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1 АПЛАТЫ ПРАЦЬI 
У СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЬIХ ПРАДПРЬIЕМСТВАХ 

У аснову нашага даследавання была пакладзсна наступная тэарэтыч
ная пасылка: памiж праду1щыйнасцю i аплатай працы iснуе узаемасу
вязь. Гэта азначае, што, з аднаго боку, ад дасягнутага узроуню прадук
цыйнасцi працы пры iншых аднолькавых умовах залежыць узровень яе 
аплаты, з другага- аплата працы з'яуляецца адным з асноуных фак
тарау яе прадукцыйнасцi. Зыходзячы з гэтага, была распрацавана кан
цэптуальная мадэль узаемасувязi прадукцыйнасцi i аплатьr працьr на 
узроунi прадпрыемства, якая адлюстроувае найбольш iстотныя яе ас
пекты. Эмпiрiчны аналiз залежнасцей, вызначаных у рамках мадэлi, 
ажыццяуля}·ся на падставе даных па 152 калгасах Мiнскай вобласцi за 
1984-1986 гг. 

Пры пабудове мадэлi узаемасувязi прадукцыйнасцi i аплаты працы 
выкарыС'rоувалiся два наступныя дапушчэннi. Па-першае, мелася на 
увазе нязменнасць тых сродкау вытворчасui i тэхналогiй, якiя прымяня
лiся. Адпаведныя змяненнi можна улiчьщь шляхам пераходу да новага 
стану мадэлi, ЯI<i мае iншыя параметры залежнасцей . Аднак характар 
гэтых залежнасцей, на наш погляд, не зменiцца. Па-другое, калi iснуюць 
пэуныя залежнасцi на узро5rнi кожнага асобнага работнiка, то аналагiч
ныя залежнасui будуць адзначаuuа i на узроунi сукупнага работнiка 
прадпрыемства. 

Для апiсання мадэлi уводзiм наступныя умоуныя абазначэннi: Р
узровень прадукuыйнасui праuы (валавы даход у разлiку на адзiнку 
жывой працы); W- узровень аплаты працы; f..P i f.. W- абсалютны 
прырост узроуню адпаведна прадукцыйнасцi i аплаты працы; D= W: Р
узровень сярэдняй аплатаёмiстасцi (аплата працы у разлiку на 1 руб. 
валавага даходу ), 0<D:::;:;;1; f..D=f..W:f..P-yзpoвeнь прыростнай апла
таёмiстасцi, М- велiчыня, якая характарызуе сiлу стымулюючага 
уздзеяння аплаты працы на яс прадукцыйнасць. 

Асноуныя аспекты узаемасувязi прадукuыйнасui i аплаты праuы 
разгледзiм пры дапамозе графiчнай мадэлi (рыс. 1). Яна уяуляе сабой 
камбiнацыю трох розных графiкау, якiя адлюстроуваюць наступныя за
лежнасцi: 1) узроуню а платы працы ад узроуню яе прадукцыйнасцi 
(сектар 1), 2) узроуню сярэдняй аплатаёмiстасцi ад узроуню прадукцый
насцi працы (сектар 2), 3) велiчынi, якая характарызуе сiлу стымулюю
чага у·здзеяння аплаты працы на яс прадукцыйнасць, ад узроуню аплаты 
праuьr (сектар 3). 

Сектар 1. Залсжнасць W(P) адлюстроу·вас той факт, што пры iншых 
адiЮJiькавых у:v~овах аплата 11рацы паслядоуна узрастас па меры росту 
яе прадукuыйнасцi. Гэта залежнасuь характарызуе толькi адзiн з бакоу 
узаемасувязi прадукцыйнасцi i аплаты працы (прадукцыйнасць працы 



тут з'яулясцца фактарам росту яе аплаты). Аднак, згадна з зыходнай 
пасылкай, у дадзеным выпаДJ<у правамерна iнверсiя прычыны i вынiку, 
якая дазваляе адлюстраваць i дpyri бок узаемасувязi. У вынiку атры
маем залежнасць P(Wj, адваротную адJI!остраванай на графiку (тут 
ужо аплата працы выступае у якасцi фактару росту яе прадукцыйнасцi). 

