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честі відкриває можливість істотно скоротити інтеракційні витрати,
підвищити ефективність ринкової координації, зменшити небажані
побічні ефекти господарських рішень. Найбільш продуктивні еко-
номіки сформувалися саме в тих суспільствах, де склалися міцні
моральні підвалини, в суспільствах з високою довірою, яку слід роз-
глядати як важливий соціальний капітал, як культурно-етичну осно-
ву суспільного буття.
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СУЧАСНА СТАБІЛІЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА
ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Проблема формування ефективної держави є вкрай важливою
для перехідних економік. В таких економіках постає питання
«…інверсії функцій ринку й державного регулювання економіки в
контексті глобальних тенденцій постіндустріального розвитку люд-
ської цивілізації… Тому варто чітко визначитися у питаннях про
масштаби, сфери, механізми й інструменти державного втручання у
розвиток національного господарства як складової глобальної еко-
номічної системи перехідного типу» [1, c. 21].

Відомі такі методи державного регулювання економіки: 1) еко-
номічне регулювання; 2) правове регулювання; 3) адміністративне
регулювання.



144

Найважливіше серед них – економічне регулювання, яке поділя-
ють на пряме (за допомогою державних закупівель товарів і послуг,
державного цільового фінансування і т. ін.) і непряме (за допомогою
антикризової, інвестиційної, науково-технічної, амортизаційної, стру-
ктурної, грошово-кредитної, бюджетно-податкової, антиінфляційної,
валютної, митної, цінової, соціальної та інших форм політики).

Правове регулювання здійснюється через прийняття та вдоско-
налення правової бази.

Адміністративне регулювання передбачає заходи заборони, до-
зволу, примусу. Адміністративне регулювання – це прямий вплив
держави на діяльність суб’єктів господарювання. Як правило, адмі-
ністративні методи відіграють другорядну роль і використовуються
тоді, коли ринковий механізм та економічне регулювання виявля-
ються недостатніми або діють повільно. Основні інструменти адмі-
ністративного регулювання: ліцензії, квоти, санкції, норми, стандар-
ти, державні замовлення, ціни і т. ін.

Економічне регулювання створює економічні умови, які спону-
кають суб’єктів господарювання діяти та вирішувати завдання згід-
но з національними і приватними інтересами, зберігаючи при цьому
право суб’єкта на вільний вибір своєї поведінки.

Найважливішою складовою державного економічного регулю-
вання являється антикризова політика. Необхідність проведення та-
кої політики зумовлена тим, що циклічність притаманна багатьом
процесам. Світовий економічний розвиток доводить, що циклічність
– це загальна форма руху національного і світового господарства як
єдиного цілого.

Оскільки найважливішою фазою економічного циклу є криза, то
всі країни намагаються проводити стабілізаційну політику. Заува-
жимо, що теоретичною основою стабілізаційної політики є кейнсі-
анська теорія, за якою об’єктом стабілізаційної політики має бути
сукупний попит, а основними її елементами – фіскальна та монетар-
на політика.

Стабілізаційна політика може бути стимулювальною або стриму-
вальною. Перша проводиться в період спаду виробництва і ділової
активності взагалі з метою пожвавлення економічної кон’юнктури і
переходу до фази економічного піднесення. Головне в цій політиці –
стимулювати сукупний попит через збільшення трансфертів, змен-
шення податків, прискорення грошової емісії, зниження процентних
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ставок. Усе це в комплексі впливає на грошовий ринок, збільшуючи
можливості не стільки для заощадження, скільки для споживання.

Збільшення сукупного попиту може приводити до некерованого
нарощування виробництва, що штовхає економіку у фазу «пік» та
спричиняє її «перегрів». “Криза [2008–2009 рр.] продемонструвала,
що модель економіки, яка базується на невпинному зростанні спо-
живання в борг, виявилася нежиттєздатною. Найбільше від кризи
постраждали країни, що відмовилися від власного виробництва і
«роздули» споживання за рахунок іноземних запозичень» [2, c. 203].
У період таких фаз економічного циклу як піднесення та пік з метою
стримання надмірного сукупного попиту та невпинно зростаючого
споживання, у тому числі в борг, для протидії «перегріву» економі-
ки необхідно проводити стримувальну стабілізаційну політику.

Саме така стримувальна політика обмежує споживання в суспі-
льстві і стимулює заощадження. Така політика проводиться за до-
помогою інструментів фіскальної та монетарної політики: податки
збільшуються, трансфертні платежі зменшуються, також гальму-
ються темпи грошової емісії за допомогою збільшення норми
обов’язкових резервів у банках, зростання облікової ставки, прода-
жу цінних паперів на відкритому ринку, підвищуються процентні
ставки. Тобто бажаних обсягів заощадження можна та необхідно до-
сягти через методи державного регулювання (зазначені вище ін-
струменти).

Вважаю, що обсяги заощаджень в економіці повинні відповідати
обсягам поточного та майбутнього споживання, стану сукупного
попиту на даний момент часу та на перспективу. Майбутні обсяги
споживання та зміни сукупного попиту в перспективі можуть і по-
винні бути спрогнозованими.

Приватні заощадження, в тому числі особисті, а також державні
заощадження мають бути в таких обсягах, щоб не допустити спожи-
вання в борг, щоб інтенсивне, надмірне зростання попиту було під-
кріплене грошима [3, c. 4–19]. Справедливим також є і таке твер-
дження: недостатнє споживання в суспільстві негативно впливає на
процес заощадження. Грошовий надлишок, який відображає надмір
купівельної спроможності населення і сформувався в результаті за-
ощадження, становить загрозу «інфляційного вибуху» [4]. У свою
чергу останній знижує реальні доходи населення, домогосподарства
швидко втрачають заощадження.
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Міцність і надійність банківської системи країни (а це найважли-
віша складова антикризового управління) прямо залежить від ефек-
тивності акумуляції грошових заощаджень населення та їх трансфо-
рмації у банківські ресурси. Саме заощадження на довгостроковій
основі формують ресурсну базу банків, наявність якої є необхідною
передумовою макроекономічної стабільності [5].

Більшість розвинутих країн світу, які зіткнулися з проблемою
виходу із світової фінансової кризи 2008–2009 рр., визнали за не-
обхідність формування стабілізаційних фондів, джерелом яких є
національні заощадження. Ці фонди мають формуватися в період
економічного піднесення та слугувати фінансовою базою для ста-
білізації економіки та виходу з економічної кризи. Важливе місце в
формуванні таких стабілізаційних фондів належить державним за-
ощадженням [6].
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