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Неоліберальні підходи та їх практичне застосування в соціальній 
політиці ФРН у 90-х роках

Проблематика “соціального” завжди привертає до себе увагу. Особливо 
коли йдеться про позитивний зарубіжний досвід, який вказує на імовірність 
досягнення прийнятного рівня заможності та захищеності для населення, що 
дозволяє молодим поколінням не ототожнювати неминучу старість зі 
злидарством та хворобами, а сповнюватися певними гарантіями та надіями. 
Традиційно в економічній науці поняття “соціальне”, з одного боку, 
“економічне”, “ефективне” -  з іншого, розглядались як симетричні. Основні 
аргументи виглядали так: або ми маємо ефективну економіку і, відповідно, 
поляризоване суспільство, або ж посередні економічні здобутки при помірному 
соціальному забезпеченні. У кожній країні знаходять свою компромісну 
відповідь на питання: “соціальне” чи “економічне”? Нашу увагу привернув 
досвід Німеччини та розробки найбільш впливової там вже не одне 
десятиріччя школи -  неоліберальної. Її здобутки засвідчують: протистояння 
соціального та економічного не є обов’язковим, як необов’язкові “жертви” з 
боку суспільства на користь економічного прогресу чи соціальної стабільності.

Подібна увага до зарубіжних здобутків пояснюється, на жаль, не лише 
дослідницькою зацікавленістю. Вона грунтується на необхідності оптимізації 
соціального макрорегулювання в умовах сучасної України.

Соціальна проблематика, пов’язана з проведенням політики доходів, 
соціальним вирівнюванням і пом’якшенням соціальних суперечностей, 
викликаних діями ринкового механізму, займає чільне місце як у теоретичних 
розробках неолібералів, так і в практичній німецькій неоліберальній моделі. 
Остання має своє втілення в концепції “соціального ринкового господарства”. 
Зосередження на соціальних питаннях не розцінюється як необхідне, але 
обтяжливе доповнення у системі регулювання сучасних економічних систем. 
У контексті неоліберальних поглядів воно одержало розширене тлумачення і 
розглядається як структуроформуючий чинник всієї господарської системи.

У цій статті об’єктом аналізу будуть окремі напрямки соціального 
макрорегулювання в теоретичних розробках німецького неолібералізму і їх 
втілення у практиці сучасної ФРН.

Перш за все відзначимо очевидний для німецьких дослідників 
взаємозв’язок між ринковими (економічними) і соціальними чинниками. 
Стратегічне завдання, яке німецькими неолібералами було назване 
програмним ще в кінці 40-х років XX ст. -  подолання “прірви між 
індивідуальною свободою, що пропонує ринок, і соціальною захищеністю, яку



він дати не може”1, -  виглядало на той час досить амбіційним і справді 
невирішуваним. І тим показовішими видаються здобутки соціальної політики 
кінця 90-х років у сучасній Німеччині.

Позиції німецьких неолібералів у вирішенні соціальних проблем своїми 
концептуальними основами відрізняються від марксизму та кейнсіанства, які 
головний акцент роблять на перерозподільчі і, передусім, фіскальні акції 
держави. Німецькі дослідники упевнені, що джерелом вирішення соціальних 
проблем, викликаних діями ринку, повинен бути власне ринковий механізм. 
Аргументація батька німецького “економічного дива” неоліберала Л.Ерхарда 
досить однозначна: “Якщо справедливе твердження, що розподілити можна 
лише те, що було попередньо створене, то всі соціальні реформатори повинні 
передусім добиватися господарського порядку, який діє з найвищою 
ефективністю. Тільки потім можуть виникати інші вимоги, бо якщо при якомусь 
порядку всі люди однаково голодують, то це не є вирішенням проблем 
справедливого розподілу. Ці питання не вирішуються при поганому порядку і 
тоді, коли він оздоблюється етичними прикрасами і закликами до загальних 
інтересів всіх людей”2.

Ставка на економічну ефективність ринкової системи надає можливість 
значним верствам населення ввійти у суспільне життя через вільну гру 
ринкових сил, відстоювати свої позиції і права на частку доходу на ринку. 
Ринок, за висловом іншого німецького неоліберала Ф.Бема (який можна оцінити 
як фундаментальне положення всієї неоліберальної доктрини відносно 
соціальних пріоритетів), створює “ ...перевагу самостійної турботи щодо 
забезпечення необхідними умовами”3.

