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ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан економіки України характеризується значним 
руйнуванням основних елементів соціально-економічного потенціа
лу. Нераціональне використання природних ресурсів, відсутність 
належної соціальної політики, несформованість умов для науково- 
технічного розвитку країни, непродумане використання механізмів, 
методів та організаційних форм залучення робочої сили до системи 
господарських відносин призвели до фактичного розпаду продукти
вних сил, неналежного відтворення їх елементів.

Недосконала політика використання економічного потенціалу 
України не тільки не сприяє позитивному розвитку соціально-еконо
мічних процесів, а й виступає як самостійний чинник поглиблення 
кризи. Таким чином, нині існує необхідність дослідження проблем, 
пов'язаних із впливом соціально-економічного потенціалу та проце
су його використання на розвиток економічної системи, її окремих 
підсистем та елементів.

Зазначена монографія охоплює широке коло найскладніших 
завдань соціально-економічного розвитку країни. Їх оцінювання 
здійснюється через призму перебігу світової фінансово-економічної 
кризи. Автори спробують дослідити коригування національних 
пріоритетів відповідно світовим інтеграційним процесам, розробити 
технології ідентифікації пріоритетів соціально-економічного потен
ціалу країни.

Перший розділ колективної монографії «Визначення ємності 
соціально-економічного потенціалу країни» присвячено поглибле
ному аналізу наукової літератури у рамках розробки науково- 
методологічних засад дослідження соціально-економічного потенці
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алу України; розглянуто сутність соціально-економічного потенціа
лу регіону, висвітлено механізм створення та використання соціаль
ного потенціалу країни та обґрунтовано методичні основи його оці
нювання. В межах опису концептуальних характеристик висвітлено 
різні підходи до складу соціально-економічного потенціалу серед 
науковців-економістів певних історичних періодів. Надано практич
ні рекомендації щодо визначення найбільш ефективних напрямків 
використання економічного потенціалу. Розробкою п. 1.1 займалася 
І. М. Кушал, п. 1.2 — І. В. Пономарьова, п. 1.3 — Г. С. Ліхоносова, 
О. О. Гречишкіна, Ю. Ю. Д'яченко, І. В. Хмеленко.

У другому розділі колективної монографії «Формування сис
теми національних пріоритетів в умовах сучасних глобалізаційних 
викликів» механізм формування системи національних пріоритетів в 
умовах сучасних глобалізаційних викликів розглянуто скрізь призму 
формування інноваційної моделі коригування національних пріори
тетів відповідно світовим інтеграційним процесам. Критично пода
но методологічні підходи до оцінювання ємності соціально-еконо
мічних перешкод національного розвитку. У дослідженні запропо
нована розробка методичного забезпечення вимірювання показників 
глобалізаційних викликів та оцінювання національних можливостей 
їхньої протидії на регіональному рівні та використання кількісних 
параметрів для підготовки аналітичних матеріалів (записок) та нау
кового забезпечення прийняття управлінських рішень. Розробкою 
п. 2.1 займалася Г. С. Ліхоносова, п. 2.2 — Т. В. Калінеску, І. М. Ку
шал, п. 2.3 — Т. В. Калінеску, І. В. Пономарьова.

У третьому розділі монографії «Управління суспільним глоба- 
лізаційним розвитком» проведено аналіз методологічних основ ви
значення тіньової економіки і вибору методів оцінювання її величи
ни. Доведено необхідність використання фінансового методу оці
нювання тінізації економіки, який є одним з найпростіших, адже всі 
необхідні дані можна взяти зі статистичної звітності підприємств.
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Завдяки цьому можна визначити не лише рівень тінізації секторів 
економіки, а й аналізувати фактори впливу на тіньові процесі в регі
оні. Обґрунтовано доцільність застосування кластерного підходу до 
нарощування і реалізації експортного потенціалу країни. Авторами 
наведено визначення «експортоорієнтований міжрегіональний клас
тер», а також виділено позитивні та негативні наслідки його функці
онування. У роботі узагальнено наукові здобутки та обґрунтовано 
доцільність створення і функціонування кластерів як інструменту 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки в 
умовах глобалізації. Розробкою п. 3.1 займалися І. В. Пономарьова, 
О. Д. Кирилов, п. 3.2 — І. М. Кушал, п. 3.3 — Т. В. Калінеску.

