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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
В сучасних економічних умовах ефективне функціонування держави
забезпечується шляхом стабільного розвитку соціальної сфери, яка впливає на
процеси відтворювання робочої сили, зростання продуктивності праці, підвищення
освітнього і кваліфікаційного рівня трудових ресурсів, рівень НТР продуктивних
сил, культурне та духовне життя суспільства [1].
Останніми роками в Україні відбулися значні зміни, які досить суттєво вплинули
на фінансовий стан домогосподарств. Економічна та політична нестабільність
призвели до зниження реальних доходів переважної більшості українських
домогосподарств. Рівень добробуту населення України залишається низьким, а
ключові соціальні стандарти не відповідають сучасним вимогам. Це створює суттєву
соціальну напругу у суспільстві та негативним чином впливає як на стан самого
домогосподарства, так і держави в цілому [2].
Відзначимо, що сучасною тенденцією домогосподарств є погіршення їх
фінансового стану через епідемію коронавірусу та введення карантину.
Запровадження карантинних обмежень одразу позначилося саме на заробітній
платі. Третина українців повністю втратила дохід або роботу, а в більш як третини
зменшився регулярний дохід родини. За даними Державної служби зайнятості, на
кінець травня кількість зареєстрованих безробітних зросла майже в 1,5 рази
порівняно з березнем [3].
За результатами обстеження робочої сили в І кварталі 2020 р. кількість зайнятого
населення у віці 15 років і старше становила 16,6 млн. осіб, а у віці 15–70 років –
16,5 млн. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15 –
70 років склала по 1,5 млн. осіб (рис. 1).
За даними рис. 1. найвищий рівень безробіття населення України був у 2016 р. –
9,9 та 2017 р. – 10,1.
Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,7%, а серед
населення віком 15 – 70 років – 58,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15
років і старше становив 8,5%, а серед осіб у віці 15–70 років – 8,6% [4].
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Рис. 1. Рівень безробітного населення в Україні
(у % до робочої сили відповідного віку)
Джерело: [4]
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Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ
та організацій у грудні 2019 р. становила 12264 грн, що у 2,9 раза вище рівня
мінімальної заробітної плати (4173 грн).
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ
та організацій у жовтні 2020р. становила 12174 грн, що у 2,4 раза вище рівня
мінімальної заробітної плати (5000 грн) (рис. 2).
Порівняно із вереснем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився
на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2019р.) – на 13,5%.
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0
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лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2019, номінальна заробітна плата, грн

2020, номінальна заробітна плата, грн

Рис. 2. Динаміка середньої заробітної плати у 2019 – 2020 роках
Джерело: [3]

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2020 р. порівняно із вереснем 2020 р.
становив 100,5%, а відносно жовтня 2019 р. – 110,6%.
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Масштаб соціальної загрози оцінити досить легко: понад 47% у структурі
доходів населення становить заробітна плата, прибуток від підприємницької
діяльності – 22% і 2,6% – доходи від власності.
Всі ці ресурси зараз перебувають в зоні ризику: заробітна плата не виплачується
на сотнях тисяч підприємств, мікробізнес майже повністю зупинено карантином,
орендна плата під загрозою прострочення. Єдині кошти населення, на які воно може
розраховувати, – це соціальні бюджетні трансферти, але це всього лише 28%.
За даними Держстату, в третьому кварталі 2019-го приріст заощаджень
населення знизився з 3,2% (у 2018-му) до 0,4%, тобто менше одного відсотка
українці спрямовували на створення особистої «подушки безпеки». За різними
експертними оцінками, понад 70% економічно активних громадян живуть від
зарплати до зарплати і мають особисті накопичення в межах покриття місячних
витрат.
Понад 88% – це купівля товарів і послуг, тобто витрати дуже важко оптимізовані
в бік скорочення. І лише 10,1% – це податки і обов‘язкові трансферти. Що вкотре
доводить, що зниження податків та/або відстрочення у їх сплаті – це важливий
інструмент мінімізації кризи, особливо на стадії виходу з неї, але аж ніяк не єдиний
механізм на етапі максимальної кризової токсичності [5].
З урахуванням існуючих реалій та наслідків пандемії, які певною мірою все одно
відчуватимуться і у середньостроковій перспективі, в прогнозі враховано, що у
середньостроковому
періоді
соціальна
політика
держави
максимально
спрямовуватиметься на розвиток людського капіталу, забезпечення ефективної
державної соціальної підтримки населення, створення передумов для ефективного
функціонування накопичувальної пенсійної системи. В той же час, особлива увага
приділятиметься адресності соціальної підтримки незахищених верств населення, а
також адресності надання житлових субсидій населенню.
Основним пріоритетом для держави у 2021 – 2023 роках буде максимальне
відновлення допандемічного рівня зайнятості, а також здійснення необхідних
заходів для створення гідних робочих місць, здатних втримати трудових мігрантів в
Україні. Відтак залишатимуться актуальними реформи, спрямовані на
стимулювання збереження існуючих та створення нових робочих місць,
забезпечення гідної оплати праці, а також підвищення якості освіти, медицини та
культурного розвитку людини.
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