Головне соціальне завдання держави у неоліберальному тлумаченні, як 
це не парадоксально, полягає у забезпеченні зовнішніх, умов для нормального 
функціонування ринкових механізмів, інституціоналізації конкурентного ладу і 
поєднанні вільної сили виробництва зі здійсненням соціальних завдань. За 
глибоким переконанням ордолібералів4, власне такий підхід до вирішення 
соціальних проблем дозволить найкраще реалізовувати соціальні завдання 
сучасного суспільства.

Ключовою проблемою соціальної держави Німеччини вже не одне 
десятиріччя є забезпечення соціального вирівнювання. Воно передбачає 
пом’якшення суперечностей, обумовлених ринковою диференціацією між 
соціально слабкими і сильними групами суспільства, а також надання певних 
соціальних гарантій, які б забезпечували в цілому прийнятні умови життя 
людей. Тому вся система соціального забезпечення являє собою організаційно- 
правовий, господарський механізм матеріалізації вказаних цілей.



Соціальна система ФРН кінця 90-х років є наслідком, з одного боку, 
природного історичного розвитку і реалізації традиційних цінностей німецького 
суспільства, а з іншого -  систематичних зусиль держави по її створенню і 
удосконаленню. Це пов’язано зі структурними зрушеннями в економіці та 
соціалізацією самого ринкового господарства. Коріння сучасної соціальної 
системи знаходимо в минулому, насамперед у протестантській етиці і 
католицькому соціальному вченні, які вперше мали безпосереднє втілення на 
макрорівні у системі соціальних законів, прийнятих наприкінці XIX ст. О. Біс- 
марком. Так у 1883 р. за безпосередньою участю канцлера вперше в німецькій 
історії на загальнонаціональному рівні було визнано необхідним прийняття 
загального страхування робітників на випадок хвороби. Цей вид страхування 
був першим кроком до потрійної системи страхування, яка зберігається і до 
сьогодні: у 1883 р. -  страхування на випадок хвороби; у 1884 р. -  від нещасних 
випадків, у 1889 р. -  на випадок інвалідності і пенсійне страхування робітників. 
Пізніше, особливо в період Веймарівської республіки, захист і соціальне 
забезпечення німецьких робітників були значно розширені. А 1927 р. визначив 
ще одну віху в історії соціального забезпечення -  введено страхування 
робітників на випадок безробіття1.

Щодо втілення в господарсько-правовому механізмі соціальної мережі 
ідеалів і норм, властивих релігійним кореням німецького населення, відзначимо 
два найважливіших принципи -  принцип солідарності і принцип субсидіарності. 
Принцип солідарності, що має витоки з протестантського вчення, передбачає 
фінансування деяких ризиків всіма членами суспільства навіть у тому випадку, 
коли вони не потребують повної міри забезпечення. Принцип же субсидіарності 
припускає індивідуальну відповідальність кожного за свою забезпеченість і 
захищеність. Допомога держави обмежується при цьому тими завданнями, 
які окремий індивід не здатний вирішити самостійно краще і ефективніше.

Виділимо основні сфери, які охоплює активна соціальна політика держави 
і які визначають її основні пріоритети.
I. Сфера виробництва. Як правило, основною формою впливу є так звана 

охоронна, захисна функція держави. Мова йде про контроль за умовами 
виробництва, які б не суперечили людській гідності; заборону дитячої 
праці і праці підлітків, контроль за дотриманням обмеження робочого часу, 
що регулюється законом про тарифні угоди тощо.

II. На ринку праці. Основні зусилля держави націлені на створення 
передумов функціонування ринку праці, в результаті чого всі працездатні 
мали б можливість забезпечити своє існування за допомогою одержання 
доходу від своєї діяльності. Необхідно підкреслити також, що в Німеччині 
здійснення державної політики на ринку праці обмежується тарифною 
автономією учасників ринку праці, яка гарантується в рамках закону про 
свободу асоціацій, спілок, об’єднань. До компетенції держави відноситься 
сприяння ефективній зайнятості, заохочення перенавчання і подальшої 
освіти. Активність держави спрямована таким чином на забезпечення



дієздатності ринку праці і на цій основі на поліпшення розподілу факторів 
виробництва. Таке здійснення державних зусиль визначається як 
продуктивна функція.