Паколькi узровень аплаты працы абумоулены узро), нем яе прадук
цыйнасцi, то iмкненне да больш высо!\ага заработку прымушае да па
вышэння прадукцыйнасцi працы. У сваю чаргу дася1·нуты узровень апла-

Сектар 3 w сектор 1 

сектар 2 

D 
Рыс. 1. Графiчная мадэль уэаемасувяэi лрадукцыйнасцi i аплаты лрацы 

ть1 працы уплывае на узровень яе прадукцыйнасцi. Вiдавочна, што панi
жэнне прадукцыйнасцi працы павiнна прыводзiць да памяншэння яе 
?hлаты. У rэтым сутнасць матывацыйнага эфекту узаемасувязi прадук
цьiЙiнiсui i _аплаты працы. 

Напэуна, залежнасць аплаты працы ад яе прадукцыйнасui aпicвaeuua 
пры дапамозе нелiнейнай (вьпiуi<лай) функuыi. Гэта абумоулiваецца 
ТЫIУ!, што без кардынальных змяненняу сродкау вытворчасцi i тэхнало
гiй I<ожны наступны прырост прадукцыйнасцi працы атрымаць адносна 
цяжэй, чым папярэднi, паколькi ступень рэалiзацыi патэнцыяльных маг
чымасцей прадукцыйных сiл навялiчваецца. У сувязi з гэтым па меры 
росту прадукцыйнасцi працы узнiкае неабходнасць у дадатковым ма
тэрыяльным стымуляваннi. Гэта азначае, што кожнай наступнай адзiн
цы прыросту прадукцыйнасцi працы павiнен адпавядаць адносна боль
шы прырост яе аплаты, чым папярэднi. У вынiку з павышэннем прадук
цыйнасцi працы яе аплата будзе павялiчвацца з пэуным паскарэннем. 
Акрамя таго, паскораны рост аплаты нрацы абумо)'лены яшчэ i тым, 
што сiла яе стымулюючага уздзеяння па меры павышэння яс узроуню 
пасупава панiжаецца, пра што больш пздрабязна будзс сказана нiжэй. 

Се1пар 2. Узаемазвязаны рост прадукцыйнасцi i аплаты працы нс
пасрэдна адлюстро)·ваеuца )' змяненнi узроуню сярэдняй аплатаёмiста
сцi D. Залежнасць D(P) характарызуе дынамiку аплаты працы у раз
лiку на 1 руб. валанога даходу па меры росту узроуню прадукцыйнасцi 
працы. Пры гэтым змяненне узро)iню сярэдняй аплатаёмiстасцi з'яулн
ецца вынiкам змяненнн прапорцыi памiж узроунямi ап.1аты i прадук
цыйнасцi працы i толькi iншым выражэннсм суадносiн тэмпау ix росту. 

Функцыя D(P) мае I\ропку мiнiмуму D,i, (Р), якая з'я),ляецца мяжой 

намiж двума якасiiа рознымi варыянтамi узасмазвязанага росту нрадуi<
цыйнасцi i аплаты працы. Да таrо часу, накуль узровснь ся рэдн~IЙ апла 
таёмiстасui панiжаецца, тэмпы росту прадукцыйнасцi працы будуць апя
рэджваць тэмпы росту яе аплаты. У кропцы D,~ (Р) тэмпы ix росту ста -
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новяцца аднолы<авымi, а затым пры павелiчэннi узроуню сярэдняй 
аплатаёмiстасцi тэмпы росту аплаты працы будуць апярэджваць тэмпы 
росту яс прадукцыйнасцi. 

Паглыбляючы аналiз узасмазвязанага росту праду1щыйнасцi i алла
ты працы, неабходна разгледзсць магчымыя суадносiны памiж узроуня
мi сярэдняй i прыростнай аплатаёмiстасцi (рыс. 2). Крывая сярэдняй 
аплатаёмiстасцi D (Р) убывае (узрастае) у ты м выпадку, кал i I<рывая 
прыростнай аплатаёмiстасцi t-.D (Р) размяшчаецца нiжэй (вышэй) за яе. 

