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2. Неоконсервативні моделі державного регулювання. Монетаризм 

Як зазначалося, Дж. Кейнс відводив грошам другорядну роль. Напрямок 
економічної теорії, що отримав назву "монетаризм", поступово замінив кейнсіанське 
гасло "Money does not matter" на "Money does too matter", а згодом на "Money is all 
that matter". 

Виникнення монетаризму зазвичай відносять до кінця 50-х років, коли група 
економістів чиказького університету відкрито виступила проти основних положень 
кейнсіанської теорії та рецептів кейнсіанської дискретної політики. Спочатку 
дискусія точилася навколо суто теоретичних питань (роль грошей), а в подальшому з 
теоретичних положень були зроблені практичні висновки і були кардинально 
змінені підходи до грошово-кредитної політики. Загальне визнання прийшло до 
монетаризму пізніше, коли в 1976 р. М. Фрідмен, голова школи, отримав 
нобелівську премію. 

Монетаристські дослідження починаються із з’ясування ролі грошей в 
економічному житті. Цьому сприяло здебільшого, як зазначалося, ігнорування 
грошового чинника кейнсіанцями, а також інфляційні процеси, що мали місце після 
ІІ світової війни. На противагу кейнсіанцям, монетаристи доводять, що вірна 
монетарна (грошова) політика грає важливу роль не лише за часів інфляції, а й 
депресії.  

Відмінністю від кейнсіанців є і метод дослідження. На противагу нормативному 
методу Кейнса монетаристи використовують позитивний метод. Вони аналізують 
статистику, використовують емпіричну базу досліджень, вдаються до імовірнісного 
підходу. Однією з визначних праць, що заклали підґрунтя монетаризму, була праця 
М. Фрідмена і А. Шварц "Історія грошового обігу в США в 1867-1960 рр.". Зібравши 
великий статистичний матеріал, автори довели, що існує певний зв’язок між змінами 
темпів зростання грошової маси і рівнем ділової активності (зміна номінального 
обсягу національного виробництва йде слідом за змінами в грошовій масі з 
інтервалом в 6-9 місяців). Фактично монетаризм є новітньою версією кількісної 
теорії грошей (відома стаття Фрідмена так і називалася "Кількісна теорія грошей: 
нове формулювання"). Саме монетаристський варіант цієї теорії слід вважати 
підґрунтям всієї течії. Основне рівняння монетаризму – це рівняння І. Фішера: MV = 
PY.  

Якщо представників цієї школи можна вважати послідовниками кількісної теорії 
грошей, то зрозуміло, що за своїми поглядами на економіку вони значно ближче до 
старої класичної теорії (принаймні, в основних висновках стосовно доцільності 
втручання держави в економіку). Хоча слід виділити певні відмінності між 
класичною кількісною теорією і монетаристським варіантом: 

• швидкість обороту грошей розглядається монетаристами не як постійна, а як 
змінна величина (але характер її змін можна передбачити); 

• можлива певна асинхронність у взаємодії між масою грошей, рівнем цін та 
номінальними і реальними показниками обсягу національного виробництва (саме в 
зв’язку з цією обставиною формулюється монетарне правило). 
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На думку монетаристів, головним важелем стабілізації економіки є проведення 
саме зваженої грошово-кредитної політики. Виходячи, знов-таки, з історичного 
досвіду, вони стверджують, що економічну нестабільність не можна вважати 
іманентно притаманною ринковій економіці. Навпаки, ринковий механізм здатний до 
автоматичного саморегулювання ("жодний уряд не може бути розумнішим за 
ринок"). Всі прояви нестабільності – це швидше наслідки проведення невірної 
грошово-кредитної політики. (Цікаво, що і Велика депресія трапилася, на думку 
монетаристів, саме за цієї причини, через різке скорочення пропозиції грошей).  

Монетаристи висувають аксіому про існування реального і грошового секторів в 
економіці. Якщо в першому діють виключно ринкові сили, то в другому 
припускається участь держави з метою створення умов, що сприяють кращій роботі 
реального сектору (за допомогою монетарної політики).  

За твердженням монетаристів, фіскальна політика не може слугувати надійним 
засобом стабілізації економіки через ефект заміщення. Цей ефект полягає у 
витісненні державою приватних інвестицій (через зростання ставки позичкового 
відсотка). Тому головним заходом регулювання має стати грошово-кредитна 
політика.  

Додатковий аргумент проти фіскальної політики з’явився завдяки дискусії 
навколо кривої Філіпса (відомо, що вона вписується в кейнсіанську модель: інфляція 
як плата за зменшення рівня безробіття). Монетаристи заперечують подібний 
обернений зв’язок між цими змінними в довгостроковому періоді. Замість цього вони 
висувають концепцію "природного рівня безробіття". На відміну від 
короткострокового періоду тут починають діяти очікування, прогнози економічних 
суб’єктів, враховується наявність інфляції пропозиції (витрат), не лише інфляції 
попиту. Внаслідок дій цих чинників безробіття встановлюється на певному 
природному рівні (Un). Таким чином ілюструється феномен стагфляції. 

