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§ 1. Функції держави в ринковій економіці

  

Проблема доцільності, обсягу та напрямів державного втручання в економічні процеси
має давню історію. Традиційно класична економічна теорія головним регулятором
економіки визнавала ринок, який забезпечує економічну рівновагу. Марксизм, доводячи,
що ринковий механізм неспроможний забезпечити ефективне використання обмежених
ресурсів, обґрунтовує необхідність його заміни тотальним державним регулюванням
економіки на базі суспільної власності на засоби виробництва. Кейнсіанська теорія
визнає обмеженість ринкового механізму забезпечення макроекономічної рівноваги,
доводить необхідність державного регулювання ринкової економіки, насамперед у
напрямі стимулювання ефективного попиту. Теорії неокласичного, неоліберального,
неоконсервативного напряму зводять державне втручання в економіку до мінімуму,
віддають перевагу непрямим методам державного регулювання. Економічна школа
неокласичного синтезу, яка поєднала наукові досягнення кейнсіанства, неокейнсіанства і
неолібералізму, доводить необхідність змішаної системи регулювання ринкової
економіки. Представники інституціонального напряму економічної теорії обґрунтовують
регулюючу роль не тільки ринку і держави, але й соціальних, політичних, правових,
національних, психологічних та інших чинників економічного розвитку.

  

Сучасні погляди на роль держави в ринковій економіці базуються на визнанні
доцільності поєднання ринкових стимулів економічного розвитку і активної ролі держави
в регулюванні соціально-економічних процесів.

  

Економічними функціями держави є головні напрями державного впливу на економіку,
сукупність яких розкриває зміст її економічної ролі.

  

По-перше, держава забезпечує створення правового режиму економічної діяльності
суб’єтів господарювання ринкової економіки. Йдеться про законотворчу діяльність
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держави в галузях господарського та цивільного права, яка регулює економічну
поведінку агентів ринку.

  

По-друге, діяльність держави у сфері економіки пов’язана з існуванням
неспроможностей (провалів) ринку — певного обмеження регулюючої ролі ринку, що є
причиною виникнення ситуацій, коли ринковий механізм координації поведінки
економічних суб’єктів не забезпечує максимізації суспільної корисності.

  

Наприклад, ринковий механізм не може забезпечити національну економіку необхідною
кількістю грошей. Тому держава бере на себе функцію пропозиції грошей на грошовому
ринку. Саме цим обумовлюється роль центрального (національного) банку в економіці та
необхідність здійснення державою певної грошової політики.

  

Ринок неспроможний задовольняти потреби й у суто суспільних благах. Ринковий
механізм спрямований на задоволення платоспроможних потреб, тобто попиту,
вимірниками якого є певна кількість одиниць товару. Блага, кожна одиниця яких може
бути продана за окрему плату, — це суто приватні блага. Але є блага, що
задовольняють певні суспільні потреби, які не можуть бути поділені на одиниці
споживання і продані за частками. Це суто суспільні блага, які мають кілька
властивостей.

  

1.  Суто суспільні блага споживають усі громадяни, незалежно від того, платять вони за
них чи ні. Використання суспільних благ у теорії розглядається як «ефект пасажира без
проїзного квитка», коли людина, отримуючи вигоду з користування благом, одержує його
безкоштовно. її не можна обмежити або виключити з тієї кількості людей, що
користуються суспільним благом.

  

2.  Суто суспільні блага мають надходити до споживача в тій самій кількості, що й іншим
споживачам, вони не вибіркові у споживанні.

  

3.  Суто суспільні блага споживаються громадянами тільки разом, колективно.
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4.  Обсяг індивідуального споживання суто суспільних благ повинен дорівнювати
обсягові їх колективного споживання, тобто кожний споживає стільки блага, скільки
його споживають усі разом. Ці блага мають нульові граничні витрати — при збільшенні
кількості споживачів витрати не зростають. При цьому споживання суто суспільних благ
здійснюється колективно, але індивідуальна корисність від їх споживання різна.

  

Прикладом суто суспільних благ можуть бути національна оборона, державне
управління, охорона правопорядку, національна система комунікацій, єдина енергетична
система, фундаментальна наука.

  

Суто суспільні блага не зорієнтовані на ринковий попит, тому задоволення суспільних
потреб у них є функцією держави. Саме вона фінансує виробництво суто суспільних благ
за рахунок, насамперед, видатків із державного бюджету. При цьому, оскільки суто
суспільні блага мають певну регіональну структуру, фінансування здійснюється за
рахунок коштів як центрального, так і місцевих бюджетів.

  

Слід зазначити, що існують також блага, які мають ознаки і суто приватних, і суто
суспільних благ, наприклад освіта, медичне обслуговування. У цьому разі необхідно
визначити міру участі держави в забезпеченні громадян такими благами з погляду
співвідношення «витрати — вигоди».

  

Суспільні витрати виробництва являють собою альтернативну вартість ресурсів,
витрачених на реалізацію такого проекту. Якщо вихід (В) більше витрат (U), тобто В/U >
1, то проект буде прийнятним. Нарощувати виробництво суспільних товарів у межах
проекту буде вигідно доти, доки співвідношення В/U не досягне одиниці, бо В/U < 1
зробить проект невигідним.