Рыс. 2. Сувязь nамiж сярэдняй nрыростнай 
аnлатаёмiстасцю 

D,tJD 

IC 
oL-----~--~P~.----------P 

Ро т 

Такiм чынам, I<aлi крывая D (Р) спачатку убывае, а затым узрастае, то 
крывая t1D (Р) П€расячэ яе у найнiжэйшай I<ропцы В, дзе D6 = !1Dt. 

Такiм чынам, узровень прыростнай аплатаёмiстасцi мажа быць нi
жэйшы, аднолькавы або вышэйшы за узровень сярэдняй аплатаёмiста-

< 
сцi (~ W : дР> W: Р). Названым выпадкам адпавядаюць наступныя ва-

рыянты суадносiн тэмпау росту прадукцыйнасцi i аплаты працы: 1) калi 
д W: /lP < W: Р, то W: Р змяншаецца, а, такiм чынам, тэмnы росту пра
дукцыйнасцi працы апярэджваюць тэмпы росту яе аnлаты; 2) калi 
1'1 W: Ь.Р= W: Р, то W: Р не змяняецца, а прадукцыйнасць i аплата пра
цы растуць аднолькавымi тэмпамi; 3) калi 1'1 W: !1Р> W: Р, то W: Р 
павялiчваеuuа, а тэмпы росту аплаты працы апярэджваюuь тэмпы росту 
яе прадукцыйнасui. 

Памiж рыс. 1 i 2 ёсuь пэуная сувязь. Так, кропка В, участак АВ i СВ 
(рыс. 2) адпавядаюuь кропuы D:, (Р), убываючаму участку функuыi 

D(P) i участку фупкuыi W(P), абмежаванаму уверсе кропкай w:,(P) 
(рыс. 1). Асаблiвую uiкавасць уяуляе участа к Р0Р:, (рыс. 2), дзе выкон
ваюцца наступвыя умовы: 

w:, Wiн wi wi - l Wo. -- <···<--<-<--< ... -, (1) 
P,i, Р;н Р; Pi - l Ро 

1'1Wm дWi+l /1W. 1'1Wн. 1'1W0 --> ... > >--' > > ... >--. (2) 
1'1Pm 1'1Рiн 1'1Pi !1Pi-l 1'1Ро 

3 ( 1) i (2) вынiкае, што на названым участку адначасова адбываецца 
знiжэнне сярэдняй i паве.пiчэнне прыростнай аплатаёмiстасцi. Гэта азна
чае, што у дадзеным выпадку у межах апярэджвальных тэмпау росту 
нрадукцы1"1насцi працы яс аплата узрастас з пасJ<арэннем. Пры гэтым 
тэмпы росту прадукцыйнасцi i аплаты працы паступава зблiжаюцца i у 
кропцы В (рыс. 2) становяцца роунымi. 

Сектар 3. Залежнасць М (W) адлюстроува•е знiжэнне стымулюючага 
уздзсяння аплаты працы на яе прадукцыйнасuь па меры росту узроуню 
aiiJiaты працы (I<aлi W2> W1, то М2<М 1 ). Важна адзначыць, што тут 
масцuа на у·вазс не абсалютная, а адносная сiла стымулюю•1аrа уздзе
яння I<ожнай наступнай адзi1шi прыросту аnлаты праuы на змяненне 
яе прадукuыйнасцi. Гэта нескладана зразумець нават на iнтуiтыуным 
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у3роунi. Так, прырост аплаты працы на 10 руб. пры яе у3роун1, якi скла
дае 150 руб., буд3е для работнiка больш 3Начны, чым аналагiчны пры
рост пры )i3poyнi аплаты працы 300 руб. 

Адваротная сувя3ь памiж сiлай стымулюючага у3д3еяння аплаты 
працы i я·е у3роунем абумо)тлiваецца наступным. Па-першае, па меры 
росту )·3роуню аплаты працы паступава панiжаецца стымулюючае у3д3е
янне кожнага яе ад3iнкавага прыросту (у3растае мяжа адчувальнасцi да 
велiчынi матэрыяльнага у3нагароджвання) . Па-другое, 3 . ростам у3роу
ню аплаты працы адносна у3растае роля iншых матывацыйных факта
рау (павялiчваецца патрэбнасць у большай самастойнасцi пры прыняццi 
рашэнняу у працэсе работы, грамадскiм пры3наннi, больш поунай рэа
лi3ацыi патэнцыялу сваёй асобы i iнш.). 

