
Тема 15 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 
 

 

Вам здається, що своїми законами, які були прийняті 
з найкращих міркувань, або своїм втручанням ви 

допомагаєте економічній системі. Зовсім ні. Дайте їй спокій! 

(Адам Сміт) 
Анархія плюс констебль. 

(Джордж У. Карлейль) 
 
 

 

1. Еволюція поглядів на роль держави в економіці: за і проти. 

2. Економічні функції держави в ринковій економіці. 

3. Цілі та методи державного регулювання. 
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Загальновідомо, що одним з найбільш дискусійних питань в 

економічній теорії  залишається проблема втручання держави в 

економіку. Постійний інтерес до цієї проблеми пояснюється 

виконанням економічною теорією нормативної функції. Протягом 

розвитку науки різні школи демонстрували свої підходи. У темі 

представлений ретроспективний  погляд на означену проблему, а 

також розглянуті основні економічні функції держави. 
 
 
 
 

 

1. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ 

В ЕКОНОМІЦІ: ЗА І ПРОТИ 
 

 

Історики  вважають, що  держава в сучасному  розумінні 

склалася в Європі з XV ст. Саме з того часу перед науковцями і 

мислителями постає питання   про співвідношення і  стосунки 

держави й економіки. Як відомо, саме з питання “За рахунок чого 

збагачується держава?” беруть початок перші школи економічної 
науки. Одним з критеріїв, за якими  вони відрізняються, є 

необхідність втручання держави в економіку. 

1) Меркантилізм – економічна доктрина, яка зародилася у XVІ 
ст., а широке розповсюдження отримала у XVІІ ст. Відомо, 

що меркантилістська економічна політика (особливо  на 

першому етапі) фактично зводилася до піклування про 
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надходження золота до скарбниці держави. Цього можна було 

досягти за рахунок високих податків, митного 

протекціонізму, пограбування колоній –  тобто за допомогою 

безпосереднього втручання держави. 

2) Фізіократи  залишили  в  історії  принцип  “laissez  faire”.  Це 

органічний висновок з їхнього підходу до шляхів збагачення 
держави: послідовність дій вільних фермерів диктується 
самою природою і не залежить від політики держави. 

3) Класична  школа політекономії успадкувала основний 

принцип фізіократів. А.Сміт вперше докладно описав 
ринковий механізм як механізм суспільної координації. Цей 
механізм, на думку А.Сміта, був настільки потужний, що всі 

свідомі діїдержави   зводилися  ним  нанівець. Механізм 

саморегулювання, в основі якого лежить “невидима рука” та 

особиста    зацікавленість,  –  головна   рушійна  сила 

економічного  розвитку.  З  цих  позицій  А.Сміт  критикував 

тогочасну зовнішньоекономічну політику Англії й відстоював 

програму  вільної  зовнішньої  торгівлі.  Державі  А.Сміт 

відводив  місце “нічного вартового”,  хоча  залишав їй 
виконання    певних   функцій: забезпечення національної 

оборони;   внутрішній  захист  (правосуддя);  організацію 

суспільних   робіт, що невигідні   для приватного бізнесу; 

освіту; стягування податків. 

4) К.Маркс,  спостерігаючи  за  систематичними  економічними 

кризами, відмовляв у майбутньому капіталістичній економіці 
та відповідно  капіталістичній  державі.  Він  передбачав,  що 
майбутня комуністична  економіка буде прямою 

протилежністю ринковій, оскільки буде  побудована на 

плануванні з єдиного центру. 

5) Послідовники А.Сміта й представники неокласичної школи 

продовжили  започатковану  класиками  традицію  й вважали, 
що чим менше втручається держава, тим ефективніше 
функціонує ринок. 

