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Однією з наймасштабніших подій у ХХІ ст. стала світова 
фінансова  криза,  яка  сприяла  суттєвим  змінам  у  світовому 
рейтингу країн-лідерів, надала переваги в розвитку масштабним 
транзитивним  економікам,  виявила  та  поглибила  недоліки 
сучасного  функціонування  економік  розвинених  країн  світу  і 
визначила  тенденції  подальшого  розвитку  світового 
господарства. Глобальний характер кризи поставив уряд кожної 
країни перед необхідністю формування антикризової політики з 
урахуванням  як  ситуації  у  власній  економіці,  так  і  можливої 
зміни  геополітичної  й  геоекономічної  структури  світу.  Від 
ефективності антикризових заходів при цьому залежала не лише 
динаміка  макроекономічних  показників,  ступінь  стабільності 
економічних  процесів  у  країні,  а  й  рівень  її  міжнародної 
конкурентоспроможності.

За даними офіційної  статистики,  однією з  країн,  яка не 
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лише  значно  не  постраждала  від  впливу  світової  фінансової 
кризи,  а  й змогла використати її  як перевагу задля створення 
базису  щодо  посилення  власного  впливу  у  світовому 
господарстві, стала Китайська Народна Республіка (КНР). 2009 
року криза сягнула піку рецесії в більшості країн світу, тоді як 
КНР  продемонструвала  9,2%  приросту  ВВП [1].  Відносного 
збереження динаміки економічних показників у країні вдалося 
досягти  за  рахунок  значного  розвитку  прямого  іноземного 
інвестування,  експортної  діяльності  і  вчасного  застосування 
державних  заходів  стабілізації.  Дослідження  досвіду 
антикризового  регулювання  в  Китаї  є  актуальним для 
вітчизняної  економіки ще й тому, що ефективність економіки 
КНР,  як  і  української,  значно  залежить  від  активності 
експортної  діяльності.  Проте,  на  відміну  від  України, 
скорочення експорту в КНР не призвело до широкомасштабної 
економічної  кризи  саме  внаслідок  поміркованої  політики 
державних органів влади.

Кризові  явища  у  світовій  економіці  є  предметом 
дослідження  багатьох  вітчизняних  і  закордонних  учених. 
Зокрема, масштабні за часом циклічні коливання відображені в 
працях Н.Д. Кондратьєва, причини економічних криз і їх вплив 
на  господарське  життя  суспільства  схарактеризував  М.І. 
Туган-Барановський,  проблеми  розвитку  економіки  та 
доцільність  застосування  заходів  антикризового  управління 
визначав  Є.  Савельєв,  сучасну  модифікацію  світових 
економічних  криз  розглядав  С.  Юрій,  міжнародний  досвід 
антикризового  регулювання  урядами  країн  і  міжнародними 
фінансовими організаціями досліджували С.М. Дробишевський, 
Є.В. Синельникова, переваги інноваційного розвитку економіки 
в умовах кризи доводив Р. Менш.

Результативність  заходів  КНР  щодо  реформування 
економіки в період світової фінансової кризи також привертає 
увагу  багатьох  учених.  Так,  В.В. Карлусов  розглядає 
модернізацію  реального  і  фінансового  сектору  КНР  як 
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антикризові  заходи,  В.П.  Кузьменко  узагальнює  шляхи  і 
стратегію  економічного  розвитку  КНР  під  час  кризи,  В.С. 
Сторчило  порівнює  результати  реформування  економік  КНР, 
США  і  ЄС,  окреслюючи  при  цьому  перспективи  розвитку. 
Проте  в  науковій  літературі  ще  залишаються  недостатньо 
висвітленими  особливості  антикризового  регулювання 
економіки КНР.

Метою  статті є  аналіз  досвіду  антикризового 
регулювання економіки КНР в умовах світової фінансової кризи 
з виявленням результативних ознак його здійснення.

