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Не береться до уваги той факт, що зубожіле населення буде витрачати 
кошти в основному на їжу і не буде купувати промислові товари, тобто 
не буде підтримувати власне виробництво. 
У статистиці використовується коефіцієнт диференціації, який дорівнює 

відношенню доходів 10 % найбільш багатого населення до 10 % 
найбіднішого. У Європі цей коефіцієнт складає 3-5 разів, у Росії – 
17 разів [71]. Чим більша в суспільстві нерівність, тим воно слабше 
економічно. 

4. Значна відірваність грошей (як стимулу для інтенсифікації праці) 
від реальних матеріальних цінностей, людської праці й таланту. Фінансові 
сурогати (гроші, зроблені «з повітря») почали важити більше, ніж людська 
праця: за деякими даними, 85 % грошей світової економіки не мають 
матеріального забезпечення. Тут маються на увазі спекулятивні операції з 
грошима (гроші «породжують» гроші); банки, отримавши від держави 
суттєву підтримку, замість стимулювання вітчизняного виробництва, 
займаються скупкою валюти, вивезенням валюти за кордон, підтримуючи 
чужі економіки [71]; необґрунтоване підвищення вартості цінних паперів. 
Хоча держава не може займатися «роздачею коштів», але вона може 

суттєво впливати на економічні процеси. 
 

1.2. ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ 
 

На даний час немає держави, яка б не впливала на виробництво 
товарів та послуг у народному господарстві. 
Приклади впливу держави на виробничі процеси в системному сенсі: 
– визначення основних цілей економічного розвитку держави і 

спрямування економічних та наукових важелів на їх виконання; 
– уведення рівноваги в процес виробництва товарів народного 

господарства; 
– підтримка внутрішнього платіжного попиту; 
– захист вітчизняного виробника; 
– усунення проміжних спекулятивних ланок між виробником та 

користувачем (наприклад, сільськогосподарської продукції); 
– вилучення «інвестиційної» діяльності у вигляді модернізації 

застарілого обладнання (це «латання дірок» веде до консервації 
технологічної відсталості) і спрямування інвестицій на технічне 
переозброєння підприємств; 

– контроль вивезення капіталу за кордон (бо ці кошти йдуть на 
розвиток чужої економіки, а введення їх, наприклад, у сільське господарство 
може поліпшити соціально-економічний стан села й усієї держави); 

– заборона створення боргів банків з державною участю; 