Але вже  на  початку  70-х  років  XIX  ст.  у  країнах  Заходу 

встановлюється система масового виробництва, система 
корпорацій,  що  диктують  свої  монопольно  високі  ціни.  Епоха 

вільної, досконалої конкуренції скінчилася, а тому вийшов з ладу і 

механізм “невидимої руки” – механізм автоматичного 
саморегулювання ринку.  Про  це  свідчили  регулярні  економічні 

спади. 
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6) Якщо  до  Великої  депресії  економічні  спади  можна  було 

пояснити  зовнішніми причинами, то ця найтриваліша  й 

найглибша криза не  піддавалася поясненню. Криза охопила 

навіть  економічну  науку.  З  цього стану  її  вивів  Дж.Кейнс, 

який  ще  у  1924  р.  писав:  “Я  покладаюся  на  державу;  я 

полишаю точку зору laissez faire – правда, без ентузіазму й не 
тому, що відчуваю неповагу до цієї старої доброї доктрини, а 

тому що, подобається вам це чи ні, часи її успіху минули”. 

Велика депресія остаточно переконала  Дж.Кейнса  у 

неможливості  спонтанного  ринкового  саморегулювання.  У 

1936 р. виходить книга “Загальна теорія зайнятості, відсотку й 

грошей”. Саме з Дж.Кейнса  бере початок активне державне 
регулювання економічного життя, у тому числі, антициклічна 
політика держави та макроекономіка як наука. 

Кейнсіанство було взяте на озброєння багатьма розвинутими 

країнами.  Застосування  кейнсіанських  рецептів  дало  позитивні 
наслідки.  Але  у  1970-80-ті  рр.  ситуація  істотно  змінилася.  По- 

перше, закінчилася розпочата у 1912 р. Г.Фордом епоха масового, 
конвеєрного  виробництва, що порівняно легко піддавалося 

централізованому державному регулюванню. По-друге, у зв’язку з 

ліквідацією  в  промислово  розвинутих  західних  країнах  масової 

бідності  й  злиденності  змінився  характер  масового  попиту:  він 

став  “вибагливим”,  таким,  що  швидко  змінювався;  пересічний 

споживач уже  не задовольнявся продукцією    масового 

виробництва, вимагав чогось унікального. Як  наслідок, на зміну 
конвеєрному виробництву приходить дрібносерійне, яке працює 

на задоволення попиту, що невпинно  змінюється,  керуються 

імпульсами стихійного ринку. 

У цих умовах об’єктивно  посилювалася роль важелів 

спонтанного  ринкового регулювання. Кейнсіанство поступається 

місцем оновленій неокласичній доктрині.  Вона представлена не 

однією  школою. Ці  теорії по-різному доводять шкідливість 
державного  втручання,  але  всі  роблять  наголос  на  підтриманні 

автоматизму ринку,  свободі приватного підприємництва за умов 

різкого  скорочення  присутності  держави  в  економіці.  Поряд  із 

всіма іншими цінностями економічного лібералізму відродилася і 

його   центральна  ідея  “невидимої  руки”  ринку.  Правда,  тепер 

держава розуміється вже не як “нічний вартовий” економіки, а як 

“футбольний арбітр” на полі, що самий не грає, але стежить за 

дотриманням  “правил гри”, тобто  вільної   конкуренції 
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господарюючих суб’єктів. Крім того, держава регулює один-два 

макроекономічні  параметри,  все  інше  повинний  зробити  ринок. 

Розходження між різними школами неокласичного напряму 

зводяться значною мірою лише до вибору цих параметрів. 

а) Монетаризм. Головний теоретик М.Фрідмен вважав, що 

навіть Велика депресія була  викликана  помилками 
державного регулювання.  Внаслідок  надмірного  втручання 
держави в економіку відбувається бюрократизація економіки, 

слабшає конкуренція. Саме  монетаризм  запропонував 

“шокову терапію” для оздоровлення економіки. Рейганоміка й 

тетчеризм  формувалися  у відповідності з рецептами 

монетаристів.  Головний рецепт – стабільне  зростання  маси 
грошей  в  обігу  на  3-5%  щорічно,  що  викличе  відповідне 

стабільне економічне зростання. 

