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НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ З ЕКОНОМІКИ 2015 РОКУ
ПРИСУДЖЕНО ЗА ЦИКЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ
СПОЖИВАННЯ, БІДНОСТІ І ДОБРОБУТУ
Складовими нобелівського успіху Е. Дітона становлять дослідження взаємозв’язку між обсягами
доходів і споживання в економіці, оприлюднені упродовж 1990-х років; комплекс досліджень, удостоєних
нобелевської премії, є напрацювання Е. Дітона щодо оцінювання бідності в країнах, що розвиваються.
Його особистим внеском у вирішення цієї проблеми є комплекс методик аналізу різноманітних мікроданих
щодо фактичних витрат на споживання і якості самого споживання.
Роботи лауреата мали великий вплив на мікро- та макроекономіку, зокрема економіку росту,
споживання та нерівності, оскільки підкреслювали тісний глибинний взаємозв’язок між індивідуальними
економічними рішеннями та їхніми наслідками для усієї економічної системи. Результати його
досліджень отримали не лише широке визнання в науковому співтоваристві, а й застосування у практиці
державних політик в сфері економічного регулювання.
Вручення Нобелівської Премії з економіки відбулося на фоні зростання інтересу до досліджень
соціальних процесів. Енгус С. Дітон був удостоєний Премії «за його аналіз споживання, бідності та
добробуту». Роботи лауреата допомагають знайти відповідь на одне з фундаментальних питань
світової економічної думки – з’ясувати природу нерівності. Вчений зробив великий внесок у визначення
найкращих шляхів оцінки та порівняння рівня добробуту й бідності в географічному та часовому вимірах;
дослідження взаємозв’язку між обсягами доходів і споживання в економіці.
Ключові слова: Нобелівська премія з економіки, соціальні дослідження, цикл досліджень Е. Дітона,
споживання, бідність, добробут.
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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 2015 ГОДА ПРИСУЖДЕНА ЗА ЦИКЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, БЕДНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Составляющими Нобелевского успеха Э. Дитона являются исследования взаимосвязи между объемами
доходов и потребления в экономике, обнародованные в течение 1990-х годов; комплекс исследований,
удостоенных Нобелевской премии, есть наработки Э. Дитона по оценке бедности в развивающихся
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странах. Его личным вкладом в решение этой проблемы является комплекс методик анализа различных
микроданных относительно фактических расходов на потребление и качества самого потребления.
Работы лауреата имели большое влияние на микро- и макроэкономику, в частности экономику
роста, потребления и неравенства, поскольку подчеркивали тесную глубинную взаимосвязь между
индивидуальными экономическими решениями и их последствиями для всей экономической системы.
Результаты его исследований получили не только широкое признание в научном сообществе, но и
применение в практике государственных политик в сфере экономического регулирования.
Вручение Нобелевской премии по экономике произошло на фоне роста интереса к исследованиям
социальных процессов. Энгус С. Дитон был удостоен Премии «за его анализ потребления, бедности и
благосостояния». Работы лауреата помогают найти ответ на один из фундаментальных вопросов
мировой экономической мысли – выяснить природу неравенства. Ученый внес большой вклад в определение
лучших путей оценки и сравнения уровня благосостояния и бедности в географическом и временном
измерениях; исследования взаимосвязи между объемами доходов и потребления в экономике.
Ключевые слова: Нобелевская премия по экономике, социальные исследования, цикл исследований
Э. Дитона, потребление, бедность, благосостояние.
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THE 2015 NOBEL MEMORIAL PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES WAS AWARDED
FOR THE SERIES RESEARCH OF CONSUMPTION, POVERTY AND WELFARE
Awarding the Nobel Prize in Economics was on the background of growing interest in the studies of social processes. Angus S. Deaton was awarded the Prize «for his analysis of consumption, poverty, and welfare». Laureate’s
works help to find out the answer to one of the fundamental questions of world economic thought – the nature of
inequality. Scientist has made a great contribution to determining best ways of evaluation and comparison of the
welfare and poverty in geographic and time dimensions; explored the correlation between the amount of income
and consumption in the economy.
Deaton’s work had a great impact on micro and macroeconomics, including economic growth, consumption
and inequality, as emphasized the close relationship between the depth of individual economic decisions and
their consequences for the whole economic system. The results of his research were not only widely accepted in
the scientific community, but practically applicated in public policy in the field of economic regulation.
Key words: the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, social studies, Angus S. Deaton, consumption,
poverty, and welfare.

