного об�
сягу ресурсів, є державні програми.

В умовах сучасної фінансово�еко�
номічної кризи уряди країн світу роз�
робляють та впроваджують державні
антикризові програми та плани на ко�
ротко� і середньострокову перспекти�
ву. Ці програми включають комплекс
заходів, спрямованих на виведення на�
ціональних економік із кризового ста�
ну та стимулювання розвитку у пост�
кризовий період.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Розробка та впровадження анти�

кризових програм і планів дозволяють
реалізувати програмно�цільовий під�
хід в подоланні кризових явищ, а рі�
вень їх якості визначає ефективність
антикризової політики.

Метою статті є аналіз антикризо�
вих програм високорозвинених країн,
країн Єврозони, СНД, Китаю, визна�
чення їх переваг та недоліків, а також
оцінка досягнутих проміжних резуль�
татів щодо подолання кризових явищ.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основними сферами впливу анти�

кризової політики урядів країн світу є
грошово�кредитна політика, підтрим�
ка населення, банківської системи, ре�
ального сектора економіки. Механізм
застосування та набір антикризових
інструментів у кожній з країн світу
відрізняється масштабами, спрямова�
ністю, акцентами, ранжируванням за
пріоритетами тощо (табл. 1).

Заходи, наведені в таблиці, є скла�
довою антикризових програм і планів,
прийнятих протягом жовтня 2008
року — першої половини 2009 року
більшістю країн, що знаходяться в
кризовому стані.
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Розглянемо основні напрями та
перші (проміжні) результати реалі�
зації антикризових програм високо�
розвинених країн, Китаю та країн
СНД.

Антикризова програма США
У США діє два основних докумен�

ти, спрямовані на подолання кризових
явищ у національній економіці — 1)
План Полсона (The Troubled Asset
Relief Program, TARC); 2) Акт амери�
канського відновлення та реінвесту�
вання (American Recovery and Rein�
vestment Act).

Антикризовим планом Полсона
(прийнятий у жовтні 2008 року) перед�
бачено виділення 700 млрд дол. для ви�
купу проблемних банківських активів
та капіталу. У рамках реалізації плану
здійснено підтримку таких гігантів, як
страхова група American Insurance
Group (на суму понад 170 млрд дол.),
Bank of America (138 млрд дол.), авто�
виробників General Motors (13.4 млрд
дол.) та Chrysler (4 млрд дол.) тощо.

Основними заходами Акту амери�
канського відновлення та реінвесту�
вання, прийнятого у лютому 2009 р. і роз�
рахованого на 3 роки, є [1]:

— збереження та створення 3 млн
робочих місць;

— стимулювання виробництва
альтернативних джерел енергії із зро�
станням його обсягу в два рази протя�
гом трьох років;

— реконструкція 75 % будівель,
що знаходяться у федеральній влас�
ності;

— модернізація системи охорони
здоров'я;

— збільшення фінансування
грантів для 7 млн студентів;

— інвестування інфраструктури,
зокрема, будівництво і реконструкція
доріг, мостів, дамб, системи громадсь�
кого транспорту, залізничних колій,
оновлення аеропортів;

— зниження податкового тиску на
домогосподарства;

— забезпечення високого рівня
прозорості, моніторингу та відпові�
дальності.

 Загальний обсяг фінансування
становить 787 млрд дол., з яких 37 %
розподілено на зниження податково�
го тиску, 18 % — на податкові префе�
ренції штатам та місцевим органам
влади, 14 % — на інфраструктуру та
науку, 10 % — на соціальний захист,
по 7 % на освіту і охорону здоров'я, 5
% — на енергетику; 1 % — на інші цілі.

Крім цих програм, з весни 2009
року в США реалізується програма
cash�for�clunkers (готівка за автохлам),
якою передбачено виділення покуп�
цеві нового автомобіля 4.5 тис. дол. за
умови утилізації старого. За станом на
липень 2009 року в рамках цієї програ�
ми реалізовано понад 250 тис. нових
авто, що дозволило призупинити спад
у галузі автомобілебудування.

Незважаючи на широкомасшта�
бну підтримку Сполученими Штатами
фінансового сектора економіки та за�
ходів зі стимулювання ефективного
попиту, позитивної динаміки основ�
них макроекономічних показників у
першому півріччі не спостерігалось
(табл.2). Незначне уповільнення тем�
пів падіння промислового виробницт�
ва та рівня зайнятості розпочалось у
липні 2009 року.

