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"Деякі підходи до регулювання інфляційних процесів на сучасному
етапі розвитку економіки"
Забезпечення сталого розвитку економіки України вимагає не
стільки нових знань, скільки ефективного регулювання інфляційних
процесів. Для цього важливо не тільки всебічно і правильно виміряти
інфляцію, але й відповідно оцінити її наслідки.
Тут особливе значення має збалансованість попиту і пропозиції
порівняно зі зростанням реальних доходів населення. Незбалансована
інфляція викликає перерозподіл доходів і впливає на структурні зміни у
виробництві товарів та послуг. Як правило, рівень інфляції вимірюється
через індекс споживчих цін, який одночасно свідчить про зміну життєвого
рівня населення.
Інфляція значною мірою ускладнює систему економічних відносин,
вона вимагає до себе постійної уваги і спеціальних заходів щодо
утримання її на оптимальному рівні.
Зростання індексу цін визначає рівень інфляції, а його зменшення –
рівень дефляції. Важливим інструментом дефляційної політики, що
активно використовується у світі, є кредитна рестрикція та пряме
лімітування випуску готівки в обіг.
Інфляція призводить до значних соціально-економічних наслідків. Перш
за все, це порушення розподілу доходів в державі, що послаблює позиції
державної влади, знижує мотивацію до праці і спричиняє зростання безробіття.
Особливо небезпечна інфляція для осіб із фіксованими доходами.
В умовах інфляції доходи учасників виробничого процесу зростають, а
одержувачі трансфертних виплат втрачають частину доходу. У процесі
інфляції відбувається перерозподіл доходів між дебіторами та кредиторами.
У результаті проведеного дослідження встановлено, що для багатьох
економік актуальною залишається боротьба зі зростанням цін, що
призводить до негативних соціально-економічних наслідків. Це пов’язано
з великою диференціацією міжгалузевої заробітної плати та розривом у
рівні оплати праці у державному та недержавному секторах економіки.
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