Якщо економіка знаходиться в стані E1 (з характеристиками U1 і π1), держава 
намагається підвищити рівень зайнятості за допомогою фіскальної і монетарної 
політики. Ці дії викликають непередбачену інфляцію (π2), але сприяють досягненню 
природного рівня зайнятості Un. Уряд намагається ще зменшити рівень безробіття до 
U3 і викликає непередбачену інфляцію π3, яка впливає на реальний сектор. Зростають 
витрати виробництва і зменшується обсяг інвестицій, тож рівень безробіття знов 
повертається до природного рівня. Таким чином, крива Філіпса перетворюється на 
вертикальну лінію. 

В цій моделі державні видатки і діяльність профспілок розглядаються як чинники, 
що лише посилюють стихійні коливання безробіття навколо природного рівня. Отже, 
необхідно: 

• припинити проводити політику з метою короткострокового регулювання 
зайнятості, політика Центрального банку повинна бути орієнтована на 
довгострокову перспективу; 
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• проводити грошово-кредитну політику з метою підтримки рівня інфляції на рівні 
очікуваного, збільшувати грошову масу потрібно систематично, незалежно від 
кон’юнктурних коливань; 

• послабити вплив профспілок. 
Звісно, існують певні труднощі в проведенні грошово-кредитної політики. 

Зазвичай вони групуються таким чином: 
• затримка розпізнавання (recognition lag); 
• затримка здійснення (часовий лаг між зміною пропозиції грошей та її впливом на 

номінальний ВВП – implementation, response lag); 
• затримка передачі (іноді кредитні установи з метою стабілізації можуть знижувати 

ставки й викликати подальше зростання інфляції – transmission lag).  
Тому М. Фрідмен і його прибічники пропонують законодавчо закріпити монетарне 

правило (замінити їм грошово-кредитне регулювання): "Пропозиція грошей щорічно має 
зростати тим же темпом, що й реальний ВВП (тобто на 3-5%)". Більш конкретні 
рекомендації були розроблені монетаристами в 70-80-ті роки. Вони були складовою 
частиною рейганоміки, політики М. Тетчер, реформ в Чилі, інших країнах.  

Дотепер монетаристська теорія лишається доволі популярною (особливо в деяких 
країнах з перехідною економікою). Специфіка сучасного етапу розвитку, значна роль 
грошей дозволяє деяким економістам робити висновок, що "всі ми сьогодні 
монетаристи". Хоча монетаристські рецепти мають певні недоліки. Головні з них: 

• важко визначити розмір грошової маси й керувати нею;  
• монетарна політика загрожує, принаймні на короткий термін, значним зростанням 

безробіття. 
Таким чином, між кейнсіанською та монетаристською теоріями існують серйозні 

відмінності:  
• кейнсіанська модель має більш широкий характер, оскільки передбачає як 

фіскальну, так і кредитно-грошову політику; 
• вони по-різному оцінюють форму кривої сукупної пропозиції: на думку 

монетаристів, як і класичної школи, вона майже вертикальна, кейнсіанці вважають, 
що вона швидше горизонтальна; 

• монетаристи заперечують необхідність державного регулювання. 
Але незважаючи на природну розбіжність, ці теорії все ж таки не слід трактувати 

як діаметрально протилежні. Їх слід розглядати в межах більш загальної світоглядної 
концепції. 
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3. Альтернативні макроекономічні концепції: теорія раціональних 
очікувань, економіка пропозиції 

Теорії, що розглядаються в даній темі, часто називають монетаризмом другого 
покоління. Це певною мірою справедливо, оскільки вони набагато ближче до 
монетаризму, ніж до кейнсіанства. Останнім часом в економічній теорії взагалі 
домінують точки зору, згідно з якими державне втручання в економіку неефективне, 
недоцільне, навіть шкідливе, хоча аргументація подібних висновків суттєво 
відрізняється. Незважаючи на це, слід зазначити, що в 80-ті роки відродилася й нова 
кейнсіанська школа. Подібне різномаїття економічних концепцій притаманне 
сучасній макроекономічній науці, яка тепер не обмежується кейнсіанською теорією.  

 
а) Теорія раціональних очікувань 
Школа раціональних очікувань є однією з найбільш цікавих і впливових в 

сучасній економічній науці. Про її вагомість свідчить інша її назва – нова класична 
теорія. Представник цієї школи – Роберт Лукас (junior) – отримав нобелівську премію 
в 1995 р.  

Вперше гіпотеза раціональних очікувань була сформульована ще в 1961 р., але 
тоді не пригорнула до себе уваги. Лише через десять років з’являються статті 
Р. Лукаса та інших економістів, в яких макроекономічний аналіз проводиться з 
позицій раціональних очікувань. Наслідком аналізу був також висновок про 
неефективність кейнсіанської доктрини державного регулювання економіки. Цей 
висновок не відрізнявся оригінальністю, тож спочатку школу раціональних очікувань 
сприймали як новий варіант монетаризму ("монетаризм ІІ"). Але з часом з’ясувалося, 
що відмінностей від монетаристської течії в них не менше (скажімо, гроші, на їхню 
думку, нейтральні), ніж від кейнсіанської. 

Якщо кейнсіанському регулюванню відмовляють в доцільності й ефективності, а 
гроші вважають абсолютно нейтральними, то у держави взагалі не залишається 
ніяких можливостей впливати на стан економіки – саме такий висновок роблять 
представники теорії раціональних очікувань. 

