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ПРОБЛЕМАТИКА
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна світова економічна кри�
за, що почалася в США і перекинула�
ся на країни ЄС, поступово поши�
рюється на економіки, що розвива�
ються. Поки не видно її кінця, світ по�
ступово охоплює кризова паніка, що
виражається, у тому числі, в прий�
нятті нових антикризових програм.
Завдання статті полягає у дослід�
женні американського та європейсь�
кого досвіду державних програм ви�
ходу з кризи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Причини виникнення, розвиток та
шляхи подолання світової фінансової
кризи є метою дослідження багатьох
українських та світових економістів.
Своє бачення розвитку та наслідків
кризи виклали О. Шаров, І. Бураковсь�
кий, А. Гальчинський,  Б. Бекендерфа,
М. Герінга, Дж. Сміта, лауреат Нобе�
лівської премії з економіки 2008 року
Р. Манделл. Варто зазначити, що на�
працюваннями у цій галузі здійснили
видатні українські вчені Пахомов
Ю.М., Філіпенко А.С., Шнирков О.І.,
Полунєєв Ю.В., Осіпов Ю.М., Бажал
Ю.М., Кашицин В.В., Черняк В.К.,
Сіденко В.Р., Чужиков В.І.

Оскільки світова фінансова кри�
за охопила майже всі країни світу,
вже зараз стає очевидним, що менш
розвинуті країни зазнають найбільш
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руйнівних наслідків. Звідси виникає
фундаментальне питання щодо гло�
балізації, яка мала б допомогти роз�
поділити зазначені ризики.

Так, нині простежується повер�
нення до Кейнсіанської моделі управ�
ління економікою, що полягає у ке�
рованому урядами управлінні ринка�
ми за допомогою різних монетарних
та фіскальних інструментів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розгортання світової фінансової

кризи розпочалося з середини 2007
року та особливо помітно проявила�
ся у вересні 2008 із крахом деяких
потужних американських, а згодом і
європейських фінансових фірм. Про
неминучість кризи, послаблення
фінансової стабільності провідних
американських та європейських інве�
стиційних банків, страхових компаній
та іпотечних установ повідомляли
численні наукові та бізнесвидання за�
довго до її початку. Фахівці визнають
трансформацію фінансової кризи у
більш широку економічну, що вияв�
ляється не лише у функціонуванні
фінансової та кредитної системи, а й
у розвитку дефляції, спаді низки
фондових індексів, суттєвому зни�
женні ринкової вартості цінних па�
перів та товарів, скороченні світово�
го ВВП та обсягів світової торгівлі. За
прогнозами ООН, світове економіч�
не зростання у 2009 році складе 1%
(2,5% у 2008 р.), а за даними МВФ —

на рівні 0,5%, що є найнижчим показ�
ником за останні шістдесят років. За
таких умов уряди провідних країн
вдаються до розробки антикризових
заходів з метою стабілізації націо�
нальної та міжнародної фінансової
та економічної системи.

В 2008 році уряд США для вирі�
шення кризи запропонував комплекс
заходів під назвою "План Полсона".
Держава, позбавившись ідеологічних
догм про вільний нерегульований ри�
нок, удалася до найбільш масштабно�
го втручання в економіку із часів Ве�
ликої депресії. З ініціативи міністер�
ства фінансів на кредитні ринки було
внесено 700 мільярдів доларів. Одно�
часно адміністрація США й ФРС до�
мовилися із центральними банками
найбільших розвинених країн про
координацію кредитно�фінансової
політики.

Основні положення плану:
— виділення 700 млрд дол. у

кілька траншів;
— варранти на акції фінансових

організацій в обмін на викуп про�
блемних активів;

— викуп проблемних активів у
пенсійних фондів, місцевих адмініст�
рацій і малих банків;

— формування незалежної на�
глядової ради для контролю за вико�
нанням плану;

— можливість реструктуризації
іпотечних кредитів, але без права спи�
сання частини заборгованості при�
ватних позичальників.

Основні заперечення критиків
плану Полсона полягали в тому, що
план спрямований тільки на розв'я�
зання кризи проблемних активів на
балансах банків, він не вирішує пи�
тання недостатньої капіталізації
банків і довіри між фінансовими
організаціями, але головне — він не
вирішує проблему неплатоспромож�
ності первинних позичальників, які не
в змозі обслуговувати свої іпотечні
кредити.

Одним з головних заходів у ни�
нішній ситуації, на думку критиків [1],
повинне бути реструктурування і,
якщо необхідно, списання іпотечно�
го боргу приватних позичальників, як
це було зроблено під час Великої деп�
ресії. Списання частини боргу при�
ватних позичальників дозволить їм
зберегти свої будинки й підтримає
їхню платоспроможність і рівень спо�
живання. Відсутність таких заходів
призведе до значного зниження об�
сягів споживання, що, у свою чергу,
може викликати різке скорочення ви�
робництва, ріст безробіття й більш
глибоку й тривалу рецесію.