  

Неспроможність ринку пов’язана також із проблемою вимірювання та компенсації
зовнішніх ефектів (екстерналій). Зовнішні ефекти — це витрати або вигоди від ринкових
трансакцій, що їх не відображають ціни. Ці ефекти можуть виникати внаслідок як
виробництва, так і споживання благ, а зовнішніми вони є тому, що стосуються не тільки
учасників певної трансакції, а й осіб, які не мають відношення до неї, тобто ефекти є
зовнішніми щодо ринку. Якщо діяльність певного економічного агента супроводжується
витратами осіб, які не є учасниками трансакцій, зовнішні ефекти називають
негативними, а якщо вигодами, що отримують зазначені особи, — позитивними.
Наприклад, освіта, окрім збільшення вартості людського капіталу, підвищує загальний
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культурний рівень населення, сприяє зменшенню злочинності в країні, тому трансакції на
ринку освітніх послуг мають певні позитивні зовнішні ефекти. До негативних зовнішніх
ефектів належить забруднення навколишнього середовища. Так, теплова
електростанція, яка працює на низькосортному вугіллі, інтенсивно забруднює прилеглу
територію. У ціні кіловат-години електроенергії зовнішні витрати не відображені,
оскільки побічний негативний ефект — забруднення природи, хвороби людей —
економісти електростанції не враховують. Отже, ціна електроенергії дає суспільству
спотворену інформацію, і тут уже потрібна зважена економічна політика уряду.

  

Соціальні витрати на виробництво або споживання певного товару складаються з
приватних витрат виробника (споживача) та негативних зовнішніх ефектів, які,
насамперед, виражаються у забрудненні навколишнього середовища та в надмірній
експлуатації обмежених природних ресурсів. Соціальні вигоди, пов’язані з виробництвом
та споживанням певного товару, складаються з приватних вигод виробника
(споживача) та позитивних зовнішніх ефектів.

  

Державне регулювання зовнішніх ефектів повинно наближувати соціальні витрати
(вигоди) до приватних. Наприклад, підприємець використовує технологію, наслідком
якої є забруднення навколишнього середовища. Ринкова ціна на продукцію підприємця
не може врахувати витрати населення, пов’язані із зазначеним негативним зовнішнім
ефектом. Завдання держави — сприяти перетворенню негативного зовнішнього ефекту
на витрати саме цього підприємця, тобто на внутрішні витрати.

  

За пропозицією А. С. Пігу, для цього можна використовувати коригуючі податки та
субсидії. Так, за допомогою коригуючих податків на випуск товарів з негативними
зовнішніми ефектами можна перетворити витрати третіх осіб від забруднення
навколишнього середовища на внутрішні приватні витрати підприємця, діяльність якого
є причиною негативних зовнішніх ефектів. Якщо благо характеризується позитивним
зовнішнім ефектом, його виробникові держава може видавати коригуючу субсидію, яка
сприяє наближенню соціальних вигод до приватних вигод цього підприємця.
Використання коригуючих податків та субсидій як інструментів регулювання зовнішніх
ефектів на практиці обмежено через складнощі та високий ступінь приблизності
вимірювання витрат та вигод третіх осіб.

  

Р. Коуз довів можливість розв’язання проблеми зовнішніх ефектів без втручання
держави. Згідно з теоремоюР. Коуза, якщо права власності усіх сторін старанно
визначені, а трансакційні витрати дорівнюють нулю, кінцевий результат (що максимізує
цінність виробництва) не залежить від змін у розподілі прав власності (якщо не брати до
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уваги ефект доходу). Тобто, якщо учасники можуть домовитися самі і витрати таких
переговорів дуже малі (трансакційні витрати дорівнюють нулю), то в умовах досконалої
конкуренції можливо досягти рівності соціальних та приватних витрат — результату,
який максимізує цінність виробництва.

  

Державне втручання в економіку стає необхідним і через такі неспроможності ринку, як:

  

внутрішньо властива ринку тенденція до монополізму, що витісняє конкуренцію, обмежує
її врівноважувальну та стимулюючу функції, перешкоджає ефективному використанню
економічних ресурсів. Тому антимонопольна діяльність держави та захист економічної
конкуренції є однією з її головних функцій в ринковій економічній системі;

  

недосконалість інформації, що обумовлює значні витрати та ризики учасників
трансакцій, оскільки вони володіють різною за обсягом та змістом інформацією.
Важливість інформації для ринкового механізму зумовлює необхідність державного
контролю її повноти та точності. Скажімо, для захисту інтересів споживачів вона
зобов’язує продавців доводити до покупців певні відомості про споживчі властивості
товарів, встановлює стандарти і контролює відповідність їм властивостей товарів тощо;

  

циклічна форма відновлювального процесу в ринковій системі, періодичні спади
виробництва, безробіття, інфляція. Макроекономічне державне регулювання тоді сприяє
досягненню рівноважного стану економіки, стримує темпи інфляції, забезпечує
зайнятість населення;

  

відсутність ринкового механізму, який би забезпечував підтримання соціальної
справедливості. Саме держава реалізує програми боротьби з бідністю, виконує функції
соціального забезпечення та соціального захисту.

  

Сучасна ринкова економіка — це економіка змішаного типу, яка поєднує гнучкість
ринкового механізму, цілеспрямованість корпоративного регулювання та
загальносуспільну орієнтованість державного впливу на економіку. Регулююча роль
ринку становить основу змішаної економіки. Корпоративне регулювання є механізмом
координації, який в умовах ринкової системи дає змогу економічним суб’єктам активно
впливати на розподіл ресурсів. Державне регулювання економіки не заміщує, а
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доповнює та захищає ринковий механізм. Поєднання зазначених механізмів координації
сприяє ефективній реалізації соціально-економічних цілей суспільства,
макроекономічному зростанню, забезпеченню соціальної справедливості.
Співвідношення ринкового, корпоративного та державного механізмів координації в
різних країнах неоднакове. Є країни, де діє система економічного лібералізму, в якій
домінують ринкові та корпоративні регулятори, а роль держави зведена до мінімуму
(США, Канада, Велика Британія, Австралія та ін.), і країни економічного дирижизму, яким
притаманний значний вплив держави на соціально-економічний розвиток суспільства
(Швеція, Австрія, Німеччина та ін.).