б) Теорія раціональних очікувань (theory of rational expectations). 

Її прибічники вважають, що люди поводять себе раціонально. 
Вони враховують свій  минулий  досвід  і виходячи з нього, 
планують  свої  дії на майбутнє.  Таким  чином, державна 

політика  не може   вплинути на    стан економіки: люди 

передбачають наслідки цієї політики й можуть нейтралізувати 

її. (Уявіть,  наприклад, як   громадяни  сприймають 

повідомлення  про конфіскаційну    грошову реформу). На 

думку Р.Лукаса, недоліком  традиційної   кейнсіанської 

економіки є те, що вона вважає людей дурними, сподівається, 

що  людям  властиво  вдруге  наступати  на  граблі  –  кожна 
передвиборча компанія використовує ті ж самі трюки. 

в) Економіка пропозиції (supply-side economics)  виникла під 

впливом інфляції пропозиції 1970-х  років. Подолати  цю 

інфляцію  можна   було  лише  за  допомогою  стимулювання 

пропозиції.  Оскільки  головним  стимулом розвитку 

виробництва є прибуток, то слід очистити його від податків. 

Ця школа разом з монетаризмом була теоретичною основою 
економічної політики Р.Рейгана. 

г) Неолібералізм (найвидатніші представники: Л.Мізес та 
Ф.Хайєк). Їх об’єднує теза про неможливість раціонального 

ведення господарства при соціалізмі. Єдина розумна 

економічна політика – лібералізм. Сучасна ринкова економіка 

занадто  складна  й  мінлива.  Для  того,  щоб  скласти  план, 
потрібно  зібрати  інформацію.  Але  це  неможливо,  оскільки 

вона  щосекунди  змінюється.  Саме  ринок  використовує  цю 
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інформацію й допомагає  людству  розробити раціональну 

лінію економічного розвитку (“невидима рука”). Одна з робіт 

Ф.Хайєка має назву “Уряд як  генератор “ділового циклу””. 

Прибічники  цієї течії є і у Франції: Ж.Рюеф,  М.Алле 

(нобелівська  премія 1988  р.). На їхню  думку, державне 

втручання в економіку – “джерело всіх мерзот нашого часу”. 
Серед усіх шкіл сучасного економічного лібералізму особливо 

виділяється фрайбурзька школа в Німеччині (В.Ойкен, Л.Ерхард 

та  ін.)  Ця  школа  відрізняється  не  тільки  своїми  теоретичними 

перевагами, але і практичною результативністю.  Розроблена нею 

теорія соціальної ринкової економіки була реалізована спочатку в 

Німеччині,  а   потім  і  в  інших  країнах  ЄС.  Вперше  в  історії 

реалізація  принципу  економічної  ефективності   була  органічно 

поєднана з реалізацією принципу соціальної справедливості, що 
був  запозичений  у  соціалістів  і  комуністів:  кожна  людина  від 

народження  повинна  отримати  від  суспільства  мінімум  засобів 

існування, а все понад цей мінімум повинне бути людиною 

зароблено. За словами Л.Ерхарда, це була “Wohlstand fuer alle” – 

мрія  для  всіх.  Внаслідок  “економічного  дива”  в  Німеччині  був 

сформований заможний середній клас. 

д) Теорія суспільного вибору (public choice theory). Найбільш 
відомий представник – Дж.Бьюкенен (нобелівська премія 1987 р.). 

Об’єктом  аналізу  виступає  самий  процес  прийняття   урядових 

рішень.  Теорія  доводить,  що  між  бізнесом  і  політикою  немає 

принципової різниці  –  люди скрізь поводять себе раціонально і 

переслідують особисті інтереси. Держава, що піклується про 

суспільні інтереси, – це лише міф. Тож державне регулювання слід 

обмежувати, надавати простір ринковим силам. 

