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ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 

 

Заяць А.І., студентка; СумДУ, гр. Ф-61/2у 

 

Інфляція – це порушення грошового обігу в країні; знецінення 

грошей, внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті держави, 

яке виражається через поступове зростання цін. Однак інфляцію не 

можна просто ототожнювати із звичайним підвищенням цін, це є 

набагато складніша соціально-економічна проблема. Вона виникає 

раптово, але розвиток її відбувається поступово, як тривалий 

економічний процес. В основі інфляції лежить невідповідність 

грошового попиту та товарної маси. 

В економічній літературі прийнято виділяти значну кількість 

можливих причин підвищення темпів інфляції. Проте одними із 

найвпливовіших можна виділити наступні: 

 різке збільшення обсягу грошової маси в економіці; 

 некеровані процеси надходження іноземного капіталу; 

 збільшення дефіциту державного бюджету та податкового тягаря;  

 кризові явища;  

 дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку товарів та послуг. 

Інфляційні процеси в економіці можуть мати надзвичайно складані 

негативні наслідки, серед яких варто виділити: 

 скорочення виробництва; 

 підвищення рівня безробіття;  

 зниження рівня життя; 

 зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних; 

 негативний вплив на інвестування та заощадження; 

 можливе виникнення дефіциту товарів; 

 загальне зниження темпів розвитку держави. 

Разом з тим, в літературі прийнято виділяти і ряд певних 

позитивних наслідків інфляції: 

 певне зниження ставок по кредитам; 

 зростання курсу акцій, а відтак стимулюється інвестування; 

 зростання грошової маси також підвищує споживання товарів та 

послуг, стимулює купівлю нерухомості. 
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Незважаючи на перелічені досить позитивні для економіки 

наслідки інфляції, варто зазначити, що вони у більшості випадків 

характерні для незначної, керованої інфляції, тоді як при активізації 

повномасштабних інфляційних процесів, їх позитивний ефект 

поступово нівелюється тими наслідками, які були зазначені як 

негативні. 

Тому боротьба з інфляцією є надзвичайно важливим актуальним 

питанням наукової думки. Разом з тим, негативні наслідки 

інфляційних процесів, як правило, надзвичайно важко подолати. 

Відтак, кожна країна систематично  виживає ряд заходів, направлених 

не контроль за інфляційними процесами для недопущення зростання 

їх темпів – впровадження антиінфляційних заходів. 

Одним із заходів антиінфляційного характеру прийнято вважати 

проведення грошової реформи, під якою прийнято вважати комплекс 

заходів (наприклад, зміна грошової системи країни), яку проводить 

держава для оздоровлення грошей та покращення механізму, який 

регулює грошовий оборот. Метою проведення грошової реформи 

прийнято вважати стабілізацію грошової системи країни. Грошові 

реформи прийнято класифікувати:1.За глибиною проведення: повні 

(зміна грошової системи), часткові; 2.За характером обміну грошей: 

формальні (зміна вигляду та захисту грошової одиниці), конфіскаційні 

(вилучення грошових знаків, які підлягають обміну), консервативні 

(процес, коли нові гроші поступово витісняють стару грошову 

одиницю); 3.За строками проведення: одномоментні (10-15 днів), 

паралельні (грошова одиниця вилучається з обігу 

поступово).Проведення грошової реформи є доволі ефективним і 

часто єдиним необхідним антиінфляційним заходом. Разом з тим, 

проведення доволі радикальних реформ, на кшталт одномоментних 

конфіскаційних, може викликати появу значного занепокоєння в 

країні з боку підприємств та населення, фінансово-економічні 

наслідки яких надзвичайно важко передбачити.  

Тому проведення грошової реформи як антиінфляційного заходу 

має відповідати тому економічному та соціальному клімату, який 

існує в державі та створювати позитивний ефект для оздоровлення 

економіки та підвищення рівня життя населення. 
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