Загалом заходи антикризової пол�
ітики США щодо оздоровлення фінан�
сового сектора економіки мають ха�
рактер короткострокової дії і не вирі�
шують проблематики економічного
зростання в довгостроковій перспек�
тиві.

Антикризові програми країн
Європейського Союзу

Першою реакцією країн Євро�
пейського Союзу на виклики фінансо�
во�економічної кризи, що мала між�
державний характер, стала декларація
щодо спільного плану дій країн Євро�
зони (проголошена на самміті ЄС 12
жовтня 2008 року) [3].

Від моменту проголошення декла�
рації країни ЄС знаходяться у пос�
тійній співпраці щодо впровадження
антикризової політики, основний
принцип якої можна сформулювати
так: не нашкодити сусіду, але лобію�
вати власні національні інтереси.

У грудні 2008 року країнами ЄС
прийнято рішення про впровадження
Європейського плану відновлення еко�
номіки (European Economic Recovery
Plan — EERP) [4], спірні положення
якого узгоджені в квітні 2009 року на
саміті G�20 у Лондоні. Планом визна�
чаються основні напрями проведення
антициклічної економічної політики,
подолання кризових явищ в усіх сфе�
рах та активізації реального сектора
економіки. План включає два ключових
імперативи: перше — виділення 200
млрд євро (1,5 % ВВП ЄС) на подолан�
ня кризових явищ; друге — впровад�
ження короткострокових антикризо�
вих заходів має стати фундаментом для
забезпечення конкурентоспромож�
ності у довгостроковій перспективі.
Зокрема, пріоритетними напрямами
має стати орієнтування на задоволен�
ня "майбутніх потреб"; інвестування
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підвищення енергоефективності та
енергозбереження; вкладення в еколо�
гічно чисті технології; інвестування
інноваційної інфраструктури.

Основними напрямами спільної
антикризової політики країн ЄС що�
до підтримки реального сектора еко�
номіки є:

— заходи грошово�кредитної пол�
ітики — включають зниження відсот�
кових ставок Європейським централь�
ним банком; підтримку ліквідності;
відновлення та стабілізацію ринків
кредитування; удосконалення діяль�
ності Європейського інвестиційного
банку та Європейського банку рекон�
струкції та розвитку щодо фінансової
й кредитної співпраці з країнами ЄС
та їх суб'єктами;

— бюджетна політика — передба�
чає стимулювання пожвавлення еко�

номічного зростання шляхом вливан�
ня в економіку ЄС у 2009 році коштів
на суму 170 млрд євро (1,2 % ВВП
Євросоюзу); стимулювання попиту;
підтримання зайнятості тощо;

— реалізація чотирьох пріоритетів
Лісабонської стратегії (зайнятість і
робочі місця, підприємництво, інфра�
структура та енергетика, наукові дос�
лідження та інновації).

Поряд із загальними імператива�
ми проведення спільної антикризової
політики кожна з країн ЄС розробляє
власні механізми виходу з кризи, що
відображають специфіку національ�
ного господарства, рівень розвитку га�
лузей економіки, інституціональні ас�
пекти.

Так, Пакет антикризових заходів
Німеччини, прийнятий наприкінці 2008
року, передбачав виділення 50 млрд

євро на відновлення економіки. У міру
накопичення негативних тенденцій
програма неодноразово коригувалась,
були збільшені обсяги вливань в еко�
номіку.

Основними напрямами оздоров�
лення економіки Німеччини (поряд із
визначеними Європейським планом
відновлення економіки) є:

— інвестування в інфраструктуру,
зокрема, будівництво автомобільних
доріг, залізничних колій, шкіл, дитя�
чих садків;

— зниження податкового тиску на
підприємства та фізичних осіб, зни�
ження відрахувань у фонд медичного
страхування;

— збереження робочих місць;
— підтримка автомобілебудуван�

ня шляхом виділення 2500 євро за ути�
лізацію старого авто та придбання но�
вого (такий же механізм запровадже�
но в США, Росії, Франції).

 Реалізація антикризової програ�
ми ЄС та програм країн�членів у черв�
ні�липні 2009 року дала перші пози�
тивні результати. Так, починаючи з
липня 2009 року на ринках країн Євро�
зони відбувся перехід до уповільнен�
ня темпів падіння національних еко�
номік. Падіння ВВП у липні 2009 року
становило 4,6 % проти 4,9 % у червні
відносно відповідного періоду попе�
реднього року (табл. 3).