Нобелівську премію з економічних наук вручають щорічно від 1969 р. Офіційна її
назва – премія Шведського державного банку з економічних наук пам’яті Альфреда
Нобеля. За всю 47-річну історію її присудження лише шість разів таким чином відзначали видатні соціальні дослідження: 1974 р. премії було удостоєно Фридриха фон
Хайєка за глибокий аналіз взаємозв’язків економічних, соціальних та інституціональних явищ, 1976 р. – Мілтона Фрідмана за напрацювання з аналізу споживання,
історії грошового обігу і розроблення монетарної теорії та за практичну демонстрацію
складності політики економічної стабілізації, 1985 р. – Франко Модільяні за аналіз
поведінки людей щодо накопичень, що має винятково важливе значення у створенні
національних пенсійних програм, 1992 р. – Гері Беккера за дослідження широкого
кола питань людської поведінки та реагування поза межами ринкової поведінки, 1998
року – Амартію Сена за внесок в економіку добробуту, і нарешті, 2015 р. – Енгуса
Дітона за аналіз проблем споживання, бідності і добробуту (таблиця).
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Вручення нагороди відбулося на фоні зростання інтересу до досліджень соціальних процесів. Упродовж останніх років одразу декілька відомих економістів
оприлюднили масштабні дослідження, пов’язані саме з цією сферою. Зокрема Томас Пікетті й Ентоні Аткінсон (дослідження природи нерівності), Ричард Бланделл
(мікроеконометричні дослідження ринку праці та споживчої поведінки), Джон Лист
(розвиток польових досліджень в економіці), Чарльз Манскі (опис часткової ідентифікації й економічний аналіз соціальних взаємозв’язків).
Енгус Дітон вважався одним із фаворитів під час прийняття минулих рішень
Нобелівського комітету. Його роботи допомагають знайти відповідь на одне з фундаментальних питань світової економічної думки – з’ясувати природу нерівності.
Вчений зробив великий внесок у визначення найкращих шляхів оцінки та порівняння
рівня добробуту й бідності в географічному та часовому вимірах. Методологія Дітона полягає у вивченні споживання в різних країнах світу на індивідуальному рівні.
Лише після цього, на його думку, варто переходити від часткових даних до загальних
висновків.
За висновком Шведської королівської академії наук, роботи Енгуса Дітона,
професора Принстонського університету (США), дають змогу зрозуміти процес
прийняття рішень рядовими громадянами щодо розподілу своїх доходів, залежність
попиту від ціни і рівня доходів споживачів. Розроблений Е. Дітоном ще в 1980-х роках
науковий інструментарій широко застосовується в наші дні не тільки в академічних
дослідженнях, а і в маркетинговій практиці. І в цьому полягає перша складова наукового доробку, за який Енгуса Дітона удостоєно Нобелівської премії.
«Для пояснення формування капіталу і розмірів економічних циклів необхідно
зрозуміти довготривалі взаємозв’язки між рівнями доходів та споживання. В кількох
роботах 1990 року Е. Дітон показав, що панівна теорія споживання не в змозі пояснити
фактичні відносини, спираючись лише на агреговані (середні) показники доходу і
споживання. Натомість необхідно враховувати, як окремі люди підлаштовують свій
рівень споживання під власний дохід, що варіює зовсім не так, як середній. Це дослідження чітко показало, чому аналіз індивідуальних даних є ключем для розуміння
усереднених даних. Такий підхід з того часу широко використовується в сучасній
макроекономіці», – зазначається в релізі Нобелівського комітету.
Нобелівський комітет визнав одним із найвагоміших напрямів досліджень лауреата розробку так званої «Ідеальної системи попиту». Вона виконана у співавторстві з
Джоном Мюльбауером та являє собою комплекс математичних рівнянь для окремих
товарів. У ній, зокрема, визначено, як попит на кожен товар залежить від рівня цін,
індивідуальних доходів споживачів, індивідуального споживання, що диференціювалось шляхом включення до моделі цілої низки демографічних факторів.
Важливість розробок таких рівнянь попиту зумовлена практичними потребами
державного регулювання. Зокрема, уряди розвинутих країн, перш ніж підвищувати
чи знижувати податки на доходи окремих груп споживачів або ж змінювати ставку
ПДВ на окремі види товарів, проводять оцінки впливу таких змін на споживання та
добробут окремих соціально-демографічних груп.
Рішення Е. Дітона та Д. Мюльбауера виявилося найбільш ефективним серед
наявних у 1980-ті роки напрацювань. Після трьох десятків років адаптації, дискусій та вдосконалення методологічних пропозицій вчених на практиці, «ідеальна
