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Інфляція ─ процес зниження вартості грошей внаслідок
переповнення ними каналів обігу (кількість грошей, що знаходяться в
обігу, перевищує суму цін на товари і послуги) [1, с. 55].
В даному повідомленні буде розглянуто заходи держави для
припинення такого явища, як інфляція. Антиінфляційна політика ─ це
сукупність заходів державного рівня, що спрямовані на припинення
інфляції. Типовими заходами антиінфляційної політики є: збільшення
податків; контроль цін, податків та заробітної плати; регулювання
попиту [2].
На мою думку, Україна гостро нуждається у проведенні
антиінфляційних заходів, адже сьогодні у країні є такі проблеми, як:
підвищення дефіциту державного бюджету (80.649.380 тис. грн,
станом на 2018 р., порівняно із 89.989.320 тис. грн, станом на 2019 р.)
[3] та граничного обсягу державного боргу (2.001.846.749,3 тис. грн,
станом на 2018 р., порівняно із 2.060.101.364,5 тис. грн, станом на
2019 р.) [4].
За даними, отриманими шляхом соціологічних опитувань, більше
60% громадян відчули зменшення своїх прибутків, більше 68%
опитаних відзначають, що негативний вплив на їх життя справила
інфляція, лише 12% опитаних задовільні своєю заробітною платою.
Про це свідчать результати опитування аналітичного центру
США International Republic Institute (IRI) [5] та результати опитування
компанією Research & Branding Group [6].
Звідси можна зробити висновок, що головною метою
антиінфляційної політики є встановлення контролю над самою
інфляцією та досягнення її темпів зниження, що є сприятливим для
народного господарства.
Звісно, щоб досягнути найкращого ефекту при проведенні
антиінфляційної політики, потрібно комплексно проводити усі
можливі заходи боротьби з інфляцією.
Потрібно провести наступні заходи: розробка бюджетної стратегії
на середні періоди; збільшення відкритості економіки; переглядання
споживчого кошика; переглядання кредитно-банківської системи, її
реформування.

Також, за для успішного проведення антиінфляційної політики,
потрібно спиратися на досвід інших розвинутих країн у вирішуванні
такої проблеми, як інфляція, але потрібно враховувати національні
особливості своєї країни. Якщо ж не зважати на інфляцію, відкладати
проведення антикризових заходів, то почнуть з’являтися проблеми
державної безпеки та виживання населення.
Проведення антиінфляційної політики призводить до підвищення
довіри економічних агентів до заходів, проведених урядом та НБУ,
створює сприятливе середовище для досягнення стабілізації
економіки та її подальшого довгострокового зростання.
Управління інфляцією ─ одна із самих головних проблем
економічної політики в Україні, на шляху подолання якої дуже багато
перешкод, але розв’язати її можливо, якщо країна буде проводити
заходи з підвищення відкритості економіки, буде поступово
переходити на автономну монетарну політику збільшення гнучкості
обмінного курсу. Для досягнення найвищого ефекту від проведення
антиінфляційних заходів, уряд має зробити більш збалансовану та
стійку структуру споживання, вкладати кошти у розвиток сучасних
високотехнологічних виробництв, повернути довіру населення до
банківської системи.
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