III. У сфері споживання. За допомогою соціальної політики підтримуються 
суспільно допустимі стандарти споживання приватних і колективних благ, 
особливо якщо йдеться про верстви населення з низькими доходами. Це 
забезпечується, у першу чергу, завдяки перерозподілу доходів, одержаних 
у результаті функціонування конкурентного ринкового механізму. Мова 
йде про оподаткування, трансфертні платежі і субсидії. Цим самим цілям 
служить створена трансфертна система соціального забезпечення. До 
неї відносяться так звані прямі і непрямі трансфертні потоки. У сфері 
споживання державна політика виконує розподільчу функцію.
Виконання перерахованих функцій здійснюється у двох напрямках, які 

охоплюють зміст “соціального забезпечення” в соціальному ринковому 
господарстві. З одного боку, держава зобов’язується захищати населення у 
досить типових випадках труднощів у його житті. З другого боку, завдання 
держави обумовлюються необхідністю підтримки допустимих стандартів 
життя незаможних груп населення. Держава, таким чином, активно впливає 
на пом’якшення диференціації доходів, обумовленої діями ринкового механізму, 
сприяє усуненню надмірної їх поляризації і, як наслідок, створює передумови 
для культивування соціально стабільного суспільства. Особлива роль завдяки 
цілеспрямованій господарській, освітній, соціально-політичній діяльності 
держави відводиться усуненню чи хоча б пом’якшенню численних майнових, 
освітніх, територіальних перешкод, що впливають на стартові умови руху в 
ринковій економіці.

Досить показові у контексті проголошених у Німеччині завдань соціальної 
політики дані таблиці, які відображають як абсолютне зростання соціальних 
витрат, так і якісний бік цього процесу. До яких висновків дозволяє дійти 
аналіз даної динаміки соціальних витрату ринковому господарстві Німеччини? 
По-перше, за період з 1960 по кінець 90-х років відбувалося динамічне 
збільшення абсолютних обсягів соціальних витрат, причому кожне десятиліття 
в середньому подвоювало розміри соціальних витрат.

Динаміка соціальних витрат у Німеччині в 1960 -  1999 рр.1
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По-друге, можна відзначити тенденцію збільшення частки соціальних 
витрат у структурі ВВП (виняток складають лише перші два роки після 
об’єднання Східної і Західної Німеччин на початку 90-х років). Останнє цілком 
зрозуміло з точки зору необхідності перерозподілу бюджетних ресурсів для 
фінансування цього надзвичайно витратного процесу. Відзначимо також, що 
на сьогодні витрати на соціальні потреби становлять майже третину всього 
обсягу ВВП.

По-третє, за вказаний період відбулося значне збільшення обсягів 
соціальної допомоги на душу населення у ФРН. Якщо враховувати, що основні 
одержувачі соціальної допомоги -  верстви з низьким рівнем доходів, то 
доводиться констатувати, що успіхи держави у забезпеченні пом’якшення 
диференціації населення і формуванні тим самим передбачуваної соціальної 
динаміки досить промовисті.

Характеризуючи структуру державних витрат на соціальні потреби, 
виділимо такі основні її компоненти: система соціального страхування; 
соціальна допомога; цільові виплати (стимулювання) капіталізації прибутків і 
придбання нерухомого майна, захист квартиронаймачів, підтримка сім’ї та 
освіти. У зв’язку з виділенням подібної структури доцільно більш детально 
розглянути деякі з найважливіших ланок досить функціональної системи 
соціального захисту в Німеччині.

Пенсійне страхування становить найбільшу статтю витрат як соціального 
страхування, так і всього соціального бюджету ФРН. На кінець 1999 року 
кожна третя марка із соціального бюджету призначалася пенсіонерам. 
Виділяються такі види пенсійного страхування:
-  страхування, обумовлене законом;
-  добровільне страхування;
-  розширювальне страхування (добровільне додаткове страхування).

Право на одержання пенсії, а також її розмір визначається страховим
стажем. Необхідно зазначити, що пенсії по старості займають найбільшу 
частку серед всього пенсійного фінансування. Держава надзвичайно 
прискіпливо ставиться до визначення страхового часу. Наскільки значимим 
є його тривалість, досить яскраво свідчать такі дані: у 1998 р. у західних 
землях Німеччини пенсія по старості для чоловіка, який мав страховий час 
менше 5 років, становила 160 марок на місяць; для того, хто мав страховий 
час від ЗО до 35 років, вона досягала 1404 марки, а для того, хто сплачував 
пенсійні внески 50 і більше років, вона дорівнювала 2578 марок на місяць. 
Сума внесків на пенсійне страхування ділиться порівну між роботодавцем та 
працюючим за наймом. Федеральний уряд формує також для цих цілей свій 
внесок. Розміри внесків визначаються у процентах від доходу, але тільки до 
певної межі. В абсолютному виразі межа внесків на пенсійне забезпечення 
визначалася для заробітку в 6300 марок на місяць (у 1990 р.) і для заробітку 
8200 марок (на початок 1999 р.), що еквівалентно близько 20,3 % від рівня 
доходу, або ж 1664,6 марки1.