Школа називається класичною тому, що вона не лише приходить до основного 
висновку, що був характерним ще для економістів-класиків, а й виходить з тих самих 
передумов: 

• економічні суб’єкти поводять себе раціонально (раціональний гедонізм), тобто 
дотримуються принципу максимізації; 

• всі ринки конкурентні (досконала конкуренція); 
• нова інформація миттєво відбивається на попиті та пропозиції, ринки рівноважні. 
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Але до цих передумов додається важливе твердження – оскільки інформація, 

якою володіють економічні суб’єкти, є неповною, природно виникають прогнози. 
Сам економічний розвиток носить імовірний характер. 

Взагалі в економічній теорії існують дві теорії очікувань:  
• Теорія адаптивних очікувань, за якою економічні суб’єкти коригують свої 

очікування й дії, виходячи з подій минулого, тобто минулого досвіду.  
• Теорія раціональних очікувань, що виходить з можливостей економічних суб’єктів, 

користуючись більш повною та широкою інформацією, оцінювати можливі 
майбутні події, прогнозувати подальший розвиток. В залежності від цих оцінок і 
прогнозів вони коригують свої подальші дії. (За словами Ніцше, "майбутнє в тій 
самій мірі впливає на теперішнє, що й минуле"). 

Цікавими і доволі несподіваними є висновки, що робляться з наведених 
передумов. Домогосподарства і підприємці отримують інформацію, реагують на неї 
певним чином, приймають рішення, не очікуючи здійснення самих подій. І, головне, 
найчастіше зовсім не так, як планує уряд. 

Найпоширенішим прикладом є прогноз інфляції, що миттєво прискорює цей 
процес. Політика дешевих грошей, якщо про неї офіційно повідомлено, не буде мати 
результату, на який сподівався уряд, оскільки населення за цих умов чекатиме 
інфляції, підприємці підвищать ціни, банки – відсоток. Тому ніякого реального 
зростання обсягів виробництва й зайнятості, на які сподівалися, не відбудеться. 

Головних економічних суб’єктів – споживачів і підприємців – абсолютно 
некоректно розглядати лише як об’єкти державного регулювання. Їхню роль не 
можна визнавати як виключно пасивну. Вони здатні нейтралізувати політику уряду, 
блокувати реалізацію його рішень. Тому цілком природно, що взагалі державне 
втручання втрачає сенс. Якщо можливість проведення ефективної політики і 
залишається, то лише у випадку проведення несподіваних, "шокових" заходів. 

Передумови і висновки теорії раціональних очікувань піддають критиці за 
нереальність припущень (як стосовно раціоналізму суб’єктів, досконалості 
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конкуренції, так і за припущення про здатність людей кваліфіковано робити прогнози 
й орієнтуватися на них, плануючи свої вчинки). Незважаючи на справедливість такої 
критики, слід відзначити важливість самого підходу, розгляд прогнозів і очікувань як 
чинників економічної діяльності.  

Сьогодні все більше економістів погоджуються, що психологія є значною складовою 
економіки. Економічні втрати можливо виразити не лише в грошових одиницях. Інфляція 
може розтягнутися у часі попри всі заходи уряду, якщо покупці і продавці охоплені 
інфляційними очікуваннями. Комерційні банки і страхові компанії можуть роками 
перебувати в "летаргійному" стані через недовіру до них громадян. Фондовий і валютний 
ринки можуть обвалитися через необережну фразу не дуже освіченого політика і 
відповідні очікування населення. Дефіцит довіри до уряду заважає проведенню 
економічних перетворень не менше, ніж нестача потрібних коштів.  

 
б) Економіка пропозиції 
Останнім часом кейнсіанська теорія підлягає критиці не лише з боку 

монетаризму. Існують й інші альтернативні теорії. Загальновідомо, що об’єктом 
дослідження у кейнсіанців був, в першу чергу, сукупний попит. Це пояснювалося 
особливостями часів Великої депресії, коли саме нестача сукупного попиту була 
основною економічною проблемою.  

У 70-80-ті роки економіка розвинутих країн була охоплена так званою інфляцією 
пропозиції (витрат), панувала стагфляція. В цих умовах запровадити кейнсіанські 
заходи означало б додати до існуючих проблем ще й інфляцію попиту. Виходом з 
ситуації було зростання сукупної пропозиції. Було цілком логічно, що для цього слід 
зацікавити підприємців. Оскільки головним мотивом підприємницької діяльності є 
максимізація прибутку, то доречно було б з метою зростання прибутків зменшити 
податки. Одночасно бажано суттєво зменшити соціальні виплати (не стільки для 
збалансування держбюджету, скільки з тією ж метою зростання сукупної пропозиції 
– примусити працювати нероб). 

На практиці основні положення економіки пропозиції були реалізовані під час 
рейганоміки. Інколи стверджують, що рейганоміка ґрунтувалася на монетаризмі. Це 
справедливо лише частково. Взагалі економічна політика за часів президентства 
Р. Рейгана складалася з чотирьох напрямів: 

• зменшення масштабів державного регулювання, приватизація;  
• утримання ФРС темпів зростання грошової маси на рівні 3-5%;  
• різке скорочення ставок податків на доходи фізичних і юридичних осіб;  
• зменшення державного втручання в економіку у вигляді скорочення соціальних 

програм.  
Якщо перші два напрями відповідають монетаристській спрямованості, то два 

останні пояснюються тяжінням до економіки пропозиції. 
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Найбільш значний внесок ця теорія внесла в розробку проблем оподаткування. В 
певному розумінні вона близька до кейнсіанської теорії, оскільки також стосується 
фіскальної політики. Хоча на відміну від кейнсіанства вона передбачає обмеження 
державного втручання в економіку, робить ставку на ринковий механізм. 

