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Кожна система госпоАарювання , як свіАчить АосвіА, має властиву ій 

0рга нізаuію заробітної плати. Остання є вімзеркаленням соuі ально
економічних засаА тієї чи іншої економічної системи . Вимушені конста 

тувати , шо нинішній системі госпоАарювання , яка унікальна за приро

АНОЮ (ue вже не команАно-аАМіністративна, але ше й не ринкова 
система), віАповіАає не менш «унікальна • політика і практика організа
uі і за робітної плати . НасліАком останніх є невиконання заробітною 

nлатою жоАноі з притаманних ій функuій . Важливою склаАовою курсу 
на поглиблення економічних реформ в Украіні має стати Аокорінна 

реформа системи оплати праuі . 
Враховуючи нинішню економічну ситуаuію, занепаА нормування 

npaui, сучасний стан організаuіі виробниuтва та обліку труАових вит
рат, моральне застаріння раніше Аіючоі нормативно-метоАичноі бази 
та в іАсутн і сть нової то шо, Аокорінна система оплати праuі не може бути 

зАійснена як ОАноразовий акт. Проте перші іі кроки шоАо структурної 
nеребуАови заробітної плати і посилення іі віАтворюючоі, стимулюючої 

і регулюючої функuій , сліА зробити в комплексі захоАів по провеАенню 
грошової реформи . 

За нашою оuінкою і з економічної і з соuіальноі точок зоруАоuільним 
є збільшення номінальної заробітної плати піА час ввеАення наuіональ
н оі грошової ОАиниuі принаймні мвічі . 

Обгрунтування ІJього захоАу буАується на таких посиланнях: 

- завАяки піАвишенню грошових АохоАів зросте платоспроможний 
nопит населення, активізується споживчий ринок та економічна Аіяль

ні сть піАприємств; 
- піАвишення грошових АОХОАів населення Аозволить збільшити аб

солютну суму поАатків і платежів, які мають соuіально захисну спрямо
ваність; 

~ збільшення грошових АОХОАів населення Аозволить стабілізувати 
ф ін ансування соuіальноі сфери, створить реальні можливості мя віА
м ін и Аотаuій Аержави на оплату житла та комунальні послуги ; 

- піАвишення номінальної заробітної плати Аозволить зменшити 

існуючі ставки поАатків АЛЯ піАприємств, базою нарахування яких 
виступає фонА оплати праuі . В свою чергу, зменшення поАаткового 

тя га ря на піАприємства і оАночасне піАвишення заробітної плати мають 

сnрияти посиленню мотиваuіі суб'єктів госпоАарювання. 

Потребують невіАклаАного вирішення захоАи шоАо впроваАження 

регулюючої і захисної функuій мінімальної заробітної плати . Протягом 
1995 - 1996 рр. необхіАно ЗАійснити зміну співвіАношень між мінімаль-
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ною і сереt.ньою заробітною nлатою, шо віt.nовіt.ає загальноnри й нятим 
світом nponopuiям. Захо.11.и, шо nроnонуються, слі.ІІ. розгляt.ати я к засіб 
uивілізованого nepexot.y nрихованого безробіття у легальні форми та 
економічний мето.ІІ. регулювання t.иференuіаuії t.oxot.iв найманих пра
uівників. 

Інтереси nровеt.ення комnлексної соuіально-ор ієнтованої реформи 
системи оnлати npaui nотребують реалізаuії ряt.у захоt.ів законоt.а вчо
го характеру . llо іх числа сліt.віt.нести nрийняття Законів України • Про 
сnілки nіt.nриємuів», • Про соuіальне nартнерство • , « Про nрофсп ілки», 
а також нового Коt.ексу Законів про npauю . 

ПІАВИШЕННЯ ПРОАУКТИВНОСТІ 

ЯК ШЛЯХ ПОЛОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

В. Єременко, 

Аиректор Наиіонального иентру проАукrивності 

Н инішній стан економіки України, життєвий рівень населення не 

заt.овольняють значну більшість громаt.ян України. У вистуnі Прези
r.ента України Л. Кучми та Прем'єр-міністра України Є . Марчука намі
чені .ІІ.ії , які реалізовуватимуться найближчим часом. В основному 

схвалюючи ui захоt.и, я хотів би заnроnонувати nponoзиuii Наuіональ
ного LІентру nроt.уктивності, котрі .11.оnоможуть конкретизувати r.еякі · 
рішення на мікроекономічному рівні. 

Реформа економіки неможлива, якшо її зміст не розуміє і не сnрий
має населення, якшо воно не бачить своєї активної nозиuії і nричетнос

т і .11.0 неї. Поnереt.ні роки, на жаль, t.али nіt.ставу мя того, шо населення 
не вірить у реформи і в те, шо вони змінять на краше його життя. Тому 
необхіt.но nроголосити на найвишому рівні головну наuіонаІ\ьну ir.ero: 
яка б захоnила люt.ей і .11.оnомогла б за рахунок їх активної nозишІ 
розв'язувати найсклаt.ніші nитання, а конкретні t.ії, своєчасна інфор
маuія про стан сnрав і особливо про те, шо і як t.оnомагає вирішувати 
ui nитання, t.оnоможе зміuнити віру у uю іt.ею. 
Такою іt.еєюмогла б бути іt.ея nіt.вишення життєвого рівня населення 

України. Але мало nроголосити іt.ею, треба nоказати, як і за рахунок 
чого uя іt.ея може реалізуватися, а також участь у uьому npouecІ 
кожного громаr.янина. За нашим глибоким nереконанням, uього мож
на .11.осягти організаuією загальнонаuіонального руху за nроt.уктив
ність. Ми розгляt.аємо nроt.уктивність економічної системи буt.ь-якоrо 
рівня як зr.атність uієї системи раuіонально витрачати сукуnніст~ всІХ 
ресурсів (не тільки живої npaui, але і матеріалів, енергії, землі , ка~Іта~У~ 
інформаuії, часу) мя виробниuтва необхіt.них сnоживачеві (за КІЛьКІС 
тю, асортиментом, якістю, uіною) npot.yкuiї та nослуг. Такий рух~: 
равt.ав себе в багатьох країнах раніше (Захіt.на Євроnа і ЯnонІЯ ПІ 
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