Ска3анае вышэй лагiчна прывод3iць да вываду, што па меры росту 
аплаты працы. пачынаючы 3 векаторага моманту, яе д3ейснасць як ма
тэрыяльнага стымулу панiжаецца, паколы<i у3растае уд3ельная вага 
iншых матывацыйных фактарау. Пры гэтым буд3е 3мяняцца струюура 
патрэбнасцей, а такiм чынам, i структура матывацыi. У дад3·еным вы
падr<у будзе адзначацца пераход ад задавальнення ба3iсных патрэбнас
цей (ежа, адзенне, жыллё i iнш.) да патрэбнасцей больш высокага 
узроуню i на3iрацца эфект вьщяснення грашовай аплаты nрацы iншымi 
матывацыйнымi фактарамi. 

У.сучасных умовах аплата працы з 'нуляецца вядучым матывацыйным 
фактарам . Аднак на сiлу стымулюючага уздзеяння аnлаты nрацы вель
мi упльшае стан рынку сnажывецкiх таварау. Усеагульны дэфiцыт, а 
таксама iнфляцыя i iнфляцыйныя чаканнi будуць 3мяншаць стымулюю
чае уздзсянне грашовай аnлаты пра11Ы. У такiх умовах можна чакаць 
3н'tжэiшя працоунай актыунасцi або нават таго, што работнiкi будуць 
iMKJiyццa выкарыстаць свой рабочы час для ажыццяулення iншай, больш 
в.ыгаднай для ix дзейнасцi. У гэтым выпадi<у таксама буд3е назiрацца 
эфект выцяснення грашовай аплаты працы iншымi матывацыйнымi фак
тарамi, .але ужо 3 негатыунымi вынiкамi. 

Так.iм чынам, эфект выцяснення у 3алежнасцi ад эканамiчных умоу 
можа мець я~ пазiтьrуныя, так i негатыуныя вынiкi. У першым выпадку 
працьуная ак-тыунасць не панiжаецца, грашовая аплата працы заста
ецца дзейсным матэрыяльным стымулам, нягJiед3ячы на змяненне струк

туры матьшацыi (адбываецца рух па крывой M(W) зн i 3у уверх). У дру
riм выпадку працоуная аюыунасць рэзка зн iжаецца . таму што грашовая 
аплата працьr пераста-е выконваць ролю матэрыяльнаrа стымулу (адбы
ваеiща перамяшчэнне крывой 1\ii ( W) управа i павелiчэнне вугла яе нахi
лу). У заемасувязь прадукцыйнасцi i аплаты працы пры гэтым паруша
ецца, што характэрна для апошнiх гадоу. 

Як ужо ад3началася, аплата працы 3'яуляецца адным з асно_уных 
фактарау прадукцыйнасцi працы. У сувязi з rэтым трэба адрозн1ваць 
два аспекты уnлыву аnлаты працы на яе прадукцыйнасць. 3 аднаrо боку, 
пэуньr узровень аплаты працы пры такiм узроунi развiцця nрадукцый
ных сiл патэнцыяльна прадугледжвае адпаведны узровень прадукцый
насцi працы. 3 гэтага nункту nоrляду дасягнуты узровень аплаты працы 
выступае як аб'ектыуны фаюар. 3 друго1 · а боку, арганi 3 ацыя працьr у 
рамках яе дасягнутага у3роу11ю разам з iншымi арганi3ацыйна-экана
мiчнымi фактарамi абумоулiвае фактычную велiчыню прадукцыйнасцi 
працы. 3ыходзячы з гэтага пуюпу погляду, аnлата працы з'яуляецца 
суб'ектыуным фаиарам. 

