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Головним завданням, що ставили перед собою учасники
проекту, було дослідження суперечливості взаємного
обмеження та можливостей взаємного підсилення
економічної ефективності та соціальної справедливості у
ході соціально-економічного розвитку країни.
Мета роботи:
надання рекомендацій щодо удосконалення
соціально-економічної
політики
на
основі
врахування
взаємодоповнюваності
та
контраверсійності вирішення завдань забезпечення
соціальної
справедливості
та
підвищення
економічної ефективності.
Об’єкт дослідження
комплементарність економічної
соціальної справедливості.
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і
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Уявлення про зміст справедливості
• Справедливість - це ступень
реалізації
ціннісно
детермінованих
очікувань
суб’єктів
щодо
їхнього
статусу,
доступу
до
суспільних ресурсів, праці і
доходів та інших суттєвих
умов їх життєдіяльності.
Справедливість відображає
рівень соціального порядку,
який
має
мінімальну
ентропію у порівнянні з будь
яким станом, що оцінюється
як несправедливий.

• У
разі
розбіжності
між
очікуваннями суб’єктів, що
виконують
інституційні
приписи,
та
соціальноекономічними
реаліями
посилюються
ентропійні
процеси в економіці. Проявом
такої
ентропії
слугують
зниження
ймовірності
інституційної
поведінки,
посилення
схильності
до
опортуністичних
практик,
зниження довіри, відмова від
спеціалізації та кооперації,
перехід господарчої системи
на більш низький рівень
рівноваги.

Співвідношення
справедливості

економічної

ефективності

і

соціальної

Співвідношення економічної ефективності і соціальної
справедливості має історичний характер і на кожній
стадії розвитку суспільства наповнюється новим змістом.
Тому некоректно придавати висновкам, отриманим на
певній стадії розвитку ринкової економіки і в певних
конкретних умовах, загальноекономічний характер і
прямо їх застосовувати до практичного регулювання
співвідношення економічної ефективності і соціальної
справедливості. Кожного разу необхідним є детальний
аналіз конкретних умов.

Стадії розвитку взаємозв’язку економічної ефективності і
соціальної справедливості
І стадія - ефективність і справедливість є лише різними характеристиками
однієї і тієї ж реальності, тобто реально вони співпадають.
ІІ стадія - вони відокремлюються одна від одної і вступають у зовнішню
суперечність:
 в умовах рабства у основоположному відношенні раба і рабовласника
ефективність прямо заперечує справедливість;
 в умовах феодального середньовіччя ефективність і справедливість
виступають як різні, але зовнішньо пов’язані категорії;
 в умовах індустріально-ринкової системи господарювання, економічна
ефективність і соціальна справедливість стають протилежностями, які
знаходяться у складних внутрішньо пов’язаних відношеннях.
ІІІ стадія - вони знову мають тенденції до поєднання на новій основі(в
умовах формування інформаційно-мережевої економіки).

Внутрішні
моменти
комплементарності економічної
ефективності
і
соціальної
справедливості:
•

їх взаємне ототожнення в
фундаментальних підвалинах
суспільства,
• їх суперечливість у ґенезі та
розвитку
соціальноекономічних інститутів
• їх актуальна
взаємообумовленість в
практичній діяльності
суб’єктів господарювання та
держави.

Актуальна
взаємообумовленість
економічної ефективності та соціальної
справедливості знаходить себе у таких
сферах: правова держава (яка має
власну комплементарну сутність у
вигляді громадянського суспільства);
ринкова
компетентність
суб’єктів,
комплементарною сутністю якої є
суспільний запит на суб’єктний вимір
господарської системи; економічна
свобода суб’єктів, якій комплементарні
економічний
ризик
та
системна
невизначеність.

Поняття «еквівалентність»
Ефективність та справедливість взаємно ототожнюються через поняття
«еквівалентність».
Критеріальний ряд
• «ефективність, еквівалентність, рівновага»
може бути більш-менш близьким до критеріального ряду
• « справедливість, чесність, рівність»
в залежності від ступеня взаємної відповідності формальних інститутів
обміну, з одного боку, і неформальних інститутів та цінностей – з
іншого.
У зоні перехрещення ефективності і справедливості інформаційна
асиметрія негативно впливає і на ефективність ринків в цілому, і на
ступінь справедливості актів обміну.
Подолання асиметрії одночасно сприяє і ефективності, і справедливості.

