
Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними 

Добре відомо, що нерівність доходів зростає, 

коли 10% найбагатших отримують до 40% 

загального світового доходу. Найбідніші 10% 

отримують лише від 2% до 7% загального світового 

доходу. У країнах, що розвиваються, нерівність 

зросла на 11%, якщо брати до уваги зростання 

населення. 

Таке зростання розриву вимагає формування 

обґрунтованої політики для розширення прав і можливостей нижнього 

процентилю отримувачів доходів, а також сприяння економічній інтеграції всіх, 

незалежно від статі, раси або етнічної приналежності. 

Нерівність доходів - глобальна проблема, що вимагає глобальних 

рішень. Для цього потрібно вдосконалювати механізми регулювання  

і моніторингу фінансових ринків та інститутів, заохочувати допомогу, 

спрямовану на розвиток і залучення прямих іноземних інвестицій у регіони,  

які найбільше цього потребують. Сприяння безпечній міграції та мобільності 

людей також є важливим фактором подолання зростаючого розриву. 

Завдання для досягнення цілі: 

10.1 До 2030 року поступово досягти й підтримувати зростання доходів 

найменш забезпечених 40 відсотків населення на рівні, що перевищує середній 

по країні 

10.2 До 2030 року підтримати законодавчим шляхом та заохочувати 

активну участь усіх людей у соціальному, економічному і політичному житті 

незалежно від їхнього віку, статі, інвалідності, раси, етнічної належності, 

походження, релігії та економічного чи іншого статусу 

10.3 Забезпечити рівність можливостей і зменшити нерівність 

результатів, у тому числі шляхом скасування дискримінаційних законів, 

політики і практики та сприяння прийняттю відповідного законодавства, 

політики та заходів у цьому напрямі 

10.4 Прийняти відповідну політику, особливо бюджетно-податкову 

політику, політику в питаннях заробітної плати та соціального захисту,  

і поступово домагатися забезпечення більшої рівності 

10.5 Удосконалювати методи регулювання та моніторингу глобальних 

фінансових ринків і установ та більш послідовно застосовувати такі методи 



10.6 Забезпечити більшу представленість і більше право голосу країн, 

що розвиваються, у процесах прийняття рішень у глобальних міжнародних 

економічних і фінансових установах, щоб зробити ці установи більш 

ефективними, авторитетними, підзвітними і легітимними 

10.7 Сприяти впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній 

міграції та мобільності людей, у тому числі за допомогою проведення 

спланованої і добре продуманої міграційної політики 

10.a Проводити в життя принцип особливого та диференційованого 

режиму для країн, що розвиваються, особливо найменш розвинутих країн, 

відповідно до угод Світової організації торгівлі 

10.b Заохочувати офіційну допомогу з метою розвитку і фінансові 

потоки, у тому числі прямі іноземні інвестиції, для найбільш нужденних 

держав, особливо найменш розвинених країн, країн Африки, малих острівних 

держав, що розвиваються і країн, що не мають виходу до моря, відповідно  

до їх національних планів і програм 

10.c До 2030 року скоротити операційні витрати, пов’язані  

з переведенням мігрантами грошових коштів, до менш ніж 3 відсотки від суми 

переказу і ліквідувати канали грошових переказів, у яких ці витрати 

перевищують 5 відсотків 