У3ровень аnлаты працы як аб'ектыуны фактар упJiывае на узровень 
прадукцыйнасцi працы у комплексе з двума iншымi асноунымi факта
рамi вытворчасцi- узроунем эканамiчнай ацэнкi сельгасугоддзяу (L) 
i узроунем фондаузброенасцi аднаго работнiка (I<) . 3 улiкам rэтаrа 
матэматычная мадэль узаемасувязi прадукцыйнасцi i аnлаты працы, 
якая адлюстроувае абодва яе бакi i ix узаемад3еяiJне, можа быць вы
ражана пры дапамозе наступных урауненняу: 
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Р = f1(W, L, К); 

W = f 2 (P); 

(3) 

(4) 

(5) 

Разгледжаная вышэй канцэптуальная мадэль узаемасувязi прадук
цыйнасцi i аплаты працы, зразумела ж, з'яуляецца вельмi прыблiзным 
яе выражэннем. Тым не менш яна адлюстроувае найбольш iстотныя 
аспекты гэтай узаемасувязi, якiя i сталi прадметам эмпiрычнага дасле
давання. 

Трэба адзначыць, што на самай справе аплата працы уплывае на яе 
прадукцыйнасць з пэуным лагам, г. зн. папярэднi узровень аплаты пра
цы фармiруе толы<i наступны узровень яе прадукцыйнасцi. Аднак калi 
разглядаюцца даныя у сярэднiм за некалькi гадоу, то запознены уплыу 
аплаты працы у значнай ступенi, а магчыма i поунасцю, элiмiнуецца, 
што дазваляе выкарыстоуваць пры мадэлiраваннi паказчыкi аплаты i 
прадукцыйнасцi працы, ЯI<iя належаць да аднаго часавага перыяду 
(1]. 

Залежнасць прадукцыйнасцi працы ад яе аплаты з yJiiкaм двух iн
шых асноуных фактарау вытворчасцi для калгасау Мiнскай вобласцi 
можа быць прадстаулена лiнейнай рэгрэсiйнай мадэллю наступнага 
вiду (у дужках прыведзена значэнне t-крытэрыю): 

Р = 1,51229 + 0,02327W + 0,01815L + 0,03019К, (6) 
( 13,822) (5,239) (3,383) 

дзе Р---' разлiковы узровень валавага даходу на 1 чал.-гадз, руб.; W
узровень аплаты 1 чал.-гадз, кап.; L- узровень эканамiчнай ацэнкi 
сельгасугоддзяу па прадукцыйнасцi, бал; К- узровень фондаузброе
насцi аднаго работнiка, тыс. руб. 

Усе каэфiцыенты рэгрэсiйнага ураунення (6) з'яуляюцца статыстыч
на значнымi на 0,1 %-ным узроунi. Каэфiцыент множнай дэтэрмiнацыi 
(R 2 =0,764) паказвае на тое, што больш за 76% варыяцыi узроуню пра
дукцыйнасцi працы абумоулена трыма улiчанымi паказчыкамi-факта
рамi. Аналiз мадэлi паказвае, што вядучым фактарам з'яуляецца апла
та працы. Яе удзельная вага у сумарным уплыве ycix трох паказчыкау
фактарау складае 75,6% . Рост аплаты 1 чал.-гадз на 1% вядзе да 
павелiчэння валанога даходу на 1 чал.-гадз у сярэднiм на 1,314% (паве-

Т а б л i ц а 1. Змяненне а платы 1 чал.-гадз у залежнасцi ад узроуню 
сярэднегадзiннай прадукцыйнасцi працы у калгасах Мiнскай вобласцi 

за 1984-1986 rr. 

о>. Сярэднегрупа-
Прырост у параунаннi "' вое энач энне J(аэфiцыент суадносiн u э папярэдняi! гpynail 

"' уэроуню 
Групы калга - '-

"' 6 1 ' ' •• · - • 

са у з уэроунем "' " узроуняу ~~~~ci. :а~~~ф "' ~:=J~ валавага дахо -
.а "' уэроуню вала- аплаты i :r,o уэ(Юуню апла - А,>.~ t.._ О.со~ - • 

ду на 1 чал. - "" <l::r >. вога даходу на прадук- ~~а.·а~~ =2:а:ае-
гадэ, руб. 

u ., _о. - » 1 чал . -гадз ты 1 чал . -гадз 

"' '- :;! "- цыйнасцi ~~-=~~а.~~со~[оо " go: .; .. .а працы , ro~2.;; _t.. ~~~~а. "' "' "<!: "' "' 
~ "' >. " 

" <i: 

