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В розвинутому ринковому господарстві кредит виступає як інструмент 
безпосереднього регулювання процесів відтворення. Це реалізується шляхом 
застосування кредиту, як інструменту перерозподілу вільних ресурсів, а також за 
рахунок його стимулюючих властивостей, які обумовлюють раціональне використання 
запозичених коштів. 

Завдяки кредитним відносинам відпадає необхідність обов’язкового 
нагромадження власних засобів і відбувається швидше залучення ресурсів в 
господарський оборот за рахунок економії часу на закупку сировини, матеріалів. Таким 
чином, сприяючи неперервності процессу відтворення, кредит разом з тим є фактором 
його прискорення. Зрозуміло, що кредит не може прямо вплинути на скорочення часу 
виробництва товарів, оскільки воно має об’єктивні межі, обумовлені зовнішніми 
факторами, зокрема технологією виробництва. Його вплив на прискорення процесу 
відтворення реалізується за рахунок скорочення швидкості обороту фондів.  

Взаємодіючи із збалансованістю економіки, кредитні відносини безпосередньо 
впливають на неї. Так, в ринковій економіці роль кредиту проявляється у регулюванні, 
тобто підтримуванні або оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Сприяючи 
вирівнюванню норми прибутку в різних галузях, кредит впливає також і на галузеву 
структуру суспільного господарства, оскільки тимчасово вільні ресурси 
перерозподіляються в галузі, де забезпечується отримання більшого прибутку. 

Важливу роль кредит відіграє в забезпеченні науково-технічного прогресу 
(НТП), так як він є найважливішим джерелом капіталовкладень. Але в реалізації ролі 
кредиту в даній сфері необхідно здійснювати пріоритетне кредитування наукових 
галузей, цілеспрямоване кредитування технічного вдосконалення виробництва, 
впровадження у виробництво нових видів товарів, що користуються попитом населення 
або мають велике суспільне значення, розвиток інноваційних банків. Сприяючи 
розвитку НТП, кредит тим самим впливає на поліпшення якісної структури ВНП, 
створює передумови подальшого його відтворення на розширеній основі. 

Оскільки найвищою метою суспільного відтворення є розвиток людини, її 
фізичних і духовних здібностей, необхідно відзначити роль кредиту в соціальній сфері. 
По суті всі кредити мають соціальну направленість, тому що на їх основі підвищується 
ефективність суспільного відтворення і відповідно більш повно задовольняється 
потреба суспільства, зростає життєвий рівень. Велике соціальне значення має 
споживчий кредит, який сприяє більш швидкому зростанню життєвого рівня населення. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що головна роль кредиту у суспільному 
відтворенні полягає в тому, що кредит забезпечує неперервність відтворювального 
процесу і виступає фактором його прискорення. Крім того, кредитні відносини, 
сприяючи впровадженню досягнень НТП у виробництво, забеспечують покращення 
якісного складу ВНП, і що найголовніше, сприяють досягненню основної мети 
суспільного відтворення - підвищенню добробуту населення. 