 2008  2009 
  

   5.6 0.1 -0.4 -1.4 -2.1
 ( ./ .) - -1.9  -3.3 -3.9 -

  
(   ) 
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 ,  %  
   

5.8  7.2  8.5 9.5 9.4

Таблиця 2. Динаміка основних макроекономічних показників США
(зміна в річному обчисленні, %)

Джерело: [2]
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Позитивними є прогнози, здійс�
нені Єврокомісією у вересні 2009 року
щодо темпів ВВП та промислового ви�
робництва, за оцінками яких очікуєть�
ся зростання ВВП (кв./кв.) у третьому
кварталі на 0,2 %, у четвертому — на
0,1 % [5].

Антикризова програма Китаю
Китай є однією з небагатьох кра�

їн світу, якій у 2008 році вдалось утри�
мати зростання ВВП на рівні 9 %, хоча
у 4 кварталі спостерігалось його
стрімке падіння до 6,8 % (переважно
внаслідок скорочення зовнішнього
попиту).

Масштабна підтримка економіки
Урядом Китаю розпочалась у жовтні
2008 року. Китайський план підтрим�
ки економіки включає п'ять складових
[6; 7]:

1. Стимулювання внутрішнього
попиту, у тому числі за рахунок зрос�
тання державних витрат. На реаліза�
цію цього заходу планується виділити
протягом 2009—2010 років 584 млрд
дол. США.

2. Стимулювання розвитку 10
найважливіших галузей, на які припа�
дає третина ВВП, 80 % доданої вар�
тості промисловості та 30 % зайня�
тості в містах (чорна та кольорова ме�
талургія, логістика, автомобілебуду�
вання, суднобудування, легка промис�
ловість, виробництво устаткування,
нафтохімічна промисловість, електро�
ніка).

3. Запровадження заходів щодо
прискорення технічного переосна�
щення. На створення наукових і тех�
нологічних інновацій, технічне переос�
нащення планується виділити 87,6
млрд дол. США.

4. Створення всеохоплюючої сис�
теми соціального захисту. Наприклад,
на поліпшення системи охорони здоро�
в'я планується виділити 124,1 млрд дол.
США.

5. Збереження фінансової ста�
більності задля підтримки економіч�
ного розвитку.

У першому півріччі 2009 року за�
ходи антикризового плану дали як по�
зитивні, так і негативні результати. Се�
ред позитивних результатів можна
відмітити такі: зростання реальних
доходів міського населення на 11,2 %,
сільського — на 8,6 %; підвищення
мінімального рівня заробітної плати
громадянам, що проживають у не�
сприятливих умовах, заробітної пла�
ти учителям, збільшення субсидій,
виплат пільговим категоріям грома�
дян; реалізація інфраструктурних
проектів, будівництво житла, соціаль�
них об'єктів, залізничних колій, швид�
кісних автомагістралей, аеропортів;
підтримка курсу юаня, уповільнення
інфляційних процесів; зниження по�
даткового тиску, у тому числі рефор�
ми в оподаткуванні ПДВ. Поряд з цим
падіння зовнішньої торгівлі Китаю у
першому кварталі 2009 року станови�
ло 24,9 %, у тому числі скорочення ек�
спорту загалом — на 19,7 %, експорту
сталі — на 85,4 %, імпорту — на 30,9
%, Крім того, протягом першого
півріччя 2009 року продовжувалось
падіння обсягів прямих іноземних
інвестицій.

Антикризові програми і плани
країн СНД

Негативний вплив світової фінан�
сової кризи на країни СНД виявився
пізніше, ніж у високорозвинених
країнах, але наслідки цього впливу
мали стрімко наростаючий, руйнівний
характер. Реакцією країн СНД на зов�
нішні виклики стала розробка заходів
антикризової політики та впровад�
ження антикризових програм і
планів.