1 1 
руб. (гр. 4 ; Sa.~:O::S ~ ~CO ·-t.. О:: о: 

~ t:::( t.. "''- руб . % руб . % гр . 3) ;QI:: ~ ::f::::f ~-<a.g.:::f-

Да 1,273 14 1' 127 0,902 - - - - 0,800 - -
1,273-1,573 29 1,446 о ,962 0 ,319 28,3 0,060 6,7 0,665 о' 188 0,237 
1,573-1,873 35 1,682 1,016 0,236 16,3 0,054 5,6 0,604 0 ,229 0,344 
1,873-2' 173 28 2,024 1 '101 0,342 20,3 0,085 8,4 0,544 0 ,249 0,414 
2,173-2,473 22 2 ,299 1' 173 0,275 13,6 0 ,072 6,5 0,510 0,262 0,478 
2,473 i 
больш 24 2,819 1,329 0,520 22,6 о, 156 13,3 n 471 0,300 0,588 

Усяго 152 1,918 1,083 - - - - о 565 - -
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Т а б JJ i ц а 2. ЗаJJежнаСt\ь прыросту сярэднегадзiннай прадукцыйнасцi працы 
ад веJiiчынi яе базiснага узроуню у калrасах Мiнскай вобласцi за 1984-1986 rr. 

Сярэднеrруnавос зllачэн~<е )\з- Сярэд11еrрупавы прырост уз- Абсалют11ас 
Г рупы кал га- ро)i'ню валавага даходу на ро)'ню nалавага даходу на 1 З II ЗЧЭIШе 1% 
са у з узроу- 1 •1a J1. -гадз, руб. чал.-rадз за 1985- 1086 rr. прыросту ва-

нем валавага Колы,асць лаnага даходу 

даходу на 1 ка.агасаУ на 1 чал. -
чал. -rадз у 

1 1 

rадз, кап. 

1984 r., руб. 
за 1984r. 

за 1985- руб. % (гр. 5: (rp.5:rp.б) X 
1986rr. (rp.4- rp.3) rp.3)-IQO х 100 

Да 1,214 20 1,048 1,302 0,254 24,2 1,05 
1,214-1,534 47 1,357 ] ,580 0,223 16,4 1,36 
1 ' 534-1 ' 854 35 1,670 1,854 О, 184 11 ,О 1,67 
1,854-2,174 21 1,988 2,119 о, 131 6,6 1,99 
2,174-2 ,494 19 2,312 2,433 о' 121 5,2 2,31 
2,494 i 
больш 10 3,056 3,135 0,079 2,6 3,06 

Усяrо 152 1 '757 1,939 о, 182 10,4 1 '76 

лiчэнне на 1% у3роуняу эканамiчнай ацэнкi сельгасуrодд3яу i фонда
у3броенасцi аднаго работнiка прывод3iць да павелiчэння рэ3ультатыу
нага пака3чыка у сярэднiм адпаведна на 0,3 i 0,174%). 

Пры даследавапнi характару 3алежнасцi аплаты працы ад яе пра
дукцыйнасцi выкарыстоувалася сiстэма пака3чыкау у3аемасувя3i пра
дукцыйнасцi i аплаты працы [2]. Як пака3ау аналi3 (табл. 1), па меры 
росту у3роуню праду1щыйнасцi працы яе аплата паслядо)тна павялiч
ваецца у абсалютным памеры i у той жа час памяншаецца адносна rэ
таrа у3роуню. Знiжэнне у3роуню сярэдняй аплатаёмiстасцi сведчьщь 
пра тое, што абсалютнае павелiчэнне аплаты працы адбываецца у ме
жах апераджальных тэмпау росту прадукцыйнасцi працы. 

