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ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ ТА ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ
Важливу роль у досягненні макроекономічної стабільності та ефективного
розвитку національної економіки будь-якої країни в сучасних умовах відіграє
грошово-кредитна політика. Чільне місце у градації об’єктів регулювання цієї
політики посідає грошова маса, яка опосередковує оборот ВВП та з певним
ступенем наближення стосується всіх сфер і процесів економічного життя
суспільства.
Збалансованість обсягу грошової маси відповідно до потреб економіки є
одним з основних факторів стабільного розвитку країни та кінцевою метою
грошово-кредитної політики. Збалансування попиту та пропозиції на гроші
повинно відбуватись на основі принципу мінімізації впливу негативних
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Збалансованість обсягу
грошової маси відповідно до потреб економіки є одним з основних факторів
стабільного розвитку країни. У довгостроковій перспективі збалансованості
грошової маси буде сприяти пожвавлення економічної та інвестиційної
активності, стан платіжного балансу та збалансованість бюджету, фінансова
стабільність

підприємств,

підвищення

реальних

прибутків

суб'єктів

господарювання та доходів населення, зростання споживчого попиту (особливо
на товари довготривалого користування).
Попит і пропозиція на грошовому ринку – це об’єкти грошово-кредитної
(монетарної) політики. На грошовому ринку відбувається взаємодія попиту та
пропозиції грошей, внаслідок чого визначається рівноважний рівень процентної
ставки, тобто своєрідної ціни грошей. Грошовий ринок представлений мережею
спеціальних інститутів (банків, бірж та інших фінансово-кредитних установ), на
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яких складається попит та пропозиція грошей, їхнє взаємне урівноваження.
Специфіка грошового ринку полягає в тому, що на цьому ринку гроші не
продаються і не купуються. Угоди, які укладаються на цьому ринку , являють
собою процес обміну грошей на різноманітні активи (акції, облігації та інші) на
основі альтернативної вартості грошей, яка вимірюється в одиницях
номінальної норми процента.
Пропозицію грошей формує загальна кількість грошей в обігу. Це перш за
все грошовий агрегат М1. Пропозицію грошей в будь-якій країні контролює
Центральний банк, у нас це Національний банк України. Він утримує грошову
масу на певному рівні, незалежно від рівня процентної ставки [1, с.306].
Попит на гроші виступає як запас грошей, який прагнуть мати у своєму
розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент часу. Це бажання
економічного суб’єкта мати певну частину свого портфеля активів - багатства в ліквідній формі. Попит на гроші відрізняється від попиту на інші товари.
Гроші бажані не задля самих себе, а для того, щоб купувати необхідні товари.
Грішми володіють і накопичують їх у формі багатства через їхню
представницьку вартість. Але зберігання грошей на «руках» як форми багатства
тривалий час повинно бути обмеженим, оскільки їхній власник втрачає
можливість отримувати відсоткові доходи й дивіденди. Тому попит на гроші
зумовлений потребою здійснювати трансакційні операції і бажанням володіти
активами в майбутньому, тобто утримувати їх як засіб накопичення вартості.
Зв’язок між сумою грошей і загальним обсягом операцій в економіці
відображений у рівнянні кількісної теорії грошей, яке є макроекономічним
рівнянням обміну: M×V=P×Q , де M – пропозиція грошей (грошова маса M1),
V – швидкість обігу грошей, P – рівень цін, Q – фізичний обсяг вироблених
товарів та послуг. З цієї формули випливає, що кількість грошей в обігу
дорівнює: M = ( P×Q ) / V . Трансакційний попит на гроші залежить від таких
факторів, як абсолютний рівень цін, рівень реального доходу, швидкість обігу
грошей. Підвищення цін і зростання реального обсягу виробництва підвищують
попит на гроші, зростання швидкості обігу грошей, навпаки, зменшує
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трансакційний попит. Якщо швидкість обігу грошей та рівень обсягу випуску у
реальному вираженні стабільні, то кількість грошей, необхідних для
обслуговування угод в економіці, змінюється пропорційно рівню цін. Отже,
сукупний попит на гроші для операцій відображає ту кількість грошей, яку
економічні суб’єкти хотіли б мати для фінансування ділових операцій [1, с.306].
З економічної точки зору, доцільніше розглядати реальний (скоригований на
рівень інфляції) попит на гроші, який визначається з урахуванням їхньої
купівельної спроможності - реальної вартості грошей. Реальні грошові
залишки, або реальні грошові запаси, вимірюють той обсяг товарів та послуг,
який можна придбати за певну номінальну кількість грошей. Попит на гроші як
актив - кількість грошей, яку економічні агенти прагнуть зберігати у формі
заощаджень, тобто це бажана кількість фінансових активів у грошовій формі.
Оцінка збалансованості попиту і пропозиції грошей повинна враховувати всю
систему показників [4, с.254]:
1. Оцінка збалансованості загального обсягу грошової маси:
− грошові агрегати М1, М2 та М3;
− Реальний грошовий агрегат М3r;
− ІСЦ;
− інфляційний розрив;
− індекс дефлятор.
2. Оцінка опосередкованих показників збалансованості попиту на гроші:
− грошові мультиплікатори за грошовими агрегатами М1, М2 та М3;
− нормативний грошовий мультиплікатор;
− коефіцієнт монетизації;
− темпи приросту ВВП.
3. Оцінка збалансованості депозитної та кредитної діяльності комерційних
банків:
− обсяг кредитів;
− обсяг депозитів;
− коефіцієнт забезпеченості;
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− коефіцієнт локалізації та концентрації.
Отже, банківська система має реагувати на дисбаланси у попиті та
пропозиції грошей та регулювати їх відповідно до потреб економіки, особливо
через регуляторну діяльність НБУ. Для забезпечення збалансованості грошової
маси банківська система в Україні повинна додавати зусиль для підтримки
попиту і пропозиції на кредитному (перелив капіталу) і депозитному ринку
(перехід заощаджень в інвестиції) як на регіональному, так і на державному
рівні.
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