Зокрема, у Росії реалізується
Програма антикризових заходів Уря�
ду Російської Федерації на 2009 рік
(прийнята у червні 2009 року) [8]; у Ка�
захстані — План спільних дій Уряду
Казахстану, Національного банку Рес�
публіки Казахстан та Агентства Рес�
публіки Казахстан з регулювання і на�
гляду фінансового ринку і фінансових
ринків щодо стабілізації економіки та
фінансової системи на 2009—2010
роки (листопад 2008 року) [9]; у Біло�
русії — План першочергових заходів
лібералізації умов здійснення еконо�
мічної діяльності у 2009 році (січень
2009 року) [10]; у Вірменії — Антикри�
зова програма Вірменії на 2009 рік
(грудень 2008 року) [11]; у Киргизстані
— Антикризовий план республіки
Киргизстан як складова Курсу на
відновлення країни Президента К. Ба�
кієва (березень 2009 року) [12]. Анти�
кризові пакети прийняті також в
Азербайджані, Таджикистані, Узбеки�
стані.

Не прийняті антикризові програ�
ми (станом на 1 вересня 2009 року)
лише в Україні та Молдові, що знач�
ною мірою зумовлено політичною не�
стабільністю та конфронтацією пол�
ітичних еліт у цих країнах. Як на�
слідок, відсутність системного підхо�
ду до подолання кризових процесів
зумовила найглибше падіння економ�
іки України серед країн СНД (табл. 4).

Слід зазначити, що Урядом Украї�
ни розроблено та зареєстровано у
Верховній раді у грудні 2008 року Про�
граму діяльності Кабінету Міністрів
України "Подолання впливу світової
фінансово�економічної кризи та по�
ступальний розвиток" [13]. Однак, на
думку деяких вітчизняних і зарубіж�
них вчених, ця програма має деклара�
тивний характер. У програмі відсутній
конкретизований план антикризових
заходів і, головне, терміни виконання,
джерела та обсяги їх фінансування.
Крім того, порушується принцип реа�
лістичності досягнення поставлених
цілей. Існують в Україні й альтерна�
тивні програми, наприклад, антикри�
зова програма "Прагматичний вибір"
[14].

Проблеми реалізації антикризової
політики в умовах глобалізації вийш�
ли за межі національних економік, що
зумовило продукування країнами
СНД плану спільних дій щодо подо�
лання кризових явищ. На початку 2009
року розпочато реалізацію спільного
російсько�білоруського антикризово�
го плану, Плану з реалізації спільних
заходів країн�членів ЄврАзЕС. Пла�
ном ЄврАзЕС для подолання кризових
явищ передбачено створення антикри�
зового фонду, вкладення до якого ста�
новитимуть: з Росії — 7,5 млрд дол.
США, Казахстану, Киргизстану, Тад�
жикистану, Вірменії — відповідно по
1 млрд дол. США.

Ще одним напрямом співпраці
країн СНД у подоланні кризових явищ
є інтеграція наукових потенціалів у
розробці антикризової політики, про�
ведення досліджень щодо ефектив�
ності антикризових програм. Так, об�
'єднаною євразійською мережею у
липні 2009 року опубліковано перший
рейтинг протидії кризовим явищам у
країнах пострадянського простору
[16]. Визначення рейтингу, до якого
ввійшли всі республіки колишнього
СРСР, крім Росії, здійснювалось мето�
дом експертних оцінок у сфері політи�
ки, економіки та соціальної сфери. Ук�
раїна у цьому рейтингу посіла разом з
Литвою шосте місце серед восьми
можливих. Найефективнішими визна�
чено антикризові заходи Казахстану.
Іншою експертною групою проаналі�
зовано ефективність антикризової
політики восьми країн світу (Росія,
Україна, Казахстан, Великобританія,
Німеччина, Франція Канада, США) за
допомогою індексу антикризової
ефективності [17]. Результати для
країн СНД наступні: Україна пере�
містилась з першого місця у вересні
2008 року на 8 (останнє) у березні 2009
року; Росія — з третього на сьоме, Ка�
захстан — з другого на четверте. Се�
ред антикризових програм і планів
країн СНД найкращою визначена про�
грама Казахстану, а програма Вірменії
є найефективнішою в частині реалі�
зації антикризових заходів щодо
підтримки інфраструктури, малого та
середнього бізнесу. Крім того, криза
у Вірменії співпала в часі з впровад�
женням реформи податкової системи
на 2008—2011 роки, що дозволило за�
безпечити протидію спаду економіки
інструментами податкової політики.

На нашу думку, найбільш доскона�
лими з точки зору методології роз�
робки, продуманості й реалістичності
досягнення заходів, ресурсного забез�
печення є антикризові програми Росії та
Казахстану. Коротко проаналізуємо їх.