система попиту» лишається загальновизнаним методом вивчення наслідків економічної політики, інфляції, та порівняння купівельної спроможності населення
різних країн.
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Другу складову нобелівського успіху Дітона становлять дослідження взаємозв’язку між обсягами доходів і споживання в економіці, оприлюднені упродовж 1990-х
років. Підхід Енгуса Дітона дійсно змусив переглянути теорію Джона Мейнарда
Кейнса та фундаментальні макроекономічні моделі нобелівських лауреатів Мілтона
Фрідмена (1976) і Франко Модільяні (1985), що описували залежність споживання
та заощаджень від рівня доходу. Зазначені моделі, сформовані в середині минулого
сторіччя, спирались на загальні агреговані дані і концепцію середньостатистичного
пересічного громадянина – т. зв. ідеального репрезентативного споживача, чиї витрати та споживання змінюються відповідно до динаміки середньодушових доходів,
тобто фактично до ВВП країни.
Розрахунки Е. Дітона засвідчили, що оцінювання агрегованих даних без врахування варіації за соціально-демографічними ознаками може спричинити принципові
помилки, оскільки ігнорується нерівність у розподілі доходів, зокрема величезний
розрив між дохами заможних і бідних верств населення. Тоді ж було сформульовано
«парадокс Дітона», який полягає у тому, що варіація споживання є значно меншою
за варіацію доходів. Сам автор парадоксу наполягає на необхідності моделювання
макроекономічних процесів на базі мікроданих про індивідуальні доходи та індивідуальну споживчу поведінку. І такий підхід нині є широко вживаним.
Третьою складовою комплексу досліджень, удостоєних Нобелівської премії, є
напрацювання Е. Дітона стосовно оцінювання бідності в країнах, що розвиваються.
Його особистим внеском у вирішення цієї проблеми є комплекс методик аналізу
різноманітних мікроданих щодо фактичних витрат на споживання і якості самого
споживання. Е. Дітоном доведено, що межа бідності не може бути однаковою для
всіх країн і виражатися цифрою мінімального доходу. Розрахунок середньодушового доходу і середньодушового споживання не віддзеркалює реальної ситуації через
значні статево-вікові відмінності та через відмінності потреб малих і великих за розміром сімей. Запропонований Е. Дітоном підхід сьогодні широко використовується
і в академічних дослідженнях, і в міжнародних організаціях (передусім у Світовому
банку), і в практичній роботі, спрямованій на подолання бідності. «Його дослідження
виявили важливі підводні каміння при порівнянні масштабів бідності. Він також показав спосіб, в який розумне використання даних про домашнє споживання може
пролити світло на такі питання, як взаємозв’язок між доходом та споживанням
калорій, а також ступені дискримінації за ознакою статі в родині», — відзначено в
релізі Нобелівського комітету.
В останній зі своїх робіт, опублікованій в 2013 році, — «Велика втеча: здоров’я,
багатство і походження нерівності», де «великою втечею» названо втечу від бідності
та захворювань, яку частина країн вже здійснила, частина намагається здійснити зараз, а найменш щасливим лише належить її розпочати, науковець зазначає: «сучасні,
більш глибокі дослідження економічних процесів доводять, що тоді як більшість
людей виграли в медичному обслуговуванні і здоров’ї через зростання ВВП, окремі
групи цього виграшу не отримали».
За його свідченням, процес формування глобальної нерівності, що обертається
великими проблемами, розпочався 250 років тому. Тоді окремі регіони світу почали стало розвиватися, впевнено випереджаючи інші, що і спричинило сучасну
нерівність. На думку професора Гарвардського університету, колишнього головного економіста МВФ Кеннета Рогоффа, в цьому дослідженні Енгус Дітон доходить
висновку, що надто часта грошова допомога Заходу бідним країнам для зниження
бідності і передчасної смертності є радше засобом заспокоєння самого донора, який
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відчуває свою провину за глобальну нерівність. Але є підстави сумніватися в тому, що
така донорська допомога відповідає першому принципу лікаря «не нашкодь». Дітон
критикує популярну модель допомоги бідним країнам, яка зводиться до спрямування коштів, продуктів або медичної допомоги від багатих країн до бідних. Проте,
уряди бідних країн частину цих коштів надто часто спрямовують на абсолютно інші
