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Інфляція є складним багатоаспектним явищем, яке властиве у більшій чи меншій мірі всім 
країнам: як розвиненим і тим, що розвиваються, так і країнам, які мають перехідну економіку. Тому 
обрана тема в наш час є досить актуальною. 

На сьогоднішній день, інфляція залишається серйозною проблемою як для нашої країни, так 
i для більшості країн світу,зокрема для колишніх соціалістичних країн, які лише намагаються пере-
йти до ринку, а також для країн колишнього Радянського Союзу. Ця проблема є настільки серйозною, 
адже, все більше i більше рухаючись до ринку, економіка, в першу чергу, піддається впливу його нега-
тивних сторін. Сьогодні, найбільша інфляція спостерігається у Венесуелі (720,04%), Південному Су-
дані (119,13) та Ємені (32,04%). Для прикладу, в Україні інфляція становить (13,04%), в Росії (7,9%) 
[1]. Зростання рівня інфляції, зазвичай, зумовлюється низкою факторів, які можуть різнитися в тій 
або іншій країні, однак серед основних факторів виявлено наступні:

- зростання цін на товари першої необхідності i продукти харчування; 
- зростання внутрішніх i світових цін на ресурси, що зумовлює інфляцію імпорту; 
(Наприклад,енергетична криза у 70-х роках в США, коли провідні нафтовидобувні країни 

збільшили ціни на нафту більше, ніж в десять разів.  На інші товари та послуги ціни також виросли 
на 7 – 9 %) [2].

- підвищення вартості багатьох послуг, зокрема послуг у сфері житлово-комунального госпо-
дарства, будівництва та транспорту; 

- зростання рівня доходів населення, що є наслідком зростанням заробітної плати; 
- збільшення державного дефіциту та державного боргу;
- кризові явища у валютній та фінансовій системах.
У результаті інфляції можуть знижуватися реальні доходи більшості домашніх господарств, 

їх рівень та умови життя. Відбувається знецінення заощаджень населення, у суспільстві зростає со-
ціальна напруга та знервованість. Інфляція порушує виробничий та інвестиційний процеси, негатив-
но позначається на обсягах i темпах виробництва, тому, на сьогоднішній день, без зниження інфляції 
неможливо досягти економічного розвитку та процвітання країни, так як інфляція стримує розвиток і 
фінансових ринків, i банківської системи . Однак, досить часто,  у державах з розвиненою ринковою 
економікою інфляція в цілому розглядається як невід'ємний i необхідний елемент механізму господа-
рювання. Вона не представляє особливої загрози, адже в зазначених країнах широко використову-
ються методи регулювання та обмеження інфляційних процесів. На відміну від України та країн СНД, 
де інфляційний процес поки що розгортається в зростаючих темпах, в Японії, Сполучених Штатах та 
країнах Західної Європи вже переважає тенденція до сповільнення темпів інфляції [2].

Таким чином, сьогодні у більшості світових країн, зокрема в Європі, спостерігається незна-
чний рівень інфляції, в межах 0-5%.( Грузія – 4,95%, Німеччина – 1,21%, Франція – 1, 09%, Люксем-
бург – 1,01%, Іспанія – 0,67%, Бельгія – 0,56%) [1]. Скоріше всього, настільки відбувається збільшен-
ня грошової маси,яка перебуває в  обігу i не забезпечується товарним покриттям. Для США як голов-
ного центру емісії всіх світових грошей та Англії як світового фінансового центру ситуація трохи інша. 
Загальноприйнятим для більшості країн Європи  стало також твердження про стимулюючий фактор 
інфляції, адже вона є своєрідним додатковим стимулом для зростання виробництва й вдосконален-
ня його структури, тож в даному випадку можна визначити позитивний вплив інфляції на економіку.

 Прийнято вважати, що інфляція виникає в сфері обігу грошових коштів, тому обирають і від-
повідні інструменти для боротьби з нею. Більшість країн бореться з даною проблемою за допомогою 
відповідних монетарних інструментів. Насамперед, намагаються зменшити кількість грошової маси, 
частіше всього з допомогою ставки рефінансування або норм резервування [3].

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна беззаперечно стверджувати, що інфляція 
властива більшості економічно розвиненим країнам світу і є чи не найважливішою проблемою в кра-
їнах що розвиваються. Саме тому вона має бути одним із головних об’єктів державного регулюван-
ня, в основі якого має лежати антиінфляційна політика. Таким чином, уряду кожної країни, яка знахо-
диться в кризовому становищі, слід проводити так звану антиінфляційну політику, a урядам розвине-
них країн необхідно підтримувати інфляцію, задля додаткового стимулювання економіки.
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