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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕГУЛЮВАННІ
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Роль держави в економіці доцільно аналізувати у межах неoiн-
ституцiйнo-мiжпaрaдигмaльного синтезу, який передбачає рoзгляд
екoнoмiчнoї прoблемaтики у ширoкoму методологічному кoнтекстi на
основі взaємoдiї з iншими гaлузями нaук, iдеї рефoрмувaння
екoнoмiки з пoзицiй суспiльнoгo кoнтрoлю тa держaвнoгo регу-
лювaння. Нобелівський лауреат Дж. Стігліц вказує на те, що важливе
питання глобальної економіки у двадцять першому столітті полягає у
тому, якою має бути у ній роль держави [1, с. 242]. Перегляд тради-
ційних та адаптованих до попередніх умов еволюційного розвитку
суспільства інструментів регулювання економіки ґрунтується на по-
ширенні практики отримання неочікуваних і навіть протилежних ба-
жаним результатів державних регуляторних впливів. Причому йдеть-
ся як про важелі макроекономічної стабілізації, так і про засоби
стимулювання економічного зростання [2, с. 11-13].

Очевидно, що ринок є доволі ефективною формою організації
суспільного виробництва. Водночас ринок може бути не лише твор-
чим чинником, але й породжувати доволі складні за своїми наслід-
ками економічні суперечності. Притаманна ринкові внутрішня
спроможність встановлення макроекономічної рівноваги не може
належним чином вирішувати значну кількість соціально-
економічних проблем, коли йдеться про захист довкілля, проблеми
національної безпеки та оборони, охорони здоров’я, освіти та куль-
тури, фундаментальні наукові дослідження.
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Дієвість економічної політики значною мірою обумовлюється її
місцем у суспільній системі. Підґрунтя дієвості економічної політи-
ки держави пов’язане із здатністю забезпечувати стратегічні орієн-
тири розвитку з урахуванням національних інтересів, виконанням
завдань щодо впливу на соціально-економічні процеси, дотриман-
ням визначених пріоритетів, зменшенням ймовірності потенційних
ризиків, властивих ринковій економіці.

Спиратися на принципи «нового прагматизму», який ґрунтується
на дотриманні «золотої послідовності» – оптимальної системи ін-
ституційних рішень і параметрів макроекономічної політики, про-
понує Гж. Колодко [3, с. 430-431]. У розвинених країнах ресурси де-
далі більше концентруються на стратегічних напрямах з викори-
станням бюджетних ресурсів, стратегічного планування та активної
промислової політики. При цьому роль держави буде дієвою, якщо
такі інструменти будуть супроводжуватися структурними трансфо-
рмаціями.

Виважена економічна політика передбачає обрання оптимально-
го, спроможного забезпечити необхідні результати інструментарію
регулювання макроекономічних процесів. Для цього мають бути
враховані середовище, в якому здійснюється політика, суб’єкт, який
її здійснює, наявність ресурсів і можливостей тощо. Однак при цьо-
му досягається ефект ендогенного розвитку на засадах подолання
кризи довіри у суспільстві.

Державі слід через структурні зрушення цілеспрямовано форму-
вати інституційне підґрунтя для сприйняття економікою позитивних
сигналів до економічного зростання. Зокрема, замість часто необ-
ґрунтованого виокремлення пріоритетних галузей доцільним є за-
безпечення спроможності економіки без зовнішнього втручання ви-
значати й підтримувати ті пріоритети, які спроможні сприяти
модернізації та зміцненню національної конкурентоспроможності.
Здебільшого такими інструментами є підтримка експорту, інвести-
ційно-інноваційної діяльності, структуризація фінансової системи
для підвищення національного інвестиційного потенціалу, створен-
ня робочих місць, розвиток підприємництва [2, с. 8-11].

Аналіз застосування країнами ЄС і Сполученими Штатами Аме-
рики низки програм, спрямованих на подолання кризових явищ в
економіці та стимулювання економічного зростання, дає змогу дій-
ти ряду висновків. Реалізовані урядами цих країн, а також Євро-
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пейським центральним банком і Федеральною системою США
програми цілковито суперечать принципам економічного лібералі-
зму. Виконання таких заходів призвело до стрімкого зростання
державного боргу, однак дало змогу економікам вийти на траєкто-
рію економічного зростання. Однією з передумов проведення ефе-
ктивної державної політики є взаємодія її бюджетно-податкової та
грошово-кредитної складових. Для забезпечення макроекономічної
стабільності та сталого економічного зростання необхідне концеп-
туальне переосмислення напрямів їх реалізації, оскільки вони ма-
ють різний, а іноді й протилежний характер впливу на економічні
процеси.

Здійснення економічної політики держави потребує виходу на
таку інституційну траєкторію, яка здатна забезпечити поступовий
перехід до моделі, орієнтованої одночасно і на розвиток конкурен-
ції, і на подолання обмежень ринку на основі цілеспрямованого фо-
рмування відносин співпраці між державою, підприємницьким сек-
тором та суспільством у цілому. Необхідність економічної політики
держави обумовлена перш за все існуванням «неспроможності рин-
ку» та потребою державного втручання у розвиток макроекономіч-
них процесів [4, с. 145–147]. В основі економічної політики держави
має перебувати обґрунтоване визначення змісту стратегічних пріо-
ритетів розвитку економіки, а також методів та інструментів реалі-
зації такої політики, яка спрямована на забезпечення гармонізації
суспільних інтересів.
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