 2008 2009  
 

  4.0 1.6 0.6  -0.1  -0.7
  9.1 1.2 -3.2  -6.6  …

 ( ./ .) - -1.7 -4.9  -4.6  -
 

(   ) 
-1.1 -12.4 -19.2  -17.0 …

 ,  %  
   

7.5 8.2 9.0  9.4  …

Таблиця 3. Динаміка основних макроекономічних показників Єврозони
(зміна в річному обчисленні, %)

Джерело: [2]
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Антикризова програма Росії
Антикризова програма Росії

включає сім пріоритетів [8]:
1. Виконання у повному обсязі

публічних зобов'язань держави перед
населенням. Зокрема, посилення соц�
іального захисту населення, збільшен�
ня обсягів та якості надання соціаль�
них і медичних послуг, поліпшення си�
туації із забезпечення лікарськими,
особливо життєво необхідними, пре�
паратами; збереження трудового по�
тенціалу, в тому числі розширення
масштабів регулювання зайнятості,
протидії безробіттю, розвиток про�
грам навчання і перепідготовки праці�
вників, які входять в групу ризику
щодо звільнення.

2. Збереження та перспективне
зростання промислового і технологі�
чного потенціалу, в тому числі надан�
ня державних преференцій під�
приємствам, що інвестують у розвиток
виробництва та створення нової про�
дукції.

3. Стимулювання внутрішнього
попиту як основи посткризової від�
будови та поступального розвитку, що
дозволить зменшити залежність еко�
номічного зростання від зовнішніх
чинників та максимально задіяти
внутрішні ресурси. У реалізації цього
пріоритету важлива роль відведена
державним інвестиціям та державним
закупівлям.

4. Реалізація довгострокових прі�
оритетів модернізації країни, що по�

лягає у переорієнтації з сировинної
моделі економічного зростання до
інноваційної. Це передбачає, по�пер�
ше, підтримку інноваційних процесів,
у тому числі підвищення енергоефек�
тивності економіки. По�друге, зрос�
тання бюджетних інвестицій в людсь�
кий капітал, насамперед освіту і охо�
рону здоров'я. По�третє, підвищення
ефективності витрат як бюджетних,
так і приватних.

5. Зниження тиску на бізнес з
боку чиновників, усунення адміністра�
тивних бар'єрів, які є однією з причин
корупції.

6. Зміцнення національної фінан�
сової системи, нормалізація функціо�
нування фінансового сектора, зокре�
ма, банківської, страхової системи,
фондового ринку задля забезпечення
економіки необхідними обсягами інве�
стиційних ресурсів.

7. Реалізація макроекономічної
політики, спрямованої та підтримку
макроекономічної стабільності та ство�
рення необхідних умов, стимулів для
зростання заощаджень населення,
підвищення інвестиційної привабли�
вості економіки, формування якісно
нової моделі економічного розвитку.
Це передбачає провадження виваженої
бюджетної політики, підтримку рівно�
важного курсу національної валюти,
застосування інструментів монетарної
політики, спрямованих на боротьбу з
кризою ліквідності в фінансовій сфері
з одночасним зниженням інфляції.

Заходи з подолання кризи та сти�

мулювання економіки у 2009 році
включають сім напрямів загальним
обсягом додаткового фінансування
2202,4 млрд рублів (табл. 5).

Особлива увага в антикризовій
політиці Росії приділяється інстру�
ментам податкової політики. Зокрема,
з 2009 року знижено податок на при�
буток з 24 % до 20 %; передбачається
введення нарахування норм аморти�
зації нелінійним методом; введення 30�
відсоткової амортизаційної премії;
відстрочка сплати податків підприєм�
ствам, що мають заборгованість понад
10 млрд руб. терміном не більше 5
років; звільнення від оподаткування
ПДВ операцій по введенню технологі�
чного устаткування, яке не вироб�
ляється в країні; вдосконалення адмі�
ністрування податків.

Антикризовий план Казахстану
План щодо стабілізації економіки

та фінансової системи на 2009—2010
роки включає такі складові [9]:

1. Стабілізація фінансового сек�
тора економіки (державні видатки —
4 млрд дол. США). Передбачає реалі�
зацію таких заходів: а) додаткова кап�
італізація 4 системоутвоюючих банків
шляхом купівлі простих і привілейова�
них акцій, надання субординованих
запозичень; б) викуп сумнівних активів
спеціально створеним Фондом стресо�
вих активів та управління ними; в)
підтримання ліквідності банків; г)
удосконалення державного регулю�
вання фінансового сектора.