Якщо у Кейнса податки – це один з заходів фіскальної політики, політики "stop-
go", то на думку прибічників економіки пропозиції, підвищення податків сприяє 
зростанню витрат, які частково перекладаються на споживача у вигляді більш 
високих цін, тож зростання податків носить інфляційний характер.  

Представники економіки пропозиції не поділяють думки про те, що зниження 
податків обов’язково має призвести до дефіциту державного бюджету. Візитною 
карткою школи є відома крива Лаффера, що була вперше намальована на серветці як 
аргумент в дискусії, що точилася навколо оподаткування. Саме ця крива зацікавила 
Р. Рейгана. 

Якщо податки надмірні, то їхнє зменшення сприяє посиленню ділової активності 

та, як наслідок, зростанню надходжень до державного бюджету. На практиці це 
положення не підтвердилося. Податки були суттєво зменшені, хоча Рейган залишав 
після себе рекордний зовнішній борг. Але сама крива Лаффера продовжує викликати 
інтерес, особливо в США. Економісти досліджують реакцію різних верств населення 
на зниження податків, для кожної малюють свою криву. 

За даними журналу "The Economist" (27.04.2001) за останні три роки в більшості 
країн OECD податки на доходи громадян зменшувалися. Найсуттєвіше зменшення 
відбулося в Ірландії і Австралії. Там для сім’ї з одним працюючим і двома дітьми 
податки зменшилися з 14,5% до 7,7%. В Чеській республіці податок також впав з 31,2% 
до 24,8%. Хоча деякі країни йдуть зворотним шляхом. Так, уряди Японії і Південної 

Модель IS-LM IS-LM model 

Монетаризм Monetarism 

Монетарне правило Monetary rule 

Ефект витіснення Crowding out effect 

Ліквідна пастка Liquidity trap 

Теорія адаптивних очікувань Theory of adaptive expectations 

Теорія раціональних очікувань (ТРО) Theory of rational expectations 

Критика Лукаса Lucas critique 

Економіка пропозиції Supply-side economics 

Рейганоміка Reaganomics 

Крива Лаффера Laffer curve 
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Кореї збільшили податки майже на третину, намагаючись зібрати гроші для виходу з 
кризи. 

4. Модель макроекономічної рівноваги в перехідній економіці України 

Природно, що тема "Основні моделі макроекономічної політики" повинна мати 
практичну спрямованість. Так, достатньо актуальною є проблема вибору 
макроекономічної моделі для економічних перетворень в країнах з 
трансформаційними економіками. При цьому традиційно виникає проблема 
невідповідності теоретичних положень практичним заходам. Так, ще за часів 
домінування кейнсіанського вчення деякі його послідовники називали реалізацію 
його рецептів на практиці "bastard-keynesianism".  

Згодом відбулися значні зміни в економічному житті країн з розвинутою 
ринковою економікою. Із скасуванням золотого стандарту, а особливо з переходом до 
системи плаваючих курсів були зняті останні обмеження на шляху інфляційного 
розвитку. У 80-ті роки відбулася структурна перебудова. Зростання значення сфери 
послуг, розквіт малого і середнього бізнесу, загострення конкуренції сприяли 
створенню принципово іншої економічної картини. Цим умовам хронічної інфляції і 
певного відновлення ринкових методів саморегулювання краще відповідали заходи 
економічної політики, що пропонувалися монетаристами. Хоча важко знайти 
приклади використання в реальній політиці виключно монетаристських важелів. Як 
правило, вони вживалися разом з іншими заходами. Так, можна сказати, що в 
рейганоміці, окрім монетаризму й економіки пропозиції, використовувалось і 
своєрідне "воєнне кейнсіанство" (зростання воєнних видатків). 

Протягом 90-х років економіка України знаходилася в глибокій кризі, що 
пояснювалось, перш за все, трансформаційними процесами. Для першої половини 90-х 
економічну ситуацію в Україні в літературі пояснювали за допомогою моделі AD-AS: 

Сукупна пропозиція менша за потенційно можливий обсяг виробництва через 
сукупність причин: 

• монополізацію виробництва; 
• нераціональну структуру економіки; 
• незацікавленість в інвестуванні. 
Графік сукупної пропозиції частково знаходиться в ІІ квадранті через той факт, що 

виробництво частини продукції є збитковим і можливе лише за умов державних дотацій. 
Сукупний попит більший за потенційно можливий обсяг виробництва через 

інфляційні процеси того часу. 
Не існує перетину графіків і відповідно макроекономічної рівноваги. 
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Незважаючи на складність чіткого визначення відповідності практичних заходів 
українського уряду певним теоретичним концепціям, можна сказати, що з 
вищенаведених теоретичних моделей в Україні був запроваджений монетаризм.  

Особливо в другій половині 90-х років доволі прозорими були спроби 
стримувати інфляцію шляхом обмеження грошової маси в обігу. Ці заходи 
безперечно дали позитивні результати (з огляду на специфіку першої половини 90-х). 
Але при цьому вони призвели до відомих негативних наслідків – спаду виробництва 
і падінню життєвого рівня населення. 