цілі, наприклад на фінансування озброєння. Те саме стосується і прямих поставок
продуктів або ліків, які просто не потрапляють реально нужденним. В результаті, за
Е. Дітоном, допомога в подоланні бідності лише підтримує неефективні уряди бідних
країн, зазначає К. Рогофф.
Здійснення потужного ривка в розвиткові охорони здоров’я і підвищенні добробуту не знизило, а подекуди і підвищило розрив між розвиненими країнами і такими,
що розвиваються. Проте, останні, на думку Е. Дітона, мають усі шанси вирватися із
замкненого кола захворюваності й злиденності. Однак досягти цього можна не фінансовою підтримкою бідних країн, а шляхом ліквідації митних бар’єрів, спрощенням
трудової міграції, створенням ліків від тропічних захворювань, торгівля якими не
дає особливих прибутків фармацевтичним компаніям.
Крім основних теоретичних підвалин у сфері споживання, відзначених Нобелівським комітетом, Енгус Дітон відомий низкою досліджень бідності, нерівності та
зв’язку між доходами і оцінкою власного життя.
Так, у 2010 році Енгус Дітон разом з Даніелем Канеманом, лауреатом Нобелівської премії 2002 року, оприлюднили дослідження, що довело наявність прямого, але
не лінійного, зв’язку між матеріальним добробутом і відчуттям щастя в сенсі «задоволення життям». Фактично йшлося про з’ясування того, скільки грошей потрібно
людині, аби відчувати себе щасливою. Певною несподіванкою став висновок про
те, що зростання рівня доходів та освіти підвищує самооцінку якості власного життя
респондентами, однак тільки частково покращує їхній емоційний стан, а лінійний
зв’язок спостерігається лише до певної межі. Інакше кажучи, гроші допомагають
відчувати себе щасливими, але коли їх забагато, вони втрачають цю здатність.
Так, за результатами дослідження, середньостатистичній американській родині
з чотирьох осіб в 2008–2009 рр. для відчуття щастя потрібно було близько $75 тис. на
рік ($6250 на місяць) – саме з таким доходом люди відчували себе найщасливішими.
Родини із нижчими заробітками радіють кожному збільшенню своїх доходів, і це робить їх щасливішими. Але для тих, хто заробляє більше за цю межу, гроші перестають
бути джерелом повсякденного задоволення, хоча і посилюють відчуття успішності.
Але ж успішність не є запорукою щастя. «Що більше річний дохід перевищує $75 тис.,
то менше його власника тішать прості людські задоволення: смачна їжа, спілкування
з близькими, подорожі, тобто все те, що власне і дає відчуття емоційного комфорту і
щастя. У будь-якому випадку в сучасному світі жити з грошима краще, ніж без них.
Отримані результати ще раз довели: гармонія, в даному випадку фінансова, завжди
краще за нестачу або надлишок», – пояснював сам Енгус Дітон.
У спільному дослідженні, також виконаному разом із Деніелом Канеманом –
«Високі доходи покращують оцінку життя, але не емоційний добробут», нобелівські
лауреати зазначають: «Високі доходи приносять задоволення життям, але не дарують
щастя, тоді як низькі доходи асоціюються з низькою оцінкою життя і з пригніченим
емоційним станом».
Несподіваним для самого вченого відкриттям, яким він ділиться з читачами у
статті «Фінансова криза та добробут Америки», став прямо пропорційний зв’язок між
відчуттям благополуччя серед американців та динамікою індексу акцій S&P500, хоча
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більшість мешканців США не володіють портфелями відповідних цінних паперів.
Американський професор пояснює виявлену залежність тим, що індекс S&P500 був
найбільш яскравим індикатором стану колективної свідомості під впливом інформаційного фону, що нагнітався засобами масової інформації. Для українців аналогічним
тригером економічного добробуту досі слугує курс долара.
На цьому перелік досліджень добробуту Енгуса Дітона не закінчується, його праці
торкаються різних аспектів аналізу взаємозв’язків між здоров’ям, віком та самопочуттям, дослідження поширеності суїциду за віком, добробутом та національністю
жертв.
Підбиваючи підсумки, потрібно зазначити, що роботи лауреата мали великий
вплив на мікро- та макроекономіку, зокрема економіку росту, споживання та нерівності, оскільки підкреслювали тісний глибинний взаємозв’язок між індивідуальними економічними рішеннями та їхніми наслідками для усієї економічної системи.
Результати його досліджень отримали не лише широке визнання в науковому співтоваристві, а й застосування у практиці державної політики в сфері економічного
регулювання.
Лауреати Нобелівської премії з економіки
Рік