Економічний суверенітет
та соціальна відповідальність

• Економічний суверенітет держави реалізується шляхом
забезпечення балансу між умовами інтеграції у
зовнішній технологічний, ринковий та інституційний
простори, з одного боку, та соціальною відповідальністю
перед країною та її народом – з іншого.
• Коли внутрішня довіра, яка базується на соціальній
справедливості, є достатньою, то держава має більш
тверді зовнішні позиції, в тому числі і щодо зовнішніх
кредиторів та конкурентів, а невизначеність щодо умов
доступу до зовнішніх ресурсів і ринків компенсується
внутрішньою консолідацією держави та населення.

Взаємозв’язок економічної ефективності і соціальної справедливості в сучасній
ринковій економіці

Є зони соціально-економічного
простору, в яких економічна
ефективність
і
соціальна
справедливість
заперечують
одна одну, і в цьому просторі
виникають
соціальні
конфлікти
і
втрати
ефективності. Є зони, де вони
співіснують, не впливаючи
суттєво одна на одну. І є зони,
де
вони
процесуально
співпадають,
позитивно
взаємодіючи. Знаходження цих
зон можливо на основі
емпіричних досліджень із
застосуванням
сучасних
економіко-математичних
моделей.

Канали взаємодії економічної ефективності і соціальної
справедливості
 довіри (грошово-кредитна нестабільність, висока інфляція та
макрофінансові ризики найбільш відчутні для найменш забезпечених верств
населення, які втрачають набагато більше, ніж багаті);
 людського капіталу (економічна ефективність є результатом його
максимального використання та сприяє його розвитку);
 рівня мобільності робочої сили (при справедливій диференціації доходів
витрати, пов’язані з міграцією робочої сили, компенсуються приростом
суспільної продуктивності, а при надмірних масштабах призводять до
зниження ефективності економіки)

 цінової стабільності,
 зайнятості
 розвитку внутрішнього ринку.

З точки зору впливу чинника економічної ефективності
на соціальну справедливість найбільш дієвими є ці три
напрями державної політики, які за певних умов слід
розглядати як найбільш соціально значущі.
Врахування соціальних ефектів відновлення
макроекономічної стабільності є обов’язковою
передумовою ефективної соціальної політики держави.

Справедливість як оптимальний рівень нерівності
Функціональне призначення соціальної справедливості складається в тому, що
вона уявляє собою необхідний зв'язок між соціальною структурою суспільства,
включаючи соціальні активи у широкому сенсі (фундаментальні цінності, які
характеризують ідентичність суспільства як цілісності, соціально-демографічна
структура, основні соціальні класи та групи з притаманними ним функціями та
статусом) та його макроекономічною структурою (суспільний розподіл праці,
включаючи галузевий і професійний, відтворювальна структура ВВП, розподіл
власності та доходів).
Умови підтримання достатнього рівня соціальної справедливості та
інституційної стабільності суспільства (якісна й доступна освіта, високий статус
науки та інновацій, відкрита раціональна бюрократія, політична демократія) на
довгих інтервалах збігаються з умовами ефективності економіки та її стабільного
зростання.
На підставі аналітичної оцінки залежності еластичності випуску
за капіталом і працею від нерівності доходів з використанням
інструменту виробничо-інституційної функції доведено існування
оптимального рівня нерівності, при якому економічний ефект, що
виражається ВВП, досягає максимуму за інших рівних умов

Моделювання оптимального рівня диференціації доходів
Формула

Y DK q ( a bq ) Lq ( n  mq )

Умовні позначення

Коментар

Y – випуск (ВВП);
K – основний капітал;
L – праця (численність
занятих);
q – показник загального
податкового навантаження;
D – трендовий оператор
(функція від часу, зазвичай,
експоненціального виду);
a, b, n, m – параметри
моделі, які оцінюються на
основі емпіричних даних

Еластичність випуску за ресурсом (капіталом або працею),
яка дорівнює показнику ступеня цього ресурсу, не є
постійною величиною, а нелінійно залежить від фактора,
який представлено змінною q.
Ця особливість робить дану функцію зручним інструментом
аналізу впливу різних чинників інституційного та
соціокультурного характеру на продуктивність традиційних
економічних ресурсів.

G* - показник нерівності
(коефіцієнт Джині).