Тож можна сказати, що запровадження в Україні монетаристських заходів 
дозволило вгамувати інфляцію, але не сприяло економічному зростанню. Слід 
зазначити, що монетаристські рекомендації мають доволі вузький діапазон 
застосування й взагалі недоречні в умовах спаду. Важко казати про монетарне 
регулювання в економіці, де ще не склався ринок. До того ж воно має антисоціальну 
спрямованість. 

 

Основні поняття 

Питання для самоконтролю 

1. Яке з наведених тверджень належить представникам кейнсіанства, яке – 
представникам неокласичної школи, монетаризму? 
• ціни й заробітна платня гнучкі; 
• заощадження визначаються рівнем сукупних доходів; 
• ціни й заробітна платня негнучкі в короткостроковому періоді; 
• рівновага в економіці можлива за умов неповної зайнятості; 
• попит на гроші залежить від рівня доходу; 
• грошово-кредитна політика практично неефективна, якщо крива переваги 
ліквідності відносно полога; 

• зміна грошової пропозиції здійснює передбачений вплив на рівень номінального ВВП; 
• в умовах відносно крутої кривої попиту на інвестиції грошово-кредитна 
політика неефективна; 

• коливання сукупних витрат суспільства впливають, перш за все, на обсяг 
виробництва й зайнятості, а не на рівень цін. 

Подія На стані якого ринку 
відіб’ється 

Графік якої функції і 
як само зміниться 

Що відбудеться на 
графіку моделі IS-LM 
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2. Опишіть основні відмінності кейнсіанського і класичного підходів до проблеми 
макроекономічної рівноваги і ролі грошово-кредитної політики в досягненні цієї 
рівноваги. Чому кейнсіанський підхід до рішення проблеми макроекономічної 
рівноваги найбільш ефективний для короткострокового періоду, а класичний 
підхід – для довгострокового? 

3. В чому полягала закономірність поступової заміни кейнсіанської моделі 
регулювання неоконсервативною? Чому в одному випадку найбільш важливим 
вважався вплив на загальний рівень доходу й зайнятість, а в іншому – на 
стабільність купівельної спроможності грошової одиниці й валютного курсу? 

4. Чому неможливо перемогти "ліквідну пастку", використовуючи лише 
інструменти грошово-кредитної політики? Як можна вийти з цієї пастки? 

5. Чому монетаристи вважають фіскальну політику слабкою та неефективною? 
6. Покажіть графічно "ефект витіснення" в рамках національної економіки, який 

досягається в межах певної фіскальної політики. В який період економічного 
циклу "ефект витіснення" відчувається сильніше? Як впливає на цей ефект 
великий і постійний дефіцит держбюджету? Чи впливає на цей ефект значний 
приток іноземного капіталу? Поясніть чому. 

7. Поясніть, в чому полягають принципова різниця монетаристського й 
кейнсіанського підходів до використання грошово-кредитної політики в умовах 
економічного спаду, виходячи з трактувань співвідношення попиту й пропозиції 
на грошовому ринку й враховуючи дилему цілей. 

8. Що відбудеться, з точки зору монетаристів, за умов недотримання монетарного 
правила у випадку: 
• якщо темп зростання грошової маси перевищує темп зростання ВВП;  
• коли темп зростання грошової маси відстає від темпів зростання ВВП? 

9. Економіка знаходиться в стані економічного спаду. Які заходи в галузі грошової-
кредитно політики запропонували б: а) кейнсіанці? б) монетаристи? 

10. Які специфічні передумови приймають кейнсіанці й монетаристи відносно форми 
кривих попиту на гроші й попиту на інвестиції? Чому ці відмінності суттєві? 

11. За допомогою моделі сукупного попиту й сукупної пропозиції дайте графічне 
зображення: а) кейнсіанської теорії; б) монетаристської теорії; в) теорії 
раціональних очікувань; г) теорії економіки пропозиції. 

12. Яким чином раціональні очікування можуть стати на перешкоді фіскальній політиці? 
13. Чому прибічники економіки пропозиції при проведенні стимулюючої фіскальної 

політики більше орієнтуються на зниження податків, ніж прибічники економіки 

Рік 
Став-
ка 

подат-
ку 

ВВП за прогно-
зами прибіч-
ників теорії 
пропозиції 

ВВП за 
прогнозами 
прибічників 
інших шкіл 

Дер-
жавні 
витра-
ти 

Надходження від 
податків (прогноз 
прибічників теорії 

пропозиції) 

Надходження від 
податків (прогноз 
прибічників 
інших шкіл) 

1 11 4000 4000 500 440 440 

2 10 4400 4200 510   

3 10 4840 4410 521   

4 10 5324 4631 533   
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попиту (кейнсіанці)? Як, з точки зору цих двох економічних шкіл, зниження 
податків вплине на бюджетний дефіцит? 

14. Згідно з радикально-лібералістською ідеологією (ідеологією так званого 
"Вашингтонського консенсусу"), пріоритетною економічною політикою в країнах з 
трансформаційними економіками повинна бути політика фінансової стабілізації. Вона 
має на меті досягнення помірних темпів інфляції, бездефіцитного бюджету, стабілізації 
національної валюти – тобто обов’язкових і достатніх умов відновлення економічного 
зростання та активної інвестиційної діяльності. Для цього пропонується вгамування 
інфляції жорсткою грошово-кредитною політикою, досягнення бездефіцитності 
бюджету завдяки зростанню податків і зменшенню державних витрат, нарощуванню 
зовнішнього і внутрішнього боргу. Проаналізуйте означену концепцію з точки зору 
сучасних моделей макроекономічної політики. 