Після виборів новий президент
США Барак Обама сформував нову
адміністрацію. Головною задачею її
на даний момент є розробка нового
плану виходу з фінансової кризи.
Міністр фінансів Тімоті Гейтнер
представив у міністерстві новий план
порятунку економіки під назвою
"План фінансової стабільності".

Відповідно до нового плану за
підтримки держави буде створений
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новий інвестиційний фонд, завдяки
якому будуть ліквідовані заборгова�
ності в кредитній системі США. Це,
на думку уряду, дозволить банкам
заново розпочати виділення кредитів.
Новий план порятунку економіки пе�
редбачає виділення 500 мільярдів до�
ларів на викуп у банків кредитних зо�
бов'язань, по яким не здійснюються
платежі.

За словами президента США, Ба�
рака Обами, головне — домогтися,
щоб економіка припинила тонути.
Прийняття плану економічного від�
новлення — правильне рішення, не�
зважаючи на його вартість [2].

Американський "Антикризовий
план відродження й реінвестування
2009 року" передбачає пакет заходів
у наступних областях:

1. Чиста ефективна американсь�
ка енергетика. Насамперед, це зусил�
ля по перетворенню системи вироб�
ництва й розподілу енергетичних ре�
сурсів із застосуванням в основному
відновлюваних технологій ($32 млрд),
ремонт державного житлового фон�
ду з метою підвищення енергозбере�
ження й модернізація системи енер�
гопостачання ($16 млрд), герметиза�
ція старого житла ($6 млрд).

2. Трансформація економіки за
допомогою науки й технологій.. Тут
передбачається фінансувати наукові
розробки, об'єкти, постачання апара�
турою ($10 млрд), а також розширен�
ня доступу до Інтернету для того,
щоб підприємці в сільських і віддале�
них регіонах могли одержувати ін�
формацію про стан світової економі�
ки ($6 млрд).

3. Модернізація доріг, мостів,
магістралей і водних шляхів сполу�
чення. Економіка США, на думку
американського уряду, неможлива
без будівництва нових транспортних
магістралей ($30 млрд), модернізації
федеральної й іншої державної
інфраструктури, у першу чергу, для
скорочення енерговитрат ($31 млрд),
контролю над чистотою води й захи�
сту навколишнього середовища ($19
млрд), розвитку інфраструктури за�
лізничних і транзитних перевезень
для зменшення заторів і зниження
обсягів витрати палива ($10 млрд).

4. Освіта XXI століття. Програма
розвитку освіти передбачає фі�
нансову допомогу для запобігання
скорочення доступу до основних
освітніх послуг ($79 млрд), інвестиції
в шкільні округи ($13 млрд), модерн�
ізацію й ремонт шкіл ($14 млрд), про�
граму технічної освіти ($1 млрд), а
також модернізацію вищої школи ($6
млрд).

5. Скорочення податків для ство�
рення нових робочих місць і забезпе�
чення оплачуваної роботи. Тут все
цілком зрозуміло — надання прямих
податкових пільг 95% американських
працівників, стимулювання інвес�
тицій і збільшення числа робочих
місць для американських підпри�
ємств. Зауважимо, не скорочення по�
датків, а податкове стимулювання
створення нових і збереження існу�

ючих робочих місць.
6. Зниження вартості послуг охо�

рони здоров'я. Для цього передба�
чається розбудовувати медичні тех�
нології для запобігання медичних
помилок і забезпечення більш висо�
кого рівня обслуговування пацієнтів
($20 млрд), а також профілактику
захворювань і методики визначення
найбільш ефективних методів ліку�
вання ($4,1 млрд).

7. Допомога працівникам, що по�
страждали від кризи. Насамперед, це
збільшення виплат по безробіттю й на
перепідготовку ($43 млрд), потім —
надання допомоги тим, хто втратив
роботу й сприяння безробітним в оп�
латі вартості медичної страховки, на�
даної роботодавцем ($39 млрд), на�
решті, збільшення виплат по продо�
вольчих талонах для покриття зрос�
тання вартості продуктів харчування
($20 млрд).

8. Скорочення робочих місць у
державному секторі й захист життє�
во важливих сфер діяльності. Планом
передбачається збільшення держав�
ного субсидування програми медич�
ної допомоги MEDICAID ($87 млрд)
і фінансування федеральних і місце�
вих правоохоронних органів ($4
млрд).