  

Економічна роль держави в умовах сучасної ринкової (змішаної) системи охоплює такі
основні напрями її діяльності:

  

загальна координація соціально-економічного розвитку на базі розробки та здійснення
довгострокової стратегії — структурної, науково-технічної, інноваційної;

  

діяльність, спрямована на розвиток людського капіталу, підвищення рівня та якості
життя населення, захист інтересів виробників та споживачів благ;

  

макроекономічне регулювання;

  

створення та удосконалення загальних інституціональних умов для господарювання
економічних суб’єктів;

  

регулювання виробничого та рекреаційного навантаження на природу, стимулювання
економії природних ресурсів;

  

захист інтрересів країни та зміцнювання її позицій у світовому господарстві, розвиток
зовнішньоекономічних зв’язків;
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участь у розв’язанні глобальних проблем;

  

розвиток соціального партнерства, погодження соціальних дій з інститутами
громадянського суспільства та бізнесом.

  

Економічній ролі держави в сучасних умовах притаманна соціальна спрямованість, що
розкриває загальносоціальну сутність держави, її призначення задовольняти потреби
всього суспільства, зебезпечува- ти його цілісність та розвиток. Але держава має й
спеціально-соціальну сутність, орієнтуючись на задоволення економічних потреб тієї
частини населення, яка відіграє домінуючу роль у суспільстві.

  

Збільшення загальносуспільної спрямованості впливу держави на економіку обумовлено
розвитком її соціальної природи від диктатури панівного класу до держави, яка діє на
базі соціального контракту. Останній являє собою взаємні зобов’язання сторін, а саме:
громадян, їхніх організацій і держави, яка діє в межах правочинності, що делегована їй
громадянами. Соціальний контракт між державою, бізнесом та інститутами
громадянського суспільства може розглядатися як конкретна домовленість між різними
економічними суб’єктами та як переговорний процес, у ході якого відбувається
самовизначення соціальних груп і який виключає опортуністичну поведінку сторін. Це
можливо лише за умов солідарності й компромісу, тобто здатності всіх учасників
соціального контракту жертвувати частиною своїх інтересів заради суспільного блага.

  

В умовах трансформації командно-адміністративної економічної системи на ринкову має
місце перехідна модель державного впливу на економіку: від моделі економічної ролі
тоталітарної держави — до моделі контрактної держави. Перша спрямована на
максимізацію доходів держави, мета другої — максимізація сукупного доходу
суспільства, що є показником ефективності виконання державою і громадянами
зобов’язань згідно із соціальним контрактом.

  

  

  

  

§ 2. Форми державного регулювання економіки. Економічна політика: сутність,
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види, заходи

  

Діяльність держави в економічній сфері має дві головні складові. Перша — це діяльність
держави як власника засобів виробництва. Державний сектор економіки утворюють
сукупність підприємств, організацій, установ, що перебувають у державній власності й
управляються державними органами або призначеними ними юридичними особами.

  

Державна власність зосереджена насамперед у стратегічних галузях економіки, де
приватні інвестиції не можуть забезпечити реалізацію довгострокових проектів:
аерокосмічна промисловість, атомна енергетика, інші капіталоємні та наукоємні
виробництва, фундаментальна наука. До державного сектору (у різних формах і
масштабах) належать також галузі інфраструктури: залізничний транспорт, пошта,
телекомунікації. Держава здійснює й виробництво суспільних благ — таких як освіта,
оборона, охорона здоров’я та ін.

  

Країни з розвинутою ринковою економікою демонструють неоднакові підходи до
визначення пріоритетних для державного підприємництва галузей. Наприклад, у
Австрії, Франції, Німеччині, Швеції. Нідерландах, Великій Британії, Японії, Іспанії 75 %
підприємств таких галузей, як пошта та залізниця, є державною власністю. У Швеції
державна частка в авіалініях та виробництві електроенергії становить 50 %. У США
державна власність дорівнює близько 25 % в автомобільній промисловості та
виробництві сталі, авіалініях, залізничному транспорті.

  

В Україні частка державного сектору в загальній кількості підприємств різних галузей
економіки становить від 0,1 % до 20 %. У 2005 р. держава отримала 1,7 млрд грн
дивідендів на частку в капіталі акціонерних товариств, зокрема від «Криворіжсталі» —
600 млн грн, «Укр- телекому» — 703 млн грн, «Нафтогазу України» — 102 млн грн. У
2006 р. підприємства цього сектору економіки перерахували до державного бюджету 2,8
млрд грн. На початок 2007 р. в Україні до державного сектору належали 4 тис.
господарських товариств, у тому числі 1,7 тис. відкритих акціонерних товариств.

  

Другою складовою діяльності держави в економічній сфері є регулювання економіки —
сукупність заходів державного впливу на об’єкти і процеси з метою певного спрямування
господарської діяльності суб’єктів національної економіки, узгодження їх інтересів і дій
для реалізації суспільних цілей.
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Нині склалося кілька моделей державного регулювання економіки:

  

американська — державне регулювання зводиться до використання правових та
опосередкованих методів, насамперед податково-бюджетних з метою створення
сприятливих умов для розвитку конкуренції та підприємництва;

  

японська — система взаємодії державних органів та корпорацій, спрямована на
досягнення стратегічних цілей в економіці;

  

шведська — активне втручання держави у процес розподілу та перерозподілу доходів з
метою створення сильної системи соціального захисту населення;

  

німецька — система управління національною економікою з активним використанням
ринкових регуляторів та створення на державному рівні ефективної системи соціального
захисту громадян. Для Західної Європи взагалі характерне поєднання великої частки
державних витрат у ВВП з наявністю значного державного сектору.