 

Задачі 

1. В економіці встановилася рівновага на ринках товарів та на фінансових ринках. 
В наведеній таблиці покажіть наслідки таких подій (наведіть графіки). 

• Податки на підприємницьку діяльність збільшуються. 
• Обсяг державних закупівель збільшується. 
• Попит на гроші з мотиву перестороги збільшується. 
2. Внаслідок зміни ставки податку (Т) і кількості грошей в обігу (Sm) відсоткова 

ставка лишилася незмінною, а доход зріс. Можна стверджувати, що: 
а) Sm зросла, Т зменшилась; 
б) Sm і Т зросли; 
в) Sm зросла, а про Т не можна зробити однозначного висновку; 
г) Sm зменшилася, Т зросла; 
д) Sm і Т зменшилися. 
3. Внаслідок зміни величини державних витрат (G) і кількості грошей в обігу (Sm) 

ставка відсотка лишилася незмінною, а доход зменшився. Чи можна стверджувати, що: 
а) G і Sm зросли; 
б) G зросли, Sm зменшилась; 
в) G зменшилися, Sm зросла; 
г) G і Sm або одночасно зросли, або зменшилися; 
д) G і Sm зменшилися. 
4. Для певної економіки: С = 170 + 0,6 (Y – Т), Т (податки) – 200, інвестиційна 

функція І = 100 – 40 r, G (державні витрати) – 350, функція попиту на гроші Dm = 
(0,75 Y – 6 r) Р, пропозиція грошей Sm = 735. Р = 1. Вивести рівняння LM, підрахувати 
рівноважний рівень відсотка r, вивести рівняння IS, підрахувати рівноважний рівень 
випуску Y та вивести рівняння AD. 

5. Що відбудеться з ВВП і ставкою відсотка за умов збільшення бюджетного 
дефіциту й зростання грошової маси? 

а) обсяг виробництва й ставка відсотка падають; 
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б) обсяг виробництва скорочується, ставка відсотка зростає; 
в) обсяг виробництва зростає, ставка відсотка може зрости, впасти чи лишитися 
незмінною; 
г) виробництво лишається на попередньому рівні, ставка відсотка зростає. 
6. В моделі IS-LM державні витрати й пропозиція грошей змінились таким чином, 

що величина доходу лишилася незмінною, а ставка відсотка збільшилася. В цьому 
випадку можна стверджувати, що: 

а) G, Sm збільшилися; 
б) G збільшилися, а Sm зменшилася; 
в) G зменшилися, а Sm збільшилася; 
г) G і Sm зменшилися. 
7. В обігу знаходиться 50 од. грошової маси. Попит на гроші визначається 

формулою 0,25 Y – 125 r. Домогосподарства використовують на придбання благ 70% 
свого поточного доходу. Функція інвестицій має вигляд I = 680 – 5 r. Визначте 
рівняння IS і LM та умови досягнення одночасної рівноваги на ринках благ і грошей. 

8. В чисто ринковій економіці без втручання держави відомі функції споживання 
C = 40 + 0,75 Y, інвестицій I = 400 – 50 r, попиту на гроші для укладання угод  
Dm (угод.) = 0,5 Y, попиту на гроші з боку активів Dm (активи) = 500 – 50 r. 

• Визначте пропозицію грошей, якщо величина ефективного попиту – 400, рівень цін 
P = 1 та досягається одночасна рівновага на товарних і грошових ринках. 

• Яким буде рівень цін, якщо номінальна кількість грошей зросте на 90, а ефективний 
попит залишиться 400? 

• Як пропозиція грошей буде розподілятися між попитом на гроші для укладання 
угод і попитом на гроші з боку активів в ситуації б)? 

9. Домогосподарства споживають 80% доходу кінцевого використання. Попит на 
гроші визначається формулою Dm= 3Y – 1500 r. В обігу знаходиться 3000 крон. 
Попит на інвестиції має вигляд I = 1376 – 72 r. Державні витрати складають 1000.  
В бюджет надходить 20% всіх доходів. Визначте дефіцит державного бюджету за 
умовою встановлення одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках. 

10. Збільшиться чи зменшиться бюджетний дефіцит під впливом зменшення податків? 
Наведений нижче приклад умовний і відповіді на питання не дає. Але ця вправа допоможе 
зрозуміти, чому різні економісти приходять до різних висновків. Прибічники теорії 
пропозиції вважають, що якщо ставки податку будуть зменшені, темпи зростання ВВП 
будуть становити 10%, їх супротивники прогнозують лише 5%. (Числа в млрд. грош. од.) 

Газетні публікації крізь призму макроекономіки 

(Квітень 2001 р.) "Останні місяці уряд Японії робить все можливе, щоб 
стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку. Схоже, що всі зусилля даремні, 
оскільки основна частина підприємців налаштована більш ніж песимістично. Це 
виразно випливає із звітів Центрального банку Японії, який сумно відкриває новий 
фіскальний рік в країні. 
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У понеділок Bank of Japan (BOJ) надрукував щоквартальний огляд "танкан" – 
документ, що вміщує показники, які відбивають стан економіки країни і які 
засновані на настроях великих виробників. За суттю ця цифра розраховується як 
баланс між тими, хто налаштований оптимістично стосовно внутрішнього ринку, 
і хто – навпаки. 