Ускладнення демографічної ситуації, пов’язані з прискоренням процесів 
старіння населення Німеччини і зростанням на цій основі пенсійних виплат, 
зумовили приведення в дію досить жорстких заходів державного регулювання. 
Мова йде про головні напрями пенсійної реформи, яка почала впроваджуватися 
ще з 1989 р. і передбачала:
-  поступове зростання ставки страхового внеску до 2010 р. з 18,7 % (1989 р.) 

до 21,4%;
-  підвищення вікового цензу для отримання пенсійних виплат для жінок і 

чоловіків до 65 років;
-  час навчання після 16 років оцінюватиметься більш прискіпливо і буде 

зараховуватися у страховий час меншою мірою.
Страхування на випадок хвороби є другою за важливістю статтею в 

соціальному бюджеті Німеччини. На початок 1999 р. на неї витрачалося 
близько 278 млрд марок, що дорівнювало п’ятій частині всіх соціальних витрат.

Як і пенсійне страхування, медичне передбачає два види страхування -  
встановлене законом і добровільне. На більшість працівників поширюється 
страхування, встановлене законом.

На початок 1999р. відрахування на медичне страхування складали 13,3% 
від доходів, при цьому абсолютні розміри максимального рівня відрахувань 
досягай 817,95 марок на місяць. Із зростанням середніх доходів населення 
змінюється і гранична межа обов’язкового страхування. Так, якщо в 1980 р. 
вона визначалася для доходів у 3150 нім. марок, у 1990 р. -  4725, то в 1996 р. -  
уже 6000 німецьких марок, що характеризує, з одного боку, більші матеріальні 
можливості у фінансуванні медичної сфери, а з іншого -  більшу потребу 
медичних закладів і всієї мережі медичного страхування у додаткових 
надходженнях. У 1996 р. 530 лікарняних кас -  місцевих, виробничих, галузевих, 
сільськогосподарських забезпечували функціонування та дієздатність мережі 
медичного страхування. Вони охоплювали близько 40 млн членів, причому 
23,6 млн чоловік вносили обов’язкові страхові внески1.

При аналізі особливості функціонування мережі медичного страхування 
сучасної Німеччини досить чітко виявляється послаблення, а в деяких 
випадках і повне вилучення ринкових механізмів із цієї сфери. З одного боку, 
це створює додаткові можливості для охоплення більш широкого кола 
споживачів медичними послугами, незалежно від рівня їх доходу, але, з іншого, 
приводить до надмірного, часто невиправданого, зростання витрат на медичні 
послуги. Класичною в цьому контексті є ситуація, коли виробники ліків не 
зацікавлені у зниженні цін на свою продукцію завдяки автоматичній оплаті її 
лікарняними касами та відсутності дієвого контролю, який забезпечується 
ринковою конкуренцією.

Істотною проблемою для ефективного функціонування мережі медичного 
страхування є той факт, що попит на медичні послуги є специфічним. 
Отримувач медичної послуги (клієнт) часто не володіє достатніми знаннями 
і можливостями для оцінки того, якого обсягу і якості медична послуга



відповідає його випадку. У результаті виникає парадоксальна ситуація: лікар, 
який знаходиться на боці пропозиції медичної допомоги, сам встановлює 
обсяги попиту на медичну послугу. Він змушує клієнта погоджуватися на 
запропоноване ним рішення. Описана нами ситуація не є поодиноким випадком. 
Це змусило державу до прийняття контрзаходів, які б стримували безмежні 
бажання лікарів збільшувати обсяг медичних послуг, що автоматично вело 
до зростання гонорарів за ці послуги. Був прийнятий законодавчий акт “Норми 
федерального страхування”, який обмежив суб’єктивістську діяльність 
лікарів1.