  

Основні напрями державного регулювання економіки виявляються в його функціях (табл.
24.1).
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  Державне регулювання економіки має кілька основних форм. Перша —бюджетно-податкове регулювання, пов’язане з функціонуванням державних фінансів,формуванням державного бюджету та державними витратами. Маніпулюючиподатковими ставками, держава отримує можливість стимулювати окремі напрямипідприємництва (малий бізнес, фермерство, інноваційну діяльність), перспективні галузі,розвиток науково-технічного прогресу. Регулювання бюджетної сфери надає можливістьсприяти вирівнюванню економічного розвитку регіонів, виділяти додаткові коштиокремим підприємствам (субсидії), галузям, соціальним групам. За рахунок засобівдержавного бюджету можуть надаватися довгострокові кредити великим корпораціям,що потрапили в смугу економічних труднощів. Бюджетне фінансування можестимулювати сукупний попит.  Друга форма — кредитно-грошове регулювання, спрямоване на забезпечення економікиповноцінною і стабільною національною валютою, підтримання рівноваги на грошовомуринку. Держава виступає також активним суб’єктом на ринку цінних паперів, купуючи тапродаючи державні облігації.  Третя форма — регулювання цін та заробітної плати з метою стримування інфляції,регулювання цін на компенсаційній основі (за рахунок засобів державного бюджету, колисторона, що зазнає збитків, отримує дотації з бюджету).  Четверта форма — адміністративно-економічне регулювання, яке передбачає створенняумов для функціонування ринкової системи та реалізації соціальних цілей суспільства.Складовою частиною зазначеної форми є правове регулювання економічних ісоціальних процесів — держава встановлює на базі законотворчої діяльності правовізасади економічної поведінки суб’єктів господарювання, сприяє формуванню правовогосередовища підприємницької діяльності.  Державне регулювання здійснюється за допомогою методів, серед яких:  1) економічні та адміністративні;  2) імперативні та індикативні;  3)  прямі та непрямі (опосередковані).  Економічніметоди державного регулювання пов’язані зі створенням державоюфінансових або матеріальних стимулів, здатних впливати на економічні інтересисуб’єктів господарювання й обумовлювати їх поведінку. До інструментів економічнихметодів належать ставки податків, облікова ставка, митні тарифи, норми амортизаціїтощо.  Адміністративні методи базуються на використанні сили державної влади, засобівзаборони, дозволу або примусу. До них належать і правові методи, за допомогою якихдержава регламентує діяльність суб’єктів господарювання. Адміністративні методинеобхідні в таких сферах, як контроль держави над монополіями, охоронанавколишнього середовища, соціальний захист населення та захист національнихінтересів у світових господарських зв’язках, реалізація державних програм.Інструментами адміністративних методів державного регулювання є укази, декрети,розпорядження, ліцензування, квотування, встановлення фіксованих цін, валютнихкурсів, економічних, харчових, фармацевтичних, соціальних, екологічних стандартів інормативів, контроль за додержанням законів та правил, а також санкції за їхпорушення.  Імперативні методи державного регулювання — це владні, адміністративні методи. Навідміну від них, індикативні методи мають орієнтований, рекомендаційний характер(наприклад, індикативні ціни). Як правило, це економічні методи.  За допомогою прямих методів держава безпосередньо втручається в економічніпроцеси. До них можна віднести адміністративні методи (крім правових методів, які єнепрямими методами державного регулювання економіки), а також такі інструменти, якдержконтракт і держзамовлення, субсидії, субвенції, дотації, прямі витрати уряду.Непрямі методи — це сукупність опосередкованих засобів державного впливу наекономіку.  Державне регулювання економіки відбувається згідно з економічною політикоюдержави — системою практичних заходів, що здійснюються державою, урядом у сферіуправління економікою з надання економічним процесам спрямованості відповідно домети, завдань та інтересів країни.  Відомі вчені-суспільствознавці по-різному розуміли сутність економічної політики. Дж. М.Кейнс розглядав її як загальну волю, втілену в державному регулюванні економіки.Вільгельм Ойкен розумів її як сукупність державних заходів впливу на економічніпроцеси. Дж. Б’юкенен, нобелівський лауреат, вважав економічну політику процесомобміну між суб’єктом та державою, за якого кожен добровільно погоджуєтьсяобмінювати свою частку витрат з утримання державних служб на послуги, щоспоживаються спільно. М. Фрідмен відносив економічну політику до мистецтва ухваленнярішень, що надає можливості виявляти єдність кінцевої мети у представників різнихекономічних течій і сприяє подоланню розбіжностей.  