7)  Інституціоналізм виник як синтез деяких суспільних наук – як 
економічної науки, так і політології, права, психології, етики, 

оскільки сучасну економіку не можна  пояснити лише дією 

ринкових сил. Під інститутами розуміють  як економічні 

явища,  так  і  державу,  законодавство,  традиції,  профспілки, 

партії  тощо.  Саме  держава  має  встановити  правила  гри  і 

забезпечити можливість отримання найкращого результату. 

Неоінституціоналісти  виступають не тільки проти 

неолібералів за їхню ”утопію вільного ринку”, але й проти 

марксистів, оскільки останні взагалі пропонують замінити ринок 
державним плануванням. Таким чином, це прибічники змішаної 

економіки. 
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Таким чином, більшість економістів у західних країнах 

сьогодні  є  прибічниками  демократичного,  ліберального  шляху 

розвитку. На історичному досвіді вони переконалися, що система, 

яка  дозволяє  людям  самим  приймати  рішення,  краще  будь-якої 

іншої системи, яка ці рішення нав’язує. 
 
 
 
 

 

2. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 
 

 

Навіть у  чисто  ринковій  економіці  існують  проблеми,  які 
ринок вирішити не в змозі. Це так звані проблеми “фіаско ринку” 

(market  failure),  або  провали  ринку,   неспроможність,  дефекти, 

осічки тощо. 

До цих ситуацій зазвичай відносять такі. 
1. Суспільні блага (public goods). Усі блага, що задовольняють 

потреби людей, можна поділити на суспільні та індивідуальні 
за двома критеріями: подільність та виключення. 

 

 

Таблиця 15-1 

Ознаки індивідуальних і суспільних благ 
 

Ознаки Блага 

Індивідуальні Суспільні 

Подільність Подільні Неподільні 

 
Принцип виключення 

Індивідуальне 
споживання, 

неплатоспроможні  з 

нього виключаються 

Спільне використання, 
тобто блага доступні всім, 

незалежно від  того, чи 

сплачують  (проблема 

безбілетника) 

Хто забезпечує виробництво Ринок Держава 

Приклад Їжа, одяг, взуття Національна оборона, 
вуличне освітлення 

 

Ринок не  може  забезпечити  виробництво  суспільних  благ, 

оскільки він зацікавлений  випускати лише ті блага, на які існує 
платоспроможний попит. Якщо б виробництво суспільного  блага 

не взяла на себе держава, його б ніхто не виробив. Зверніть увагу, 

що існують так звані змішані блага (які мають лише одну з ознак), 

їх може виробляти як ринок, так і держава (наочним прикладом є 

освіта). 
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2. Зовнішні ефекти (або екстерналії – externalities). Ринок може 

продемонструвати  свою неефективність у   разі  існування 

побічних  ефектів,  що  перерозподіляють  витрати  (негативні 

екстерналії)  або  вигоди  (позитивні  екстерналії).  Укладання 

угод між покупцем та продавцем може нанести шкоду третім 

(зовнішнім)  суб’єктам – наприклад, забруднення навколиш- 
нього середовища,  яке набуває у наш  час глобальних 

масштабів зміни клімату. Виправити  цю   ситуацію самий 

ринок не зацікавлений. 

Щоправда, Р.Коуз висунув ідею врегулювання цієї проблеми 

без участі держави, що  отримала згодом назву теореми Коуза: 

“зовнішні ефекти можуть бути перетворені у внутрішні  за умов 

чіткої специфікації прав власності на ресурси та вільного обміну 

цими  правами”.  Участь  держави  у  цьому  випадку  обмежується 
чітким визначенням прав власності. 

3. Асиметричність інформації в умовах недосконалої 

конкуренції (інтерналії – internalities) – це непередбачені у 
договорі витрати або вигоди самих учасників угоди. 
Найлегше  уявити  неповну інформованість  покупців про 

предмет купівлі та понесені внаслідок цього збитки. 
Виправити ситуацію під силу державі – слід прийняти закон 

про надання повної інформації   споживачам, примусити 

виробників   та  продавців писати  докладні інструкції про 

використання товарів, контролювати рекламу. 