16

Лауреат

Обґрунтування присудження премії

1969

Рагнар Фриш
Ян Тирберген

Створення і застосування динамічних моделей до
аналізу економічних процесів

1970

Пол Ентоні Самуельсон

Наукова робота, що розвинула статичну і динамічну
економічну теорію

1971

Саймон Кузнець

Емпірічно обґрунтоване тлумачення економічного
зростання

1972

Джон Ричард Хікс
Кеннет Ерроу

Новаторський внесок до загальної теорії рівноваги і
теорії добробуту

1973

Василь Леонтьєв

Розвиток методу «витрати-випуск» та його застосування до важливих економічних проблем

1974

Гуннар Мюрдель
Фридрих фон Хайек

Основоположні роботи з теорії грошей і економічних
коливань і глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ

1975

Леонід Канторович
Тьяллінг Купманс

Внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів

1976

Мілтон Фрідман

Досягнення в галузі аналізу споживання, історії грошового обігу та практичну демонстрацію складності
політики економічної стабілізації

1977

Бертиль Олин
Джеймс Мід

Першопрохідницький внесок у теорію міжнародної
торгівлі і міжнародного руху капіталу

1978

Герберт Саймон

Новаторські дослідження процесу прийняття рішень у
межах економічних організацій

1979

Теодор Шульц
Артур Льюіс

Новаторські дослідження економічного розвитку відносно проблем країн, що розвиваються

1980

Лоуренс Клейн

Створення економічних моделей та їхнє застосування
до аналізу коливань економіки й економічної політики
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Продовження таблиці
Рік

Лауреат

Обґрунтування присудження премії

1981

Джеймс Тобін

Аналіз стану фінансових ринків та їхнього впливу на
політику прийняття рішень у галузі витрат, на становище з безробіттям, виробництвом і цінами

1982

Джордж Стиглер

Новаторські дослідження промислових структур,
функціонування ринків, причин і результатів державного регулювання

1983

Жерар Дебрьо

Внесок у наше розуміння теорії загальної рівноваги
і умов, за яких загальна рівновага існує у певній абстрактній економіці

