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ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку
економіки в Україні та багатьох країнах світу. Високий рівень інфляції руйнує
грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює
національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною
валютою,

підриває

можливості

фінансування

державного

бюджету.

Результатом її прогресії є знецінення праці, знищення заощаджень юридичних і
фізичних осіб, перешкоджання довгостроковим інвестиціям та загальному
економічному зростанню. Завдяки тому, що інфляція в негативному плані
кардинально впливає на життя суспільства в цілому вона посідає одне з перших
місць серед найбільш актуальних проблем, пов’язаних з економічним
розвитком України. Усе це обумовлює актуальність даної проблеми

та

доцільність проводити її наукові дослідження.
Теоретичну основу вивчення інфляції становлять праці відомих класиків
економічної науки, таких як Дж. М. Кейнс та М. Фрідман. Так, Дж. М. Кейнс
[1] вперше проаналізував інфляцію як елемент макроекономічної теорії, а М.
Фрідман [2] під інфляцією розумів стійке та безперервне зростання цін, що
завжди і всюди виступає як грошовий феномен. Серед вітчизняних науковців
дослідженню

інфляційного

процесу

були

присвячені

наукові

праці

А.С.Гальчинського [3], М.І.Саблука [4], П.В. Круш [5], В.С,Марцина [6] та ін.
Інфляція як специфічна властивість паперових грошей відома вже кілька
століть. Інфляція ‒ це знецінення грошей, що виявляється через зростання цін.
Вона вимірюється динамікою цін і є обернено пропорційною величиною до
цінової динаміки. Якщо впродовж року ціни зросли на 20 відсотків, то можна
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сказати, що на такий самий відсоток знецінилися гроші. У світі немає країни,
яка б в останні десятиліття тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції.
Наслідки інфляції складні й різноманітні. Високий її рівень перетворюється на
серйозну перешкоду для виробництва, спричинює економічну і соціальну
напруженість у суспільстві.
Інфляція є досить складним явищем за формою прояву та за сукупністю
чинників, що її спричинюють. Зовні вона має прояв у зростанні цін на товари і
тарифів на послуги, у падінні валютного курсу національних грошей, у
поглибленні товарного дефіциту. Усе це є проявом знецінення грошей,
незалежно від причинно-наслідкових зв’язків між грошима і товарами на ринку.
Найчастіше її трактують як знецінення грошей через зростання цін або просто
як процес зростання цін [4, с.157]. Встановлено, що економічна сутність
інфляції

полягає

у

знеціненні

грошей,

зниженні

їхньої

купівельної

спроможності, дисбалансі попиту і пропозиції, тобто переповненні каналів
обігу надлишковими паперовими грошима, не забезпеченими відповідним
зростанням товарної маси [6, с.43]. Якщо цей процес набуває затяжного
характеру, то поглиблюється розрив між рівнями цін на внутрішньому ринку
країни та на ринках інших країн і світовому ринку в цілому. Відбувається
знецінення національних грошей відносно іноземної валюти. Останнє
призводить до зниження їх валютного курсу, що теж є проявом інфляції. Якщо
держава вводить обмеження на зростання цін, тобто запроваджує регулювання
ринку, то за наявності надмірного попиту інфляція не зникає, а набуває форми
широкомасштабного товарного дефіциту [4, с.158].
Дуже гострою є проблема інфляції

в Україні. Інфляційні процеси

викликані сукупністю взаємопов’язаних об’єктивних і суб’єктивних чинників.
Це і негаразди трансформаційної економіки, і

залежність від зовнішнього

енергопостачання, і непослідовність економічної політики, і помилки в політиці
бюджетних видатків тощо.
Проблема інфляції має для України не стільки теоретичне, скільки суто
практичне значення. Вже в 1991 році, після проголошення курсу на
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незалежність, Україну охопила глибока інфляція, з якої вона остаточно так і не
вийшла за 29 років. Українська дійсність дала багатий фактичний,
статистичний матеріал, на базі якого можна перевірити та уточнити теоретичні
положення щодо сутності, форм прояву, причин та наслідків інфляції, а також
виявити особливості перебігу інфляційного процесу в національній економіці.
Залежно

від

ситуації

в

економіці

змінюється

і

коригується

антиінфляційна політика. Нині одним із пріоритетних завдань стратегії та
тактики економічної політики в Україні є розробка антикризової програми, яка
покликана

убезпечити

країну

від

впливу

інфляційних

процесів,

що

відбуваються за останній час. Передусім ‒ це проблема цін на продовольчі
товари, енергоресурси, вплив монополій на ціноутворення, стабілізацію курсу
гривні. На сьогоднішній день існує досить багатий арсенал різних грошовокредитних, бюджетних, податкових, стабілізаційних заходів, за допомогою
яких можна впливати на інфляційні процеси. По-перше, необхідно вжити
заходів щодо співвідношення темпів підвищення рівня життя населення з
реальними можливостями економіки. Необхідно провести індексацію основних
видів фіксованих доходів населення (мінімальна заробітна плата, пенсії,
стипендії тощо), тому що бюджетні виплати (пільги, субсидії, допомоги,
заробітні плати в держсекторі) знецінюються. У результаті знижується довіра
до програм і заходів, що проводяться державною владою. Також слід звернути
увагу на зростання безробіття. Безробіття є одним із наслідків інфляції. У
свідомості громадян України різке зростання цін та безробіття взаємопов’язані.
Боротьба з ними як економічними явищами обумовлена необхідністю
соціально-економічного захисту громадян. По-друге, стабілізація валютного
курсу

є

абсолютно

необхідною

мірою

для

припинення

усіляких

нееквівалентних міжнародних торговельних операцій. До тих пір, доки
іноземна валюта не буде використовуватися лише для задоволення імпорту та
інших поточних платежів політика «гра на пониження» приречена на поразку.
По-третє, слід невідкладно вжити дієвих заходів щодо поліпшення умов
ведення бізнесу, тим самим одночасно сприяючи перерозподілу частини коштів
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громадян від споживчого ринку на бізнесові напрями та розширенню
пропозиції товарів і послуг на споживчому ринку. По-четверте, уряду
необхідно нарешті більш ефективно застосовувати наявні в нього ринкові
інструменти для приборкання тимчасових коливань цін на окремі товари та
послуги (здійснення політики інтервенцій, антимонопольні важелі тощо). При
цьому слід, по можливості, обмежувати застосування адміністративних
важелів. По-п’яте, необхідно нарешті повернутися обличчям до фінансових
ринків і вжити справді дієвих заходів щодо їх розвитку. А почати необхідно з
розбудови ліквідного та прогнозованого ринку державних цінних паперів, за
яким обов’язково підтягнуться й інші сегменти. Треба повернути довіру
громадян України до дій Національного банку, до заходів грошово-кредитного
регулювання, які він застосовує. Якщо інфляція контролюється Національним
банком, то зазначені очікування є значними, реальна економіка насичується
грошима, оскільки грошова маса зростає швидше ніж рівень цін, а це, у свою
чергу, стимулює зростання національної економіки.
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