4. Монополії. Відомо, що конкуренція з часом призводить до 

народження  монополії,  що  є  смертю  для  ринку.  Держава 

повинна  вживати  заходи,  що  спрямовані  на  підтримку  та 

захист конкуренції, – проводити антимонопольну політику. 
 

 

Наведені  проблеми є прикладами помилок ринкового 

механізму, які може  виправити держава, тож у цьому випадку її 

втручання є цілком обґрунтованим. Але цим її економічна роль не 

обмежується, існують також  інші проблеми, вирішення яких 

потребує втручання держави. До економічних функцій уряду слід 

віднести також такі. 

1. Законодавча. Державі слід забезпечити правову базу, тобто 

створити юридичні “правила гри” на ринку. Держава повинна 

подбати про законодавче упорядкування діяльності 

домогосподарств  та фірм, виконувати функції  арбітра у 
спірних питаннях, забезпечувати захист прав власності. 
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2. Стабілізуюча.  Після Великої  депресії  однією з 

найважливіших  функцій  держави  стало  антициклічне 

регулювання. Держава прагне зменшити амплітуду циклічних 

коливань, проводячи відповідну політику. При цьому в задачі 

держави входить підтримання відповідного рівня  зайнятості, 

забезпечення стабільності  цін, тривалого економічного 
зростання. 

3. Розподільча. Для ринку абсолютно справедливим є будь-який 

доход, що отриманий у  конкурентній боротьбі, у тому числі 

навіть  його  відсутність.  Але  є  верстви  населення,  що  не 

можуть за об’єктивних причин прийняти в ній участь (люди 

похилого віку,  інваліди). Держава  має здійснювати 

перерозподіл доходів шляхом оподаткування  та трансфертів. 

Окрім перерозподілу доходів  ця функція включає також 
перерозподіл ресурсів, оскільки ринок може або не виробляти 

певних  благ взагалі  (суспільні),  або виробляти  їх  у 

недостатній кількості (зовнішні ефекти). До суспільних благ, 

виробництво яких є задачею держави, слід віднести і розвиток 

фундаментальної науки, адже ринок цікавлять лише ті 

наукові відкриття, які можуть принести прибуток у найближчі 

часи. Ні таблиця множення, ні закони Ньютона  не  можуть 
бути предметом купівлі-продажу. 

 

 

Протягом останнього століття у розвинутих країнах 

простежується явна тенденція до зростання втручання держави в 

економіку. На початку ХХ ст.  державні видатки складали близько 

10% від обсягу ВВП. Ще під час першої світової війни держава була 

вимушена  взяти  під контроль багато сфер  економіки, що 

спричинило  зростання  її видатків. Необхідність  проведення 
антициклічної політики та зростання соціальної ролі держави значно 

посилили  державне  втручання  в  економіку.  Наприкінці  століття 

державні видатки  становили    у  розвинутих  країнах 40-50%. 

Економічно   обґрунтованого  оптимального рівня  державних 

видатків не існує. Їхні розміри визначаються політичним вибором, 

особливостями економіки  конкретної   країни. Економісти 

ліберального  спрямування  вважають,  що  сучасна  держава  при 

цьому значно вийшла за межі своїх  повноважень (представники 
теорії суспільного вибору кажуть про “фіаско уряду”). 
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3. ЦІЛІ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 

Найчастіше серед цілей державного регулювання економіки 

називають чотири найголовніші: 

• економічне зростання, 
• стабільність цін, 
• повна зайнятість, 
• зовнішньоекономічна рівновага, стабільність курсу 

національної валюти. 
Їх часто називають магічним чотирикутником (для того, щоб 

домогтися  всіх  чотирьох  цілей  одночасно,  потрібен  справжній 
чарівник). 