Граничні значення показника
G=0 повна відсутність диференціації у доходах знищує
стимули, які ініціюють діяльність праці й капіталу, і
механічне збільшення цих ресурсів уже не призводить до
зростання випуску
G=1 весь дохід зосереджений у однієї людини, економіка
індивідуального господарства, питання про розподіл доходу і
пов'язаних з ним стимулів діяльності не актуальний.
Показники ступеня щодо ресурсів у цьому випадку
характеризують технологію.

Змістовні допущення параметрів моделі
При таких параметрах еластичність
випуску за будь-яким ресурсом буде
1) позитивною;
2) на інтервалі допустимих значень
показник нерівності спочатку буде
зростати, а потім спадати.
3) оптимальний рівень нерівності G *
буде знаходитися у допустимих
межах.
Точка екстремуму, при якій еластичність досягає максимуму, знаходиться в
області допустимих значень. Це відповідає допущенню, що збільшення
нерівності до певної межі активізує стимули до діяльності і призводить до
зростання віддачі від ресурсу (праці або капіталу): еластичність випуску
підвищується. Подальше зростання нерівності грає негативну роль:
відносний приріст випуску зменшується в розрахунку на одиницю
відносного приросту капіталу. З цієї точки зору залучення додаткових
одиниць капіталу є неефективним.

Оптимальні і фактичні значення коефіцієнта Джині

Оптимальні значення показнику нерівності для будь-якої країни характеризуються дуже низькою
варіабельністю в часі на відміну від фактичних значень, динаміка яких відрізняється мінливістю.

Динаміка коефіцієнта Джині
•

Країни групи А – оптимальне навантаження більше фактичного

•

Країни групи Б – фактичне навантаження коливається навколо оптимального

•

Країни групи В – фактичні значення більше оптимальних

Довгострокові та поточні цілі держави
• Оскільки індекс Джині, як відображення структурних ціннісноінституційних констант, є стабільним на середніх інтервалах, то
держава у соціальній політиці повинна орієнтуватися на
довгострокові стратегічні програми забезпечення зростання
ефективності та адекватного розвитку соціально-економічних
інститутів, які сприяють досягненню соціальних цілей.
• У поточних діях держава повинна враховувати намагання
агентів, за рахунок котрих забезпечується поточне збільшення
соціальних витрат держави, компенсувати свої втрати або
уникнути їх, внаслідок чого результат прямого перерозподілу,
як правило, буде менший від очікуваного; перерозподільна
соціальна політика, яка передбачає зміни у поточному
розподілі ВВП, як правило, має приховані витрати та втрати
суспільства, що обумовлені витрачанням частини ресурсів та
соціальної енергії на збереження статус-кво.

Соціальна справедливість на ринку праці
Істотну роль у виникненні ризику соціального
відторгнення та посилення напруження на ринку
праці виконує відсутність доступу до праці

Поширення неповної зайнятості та використання
робочого часу свідчать про відсутність суттєвого
підвищення ефективності застосування людського
ресурсу та призводить до зменшення доходів
працюючого населення і прекаризації трудової сфери

Неформальна зайнятість обмежує можливості реалізації
більшості соціальних прав, передбачених Конституцією та
трудовим законодавством; підвищує ризик нестабільної
зайнятості та неотримання постійного доходу; гальмує
процес ефективного використання наявного трудового
потенціалу

Територіальний розподіл поширення неформальної зайнятості

Неформальна зайнятість найбільш сконцентрована в західних областях:
Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській.
Найнижчі показники у промислових регіонах:
м. Київ та Київська, Донецька, Полтавська, Харківська області.

Розподіл працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими
умовами праці
Такі умови порушують принцип
справедливого доступу до належних
умов
праці,
призводять
до
катастрофічних
наслідків
для
працівників і для суспільства в цілому

в регіональному розрізі найбільша
чисельність
працівників,
що
працюють в несприятливих умовах,
належить промислово розвиненим
областям
Луганській,
Дніпропетровській,
Донецькій,
Запорізькій, де частка таких осіб
сягає 30–50 %

Гендерна справедливість
Розрив у заробітній платі
До 2010 р. спостерігалося зменшення
гендерного розшарування у суспільстві:
розриви в оплаті праці значно скоротилися
як за рахунок збільшення рівня оплати
жінок, так і іноді за рахунок зменшення
оплати праці чоловіків. Але, вже в 2015р.
для України та східноєвропейських країн
навпаки розрив збільшується.

Для забезпечення
справедливості,
особливо на ринку
праці, країна повинна
виключити будь-яку
дискримінацію у
сфері праці по
відношенню до жінок!