Індекс впевненості великих підприємців знизився до мінус п’яти пунктів. Для 
порівняння, в грудні минулого року цей самий показник складав 10 пунктів. Таке 
падіння відбувається вперше за два роки, свідчать співробітники BOJ. При цьому 
показник "танкан" опинився набагато нижче цифри, яка очікувалася, що, на думку 
японців, більшою мірою стало наслідком нестабільної ситуації на фондовій біржі в 
останні місяці, а також зниження обсягів експорту й активності споживача. 

Індекс враховує багато показників. Так, великі компанії мають намір знизити 
обсяг інвестицій у фінансовому році, що розпочався, на 4,7%. В порівнянні з минулим 
роком підприємці очікують зменшення обсягів експорту на 0,1%. Також 
враховуються й наміри компаній невеликого калібру – наприклад, плани закупівлі 
комп’ютерного обладнання та інших благ для своїх робітників, які, на думку цих 
компаній, потребують ретельного перегляду. Додатково планується різко 
скоротити штат співробітників, що працюють за кордоном, або, принаймні, 
зменшити їхні надмірні оклади: наприклад, оклад середнього викладача, який 
викладає японську мову на чужині, як правило, перевищує заробіток його колеги на 
батьківщині. Причому рівень країни, в яку посилається фахівець, не враховується, і 
всі розрахунки робляться, виходячи з рівня цін на товари і послуги в Японії, яка 
завжди вважалася однією з найдорожчих країн світу". 

(Вересень 2001 р.) "Американські експерти зайняті розрахунками необхідних 
витрат для компенсації втрат господарства й економіки США від терористичних 
атак. Варте уваги те, що незаплановані видатки можуть призвести не до рецесії, а 
до пожвавлення ринків. Окрім того, очікується відмова від десятирічної податкової 
програми, що була заявлена Дж. Бушем. 

Голова ФРС Алан Грінспен сказав, виступаючи перед конгресменами, що 
терористичні атаки ослаблять економіку країни на короткий термін, але не 
спричинять довгострокової шкоди. І заявив, що поки передчасно вдаватися до 
законодавчих заходів для зниження податків. До цих пір Грінспен завжди давав 
точні прогнози. 

ФРС вже ввела в національну банківську систему великі кошти в основному 
завдяки купівлі короткострокових облігацій. Гроші будуть виділятися і в 
майбутньому, влада не буде скупитися, вже відкладені розмови про профіцит 
бюджету. Важливіше не допустити рецесії, на межі якої економіка знаходилася з 
серпня. В черговому місячному звіті ФРС "Бежева книга" відмічається, що головна 
опора економіки США – споживчі витрати, які зростали навіть після початку 
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рецесії в бізнес-секторі, знижуються. Потрібно знову "загнати" американців в 
крамниці – ось на сьогодні головна задача влади. 

Поки що держава може виступати прямим замовником чи стимулятором 
виробництва. Американські експерти погоджуються, що значно зросте обсяг 
федеральних видатків. Федеральна допомога авіаіндустрії може наблизитися до 
$20 млрд. в прямих грантах та гарантіях, $18 млрд. передбачається виділити 
Пентагону на війну. Буде надана допомога і страховим компаніям, і, мабуть, 
виробникам сільгосппродукції. 

Так в економіку будуть інвестовані великі кошти. Хоча Грінспен каже, що ще не 
йдеться про різке зростання державних витрат з метою стимулювання економіки. 
Але конгрес вже затвердив законопроект про виділення $40 млрд. на ліквідацію 
наслідків терактів. Приблизно половина з них буде спрямована на відновлювальні 
роботи в Нью-Йорку і Вашингтоні. За підрахунками аналітиків, якщо гроші будуть 
освоєні до кінця року, то ВВП США врешті-решт підвищиться на один-півтора 
відсотка. 

Але де взяти гроші? Навіть для Америки це загрожує бюджетним дефіцитом. 
Навряд чи можливо вилучити всі необхідні кошти з фондів соціального 
забезпечення. Уряд може емітувати нові боргові зобов’язання, але це посилить 
тиск на бюджет. Можлива емісія так званих воєнних облігацій (можливо – на $200 
млрд.). Так США робили під час Другої світової війни, запускаючи в економіку гроші 
без інфляційних наслідків. 

Між тим загроза бюджетного дефіциту є. І уряду доведеться відмовитися від 
виконання передвиборчих обіцянок Буша знизити протягом 10 років податки на 
$1,35 трлн. Але це багатьма американськими аналітиками розцінюється як благо. 
Тому що зниження планувалося фактично для власників великих капіталів 
(передбачалося опустити верхню ставку доходу на прибуток громадян), але не 
стимулювало середні сім’ї. Самі заокеанські "олігархи" в минулому році виступали з 
заявою, що, наприклад, скорочення податку на власність, що передається в 
спадщину, підриває підвалини американського суспільства, провокуючи людей не 
дуже піклуватися про примноження капіталу. Замість цього, напевно, буде 
запропонована інша програма зниження податків – для середніх прошарків, щоб у 
них залишалися гроші на покупки".  
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Макроекономіка в особах 

М. Фрідмен (M. Friedman) 
(нар. 1912) 

 
Мілтон Фрідмен – людина успіху – професійного, суспільного і матеріального. 