Страхування від безробіття, незважаючи на незначні його обсяги у 
структурі соціального бюджету сучасної Німеччини (в 1999 р. на ці потреби 
використовувалося 129 млрд марок, що становить близько 9% всіх соціальних 
видатків)2, виконує надзвичайно важливі функції. Мова йде про пом’якшення 
дії об’єктивних тенденцій циклічного відтворення ринкової системи, які ведуть 
до зміни обсягів ринку робочої сили. У 1960 р. безробіття оцінювалося в 
Німеччині досить скромною цифрою і становило близько 1,3 % відносно праце
здатного населення. На сьогодні ситуація досить невтішна: 10,1 % -  рівень 
безробіття на західних землях об’єднаної Німеччини, 16,7% - на східних 
землях ФРН. Тому страхування по безробіттю є однією з найважливіших 
ланок системи соціальної стабілізації. Воно охоплює:
-  державну політику по регулюванню ринку праці;
-  державну політику по регулюванню безробіття, зокрема так зване

страхування по безробіттю.
Держава своїми законодавчими актами примушує здійснювати 

обов’язкове для всіх страхування на випадок безробіття. Це страхування 
має на меті сприяння збереженню та створенню нових робочих місць, а також 
забезпечення допустимих у суспільстві стандартів життя для безробітних.

Тривалість виплати грошової допомоги у разі безробіття залежить від 
тривалості сплати страхових внесків у останні роки, причому право на 
тривалість отримання усієї допомоги відноситься до тривалості сплати внесків 
як 2:1. Також право на тривалість виплати грошової допомоги зростає з віком 
претендента: для чоловіка до 42-х років максимальний термін отримання 
допомоги не може перевищувати 1 рік. У той же час для 54-річного і старшого 
цей термін зростає до 32 місяців3.

Формування фонду, який забезпечує страхування по безробіттю, 
здійснюється завдяки страховим внескам обох учасників ринку праці -  
роботодавця і працівника, причому їх частки рівні і становлять 6,3% від 
заробітної плати. На сьогодні максимальним рівнем доходу, з якого 
сплачуються внески на страхування по безробіттю, офіційно визначений дохід 
у 8000 марок (1998 р.). Розмір грошової допомоги у випадку безробіття



становить 63% для бездітних і 68% для тих, хто має дітей або в кого один з 
членів родини потребує догляду, від середньої фактичної зарплати за останні 
три робочі місяці.

Система соціального страхування Німеччини має деякі проблеми -  це 
такі, що вона є перш за все надзвичайно громіздкою, обтяженою величезною 
кількістю обмежень, які стримують її ефективність та мобільність.

Другою серйозною проблемою є погіршення демографічної ситуації в країні 
у зв’язку з прискоренням природного процесу старіння нації. Так, за останні 
сорок п’ять років кількість людей, вік яких досяг 60 років і більше, збільшилась 
з 7,1 млн чоловік до 14 млн, тобто вдвічі. При цьому їх частка в загальній 
чисельності населення зросла від 14% до 21,1%. Все це означає зростання 
так званого коефіцієнта демографічного навантаження, який характеризує 
співвідношення між працюючою та непрацюючою часткою населення країни. 
Це призводить до збільшення обсягів фінансування цієї сфери за рахунок 
працездатного населення.

Третя проблема пов’язана з відсутністю конкурентних важелів, які 
зацікавлювали б учасників мережі соціального страхування у зниженні 
невиправданого зростання витрат. В більшій мірі мова йде про 
парадоксальність ситуації в медичному страхуванні: лікарі як носії медичних 
послуг регулюють на свій розсуд обсяги та якість попиту на свої послуги.

Ще досить відчутною і болючою проблемою, з якою довелося зіткнутися 
німецькій системі соціального страхування після об’єднання східних та 
західних земель у 1989 році, є значна диференціація в отриманні соціальної 
допомоги для жителів колишніх ФРН та НДР. Так, у 1995 році західний німець, 
який мав страховий стаж від 20 до 30 років, отримував середньомісячну пенсію 
по старості у розмірі 1185 марок, в той час як його східний колега мав 
задовольнитися лише 877 марками. У середньому ж місячна пенсія для усіх 
груп, які мали різний страховий період, відрізнялася для західних та східних 
німців майже на 300 німецьких марок (1914 нім. марок -  для західних земель, 
1626 нім. марок -  для східних)1.