Виходячи з мети, були поставлені такі завдання:
– оцінити  вплив  світової  фінансової  кризи  на  економіку 

КНР;
– проаналізувати пакет антикризових заходів країни;
– визначити  ефективність  антикризового  регулювання  в 

КНР.     
Більшість  провідних  експертів  уже  тривалий  час 

обговорює  можливості  економіки  КНР  стати  лідируючою  у 
світовому  господарстві,  випереджаючи  навіть  таких 
традиційних  лідерів,  як  США,  Німеччина,  Японія.  Стрімке 
розгортання  світової  фінансової  кризи  і  реалії  економічного 
занепаду країн довели, що економіка Китаю здатна виправдати 
такі прогнози. 2009 р. КНР досягла 9,2% приросту ВВП, що на 
0,4%  менше,  ніж  2008  р.,  тоді  як  у  США  приріст  ВВП  був 
від ємним  за  аналогічний  період  і  становив  2,5%,  у  Японіїʼ  
скорочення ВВП було на рівні 5,4%, у Російській Федерації – на 
рівні 7,8% [2].  Китайський уряд обрав для кризового періоду 
лозунг «Немає нічого неможливого». Скоротивши свій приріст 
у першому кварталі 2009 р. до 6,1% ВВП, китайська економіка 
внаслідок активних дій держави вже у IV кварталі 2009 р. майже 
досягла рівня приросту ВВП попереднього року [3]. 

Проте значні темпи приросту економіки Китаю не можуть 
свідчити про її  ефективність.  Незважаючи на позитивні  зміни 
основних  макроекономічних  показників,  економіка  КНР  стає 
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все незбалансованішою і незлагодженішою.
До  2009  р.  розвиток  КНР  був  побудований  на 

інвестиційних  вливаннях  і  стимулах,  а  значна  продуктивність 
економіки  абсорбувалася  ємним  зовнішнім  ринком.  Однак  в 
умовах  світової  фінансової  кризи  і  після  неї  зовнішній 
платоспроможний попит скоротився і вже не зможе поглинати 
значний масив китайських товарів. Можна сказати, що процеси 
2009 р. одночасно позитивно і негативно вплинули на економіку 
КНР.   Китай  отримав  можливість  посилити  свій  вплив  у 
світовому  господарстві.  За  результатами  2009  р.,  банки  КНР 
посіли перші  місця у  світовому рейтингу  банків,  за  обсягами 
експорту  КНР  перевершила  досягнення  Німеччини  і  посіла 
перше  місце  у  світі.  З  другого  боку,  стрімкий  розвиток 
економіки КНР супроводжувався зростанням цін на сировину, 
від імпорту якої залежить продуктивність економіки, уведенням 
додаткових  протекціоністських  заходів  країнами-імпортерами 
китайських  товарів,  що  призвело  до  скорочення  експорту  на 
16,07% за 2009 р. [4]. 

За  цих  умов  уряд  Китаю  прийняв  рішення  щодо 
переорієнтації  державної  політики  стимулювання  експортної 
діяльності на розвиток внутрішнього попиту. За мету визначено 
«знаходження  балансу  між  зростанням,  зміною  структури 
економіки  і  контролем  за  інфляцією» [5].  Задля  реалізації 
поставленого  завдання,  переважно,  використовувалися  заходи 
фіскальної  і  монетарної  політики,  які  супроводжувалися 
законодавчими змінами, реформуванням системи нормативних 
документів  щодо  діяльності  підприємств  і  установ, 
реструктуризацією  економіки  і  підвищенням  соціальних 
стандартів життя.

Фіскальна  політика  реалізовувалася  за  двома  основними 
напрямами:  збільшення  витрат  бюджету  (на  розвиток 
інфраструктури,  освіти,  подолання  наслідків  стихійних  лих, 
субсидування населення і підприємницької діяльності) та зміна 
податкового навантаження.   
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У  листопаді  2008  р.  керівництво  Китаю  оголосило  про 
перехід  до  активної  бюджетної  політики  і  прийняло  пакет 
антикризових заходів обсягом 4 трлн. юаней, який передбачав 
реалізацію  проектів  у  проголошених  пріоритетних  сферах 
розвитку країни [6]:

– дешеве житло для малозабезпечених громадян (400 млрд. 
юаней);

– великі інфраструктурні проекти (1500 млрд. юаней);
– поліпшення умов життя в сільській місцевості (370 млрд. 