Економічна політика держави може бути макроекономічною (національною),регіональною (спрямованою на розвиток окремих територій країни), галузевою,зовнішньоекономічною та ін.  За своїм спрямуванням економічна політика може бути антицикліч- ною, конкурентною(антимонопольною), структурною, інвестиційною, науково-технічною, інноваційною,амортизаційною та ін. Держава здійснює також фіскальну (бюджетно-податкову),монетарну (кредитно- грошову) та цінову політику.  Макроекономічна політика може мати властивості стабілізаційної політики та політикиекономічного зростання. Стабілізаційна політика — це діяльність держави, спрямованана відновлення реальних обсягів виробництва за умов наближення до повної зайнятості(або природного рівня безробіття), тобто до рівня потенційного ВВП, та забезпеченняпомірної інфляції. Іноді під стабілізаційною політикою розуміють заходи держави, щоспрямовуються на вирівнювання циклічних коливань в економіці. Тому стабілізаційнуполітику можна назвати анти- циклічною, антиінфляційною. Економічна стабілізаціявключає також фінансову стабілізацію, яка виявляється через стан державногобюджету та платіжного балансу, а також через параметри грошового ринку.  Політика економічного зростання передбачає: 1) стимулювання сукупної пропозиціїшляхом збільшення потенційного ВВП на базі залучення в економічний обіг більшоїкількості ресурсів, науково- технічного та технологічного прогресу; 2) утримання темпівзростання сукупного попиту на рівні темпів зростання сукупної пропозиції і потенційногоВВП, оскільки від цього залежить рівень інфляції.        § 3. Соціальна політика держави. Справедливість та соціальний захист  Соціальна політика — це державне регулювання, спрямоване на формування гідноїякості життя кожної людини, її розвиток і захист прав, а також урахування й узгодженняінтересів усіх соціальних груп населення при виробленні загальної економічної політики.  Сформувалися три моделі соціальної політики. За допомогою консервативної моделідержава лише формує умови для того, щоб сам громадянин вирішував проблемивласного добробуту. На себе вона бере лише ті функції, які власними силами не можевиконувати ні конкретна особа, ні сім’я. Соціал-демократична модель має на метідосягнення соціальної справедливості в суспільстві, пом’якшення нерівності шляхомбюджетного перерозподілу коштів, забезпечення державних гарантій рівня доходів тасоціальної допомоги. У радянському суспільстві панувала патерналістська модельсоціальної політики. Держава брала на себе регулювання всіх умов життя людей і недопускала невиправданого їх розшарування за рівнем життя. Зворотний бікпатерналізму — це зрівнялівка, зниження стимулів до праці, існування непосильногобюджетного тягаря для уряду.  До основних напрямів соціальної політики держави відносять: державну політикузайнятості; державну політику доходів; державну політику розвиткусоціально-культурної сфери.  Загальні основи регулювання ринку праці ми розглядали у главах 12 та 17. Тут лишедодамо, що найактуальнішими напрямами політики зайнятості в Україні визначені:всебічне стимулювання економічного зростання малого бізнесу, що забезпечує додатковіробочі місця; скорочення структурного безробіття і забезпечення підготовки кадрів;точний статистичний облік безробітних у віці 15-70 років; правове забезпечення трудовихвідносин і удосконалення соціального захисту безробітних.  Державна політика доходів спрямована на запобігання невиправданій диференціаціїдоходів населення та поляризації суспільства, зняття соціальної напруги, боротьбу збідністю, мінімізацію конфлікту між ефективністю і соціальною справедливістю.  Існують чотири погляди на соціальну справедливість.  егалітарний — всі члени суспільства отримують рівні блага;  роулсіанський — максимізується корисність найменш забезпечених осіб;  утилітарний — максимізується загальна корисність усіх членів суспільства;  ринковий — справедливість встановлює ринок.  Найбільш суперечливим є останній. Ринок потребує відповідності доходу кожноговласника фактора виробництва граничному продукту від цього фактора і припускаєзначну нерівність у розподілі доходів. Наслідком цього може бути соціальний вибух, якийпорушить стабільність суспільного життя, що спостерігалося в Україні восени та взимку2004 року.  Для кількісної оцінки диференціації доходів застосовують різні показники.  Ступінь нерівності в розподілі доходів демонструє крива Лоренца (рис. 24.1). Якбиіснував абсолютно рівний розподіл доходів між усіма членами суспільства, то йоговідображала б бісектриса ОА. Насправді ступінь нерівності фіксує заштрихована ділянкаОСА між бісектрисою та кривою Лоренца. Що віддаленіша крива від бісектриси, тобільшою є нерівність.  Коефіцієнт концентрації доходів — індекс Джині — показує величину відхиленняфактичного розподілу доходів населення від лінії їх рівномірного розподілу.Розраховують його таким чином.     