У сваю чаргу паслядоунае у3растанне каэфiцыентау суадносiн аб
салютных прыростау i тэмпау прыросту па меры павышэння прадукцый
насцi працы сведчьщь пра тое, што пры апераджальных тэмпах росту 
прадукцыйнасцi працы яе аплата павялiчваецца 3 пэуным паскарэннем . 
Такiм чынам, вынiкi аналi3у ука3ваюць на наяунасць наступных 3алеж
насцей: 1) суадносiны у3роуняу аплаты i прадукцыйнасцi працы 3нахо
д3яцца у адваротнай 3алежнасцi ад у3роуню праду1щыйнасцi працы, 
што прывод3iць да паслядоунага 3Мяншэння rэтых суадносiн; 2) суад
носiны абсашотных i адносных прыростау аплатьr i прадукцыйнасцi 
працы 3наход3яцца у прамой 3алежнасцi ад у3роуню прадукцыйнасцi 
працы, што прывод3iць да паскоранага росту аплаты працы як у абса
лютным, так i у адrюсным выражэннi. У3аемад3еянне гэтых 3алежнас
цей прывод3iць да таго, што скорасць 3МЯНШЭIIНЯ велiчынi суадносiн 
у3роуняу аплаты i прадукцыйнасцi працы паступава 3аnавольваецца, 
а тэмпьr росту гэтьтх у3роуняу 3блiжаюцца. Устанаулевыя 3алежнасцi 
адпавядаюцьумовам (1) i (2). 

Даследаваннi пацвярджаюць меркаванне аб тым, што м.згчымасцi 
павышэнrrя у3роуню прадукцыйнасцi працы па меры яе росту 311iжаюцца 
(табл. 2). Пры павелiчэннi ба3iснага у3роуню прадукцыйнасцi працы 
яе прырост паслядоуна 3мяншаецца як абсалютна, так i адrrосна. Мiж 
тым абсалютнае 3начэнне 1% -нага nрыросту прадукцыйнасцi nрацы па 
меры павышэrrня яе ба3iснага у3роуню павялiчваецца. 

Iспуючыя даныя, па жаль, не да3валяюць эмпiрычна nраверыць 3а
лежнасць М (W). Мяркуем, што тут магчыма толы<i ускосная ацэш<а, 
3аснаваная на адпаведньтх анкетных апытаннях. У сувя3i 3 rэтым аniса
ная вышэй 3aJJeжrracць сiлы стымутоючага у3д3сяння аплаты npai(Ы на 
яс прадуJ<цыйrrасць ад у3роуню аnлаты nрацы 3астаецца наJ<уль што 
толы<i гiпотэ3ай. Аднак лагiчны аналi3 i nраr<тычны вопыт сведчаць на 
l<арысць яе праудападобнасцi, 
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Вынiкi правед3енага аналiзу паклад3ены у аснову мадэлiрава rшя 
3алежнасцi аплаты працы ад яе прадукцыйнасцi. Мы зыход3iм з таго, 
што мадэль павiнна забяспечваць, 3 аднаго боку, апераджальныя тэм
пы росту прадукцыйнасцi працы у параунаннi 3 тэмпамi росту яе апла
ты, а 3 другага- паскоранае павелiчэнне аплаты працы па \iеры павы
ШЭIIIIЯ яе пр адуrщы й насцi . У той жа час яна павiнна мець дастап<ава 
высm;ую ступень дакладнасцi (апраксiмацыi), пад якай разумеецца 
статыстычная мера блiзкасцi разл iковых 3начэнняу узроуню аплаты 
працы да ix фактычных велiчынь. Такiм чынам, адэкватнасць мадэлi 
буд3е вы3начацца яе адпаведнасцю ука3аным вышэй двум патрабаван
ням ва усiм дыяпа3оне фактычных значэrшяу прадукцыйнасцi працы 
i ступен ню апраксiмацыi. У сваю чаргу ацэнка мадэлi ажыццяуляецца 
пры дапамо3е сiстэмы пака3чыкау узаемасувя3i i прадукцыйнасцi 
аплаты nрацы i irrдэкса карэляцыi. 

Для анал iты<rн ага выражэння залежнасцi аплаты працы ад яе пр а
дуrщый н асцi н еабходн а выкарыстоуваць крывалiнейныя функцыi, якiя 
да3валяюць адлюстраваць яе паскораны рост: у прыватнасцi, гiперба
лiчную, мадыфiкаваную экспаненцыяльную i парабалiчную другага 
парадку. Нiжэй пака3аны атрыманыя на ix аснове мадэлi: 

W = -----------------
1,32097 - 0,19784Р 

W = 0,70359е 0 ' 21969 Р; 

W = 0,63027 +О,22408Р +О,ОО582Р2 , 

(7) 

(8) 

(9) 

д3е W- разлiковы у3ровень аплаты 1 чал.-гадз, руб .; Р - у3ровень 
валавага даходу на 1 чал.-гад3, руб .; е- аснова натуральных лагарыф
мау. 