юаней);
– екологічні проекти і заходи щодо захисту навколишнього 

середовища (210 млрд. юаней);
– розвиток високотехнологічних інноваційних проектів (370 

млрд. юаней);
– проекти  в  галузі  охорони  здоров я  й  освіти  (150  млрд.ʼ  

юаней);
– ліквідація наслідків стихійних лих (1000 млрд. юаней). 

Залучення фінансових ресурсів в економіку відбувалось і 
за  рахунок  випуску  державних  цінних  паперів  з  метою 
реалізації  регіональних  антикризових  програм –  фінансування 
житлового  будівництва,  інфраструктурних  проектів, 
будівництва автомобільних і залізничних шляхів (міністерство 
фінансів Китаю здійснило емісію суверенних облігацій строком 
на три роки на суму близько 29 млрд. дол. США).

У межах бюджетно-податкової  політики  застосовувалися 
податкові  пільги  для  юридичних  і  фізичних  осіб.  Зокрема, 
реформування ПДВ передбачало перехід від схеми нарахування 
на  одиницю  продукції  до  схеми  нарахування  на  одиницю 
споживання, унаслідок чого підприємства отримали можливість 
вираховувати  з  бази  оподаткування  власні  витрати  на 
капітальне  обладнання.  Одночасно  імпортне  обладнання  не 
звільняється від ПДВ, а фірми, що фінансуються з-за кордону, 
не можуть отримати відшкодування ПДВ, сплачене при купівлі 
обладнання в КНР. 
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Тимчасово був ліквідований податок на відсоткові доходи 
населення  задля  стимулювання  збільшення  заощаджень 
домогосподарств  і  збільшення  ресурсної  бази  комерційних 
банків,  зменшено  ставки  податку  з  продажів  при  купівлі 
малолітражних автомобілів (від 10 до 5% на три роки).

Також надавалася цільова фінансова допомога страховим 
компаніям  (зокрема,  регулятор  страхового  ринку  Китаю 
дозволив  страховим  компаніям  купувати  незабезпечені 
короткострокові  корпоративні  облігації  для  підтримки 
боргового  ринку.  До  цього  часу  страхові  компанії  могли 
купувати  лише  облігації  державних  компаній,  забезпечені 
гарантіями). Однак допомога здійснювалася не на безоплатних 
засадах:  уряд  країни  вимагав  від  компаній,  що  отримували 
державну допомогу, обмеження виплат дивідендів або бонусів 
співробітникам у грошовому виразі.  

Друга фаза стабілізації фінансового сектору ґрунтувалася 
не  на  грошових  вливаннях  у  фінансові  інститути,  а  на 
вдосконаленні   фінансового  законодавства.  Реформування 
фінансового  і  банківського  регулювання  поєднувало  систему 
м яких  і  жорстких  заходів.  З  одного  боку,  були  введеніʼ  
обмеження щодо діяльності фінансових інститутів. 

Зокрема, у Китаї банкам була заборонена сек юритизаціяʼ  
ризикових  активів  і  введений  тимчасовий  мораторій  на 
первинне публічне розміщення акцій національних компаній на 
біржах  країни.  З  другого  боку,  були  пом якшені  правилаʼ  
кредитування  підприємств,  які  найбільше  постраждали 
внаслідок дії світової фінансової кризи, серед інших і за рахунок 
надання  дозволу  реструктуризації  заборгованості.  При  цьому 
Комітет з банківського регулювання країни отримав можливість 
сек юритизації  і  продажу такої  заборгованості,  а  на фондовихʼ  
біржах Китаю був відкритий сектор інноваційних і зростаючих 
компаній.  Крім  того,  малі  й  середні  підприємства  отримали 
дозвіл первинного публічного розміщення на фондових біржах. 