Для досягнення  означених  цілей  держава  проводить  певну 

політику. 

1. Фіскальну (бюджетно-податкову) політику проводить уряд. 
Запропонована Дж.Кейнсом антициклічна політика вико- 
ристовує два найголовніші інструменти: податки та державні 
закупівлі. Якщо у спаді споживачі не витрачають зайві кошти 

за їхньої відсутності, це повинна взяти на себе  держава та 

розгорнути   будівництво  доріг,  мостів. Це  спричиняє 

зростання  доходів робітників  та  попиту   на будівельні 

матеріали    (пригадайте,  які  механізми  таким  чином 

спрацьовують). Зростання  видатків громадян можуть 

спричинити і зменшення податків, що рівнозначно зростанню 
доходів.  Також  фіскальна  політика  покликана  вирішувати 

проблеми перерозподілу доходів і  ресурсів, виробництва 

суспільних благ, регулювання зовнішніх ефектів тощо. 

2. Монетарну (грошово-кредитну) політику  проводить 

Центральний банк. Його  найголовнішою функцією є емісія 

грошей, тож і антиінфляційне регулювання. Окрім того, 

змінюючи пропозицію грошової  маси, Центральний  банк 

впливає на рівень відсоткових ставок і через них на рівень 
економічної активності в країні. На думку монетаристів, саме 

Центральний банк відповідає за економічне зростання. 
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Методи державного регулювання поділяються на: 

• прямі (адміністративні: державні замовлення, реалізація 
цільових програм, встановлення цін тощо), 

• непрямі  (економічні:  регулювання  за  допомогою  податків 
або засобами грошово-кредитної політики). 

 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,   ЧИ  ЗАСВОЇЛИ ВИ ТЕРМІНИ  І 
КАТЕГОРІЇ: laissez  faire, “нічний  вартовий”,  “футбольний 

арбітр”, кейнсіанство, монетаризм, теорія раціональних очікувань, 
економіка пропозиції, неолібералізм,  фрайбурзька школа, теорія 

суспільного вибору, інституціалізм, “фіаско ринку”, суспільні 
блага, зовнішні ефекти, (екстерналії), асиметричність інформації 

(інтерналії),  теорема   Коуза,  “фіаско  уряду”,  фіскальна та 

монетарна політика, прямі та непрямі методи регулювання. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 

ЗРОБИЛИ В ЦЕЙ  РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: А.Сміт, 
К.Маркс, Дж.Кейнс, М.Фрідмен, Р.Лукас, Ф.Хайєк, В.Ойкен, 

Л.Ерхард, Дж.Бьюкенен, Р.Коуз. 
 
 
 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. “Доктрини,  які  кілька  десятиріч  тому  були  радикальними, 

стали у наш час консервативними”. Чи погоджуєтеся ви з цим 

твердженням? Наведіть приклади або виключення. 

2. Наведіть течії економічної думки, прибічники яких вважали, що 

держава:  а)  повинна  втручатися  в економіку;  б)  не повинна 
втручатися. Як ви думаєте, чому других набагато більше? 

3. Чим обґрунтовував Дж.Кейнс необхідність державного 

регулювання економіки? 
4. Які точки зору на місце держави в ринковій економіці 

сьогодні є домінуючими? 
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5. У деяких країнах, реалізуючи ідею партнерства між бізнесом 

та владою, будують приватні в’язниці. Як це можна 

пояснити? 

6. Прибічники невтручання держави в економічне життя 

ставлять  риторичне  питання:  “Чи  може  держава  виправити 

помилки  ринку,  якщо   припускається  власних?”  Що  вони 
мають на увазі? 

7. Які з наведених нижче благ повинні,  на ваш  погляд, 

отримувати  громадяни  за допомогою  ринку, які 

забезпечуватися  державою:  а)  хліб;  б)  мости;  в)  житло;  г) 

автостоянки;  д)  контроль  над  повітряним  транспортом;  е) 

освіта;  ж) медичне обслуговування; з) поштові послуги? 