Ацэнка адэкватнасцi атрыманых мадэлей (табл. 3) пака3ала, што 

Мадэль 

( 7) 

( 8) 

(9) 

Т а б л i ц а 3. Ацэнка адэкватнасцi мадэлей залежнасцi аплаты працы ад яе 
прадукцыйнасцi 

Узровень валавога даходу на 1 чал. -rадз, руб. 

13"'''" 
не IH-

Пака эчык дэкса 

1. о 1 1 2. о 1 1 1 1 

карэля-

1 . 5 2,5 з.о 3,5 4. о цыi 

1. Разлiковае значэнне 

узроуню аплаты 1 чал.-
гадз, руб . 0,890 0,976 1,081 1,210 1,375 1,591 1,888 
2. Ланцуговыя абсалют-
ныя прыросты разлii<а· 
вага узроуню а платы 

1 ч ал.-гадз, руб. - 0,086 о, 105 0,129 О, 165 0,216 0 ,297 
3. Разл iковы узровень 
сярэдняй аплатаёмiстас-
цi, руб. 0,890 0,651 0,541 0,484 0,458 о ,455 0,472 0,602 
4. Ланцугсвыя каэфiцы-
е н ты суадносiн тэмпа у 
росту прадукцыiiнасцi i 
аплаты працы, % - 1,367 1,203 1' 11 8 1,057 1,007 0,964 

1 0,876 0,978 1,092 1,2 19 1,360 1, 518 1,694 
2 - о' 102 о, 114 о, 127 О, 141 О, 158 0,176 
3 0,876 о ,652 0,546 о ,488 о ,453 0 ,434 о ,424 0,674 

4 - 1,344 1,194 1 ,1 19 1 ,О 77 1,044 1,024 

1 0,860 0,979 1' 10'2 1,227 1 ,355 1,486 1,620 
2 - О, 119 О, 123 О, 125 о, 128 0,131 о' 134 0,843 3 0,860 0,653 0,551 0,491 о ,452 1 о ,425 0,405 
4 - 1, 31 7 1, 185 1' 122 1 ,086 1,064 1,049 
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для мадэлiравання залежнасцi аплаты працы ад яе праду1щыйнасцi 
мэтазгодна выкарыстоуваць адпаведны участак парабалы другага па
радку, а мадэль (9) з'яуляецца найбольш адэкватным выражэннем 
гэтай залежнасцi. Такая мадэль цалкам адпавядае усiм патрабаванням, 
якiя да яе прад'яуляюцца, а значэнне iндэкса карэляцыi, роунае 0,843, 
сведчыць пра дастаткова высокую ступень яе анраксiмацыi. Каэфiцы
енты рэгрэсiйнага ураунення (9) значныя на 0,5%-ным узроунi. 

У адпаведнасцi з (5) вызначалiся разлiковыя узроунi аплатаёмiстас
цi ( W: J5) па кожнай са 152 даследуемых гаспадарак. Атрыманыя раз
лiковыя значэr-1!-!i супастаулялiся з сярэднiмi фактычнымi за разглядае
мы перыяд. У цэлым па сукупнасцi фактычныя узроунi аплатаёмiстасцi 
адхiлялiся ад разлiковых у сярэднiм на 11,8% (ацэнка ажыццяулялася 
пры дапамозе паказчыка сярэдняй адноснай памылкi апраr<сiм ацыi), 
што можна лiчыць добрай ступенню адпаведнасцi [3]. Такiм чынам, 
распрацананая мадэль дастаткова дакладна апiсвае асноуныя аспекты 
узаемасувязi прадукцыйнасцi i апJJаты працы. 

Summary 

А conccplual modcl of tl1c intcrrc\alio~ belwceп t\1~ \abour cfficiency and rcmuпc
ratioп has been dcvcloped. Empirical ana\ys1s of thc relatюпs dctcrmmcd m tl1c framc ·о[ 
this mode\ оп the basis of the data from col\ective farms was performed. 
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