Як  інструменти  грошово-кредитної  і  валютної  політики 
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спрямованих  на  стабілізацію  економіки  в  умовах  світової 
фінансової  кризи  були  використані  ставка  рефінансування, 
валютні  резерви  та  зменшення  валютних  обмежень.  Облікова 
ставка  центрального  банку  2008  р.  досягла  свого  11-річного 
мінімуму – 5,31%. Для забезпечення кредитної емісії, насичення 
внутрішнього ринку грошовою масою норма резервування для 
п яти найбільших державних банків КНР була знижена від 16 доʼ  
15,5%, а  для інших кредитних установ – від 14 до 13,5% [3]. 
Банкам було дозволено здійснювати вільну торгівлю іноземною 
валютою на китайських спотових ринках, відкривати рахунки в 
іноземній  валюті  для  закордонних  організацій.  Китай  також 
збільшив  частку  золота  в  загальному  обсязі  золотовалютних 
резервів країни. 

У грудні 2008 р. Народний банк Китаю уклав шість угод 
про  валютний  своп  з  центральними  банками  Аргентини, 
Малайзії,  Південної  Кореї,  Гонконгу,  Білорусі  й  Індонезії. 
Підприємства при цьому отримали можливість використовувати 
національну валюту як міжнародний платіжний засіб. З метою 
стимулювання  експортоорієнтованих  підприємств  був 
підвищений  максимальний  обсяг  авансових  розрахункових 
виплат  (від  10  до  25%)  і  дозволена  конвертація  авансових 
виплат  у  юані  для  отримання  можливості  підприємствами 
використовувати авансові кошти на виробництво товарів.

У  межах  заходів  щодо  підтримки  реального  сектору 
економіки  країни  була  ініційована  програма  підвищення 
внутрішнього  попиту  на  товари.  Вона  передбачала  надання 
субсидій загальним обсягом 584 млрд.  дол.  США на купівлю 
населенням  побутової  електроніки  (субсидія  становила  13% з 
однієї  транзакції).  Стимулювання  активних  продажів  нових 
автомобілів  здійснювалося  за  рахунок  надання  змоги 
громадянам продати свої старі автомобілі при купівлі нових [7]. 

У  грудні  2008  р.  були  задіяні  заходи  щодо  підтримки 
сільгоспвиробників: 

− послаблено контроль за цінами на продукти харчування;
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− збільшено державні закупівлі бавовни і сої;
− надано  субсидії  фермерам  на  придбання  автомобілів  (5 

млрд. юаней);
− введено  пільги  (13%  від  ціни)  на  придбання 

електротехніки в сільській місцевості;
− розроблено програму зі  збільшення  кількості  складських 

приміщень і сільських магазинів.
Крім  того,  державою  прийнята  стратегія  підтримки  10 

пріоритетних  галузей  виробництва  (автомобільна,  авіаційна, 
текстильна  промисловість,  нафтохімія,  логістика,  кольорова 
металургія,  інформаційні  технології,  виплавка  сталі, 
виготовлення  промислового  обладнання,  будівництво  суден) 
[7]:

– енергетична сфера (у зв язку з нестабільністю цін наʼ  
енергоресурси  держава  приділяє  значну  увагу  стимулюванню 
виробництва  екологічно  чистих  видів  енергії  і  проектам  з 
енергопостачання);

– транспортна  сфера  (державні  інвестиції 
спрямовувалися  на  модернізацію  авіаційної  промисловості, 
морських  і  річкових  портів,  підтримку  авіаперевізників, 
залізничного  транспорту).  Для  підтримки  вітчизняних 
авіаперевізників  було  виділено  1,9  млрд.  дол.  США  прямих 
субсидій  і  26  млрд.  дол.  США  кредитів,  надано  податкових 
пільг  на  360  млн.  дол.  США.,  близько  400  млн.  юаней  було 
спрямовано на будівництво 50 нових аеропортів і модернізацію 
90 старих;

– металургія (збільшено державні закупівлі алюмінію).
Окрема  низка  реформ  у  реальному  секторі  стосувалася 

підтримки малого і середнього бізнесу, частка якого в загальних 
обсягах  експорту  становить  близько  68%,  а  в  обсягах 
національного доходу – близько 40% [1].   2009 року Державна 
Рада  КНР  офіційно  задекларувала  низку  заходів  щодо 
розширеної підтримки малого і середнього бізнесу (МСБ) задля 
забезпечення виходу з кризи:
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– реформування  галузей,  у  яких  переважають  державні 
монополії, і розширення, таким чином, доступу до них суб єктівʼ  
МСБ;

– реструктуризація  державних замовлень  із  збільшенням 
частки закупівель у секторі МСБ у сфері послуг, інжинірингу та 
виробництві споживчих товарів;

– надання однорічних канікул щодо сплати обов язковихʼ  
внесків  у  фонд  соціального  страхування  для  зменшення 
фінансового навантаження;

– надання  протягом  2010  р.  податкових  канікул  малим 
фірмам з доходом менше 30 000 юань на рік.