     Що вищий коефіцієнт Джині, то більшою є нерівність. Вона змінюється від 0 до 1.     

  Децильний коефіцієнт показує співвідношення між середніми доход ми 10 % найбільшвисокооплачуваних громадян і середніми доходами 10 % найменш забезпечених. УЄвропейському Союзі дециль- ний к гфіцієнт становить 6:1, а в Україні, за непрямимиоцінками із урахуванням тіньових доходів — 30:1. Це дуже велика нерівність, що сформвалася під впливом недосконалості державного управління, напівкримінальноїприватизації та лобіювання інститутів влади великими фінансово-промисловими групамиз метою перерозподілу державного бюджету на свою користь. Низька якість життя вУкраїні переплітається із психологічним несприйняттям економічної нерівності, пошизністю бідності серед працюючого населення (майже в половині родин, що бідують,хтось із дорослих працює).  З метою стримування невиправданого розшарування населення й поля изації рівняжиття держава вдається до низки заходів, таких як:  перерозподіл доходів через держбюджет;  встановленім мінімумузаробітної плати та прожиткового мінімуму на місяць;  ув дення прогресивної шкали оподаткування доходів громадян. Ступінь перерозподілувищий у соціал-демократичних моделях соціальної політики (до 50 % національногодоходу), менший — у консервативній моделі;  стримування зростання заробітної плати з метою. зниження витрат виробництва істимулювання інвестиційної складової (цей напрям характерний для Гонконгу, Тайваню,Південної Кореї, Китаю); забезпечення переважаючих темпів зростання продуктивностіпраці щодо темпів зростання заробітної плати (Японія);  стимулювання збільшення доходів громадян — як фактор підвищення внутрішньогопопиту і подальшого економічного розвитку (європейські країни). У 1960—1970-ті рр. вЗахідній Європі широко застосовували антиінфляційну політику доходів, до якої входилаіндексація доходів залежно від зростання цін. Однак згодом від неї почаливідмовлятися, бо така політика пригнічує стимули до праці і сприяє інфляції;  виплата адресної допомоги незаможним громадянам. Навіть у США — країні з меншимрівнем соціального регулювання, ніж у Європі, виплати й пільги із соціальних фондівстановлять приблизно 25 % від реально використаних доходів населення. Середнійрозмір пенсій перевищує середній розмір заробітної плати на 40 %. Частина допомог удоходах матерів сягає 20 %. Третина розлучених американок отримує на дітей державніаліменти. Розвивається безплатна охорона здоров’я. Ця проблема актуальна і дляУкраїни, де досі панує стара система пільг, яка не сприяє реальному підтриманнюгромадян, породжує зловживання і гальмує зростання економічної ефективності.  У перехідній економіці України важливим напрямом державного регулювання доходів єборотьба з тіньовою економікою. Існують три групи тіньових доходів: доходи, пов’язані зпорушенням обліку норм і стандартів, з усілякими приписками; нелегальні доходизагально- кримінального походження (корупція, наркобізнес, контрабанда, торгівляорганами людського тіла та ін.); доходи від неврахованої податковими органамидіяльності, що не є кримінальною. Відповідно до видів тіньових доходів, можуть бутизастосовані різні методи боротьби з ними — адміністративні (скажімо, програма«Контрабанда — стоп»), правові (удосконалення законодавства, судові системи),економічні (удосконалення податкової, фіскальної, грошово-кредитної політики).Найкращий ефект дає поєднання всіх цих методів. Але для сучасної Українинайважливішим і найзлободеннішим є політичний метод, а саме — відділення бізнесу відвлади і політична воля верхніх владних ешелонів до боротьби з тіньовою економікою.  Однією з найгостріших проблем соціальної політики є бідність. Це така формасоціально-економічного й соціально-психологічного відчуження, за якої індивід не можезадовольнити мінімальний рівень фізичних і соціальних потреб, взятий за стандарт уданому суспільстві.  Основними формами бідності є бідність абсолютна і відносна. Абсолютна бідністьозначає рівень добробуту, який не забезпечує стандартних матеріальних та духовнихпотреб населення. Відносна бідність притаманна будь-якому суспільству і визначаєтьсяза майновим розшаруванням населення (наприклад, бідними вважають від 10% до 30%населення з найнижчими доходами). Проблема поділу бідності на абсолютну й відноснує одним з найсуперечливіших моментів усієї теорії. Найбільшу увагу її вивченнюприділяють у розвинутих країнах.  За характером оцінки бідність поділяється на об’єктивну і суб’єктивну. Першавизначається за прийнятими у країні критеріями доходу та доступу до тих чи іншихматеріальних і духовних благ: можливості дати дітям освіту, здобути професійнупідготовку, якісно лікуватися, мати житло, що відповідає прийнятим стандартам, тощо.Другу розуміють як таку, яка визначається за самооцінкою, тобто людина тоді є бідною,коли вона сама так себе ідентифікує.  Відповідно до своєї тривалості бідність може бути тимчасовою. застійною(довгостроковою) та хронічною (передається з покоління до покоління). За глибиноюбідність може набувати таких форм, як мало- забезпеченість, зубожіння (якщо харчовеспоживання не забезпечує 80 % мінімального раціону або якщо витрати на харчуванняперевищують 80 % доходів), люмпенізм і пауперизм. Дві останні форми є крайнімвиявом зубожіння, коли люди відчужені від усіх офіційних форм доходів у суспільстві.  Базисний комплекс індикаторів бідності об’єднує характеристики масштабів, рівня таглибини бідності, сукупного дефіциту добробуту бідних домогосподарств, якостіхарчування та структури витрат.  Масштаби бідності (Q) — загальна кількість домогосподарств, які визнаються біднимизгідно з обраними критеріями. Масштаби зубожіння (R) — загальна кількістьдомогосподарств, які визнаються зубожілими згідно з обраними критеріями.  Рівень бідності (Р0) — питома вага населення, яке визнається бідним відповідно доприйнятих критеріїв:     

  де Q — чисельність населення (домогосподарств), визнаного бідним відповідно доприйнятих критеріїв; n — загальна чисельність населення (домогосподарств).  0  < Р0 < 1, Р0 = 0, якщо у країні бідності немає (Q = 0); Р0 = 1, якщо у країні все населенняотримує доходи, нижчі за межу бідності (Q = n).  Глибина бідності (Р1) визначається як відношення величини середнього дефіцитудобробуту до межі бідності:     