Гармонізація інтересів суб‘єктів соціально-трудової сфери у
досягненні соціальної справедливості

Забезпечення
комплементарності між
економічною ефективністю
та соціальною
справедливістю є фактором
зміцнення демократичних
інститутів та розвитку
громадянського суспільства,
забезпечення добробуту,
безпеки та гідного рівня
життя населення країни.
Це є можливим за умови
запровадження дієвої
системи соціального діалогу,
що базуватиметься на
принципах соціальної
відповідальності.

Втрати в розвитку людини внаслідок нерівності
Величина середніх втрат ІРЛП складає
в світі близько 22,8 %, варіюючись від
5,4 % (Чеська Республіка) до 43,6 %
(Намібія).
Понад 80% країн втрачають більше 10
%, і майже 40 % з них втрачають
більше 25 %.
За загальним правилом, в країнах з
більш низьким рівнем розвитку
людини існує більше високий рівень
багатовимірної нерівності, а значить,
мають місце більші втрати в розвитку
людини.

Індекси розвитку людського потенціалу та втрати від нерівності в 2014 р.

Україна входить до групи країн із
середнім рівнем людського розвитку й
втрачає7,8 % від нерівності.

Нерівність між рівнями оплати праці найбільш високо
і найбільш низько оплачуваних робітників

МОП обраховує співвідношення рівня заробітної плати, вище якого знаходиться рівень
зарплати 10% найбільш високооплачуваних робітників (D9), і рівня заробітної плати, нижче
якого знаходиться рівень зарплати 10% найбільш низькооплачуваних робітників (D1)

Останні глобальні
тенденції щодо розміру і
частки заробітної плати
слід розглядати на тлі
широко розповсюдженої
нерівності у сфері оплати
праці, що надалі
поглиблюється, й
характеризується
швидким зростанням
високої заробітної плати
у верхньому сегменті та
стагнацією заробітної
плати у середньому і
нижньому сегментах
шкали розподілу доходів.

Коефіцієнт Джині

Прожитковий мінімум

У країнах Європи при розрахунку прожиткового мінімуму
використовується переважно статистичний метод, згідно якого
оцінюються фактичні видатки домогосподарств на товари та послуги,
і, відповідно, визначивши 60 % медіанного рівня витрат, оцінюється і
прожитковий мінімум, який є межею бідності.

Навіть, у роки свого максимуму, розмір українського
прожиткового мінімуму, перерахований у євро, не можна
порівнювати із європейськими показниками.

Соціальна безпека України
Інтегральним
критерієм
комплементарності економічної
ефективності
та
соціальної
справедливості на рівні держави
є рівень соціальної безпеки, що
характеризує
стан
розвитку
держави, за якого вона здатна
забезпечити гідний і якісний
рівень
життя
населення
незалежно від віку, статі, рівня
доходів,
сприяти
розвитку
людського
капіталу
як
найважливішої
складової
економічного потенціалу країни.

Інтегральний
індекс
соціальної
безпеки у 2015 р. в Україні становив
52,5%,
що
є
незадовільним
показником.
Хиткість
такого
становища в соціальній сфері веде до
зменшення соціальної стабільності та
справедливості в країні.

Структура індексу соціальної справедливості для країн ЄС

Рекомендації для центральних органів виконавчої влади
щодо реалізації принципів соціальної справедливості при
формуванні та впровадженні державної політики соціального
розвитку України
Антициклічне
регулювання
Першочергові заходи при формуванні
принципів соціальної справедливості та
впровадженні
державної
політики
соціального
розвитку
необхідно
реалізовувати
за
відповідними
напрямами дій:
 розбудова інституціонального середовища;
 підвищення рівня зайнятості та розбудова
конкурентного ринку праці;
 посилення гендерної рівності;
 забезпечення ефективності пенсійної реформи;
 підтримка розвитку соціального інвестування та
соціального підприємництва;
 формування конкурентного ринку соціальних послуг;
 підвищення державних соціальних стандартів і
гарантій.

дає можливість практичного
поєднання
соціальних
та
економічних
критеріїв
державного управління, в той
час
як
стихійна
проциклічність економічних
процесів природним чином
сприяє зростанню нерівності,
внаслідок
чого
періоди
зростання
все
більш
скорочуються, а кризи стають
все більш глибокими, і ще
більш небезпечними стають
соціальні прояви збільшення
нерівності.

Дякуємо за увагу