2011  року  з  огляду  на  комплекс  негативних  явищ,  які 
стримують  розвиток  малого  та  середнього  бізнесу  в  країні, 
державою  ініційовано  перший  національний  «План  розвитку 
малого та середнього бізнесу» в межах програми 12-ї п ятирічкиʼ  
(2011–2015  рр.)  [8].  Згідно  з  планом  передбачається  щорічне 
зростання  кількості  суб єктів  МСБ  на  8%.  У  плані  розвиткуʼ  
передбачено  два  основні  проекти:  створення  платформи 
державної підтримки і підвищення рівня інформатизації бізнесу, 
а також п ять основних напрямів підтримки: ʼ

– поліпшення  можливостей  щодо  створення  бізнесу  та 
нових робочих місць;

– оптимізація структури МСБ;
– прискорення  розвитку  спеціалізованих, 

високотехнологічних галузей і кластерів;
– підвищення рівня менеджменту на підприємствах;
– удосконалення системи обслуговування МСБ.

У  межах  соціальної  політики  державою  здійснювалася 
підтримка  малозабезпечених  родин,  пенсіонерів,  ветеранів,  а 
також  найманих  робітників.  Програмні  заходи  2008  р. 
передбачали  надання  субсидій  на  навчання  студентам  з 
малозабезпечених  родин,  спеціальних  субсидій  студентам  з 
родин,  що  відчувають  фінансові  труднощі,  зниження 
відсоткових  ставок  за  іпотечними  кредитами  і  зниження 
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першого внеску за житло до 20% від загальної суми кредиту.
У  січні  2009  р.  були  здійснені  разові  виплати 

малозабезпеченим родинам (100 юаней – у сільській місцевості, 
150 юаней – у містах)  у зв язку з підвищенням прожитковогоʼ  
мінімуму до 1000 юаней на рік [9]. Також були вжиті заходи зі 
стабілізації  ринку  праці:  зменшено  виплати  для  компаній  у 
фонди  соціального  страхування,  збільшено  виплати  на 
перепідготовку  звільнених  робітників,  уведено  додаткові 
програми з працевлаштування випускників  вищих навчальних 
закладів.

Унаслідок застосування всіх наведених заходів економіка 
КНР  уже  2009  року  продемонструвала  позитивну  динаміку  в 
реальному секторі  внаслідок того, що більшість програм були 
спрямовані  саме  на  його  стимулювання,  а  не  на  підтримку 
банківських  установ.  Так,  приріст  ВВП в  2010 році  становив 
10,3% у цілому і 17,2% – на душу населення, доходи сімейного 
бюджету збільшилися на 11,2% у містах і на 14,8% – у сільській 
місцевості,  дефіцит  державного  бюджету  зменшився  на  0,7% 
[4].  Проте  вже  2009  року  держава  змушена  була  застосувати 
жорсткіші  монетарні  заходи,  оскільки  активізація  діяльності 
кредитного  ринку може призвести  до виникнення  проблемної 
заборгованості.

Таким чином, світова фінансова криза довела доцільність 
переорієнтування  державної  економічної  політики  розвитку  з 
експортної моделі на модель, орієнтовану на  внутрішній попит. 
Аналізуючи систему антикризового регулювання в КНР, можна 
визначити такі її особливості: 

1. Швидке  реагування  на  зміни  економічної  ситуації  у 
світі (перший пакет антикризових заходів був прийнятий уже в 
листопаді 2008 р.).

2. Постійний  моніторинг  ситуації  в  економіці  країни  і 
готовність змінити акценти в політиці підтримки.