1984

Ричард Стоун

Суттєвий внесок у розвиток економічної науки

1985

Франко Модільяні

Аналіз поведінки людей щодо заощаджень, що має
винятково важливе прикладне значення у створенні
національних пенсійних програм

1986

Джеймс Бьюкенен

Дослідження договірних і конституційних засад теорії
прийнятття економічних і політичних рішень

1987

Роберт Солоу

Внесок у теорію економічного зростання

1988

Морис Алле

Новаторський внесок у теорію ринків і ефективного
використання ресурсів

1989

Трюгве Ховельмо

Роз’яснення засад теорії імовірності і аналіз одночасних економічних структур

1990

Гарри Марковиць
Мертон Міллер
Уильям Шарп

Внесок у теорію формування ціни фінансових активів

1991

Рональд Коуз

Відкриття та ілюстрація важливості трансакційних витрат і прав власності для інституціональних структур і
функціонування економіки

1992

Гері Беккер

Дослідження широкого колі проблем людської поведінки і реагування поза межами ринкової поведінки

1993

Роберт Фогель
Дуглас Норт

Нове дослідження економічної історії за допомогою
економічної теорії і кількісних методів для роз’яснення економічних та інституціональних змін

1994

Джон Харсаньї
Джон Неш
Райнхард Зелтен

Аналіз рівноваги в теорії некоаліційних ігор

1995

Роберт Лукас

Розвиток і використання гіпотези раціональних очікувань, трансформацію макроекономічного аналізу і
поглиблення розуміння економічної політики

1996

Джеймс Міррліс
Уильям Вікрі

Фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів і асиметричної інформації

1997

Роберт К. Мертон
Майрон Шоулз

Метод оцінки похідних фінансових інструментів

1998

Амартія Сен

Внесок в економіку добробуту

1999

Роберт Манделл

Аналіз монетарної й фіскальної політики при різних
обмінних курсах і аналіз оптимальних валютних зон
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Закінчення таблиці
Рік

Лауреат

Обґрунтування присудження премії

2000

Джеймс Хекман
Дэниел Макфадден

Розвиток теорії і методів аналізу дискретного вибору

2001

Джордж Акерлоф
Майкл Спенс
Джозеф Стиглиц

Аналіз ринків з асиметричною інформацією

2002

Даниэль Канеман
Вернон Смит

Дослідження в галузі прийняття рішень і механізмів
альтернативних ринків

2003

Роберт Енгл

Розроблення методу аналізу динамічних рядів в економіці на базі математичної моделі з авторегресійною
умовною гетероскедастичністю (ARCH)

Клайв Гренджер

Розроблення методу коінтеграції для аналізу динамічних рядів в економіці

2004

Фінн Кідланд
Едвард Прескотт

Внесок у вивчення впливу фактору часу на економічну політику і дослідження рушійних сил ділових
циклів

2005

Роберт Ауман
Томас Шеллінг

Поглиблення розуміння сутності конфлікту і співробітництва шляхом аналізу теорії ігор

2006

Едмунд Феллз

Аналіз міжчасового обміну в макроекономічній політиці

2007

Леонід Гурвіч
Ерік Мескін
Роджер Майерсон

Створення засад теорії оптимальних механізмів

2008

Пол Кругман

Аналіз структури торгівлі і розміщення економічної
активності

2009

Елінор Остром
Олівер Уільямсон

Дослідження в галузі економічної організації

2010

Питер Даймонд
Дейл Мортенсен
Кристофер Піссаридес

Дослідження ринків з моделями пошуку

2011

Томас Сарджент
Кристофер Симс

Емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв’язків у макроекономіці

2012

Ллойд Стауэлл Шеплі
Елвін Еліот Рот

Теорія стабільного розподілу і практики облаштування ринків

2013

Юджин Фама
Ларс Петер Хансен

Емпірічний аналіз зміни ціни активів

2014

Роберт Шиллер
Жан Тироль

Аналіз ринкової влади та її регулювання

2015

Енгус Дітон

Аналіз проблем споживання, бідності й соціального
забезпечення
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