2. Вирішення проблемних питань
на ринку нерухомості шляхом реа�
лізації спеціальної програми іпотечно�
го кредитування та розвитку житло�
вого сектора (державні видатки —
3 млрд дол. США).

3. Підтримка малого та середньо�
го бізнесу, що передбачає: а) виділен�
ня 1 млн дол. США на кредитування, з
яких 70 % направляється на рефінан�
сування поточних проектів, 30 % — на
реалізацію нових; збільшення ліміту на
фінансування одного проекту; гаран�
тування Фондом розвитку підприєм�
ництва кредитів, що надаються; б)
впровадження програми мікрокреди�
тування у сільській місцевості; в) на�
дання доступу до виконання держав�
них замовлень; г) зниження адмініст�
ративних бар'єрів та удосконалення
дозвільної системи.

4. Розвиток агропромислового
комплексу передбачає підтримку та
вкладення на суму 1 млрд дол. США у
розвиток експортоорієнтованих сек�
торів (зерновий сектор, м'ясо�молоч�
на промисловість, виробництво плодо�
овочевих культур).

5. Реалізація інноваційних, індус�
тріальних та інфраструктурних про�
ектів (державні видатки — 3 млрд дол.
США). Передбачається виділення
Урядом 1 млрд дол. США та залучен�
ня прямих іноземних інвестицій обся�
гом 3 млрд дол. США на такі заходи:
а) будівництво і модернізація інфрас�
труктури; б) підтримка електроенерге�
тики, реконструкція та технічне пере�
оснащення енергогенеруючих потуж�
ностей, енергозбереження; в) підви�
щення пенсій, заробітних плат праці�
вникам бюджетної сфери, стипендій
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Таблиця 4. Динаміка ВВП та обсягу промислової продукції країн СНД
у 2009 році

Джерело: [15]
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на 25 %, виплат по догляду за дитиною;
г) підвищення продуктивної зайня�
тості населення; д) формування стабі�
лізаційних фондів товарів першої не�
обхідності.

Крім цих заходів, з 1 січня 2009
року в Казахстані введено новий по�
датковий кодекс, яким передбачено
такі заходи: а) поступове зниження
корпоративного податку — у 2009 році
з 30 до 20%, у 2010 році — до 17,5 %, у
2011 році �до 15 %; б) зниження подат�
ку на додану вартість — з 13 до 12 % у
2009 році; в) введення у 2009 році
замість регресивної шкали ставок соц�
іального податку єдиної ставки �12 %;
г) податкові преференції для залучен�
ня інвестицій, для обробної промисло�
вості — введення прискореної норми
амортизації, для добувної — подвійної
норми амортизації.

ВИСНОВКИ
Ефективність реалізації антикри�

зової політики прямо пропорційно за�
лежить від якості антикризових про�
грам і планів, механізму їх впровад�
ження. Антикризові програми і плани
Європейського Союзу, Росії, Казах�
стану, Китаю характеризуються ком�
плексністю, системністю, взаємоуз�
годженістю складових частин, досяж�
ністю поставлених цілей, помірною
забезпеченістю фінансовими ресурса�
ми.

Антикризові програми і плани
грунтуються на засадах аантицикліч�
ного регулювання засобами стимулю�
ючої грошово�кредитної та бюджетно�
податкової політики. Основною пере�
шкодою на шляху до відновлення еко�
номіки є недостатність фінансових та
інвестиційних ресурсів. Так, обсяг ан�
тикризових заходів та відповідно анти�
кризові пакети країн формувались не в
залежності від глибини спаду, а від на�
явних резервів — витрати США на ан�
тикризові заходи за станом на березень
2009 року склали 5,7 % ВВП, Німеччи�
ни — 2,6 %, Великобританії — 1,1 %,
Франції — 1,3%, Канади — 1,9%, Китаю
— 16,2%, Бразилії — 14%, Россії — 12%
ВВП тощо [19].

Ключовим мірилом ефективності
антикризових програм і планів є їх ор�
ієнтування на вирішення коротко�, се�
редньострокових проблем відновлен�
ня економіки задля реалізації страте�
гічних пріоритетів довгострокового
економічного розвитку.
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Таблиця 5. Основні заходи щодо оздоровлення економіки Росії у 2009 році
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