З огляду на перелічені заходи, мож�
на стверджувати, що План Обами є
інституціональним та орієнтованим
на вдосконалення економічних і соц�
іальних інститутів.

Серед "країн двацятки" існує пев�
на розбіжність у підходах до бороть�
би із кризою. Американці наголошу�
ють на вимогу збільшення витрат
усієї "двадцятки" і пропонують збіль�
шити запаси Міжнародного валютно�
го фонду. США підтримують Японія
й Великобританія.

Гордон Браун у своєму плані ви�
ходу з економічної кризи запропону�
вав уряду викупити контрольний па�
кет акцій найбільшого британського
банку RBS (Королівський банк Шот�
ландії), а також стати головним акці�
онером двох інших провідних фінан�
сових груп. Основна ціль цих дій —
стабілізація фінансових інститутів та
відновлення нормального функціону�
вання банків [3].

Серед основних принципів нової
"світової фінансової архітектури"
Браун назвавши прозорість, інтегра�
цію, відповідальність, регулювання й
глобальне співробітництво. На його
думку, прозорість банків, інвести�
ційних і страхових компаній — одна
з найважливіших румов, що повинна
поширюватися на всі без винятку рин�
ки, країни й регіони [3].

Британський прем'єр перекона�
ний, що відповідальність за реальний
стан банків повинні нести й рейтин�
гові агентства, які годиною видають
свої оцінки на основі помилкових да�
них. Дуже важливо, вважає Браун,
щоб у світі була створена система ре�
гулювання банківської системи, що
забезпечила б їй "адекватний захист".
Потрібна й глобальна система попе�
редження фінансових потрясінь. У

створенні такої системи, на його дум�
ку, візьмуть участь не тільки країни
Європи й США, але й Бразилія, Індія
й Китай.

В обмін на пайову участь держа�
ви в акціонерному капіталі банків
британський уряд пропонує їм пря�
му фінансову допомогу. Ці заходи
відрізняються від рішення США, де
основний натиск був зроблений на ви�
купі "проблемних активів". Такі
організації, як Міжнародний Валют�
ний Фонд (МВФ) і Всесвітній Банк по�
винні значно змінитися, щоб допо�
могти глобальній економіці справи�
тися з майбутніми труднощами.

На думку Брауна, зміна міжна�
родних фінансових інститутів необ�
хідна для того, щоб уникнути криз у
майбутньому. Британський прем'єр
зазначив, що МВФ і Всесвітній Банк
були створені в рамках системи ло�
кального, а не глобального руху кап�
італу [4] .

Раніше Єврокомісія закликала Ве�
ликобританію вжити додаткових за�
ходів по стабілізації економіки. При
цьому країні необхідно знизити деф�
іцит бюджету до трьох відсотків ВВП
до 2013—2014 року. Строк зменшен�
ня дефіциту бюджету був перегляну�
тий Єврокомісією — раніше країна
повинна була звести показник до
трьох відсотків до 2009—2010 року.

Про новий план підтримки фінан�
сової системи Великобританія оголо�
сила в середині січня 2009 року.
Згідно з документом, оприлюдненим
міністром фінансів Алістером Дар�
лінгом, уряд планував виділити на
підтримку банків 150 мільярдів фунтів
стерлінгів (219, 3 мільярди доларів).
50 мільярдів із цих коштів підуть на
викуп неліквідних активів і ще 100
мільярдів — на державні гарантії по
можливих збитках від іпотечних об�
лігацій і інших інструментів сумнівної
надійності [5].

За словами Саркозі, "Франція за�
раз переживає структурну, важку
кризу, а не тимчасове випробування.
Наша відповідь на кризу — збільшен�
ня інвестицій, тому що це — єдиний
спосіб для порятунку робочих місць
[6]. У нас іншого вибору немає. Фран�
ція повинна вжити рішучих заходів,
тому що бездіяльність обійшлася б
нам набагато дорожче" [6]. Держава
виділить 11,5 млрд євро на достроко�
ву виплату державних боргів підприє�
мствам. Наступний крок: будуть
звільнені від податку малі підприєм�
ства, на яких зайнято менше 10 лю�
дей.

Н. Саркозі бачить причину нині�
шньої економічної кризи в недоліках
так званої англосакської моделі капі�
талізму. У цих умовах президент
Франції вважає пріоритетним питан�
ням майбутнього саміту ведення бі�
льш твердого регулювання світового
фінансового ринку. Однак дана пози�
ція зустрічає опір з боку Великобри�
танії й США [7].