3. Використання  переваг  стабільного  фінансового 
сектору  (внаслідок  переважання  державної  власності  в 
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банківській системі уряд зміг уникнути впливу на неї потрясінь 
у світових фінансах і використати для реформування).

4. Використання  значної  кількості  адресних  програм 
фінансування споживчого попиту.

Сучасною  перевагою  Китаю  є  те,  що  він  починає 
розвивати  нові  для  нього  ринки,  використовуючи  досвід 
«старих»  аналогічних  ринків  розвинених  країн.  У  цьому 
випадку  особливістю  політики  КНР  є  те,  що  реформування 
здійснюється завдяки використанню позитивного досвіду інших 
країн  з  обов язковим  урахуванням  національної  специфікиʼ  
розвитку  галузі  і  її  ресурсозабезпечення.  Це  дозволяє  вже на 
перших  етапах  життєвого  циклу  галузі  використовувати 
переваги західного досвіду для швидкого старту (автомобільна, 
фармацевтична, енергетична галузі). 

Література
1. Статистична інформація  Національного бюро статистики 

Китаю  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  : 
http://www.stats.gov.cn/english/

2. Global  economic  prospects:  crisis,  finance,  and  growth 
[Електронний  ресурс] //  The  International  Bank  for 
Reconstruction  and  Development.  –  Режим  доступу  : 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resource
s/334934-1322593305595/8287139-1327345076424/ 
GEP2010a FullText.pdf

3. Yongding Y. China s Policy Responses toʼ  the Global Financial 
Crisis / Y. Yongding. – Melbourne, 2009. – 20 p.

4. BRICS  Joint  Statistical  Publication  2011 [Електронний 
ресурс] //  National Bureau of Statistics of China.  –  Режим 
доступу  :  http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/ 
otherdata/brics2011/

5. Khodjaev  A. China  anticrisis  measures:  outcomes  and 
perspective of economic development [Електронний ресурс] / 
A.  Khodjaev //  Center  for  Political  Studies. –  Режим 

232

http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1327345076424/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1327345076424/


Особливості антикризової політики Китаю 
в умовах світової фінансової кризи

доступу  : 
http://www.cps.uz/eng/analytics_and_publications/analytics/ch
ina_anticrisis_measures_outcomes_and_perspective_of_econo
mic_development.mgr  

6. Schuller M., Schuler-Zhou Y. China s Economic Policy in theʼ  
Time  of  the  Global  Financial  Crisis:  Which  Way  Out? 
[Електронний  ресурс] /  M. Schuller,  Y. Schuler-Zhou  // 
Journal  of  Current  Chinese  Affairs.  –  2009.  –  №3.  –  Р. 
165-181.  –  Режим  доступу  : 
http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jcca/article/view /65/65

7. Policy  responses  to  the  economic  crisis:  investing  in 
innovation  for  long-term  growth [Електронний  ресурс] // 
OECD.  –  Режим  доступу  : http://www.oecd.org/ 
science/innovationinsciencetechnologyandindustry/42983414.
pdf

8. Офіційний сайт газети ChinaDaily [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.chinadaily.com.cn/index.html

9. Офіційний  сайт  Національного  Конгресу  Китаю 
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  : 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/

In the article the influence of the global financial crisis on the  
economy  of  China  is  investigated,  the  main  directions  of  the  
anti-crisis policy are analyzed, the overall economic efficiency of the  
anti-crisis  measures  is  determined,  the  feasibility  of  transforming  
economic  development  strategy  of  country  for  the  benefit  of  
stimulating domestic consumer demand is substantiated.

Keywords:  anti-crisis  policy,  GDP  growth,  real  economy,  
global financial crisis, world economy, financial assistance

В  статье  исследовано  влияние  мирового  финансового  
кризиса  на  экономику  Китайской  Народной  Республики,  
проанализированы  основные  направления  осуществления  
антикризисной  политики,  определена  общая  экономическая  
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эффективность  антикризисных  мероприятий,  обоснована  
целесообразность  трансформации  стратегии  развития  
экономики  страны  в  пользу  стимулирования  внутреннего  
платежеспособного спроса. 

Ключевые слова: антикризисная политика, прирост ВВП,  
реальный  сектор  экономики,  мировой  финансовый  кризис,  
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