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Гроші та 
інфляція

Немає витонченішого і надійнішого 
способу підірвати самі основи суспільства, 
ніж зруйнувати його грошову систему. 
Цей процес пробуджує усі руйнівні сили, 
заховані в економічних законах, і все це
відбувається так, що ніхто не може 
збагнути, у чому річ.

Джон Мейнард Кейнс
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Функції грошей

 Засіб нагромадження -
спосіб переміщення купівельної спроможності з 
поточного періоду у майбутній період

 Міра вартості -

гроші слугують одиницями, в яких визначають ціни і 
ведеться бухгалтерський облік

 Засіб обміну -

гроші використовують для купівлі товарів і послуг



44

Регулювання кількості грошей

Пропозиція грошей (money supply) – кількість грошей, 
яка є в національній економіці на певний момент часу

Регулювання пропозиції грошей – монетарна (грошова) політика

(monetary policy)

Основним інструментом контролю за пропозицією грошей є 
операції на відкритому ринку –

купівля і продаж державних цінних паперів

Готівка (currency) – сума усіх випущених в обіг паперових грошей і монет
Безстрокові вклади – кошти, які люди зберігають

на своїх поточних чекових рахунках
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Показники грошової маси
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Кількісне рівняння обміну

Залежність між кількістю ділових операцій і кількістю грошей виражає 
кількісне рівняння обміну:

Т — кількість операцій обміну товарів чи послуг на гроші протягом року
Р — ціна типової ділової операції 
РТ — кількість залучених до обміну грошових одиниць

(кількість грошей, які перейшли з рук у руки за рік)
М — пропозиція грошей 
V — швидкість обігу грошей —кількість разів, яку гривня або долар

переходять з рук у руки за деякий проміжок часу.
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Функція попиту на гроші

Функція попиту на гроші – визначає кількість реальних грошових залишків, 

якими люди хочуть володіти

Проста функція попиту на гроші (money demand) 

(М/Р)d = kY

Реальні грошові залишки – кількість грошей, виражена через

кількість товарів і послуг, які можна за них купити

де k — константа, що показує кількість грошей на кожну одиницю доходу, 

якою люди бажають володіти

Попит на реальні грошові залишки (М/Р)d дорівнює їх пропозиції М/Р 

М/Р = k Y,                         М (1/k) = Р Y

М V = Р Y

кількісне рівняння обміну
V = 1/k
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Функція попиту на гроші

M V = P Y 

1. Фактори виробництва і виробнича функція

визначають обсяг виробленої продукції Y

2. Пропозиція грошей визначає

номінальну вартість обсягу виробництва РY 

3. Pівень цін Р є відношенням 

номінальної вартості обсягу виробництва РY до 

обсягу виробництва Y
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Гроші, ціни та інфляція

Кількісне рівняння, записане у відсотковій формі:

% зміни М + % зміни V = % зміни Р + % зміни Y

M V = P Y 

Зростання пропозиції грошей 

визначає темп інфляції 

відсоток зміни 

кількості грошей М 

регулює центральний банк

відсоток зміни швидкості обігу грошей V 

відображає зміни у попиті на гроші

(розглядаємо сталу швидкість обігу 

грошей, відсоток її зміни дорівнює 

нулю)

відсоток зміни рівня цін Р –

це темп інфляції

відсоток зміни обсягу виробництва Y

залежить від кількості факторів 

виробництва та технічного прогресу

(беремо як даний) 



1010

Сеньораж

Збільшення доходів держави за допомогою випуску додаткової кількості

грошей називають сеньйоражем. 

Слово походить від французького seigneur, що означає “землевласник (феодал)”

Держава, друкуючи гроші для 
фінансування своїх видатків, 
збільшує пропозицію грошей. 
Зростання пропозиції грошей 
спричиняє інфляцію. 
Емісія грошей для збільшення
доходів держави рівнозначна 
запровадженню 
інфляційного податку.
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Ефект Фішера

Номінальна процентна ставка (nominal interest rate) =

реальна процентна ставка (real interest rate) + темп інфляції

Збільшення темпу інфляції на 1% підвищує номінальну процентну ставку на 1%.

і = г + π
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Реальні процентні ставки
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Попит на гроші

Загальна функція попиту на гроші:

(М/Р)d = L(i, Y)
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Втрати від передбаченої інфляції

1. “витрати зношених черевиків"
втрати зумовлені спотворювальним впливом інфляційного 
податку на кількість грошей, яку нагромаджує населення

2. втрати зумовлений тим, що високі темпи інфляції змушують 
фірми частіше змінювати ціни

3. фірми, зустрівшись із витратами меню, не поспішають 
змінювати ціни, отже чим вищі темпи інфляції, тим 
нестабільніші відносні ціни

4. пов'язані з податковим законодавством 

5. у світі із нестабільнем рівнем цін життя ускладнюється
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Втрати від непередбаченої інфляції

Непередбачувана інфляція згубніша для суспільства,
ніж будь-які наслідки передбаченої інфляції: 

 довільно перерозподіляє багатство між різними групами і класами
людей

 завдає шкоди людям, які отримують фіксовані пенсії

 зростає роль невизначеності у формуванні сподівань учасників
ринкового процесу
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Гіперінфляція

Гіперінфляція – інфляція, 

темпи якої перевищують 50% на місяць, 

що більше ніж 1% за день.

 Значними є витрати пов’язані зі зменшенням величини нагромадження
грошей.

 Відносні ціни не відображають реальної рідкісності ресурсів.
 З розвитком гіперінфляції реальні податкові надходження держави

істотно зменшуються.
 Втрати від гіперінфляції стають нестерпними: гроші не можуть

виконувати своєї функції як засобу нагромадження, міри вартості і 
засобу обміну.
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Гіперінфляція

Стаття з "Watt Street Journal" показує, яким було життя у Болівії за 

гіперінфляції 1985 р 

Ла-Пас, Болівія. Отримавши свою місячну зарплату вчителя у розмірі 25 млн. песо, Едґар
Міранда не може втрачати ні хвилини. Песо втрачає вартість щогодини. Отож, поки дружина
мчить на ринок для закупівлі місячного запасу рису та локшини, він обмінює решту песо на
долари на чорному ринку. Містер Міранда діє згідно з Першим правилом виживання за умов
неконтрольованої інфляції.
Болівія демонструє, як нестримна інфляція підриває економіку країни. Ціни зростають
настільки швидко, що цифри зростання перебувають майже за межами розуміння. Наприклад,
упродовж шести місяців ціни зростали з швидкістю 38 000% за рік. Натомість, згідно з
офіційною статистикою, інфляція минулого року становила 2000%, а цього року, згідно з
прогнозами, ціни зростуть на 8000%. Правда, за іншими оцінками, ці цифри істотно занижені.
У будь-якому разі Болівія затьмарила два інші приклади високої інфляції — Ізраїль (370%) та
Аргентину (1100%).
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Нейтральність грошей

Теоретичне відокремлення реальних і номінальних змінних економісти 

називають класичною дихотомією. 

Вона є характерною ознакою класичної макроекономічної теорії. 

Вивчаються реальні змінні залишаючи осторонь номінальні. 
У класичній економічній теорії зміна пропозиції грошей не впливає на реальні 
змінні. 

Властивість грошей не впливати на реальні економічні змінні називають 

нейтральністю грошей



Дякую за увагу!      
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