Він залишається одним з найвпливовіших економістів світу. Свого положення він 
досяг завдяки не лише своєму талантові, працьовитості та везінню, але й (а може 
бути, перш за все) завдяки хвилі консервативних настроїв. Правда, слід додати, що 
в створенні цих настроїв він сам брав активну участь. 

М. Фрідмен народився в 1912 році в Брукліні (Нью-Йорк). Його батьки переїхали в 
США з району Карпат. Як жартував сам Фрідмен, це була в ті часи частина 
Австро-Угорщини, потім частина Чехословаччини і, нарешті, частина СРСР, і, 
"якби мої батьки залишилися вдома, я був би громадянином не США, а СРСР". Сім’я 
жила дуже бідно, питання про гроші на навчання для Фрідмена було першочерговим. 
Може, саме в той час в нього була закладена глибока повага до грошей.  

Після закінчення школи, користуючись стипендією, що сплачувалася урядом 
штату, він вивчає математику й економіку в університеті Rutgers. Як і свого часу 
Кейнс, Фрідмен вагається, вибираючи між математикою та економікою. На його 
остаточне рішення вплинув склад викладачів університету (один з них став в 
майбутньому головою ради керуючих ФРС) і Велика депресія (він закінчив 
університет в 1932 році). Магістерську роботу він захищає в Чикаго. В 1935 році 
починається його наукова діяльність – з’являється його перша стаття в "Quarterly 
Journal of Economics".  

Скрутне економічне становище призводить до того, що непохитний борець за 
вільний ринок і противник державної бюрократії влаштовується на роботу в 
Комітеті національних ресурсів – урядовій організації, що займалася 
довгостроковим плануванням. Після двох років роботи він за порадою С. Кузнеця 
починає працювати під керівництвом У. Мітчелла в Національному бюро 
економічних досліджень. 

В 1946 році він захищає докторську дисертацію. В тому ж році повертається в 
Чикаго, з якого поїде лише через 30 років як професор-пенсіонер. Вже в 50-ті роки 
Фрідмен висувається як голова консервативного напрямку американської 
економічної теорії і все частіше визнається головою чиказької школи, якій ніколи не 
бракувало видатних осіб. В 1950-1962 роках тут працював Фрідріх фон Хайєк. В них 
було небагато спільного – майже в кожному питанні економічної теорії й 
економічної політики вони представляли різні погляди. Але була одна схожість – 
обидва були прибічниками суспільства, що базується на принципах класичного 
лібералізму, вважалися борцями за необмежену свободу особистості. 
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Фрідмен багато подорожував, викладав в університетах майже всього світу. 
Уряди багатьох країн зверталися до нього за порадами в питаннях економічної 
політики. Достатньо суперечливі були зв’язки Фрідмена з режимом Піночета. Це 
питання викликало численні дискусії в рік присвоєння йому нобелівської премії та 
забезпечили йому всесвітню відомість під час самої церемонії вручення (поліції 
довелося охороняти його від демонстрантів). Фрідмена звинувачували в тому, що 
він був "духовним архітектором і неофіційним радником воєнної хунти з 
економічних питань". Надзвичайно жорсткі економічні заходи чилійського уряду, 
що мали за мету стабілізувати грошову систему, викликали стрімке зростання 
безробіття, банкрутств дрібних підприємців та загальне зубожіння народу. В 
газетах передруковували відкритий лист латиноамериканських економістів, в 
якому стверджувалося, що застосування фрідменовських концепцій в умовах 
монополізованого господарства та високого структурного безробіття має 
антинародний характер. Драматичне звучання цій справі додав той факт, що через 
два тижні після появи листа один з критиків Фрідмена був підло вбитий. Вирази 
обурення лунали і у власному університеті, де його жорстко критикували в 
студентській газеті.  

Фрідмен був змушений робити пояснення. Він повідомив, що був в Чилі з лекціями 
єдиний раз в березні 1975 року на запрошення приватного фонду протягом 6 днів. 
Його ставлення до режиму, за його словами, краще за все ілюструє відмова від 
звання почесного доктора Чилійського університету (хоча це могло бути просто 
викликано тим, що прийняти це звання з рук відвертих фашистів виглядало б зовсім 
непристойно). Тож Фрідмен не був особисто радником Піночета, але саме на його 
концепціях будувалася економічна політика цієї держави. Хоча він намагався 
відмежуватися від всіх тоталітарних режимів – його ідейним маніфестом була 
надрукована в 1962 році робота "Капіталізм і свобода". В ній наведені основні 
суспільно-економічні постулати Фрідмена та ієрархія цінностей, на якій має 
базуватися "вільне суспільство". Назва книги каже сама за себе – на думку автора, 
свобода особистості є вищою цінністю, а капіталізм вільної конкуренції є єдиною 
системою суспільної організації, що дозволяє повністю її реалізувати. 

З часів Кейнса жоден економіст на Заході, за винятком Гелбрейта, не був 
настільки відомим. Саме він, а, наприклад, не Хайєк чи Стіглер, вважається всіма 
головою консервативної течії в західній економічній теорії.  

Важко вважати оригінальним твердження, що людина, яка вийшла з низів 
суспільства, яка неодноразово була змушена протягом свого життя долати ті 
труднощі, що випливають з недосконалості ринкової економіки, стає гарячим 
захисником цієї системи. Але часто буває, що "self-made man" ідеалізує образ того 
суспільства, де він досяг успіху. 