Державна програма стабілізації
німецької фінансової сфери загаль�
ним обсягом в 480 млрд євро перед�
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бачає допомогу за трьома напрямами.
Це гарантії міжбанківського креди�
тування, рекапіталізація, тобто прямі
бюджетні дотації банкам, що перебу�
вають на грані банкрутства, а також
придбання в них за державний раху�
нок ризикованих активів.

Згідно з урядовим розпоряджен�
ням, допомога буде надаватися на до�
сить жорстких умовах [8]. Так, вищим
менеджерам банків, що звернулися за
підтримкою до держави, доведеться
стримати свої фінансові запити: уво�
диться обмеження на їхні оклади —
500 тисяч євро в рік. Крім того, доти,
поки банк не розрахується з казною,
їм не будуть виплачуватися ніякі
премії або частки від прибутку. Диві�
денди по цінних паперах надходити�
муть прямо в створюваний державний
фонд допомоги банківській сфері.

За словами федерального канцле�
ра Німеччини, Ангели Меркель, гло�
бальна криза вимагає від Німеччини
нетрадиційних кроків. Короткостро�
кові програми допомоги або протек�
ціоністські заходи минулих років у
цьому випадку не годяться [9].

Ангела Меркель вважає необхід�
ним більш строгий контроль над світо�
вими фінансовими ринками, а заходи
уряду США по подоланню банківської
кризи вона вважає запізнілими. Під
час головування Німеччини у "Великої
вісімці" Берлін наполягав на жорст�
кості контролю над фінансовими рин�
ками, вимагав забезпечити більшу
прозорість світових грошових потоків
і обмежити біржові операції високо�
ризикованих хедж�фондів.

На думку Меркель, знайти вихід
з фінансової кризи можливо тільки
шляхом спільних зусиль країн Євро�
союзу й інших країн світу.

Меркель виступила з ініціативою
створення Міжнародної ради з еко�
номіки при ООН за прикладом Ради
Безпеки. "У нас немає глобальної ар�
хітектури, яка б функціонувала в до�
статній мірі. Усі принципи повинні
бути зафіксовані й проголошені обо�
в'язковими для виконання. Це може
навіть привести до створення Ради по
економіці при ООН,  як це було після
Другої світової війни, коли була ство�
рена Рада безпеки" [10].  Щодо при�
чин світової кризи, Меркель нагада�
ла про безвідповідальні спекуляції на
американському ринку нерухомості,
а також те, що  Захід довгий час жив
невідповідно до своїх достатків.

На думку канцлера Німеччини, у
Євросоюзу й США немає серйозних
розбіжностей відносно шляхів вихо�
ду із глобальної кризи [11]. Меркель
вважає, що Євросоюз і Сполучені
Штати можуть досягти високих ре�
зультатів у всіх сферах. Президент
США Барак Обама підтримує заходи
як по фінансовому стимулюванню
економіки, так і по жорсткості регу�
лювання фінансових ринків. У той же
час не слід покладати значні надії на
вирішення проблем світової економі�
ки на саміті "великої двадцятки" у
Лондоні. Адже мова йде про створен�
ня архітектури нового глобального

фінансового ринку, й розв'язати це
завдання лише в британській столиці
неможливо.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз державних

програм та планів виходу провідних
країн світу з світової кризи свідчить
про те, що Україна не в змозі скорис�
татись жодною із запропонованих
програм в чистому вигляді, оскільки
кожна з них враховує особливості
економічного та соціального розвит�
ку країни, інфраструктуру товарно�
го та фінансового ринків. Крім того,
антикризові програми США, Вели�
кобританії, Франції, Німеччини пе�
редбачають величезні інвестиції (по�
рівняно з рівнем ВВП України). Вра�
ховуючи той факт, що вже декілька
років поспіль Україна має дефіцит
бюджету, наша держава не може доз�
волити собі широкомасштабні інвес�
тиційні проекти, які приведуть май�
бутнє покоління в боргову яму.

Подолання фінансово�економіч�
ної кризи в Україні повинне відбува�
тися за умов політичної стабілізації
та, найголовніше, консолідації украї�
нського суспільства. В результаті
проведеного дослідження пропонує�
мо для України узагальнені заходи зі
стимулювання розвитку економіки:

— нарощування обсягів кредиту�
вання з особливим акцентом на цільо�
вому кредитуванні. Попри ризико�
ваність таких дій у період спаду еко�
номіки, переваги від кредитування
будуть відчутні у довгостроковій пер�
спективі;

— ліквідація або суттєве обмежен�
ня податкових пільг;

— часткова націоналізація комер�
ційних банків та одночасне посилен�
ня державного контролю за їхньою
діяльністю;

— комплексна допомога малому
та середньому бізнесу;

— контроль за цінами на спожив�
чі товари та послуги;

— збільшення фінансування ін�
фраструктурних проектів.
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