  0   < Р1 < 1, Р1 = 0, якщо середній добробут бідних домогосподарств збігається з межеюбідності, тобто немає дефіциту добробуту (а = 0); Р 1 = 1, якщо у біднихдомогосподарств немає доходів.  В основі бідності лежить нерівність, яка породжується цілим комплексом причин. Мивиокремлюємо глобальні причини, серед яких можна назвати: існуючий економічнийпорядок, панування фінансового капіталу, міжнародних фінансових інститутів,глобальні економічні та екологічні катаклізми та ін. Загальноекономічні причини пов’язаніз типом економічного зростання, обмеженістю ресурсів, конкурентоспроможністюнаціональної економіки та ін. Ринкові причини пов’язані з механізмом розподілу доходів,ступенем розвиненості системи соціального захисту населення та ін. Велику групупричин можна віднести до групи трансформаційних: глибина та тривалістьтрансформаційної кризи, диференціація доходів населення, порушення фінансовихзобов’язань державою та іншими фінансовими інститутами, інститу- ціональні пастки таін. Бідність може бути зумовлена особистими причинами: слабким здоров’ям, природнимиздібностями, кількістю утриманців та ін.  Методи визначення бідності різноманітні. До них належать:  абсолютні:  метод використання мінімального споживчого бюджету (прожиткового мінімуму);  калорійність харчування (менш як 2100 ккал за добу — бідність; менш як 1680 ккал задобу — зубожіння);  структурні:  за питомою вагою витрат на харчування в сукупних доходах (витратах)домогосподарства (більш як 60 % — бідність, більш як 80 % — зубожіння);  за питомою вагою найнеобхідніших витрат у сукупних доходах (витратах)домогосподарства;  відносні:  за фіксованою часткою середньодушового/еквівалентного доходу в країні;  за фіксованою часткою середньодушових/еквівалентних витрат в країні;  суб’єктивні:  за самооцінкою;  ресурсні:  виходячи з реальних бюджетних можливостей надання допомоги.  Орієнтація на ті чи інші критерії визначення рівня та поширення бідності у країнізалежить також від поставленої мети та політичної складової.  У розвинутих країнах існують державні програми боротьби з бідністю. Вони містять якзасоби, що запобігають її виникненню, так і грошову та речову допомогу, що підтримуєдохід. Велика увага приділяється розвиткові освіти, створенню умов для зростаннязайнятості, регулюванню диференціації доходів населення.  Наступний напрям соціальної політики — розвиток соціально- культурної сфери (охоронадовкілля, культура, освіта, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, житлово-комунальнегосподарство, соціальне обслуговування й соціальне забезпечення населення та ін.),яка має своїм безпосереднім адресатом людей, їхні матеріальні, фізичні та духовніпотреби. Проте загальною тенденцією перехідної економіки є поступова її адаптація доринкового середовища, зняття надмірного навантаження з державного бюджету іпідвищення відповідальності самих громадян за якість життя, тобто скороченняпатерналізму.  Розглянемо функціонування освіти й охорони здоров’я як галузей, що відіграютьвирішальну роль у формуванні людського капіталу й розвитку людства. Воно має певніособливості. До них належать зовнішні позитивні ефекти (екстерналії) від споживання.Надання освітніх та медичних послуг має сприятливі наслідки не лише для тих, хто їхкупує, але й для всього суспільства. Що більше освічених і культурних людей, то меншоює злочинність, вищою політична активність під час виборів, а також правова обізнаність,ширшою доброчинність, а також залучення інших цінностей, які консолідуютьсуспільство. Що здоровіші люди, то меншими є втрати на лікарняні листки, якіснішимлюдський капітал, помітнішим економічний прогрес, не такою напруженою демографічнаситуація.  Друга особливість — традиційно висока роль держави в регулюванні розвитку освіти йохорони здоров’я. Вона так само пояснюється наявністю зовнішніх ефектів. Однак нелише цим. Конституційне закріплення рівного доступу громадян до освіти й медичногообслуговування водночас висуває вимоги й до фінансового забезпечення цих прав.Володіючи монополією узаконеного насильства, держава має можливість коригуватирозподіл соціальних благ шляхом розширення їх доступності для малозабезпеченоїчастини населення. Крім того, ринковим медичним послугам властиві, наприклад,невизначеність виникнення попиту, інформаційна асиметрія про їхню якість і локальниймонополізм виробників, що вимагає більш високого рівня державної присутності в ційсфері економіки.  Третя особливість — активність некомерційного недержавного сектору економіки. Рольгромадських інститутів є подвійною: вони коригують ринок, пом’якшуючи його вади іпідсилюючи переваги, і одночасно коригують хиби державного регулювання.Представники цього сектору заповнюють неприбуткові ніші ринку освітніх, медичних ікультурних послуг на регіональному рівні і виявляють солідарність з особливимиспоживачами — тими, хто з об’єктивних чи суб’єктивних причин неспроможнийконкурувати з іншими членами суспільства в одержанні таких послуг (це, наприклад,інваліди, злидарі, а в медицині — хворі на СНІД, наркомани, приречені на смертельнунедугу). Вони забезпечують соціальній сфері додаткове, недержавне фінансування —за рахунок урядових субсидій, членських внесків, доброчинних пожертв, коштів відпідприємницької діяльності, спрямованих на суспільно корисні цілі.  В удосконаленні соціально-культурної сфери у світі простежуються дві основнітенденції:  суттєве зростання витрат на ці потреби, в тому числі й бюджетних. Так, за період з 1960по 2003 р. частина витрат на охорону здоров’я у ВВП країни зросла: в Канаді — в 1,8разу, Швейцарії — у 2,3, Франції — у 2,7, США — у 3 рази. Як наслідок, виникає гостранеобхідність якомога раціональнішого використання цих коштів. Виникає конкуренціявиробників соціальних послуг у межах громадського сектору за бюджетні тапозабюджетні кошти, поєднання переваг ринку і державного регулювання.  Споживачам також надається можливість вибору. Наприклад, в Англії оплата лікуваннядержавними ваучерами й сертифікатами забезпечила доступ до більш якісної ітехнологічно досконалої приватної медицини тих людей, які не належать до багатіїв. УСША в такий же спосіб оплачується продовольча допомога населенню, дошкільна освіта,міський транспорт і т. ін. Часто держава фінансує програми підвищення кваліфікації іпідготовку кадрів, надаючи самому працівникові право вибору щодо варіанта навчання.  Розширюється також контрактний механізм взаємодії держави і приватного бізнесу. ВСША, приміром, за контрактами з місцевою владою університети керують системоюшкільних закладів, приватні фірми опікуються закладами стаціонарної медичноїдопомоги. Участь приватного бізнесу в сумісній з державою діяльності на ринкусоціально-культурних послуг гальмує витратний механізм, посилює зворотний зв’язокпопиту і пропозиції;  посилення ролі неринкового сектору. Такий процес — закономірна реакція на зростаннявтрат від наслідків негативних екстерналій приватного ринку, зростання значущостісоціально-культурної сфери в інноваційному розвитку суспільства, формуваннягромадянського суспільства, ускладнення й виклики соціально-економічних процесів упостіндустріальному суспільстві, а також соціальні наслідки глобалізації.        § 4. Середній клас як соціальна база ринкових реформ  Успішність ринкових реформ та макроекономічної політики в цілому залежить відсоціально-економічної діяльності середнього класу як ефективного суб’єктагосподарювання й соціального актора, який безпосередньо впливає на всі рівнітрансформаційних процесів.  Середній клас — це соціальний інститут, що характеризується особливою моделлюжиттєдіяльності і поведінки. У розвинутих країнах він є домінуючою соціальною групою(60-90 %). До складу середнього класу разом із «старими» традиційними прошарками,які включають дрібних і середніх приватних власників, велику частину селянства іфермерства, входить і «новий» середній клас інтелектуалів — працівників нефізичноїпраці, професіоналів, фахівців. Якщо економічне становище «старого» середнього класувизначається і власністю, й самостійною трудовою діяльністю, то «нові» прошаркисереднього класу складаються з осіб, що володіють інтелектуальною власністю, єносіями знань. Отже, не власність на фізичні об’єкти, а освіта стає головним капіталом,що гарантує в постіндустріальному суспільстві високу кваліфікацію і високий дохід.  Середній клас виконує важливі соціально-економічні функції, забезпечуючи ефективнефункціонування ринкового господарства й соціальну орієнтацію економічного розвитку.є основним платником податків; створює масовий попит на внутрішньому ринку;забезпечує інвестиційний потенціал країни;  виступає основним носієм інтелектуального і соціального капіталу;  забезпечує ефективність системи економічної влади (її розподіл в суспільстві, ієрархіюта рівновагу). Його представників характеризує висока економічна активність, наявністьнабору необхідних базових ресурсів і їх оптимальний розподіл, здійснення керівництвана середньому рівні управління й експертної організації виробничої діяльності;  реалізує функції соціального контролю за владними структурами і представникамивеликого бізнесу, що впливає на співвідношення приватних і соціальних витрат і вигод.  В Україні критерії ідентифікації середнього класу мають гостро дискусійний характер. Уперехідному суспільстві вони ускладнені трансформаційними процесами й численнимизмінами, що відбулися в соціальній структурі. Застосування до такого суспільствапоказників та методичних підходів, використовуваних західними дослідниками (таких, якрівень доходів та професійно-освітньої підготовки, суб’єктивна ідентифікація себе ізсереднім класом та ін.), не завжди доцільне. Тому вітчизняна наука пропонує розглядатисередній клас із урахуванням ресурсних, суб’єктивних та функціональних ознак, тобтоза його соціально-економічною активністю.  Ресурсні ознаки включають матеріальні (рівень доходів, рівень матеріальноїзабезпеченості, рівень заощаджень, показники структури споживчих витрат) танематеріальні (наявність вищої освіти, рівень професійної кваліфікації, рівень культурита ін.).  До суб ’єктивних ознак віднесено самоідентифікацію, соціально- економічну адаптацію таекономічні стратегії індивідуальних домашніх господарств.  Функціональні ознаки характеризують середній клас як такий, що забезпечуєекономічну, соціальну й політичну стабільність у країні.  Соціологічне дослідження Держкомстату України, проведене 2006 р., встановило, щонайважливішими ознаками середнього класу українці вважають: середній рівень доходу(61,8 % відповідей), здатність розраховувати лише на себе (21,8 %), володіння певнимнабором товарів тривалого користування (20,1 %), наявність нерухомості (19,9 %), вищаосвіта (18,8 %), статус інвестора (17,4 %), належність до інтелігенції (16 %),самоідентифікація як представника середнього класу (13,5 %). Найгострішедискутується проблема рівня доходів середнього класу. За середніми оцінками,мінімальний середньомісячний дохід для сім’ї  із чотирьох чоловік повинен становити 4960 грн, а в розрахунку на одного члена сім’ї —1240 грн, що майже втричі перевищує офіційний прожитковий мінімум.  У результаті до середнього класу себе відносять 20,6 % українців, не відносять майжевтричі більше — 58,4 %. Отже, в Україні можна говорити про наявність потенційногосереднього класу, який, за певних умов, зможе трансформуватися в ефективнийсередній клас. Саме із урахуванням інтересів цього прошарку суспільства і слідпроводити подальші реформи в країні.  Державна політика створення економічної бази середнього класу має бути спрямованана.  забезпечення стабільного, соціально орієнтованого економічного зростання в країні;  підвищення трудових доходів потенційного середнього класу — насамперед фахівців,зайнятих в галузях, що фінансуються державою (освіта, охорона здоров’я, наука ікультура);  забезпечення одержання доходів від власності (акцій, облігацій та інших цінних паперів),які роблять людей менш залежними від заробітної плати. Саме гарантія стабільностіщодо володіння власністю є генератором проведення реформ;  створення якісно нової робочої сили шляхом інвестицій у людський капітал танакопичення його суспільством з метою формування нової моделі споживання відповіднодо стандарту добробуту середнього класу. Ігнорування проблеми накопиченнялюдського капіталу в Україні призвело до підриву відтворення інтелектуальної сферисуспільства та депрофесіоналізації потенційної бази «нового» середнього класу. За рокиреформ відбулася значна девальвація людського капіталу, бо його носії фактичноопинилися поза державними інтересами;  одержання вітчизняним потенційним середнім класом важелів впливу намакроекономічні, політичні процеси та ефективний розподіл економічної влади черезрозвиток системи соціального партнерства зі створенням для цього громадських установта розробкою механізмів колективної діяльності;  загальну соціальну модернізацію (зміни в економічній, соціальній сфері, політичнійсистемі і культурно-духовному житті). Важливу роль при цьому відіграє економічнакультура, яка є необхідною умовою вдосконалення всіх форм діяльності людей,становлення нової економічної свідомості суспільства.     Запитання для самоконтролю  1.  Назвіть основні наукові підходи до визначення змісту та обсягу державного впливу наекономічні процеси.  2.  Дайте характеристику неспроможностям ринку, які обумовлюють певні напрямидержавного впливу на економіку.    3.  Розкрийте головні напрями реалізації економічної ролі держави в умовах сучасноїринкової (змішаної) економіки.  4.  Поясніть зміст та головні форми державного регулювання економіки.    5.  Які методи державного регулювання економіки вам відомі?  6.  Визначіть суть і види економічної політики.  7.  Що таке соціальна політика держави? Які моделі має соціальна політика?  8.  Які показники використовуються для оцінки диференціації доходів населення?  9.  До яких заходів може вдаватися держава з метою стримування невиправданогорозшарування населення?  10.  Чому бідність є однією з найгостріших соціальних проблем сучасності?  11.  Як вимірюються рівень, масштаби та глибина бідності населення?  12. Які соціально-економічні функції в суспільстві виконує середній клас?  13.  Назвіть основні критерії ідентифікації середнього класу.    
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