Поясніть свій вибір. 

8. Негативні зовнішні ефекти (наприклад,  забруднення 
навколишнього середовища)   частіше пов’язані з 

виробництвом,  але   вони  також можуть  бути  викликані  і 
споживанням.  Поясніть,  яким  чином  споживання  алкоголю 

може призвести до виникнення негативних екстерналій. 

9. Як ви думаєте, яке з двох гасел більше підходить для країн 

Західної Європи: 
– “ринок  –  наскільки  необхідно,  план  –  наскільки  мож- 

ливо”; 
– “ринок  –  наскільки  можливо,  план  –  наскільки  необ- 

хідно”? 
Можливо ви впізнаєте чий це вислів? 

10. Від чого залежить застосування конкретного механізму 

державного регулювання економіки у кожній країні? 
 
 
 
 
 

ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ПОМІРКУВАТИ: 
 

 

1. “Ми не можемо більше просити “невидиму руку” робити за 

нас  нашу  брудну  роботу”  (Е.Х.Карр).  “Цей  острів  майже 

повністю складається з вугілля та риби. І лише організаційний 

геній бюрократа здатний одночасно створити в Англії 

дефіцит і вугілля, і риби” (А.Беван).  Прокоментуйте ці 

вислови. З яким ви згодні? 

2. “Як ви думаєте, що треба зробити для того, щоб в Україні 

зникли яблука? Відразу відкиньте варварські думки. 
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Варварами бути не треба – не треба вирубувати дерев. Нічого 

особливого вигадувати не слід. Досить всього-на-всього 
створити  міністерство  яблук  і  їх  на  прилавках  не  стане” 

(В.Пинзеник). Як ви розумієте цей вислів? 
 
 
 
 

 

ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 

ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 
 

 

(Квітень 2007 р.) “В останні місяці Китай демонструє рекордні 
темпи економічного зростання, не дивлячись на дії уряду країни з його 

уповільнення. За даними китайського статистичного бюро, за перший 

квартал чисті доходи міського населення в Китаї зросли на 19,5%, в 

сільських районах – на 15,2%. За останні 12 місяців ВВП країни зріс на 

11,1%, а інфляція піднялася до найвищого рівня за останні два роки. 
Золотовалютні резерви Китаю  (найбільші  у світі) 

продовжують поповнюватися,   і на сьогоднішній день  вже 

перевищили $1,2 трлн. Уряд Китаю сподівається, що економічне 

зростання допоможе подолати проблему бідності в країні, і в той 

самий  час  всерйоз  побоюється  перегріву  економіки,  що  може 

викликати інфляцію та боргову кризу. 

Подібна ситуація в Китаї складається не перший раз. У 1993 р. 

темп приросту ВВП  тримався на рівні 13,5%. Такий перегрів разом

 з збільшенням грошової маси  призвели до стрімкого 
зростання цін. Одночасно  відбулися  порушення фінансового 

балансу  та  помітна  дестабілізація  народного  господарства.  У цих 

умовах уряд Китаю в другій половині 1993 р. вжив ряд заходів, 

спрямованих на  посилення політики державного регулювання 

економіки – був взятий курс на скорочення фінансових видатків і 

підвищення відсотків по депозитах. Вже на початку 1996 р. ці 

заходи дали позитивні результати. 

У боротьбі з сьогоднішнім перегрівом китайський 
центральний банк за останні 12 місяців вже тричі підвищував 

відсоткові  ставки.  Щоб  ослабити  потік  іноземних  інвестицій, 

закордонних інвесторів позбавили деяких податкових пільг. 

Китайська економіка досягла такого розмаху, що будь-яка 

криза всередині країни стане загрозою розвитку світової 
економіки. Тому іноземні інвестори повинні з розумінням 

ставитися до стримуючої економічної політики Китаю”. 