Це веде до майнової диференціації ідентичних за віком та страховим 
періодом верств населення, що провокує прояви незадоволення та соціальної 
агресії східного населення по відношенню до західного.

Виділимо ще ряд структурних ланок, які існують поряд з мережею 
соціального страхування і становлять систему цілеспрямованих зусиль 
держави по формуванню та культивуванню “середнього класу” як стабільного 
та передбачуваного суспільно-політичного феномену. Мова йде про здійснення 
державної політики розподілу, яка виступає частиною політики “конкурентного 
ладу” і націлена на реалізацію соціально-політичних цілей. Завдяки контролю 
за охороною праці, стимулюванню конкуренції, регулюванню ринку праці 
держава створює передумови для здійснення суспільного примусу для 
власного самозабезпечення кожного члена суспільства. Разом з цим, 
відповідно до ідеї соціальної держави, повинні витримуватися принципи, які



коригують дію ринкового механізму майнової та соціальної диференціації. З 
одного боку, прибуток повинен відображати відповідно продуктивні 
досягнення, а з іншого боку, коли мова йде про хворих, старих, інвалідів, 
безробітних, які потерпіли від структурного безробіття, їх внесок не можна 
оцінити через критерій виробничої ефективності.

Особливе значення для реалізації соціальної функції податкової системи є 
прогресивне оподаткування. Крім того, особливості сімейного стану 
працівника та кількість дітей виступають чинником для диференціації всіх 
громадян ФРН на 6 податкових категорій.

З 1990 року в Німеччині прийнята і функціонує вихідна податкова ставка 
в 19%. При цьому слід зазначити, що для неодружених максимальна сума, з 
якої не сплачується податок, становить 5516 марок, для одружених -11232 мар
ки. До доходів у розмірі 8100 марок для неодружених і 16200 марок для 
одружених ставка в 19% залишається незмінною. А далі вона пропорційно 
зростає до ставки у розмірі 53%, яку сплачують, починаючи від 120 тис. 
марок доходу неодружені і 240 тис. марок доходу одружені. Ставка в 53% є 
максимальною для німецької податкової системи1.

Перерозподіл доходів у ФРН є наслідком взаємодії двох чинників:
1) прямих трансфертів, до яких відносяться соціальна допомога, допомога 

за житлову плату, грошова допомога сім’ям, сприяння освіті, допомога 
жертвам війни;

2) непрямих трансфертів, які частково охоплені фондами соціального 
страхування, формуються через прогресивне оподаткування та 
змінюються під впливом динаміки цін.
Особлива роль серед прямих трансфертів належить соціальній допомозі, 

сприянню і захисту квартиронаймачів та підтримка сім’ї та освіти. Не менше 
значення має політика заохочення капіталізації доходів населення і придбання 
нерухомості. Розширення середнього класу культивується завдяки заохоченню 
до участі широких верств населення у капіталі підприємства. Для тих 
працівників, чиї доходи нижчі за певний рівень, надаються доплати 
ефективного нагромадження (акції, інші цінні папери). Певна їх частка (близько 
10%) покриває витрати на будівництво та купівлю власного житла. В кінці 90-х 
років на 1000 жителів Західної Німеччини приходилось близько 430 квартир. 
У середньому житлова площа становила 86,9 м2 на одну квартиру, а на одного 
жителя -  близько 37,4 м2. Важливо зазначити також, що половина усіх 
німецьких сімей є власниками свого житла.

Підсумовуючи розгляд соціальних аспектів неоліберальної моделі, їх 
беспосереднє втілення на практиці, можна виділити ряд положень, які 
характеризують особливості, суть, можливості і суперечності реалізації 
“соціального” в сучасних ринкових системах:
1. Реалізація соціальних цілей прямо пов’язана з рівнем розвитку і 

ефективністю функціонування самого ринку.
2. Сучасний рівень розвитку ринкових економік неможливий без державного 

втручання, роль якого не може зводитися лише до створення передумов



функціонування конкурентного ладу, який здійснює автоматичне вирішення 
соціальних проблем. Необхідна цілеспромована активна державна 
політика в соціальній сфері у формі вирівнювання, зглажування істотних 
соціальних відмінностей і конфліктів між суспільними групами.

3. Визнання соціального фактору як повноправного компонента економ ічної 
системи. Вирішення соціальних суперечностей, зокрема нівелювання 
майнових, статусних і інших відмінностей в тлумаченні є умовою для 
передбаченого і ефективного розвитку самої ринкової системи.