У четвертому розділі колективної монографії «Розробка ме
ханізму відтворення соціально-економічного потенціалу країни» 
висвітлено механізми та детально розглянуто стратегічні пріоритети 
відтворення соціально-економічного потенціалу регіону на сучас
ному етапі розвитку України. Для активізації соціально-економіч
них процесів запропоновано низку дієвих заходів, зокрема створен
ня техніко-впроваджувальних та промислових інвестиційних зон; 
становлення нових видів діяльності як основи розвитку внутрішньо
го ринку, нарощування експортного потенціалу і вирішення соціа
льних проблем регіонів; формування галузевих освітньо-науково- 
виробничих комплексів навколо галузевих кластерів на основі ство
рення об'єднань навчальних закладів, наукових установ і підпри
ємств для підготовки й перепідготовки кадрів, проведення наукових 
досліджень та експериментального впровадження їх результатів на 
підприємствах регіону; формування системи інтегрованого управ
ління природними ресурсами, запровадження природно-ресурсного 
моніторингу згідно стандартів Європейського Союзу. Розробкою 
п. 4.1 займалася І. В. Пономарьова, п. 4.2 — І. В. Пономарьова, 
О. Д. Кирилов, п. 4.3 — Д. О. Ніконова.
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У заключному, п'ятому розділі колективної монографії «Оці
нювання ефективності впровадження механізму відтворення соціа
льно-економічного потенціалу країни», здійснено моніторинг зага
льної поточної макроекономічної ситуації в Україні. Визначено ос
новні етапи структурно-логічної моделі управління розвитком і 
освоєнням потенціалу соціально-економічних систем. Проведено 
цикл розрахунків, спрямованих на перевірку та кількісну оцінку 
впливу інноваційних сценаріїв на потенціал соціально-економічних 
змін в країні. Розробкою п. 5.1 займалася О. О. Зеленко, п. 5.2 — 
І. В. Пономарьова, О. Д. Кирилов, п. 5.3 — І. В. Хмеленко,
О. А. Шведчиков.

В цілому монографія «Механізм відтворення соціально- 
економічного потенціалу країни» — системна наукова праця колек
тиву авторів, яка пропонує комплексне вирішення однієї з найбільш 
актуальних проблем, що стоять перед вітчизняною економікою, а 
саме структурної перебудови соціально-економічного потенціалу 
України. Вона ґрунтується на широкій методологічній, науковій базі 
з використанням сучасних методів економіко-математичного та 
організаційного моделювання на основі новітніх методів дослі
дження та іншого наукового інструментарію щодо формування умов 
ефективної структурної перебудови економіки України та її регіонів 
з урахуванням світового досвіду. Її результати містять наукову но
визну та мають практичну цінність як для державних органів вико
навчої влади та місцевого самоврядування, управління економікою 
як на макрорівні так і для бізнес-структур. Знайомство з монографі
чним матеріалом стане у нагоді і студентам, і викладачам, і практи
чним діячам.
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1.3. Оцінювання наслідків функціонування 
паралегального сектору економіки

Міжнародний фінансовий ринок складається з трьох сегментів: 
легального (фінансові операції здійснюються в межах чинного зако
нодавства), тіньового (операції здійснюються з порушенням законо
давства) та паралегального (який перебуває у проміжній, «сірій», 
зоні між легальним і тіньовим сегментами).

В умовах глобалізації значення міжнародного переміщення 
паралегального та тіньового капіталу різко зросло. Воно перетвори
лося на невід'ємну і значну частину світового капіталообігу. Міжна
родний рух таких капіталів нерозривно пов'язаний з легалізацією 
прибутків, отриманих злочинним шляхом, — «відмиванням гро
шей». Глобалізація фінансового ринку може призвести до поширен
ня паралегальної та тіньової економічної діяльності далеко за межі 
національних кордонів.

Показники соціально-економічного розвитку України протя
гом останніх років мають негативну динаміку, про що свідчать не
достатня стабільність національної економіки, її здатність до розба- 
лансування, проблеми в соціальній сфері, неоднозначність законо
давства, численні прояви корупції тощо. Невирішеність ключових 
стратегічних проблем, часте прийняття рішень під впливом полі
тичної, в першу чергу, а не економічної доцільності, зумовили заго
стрення суперечностей соціально-економічного розвитку в Україні. 
Тож дослідження неформального сектору економіки набуває знач
ної актуальності, оскільки за різними підрахунками її частка складає 
30-50% ВВП.

Тіньові прибутки потрібно легалізувати з двох причин. По- 
перше, наявність грошей сама по собі може стати доказом провини 
тіньовика. По-друге, тіньовик може втратити свої капітали, якщо 
джерела їх отримання стануть предметом розслідування. Тому кош
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ти, отримані через тіньовий обіг, досить часто переказуються за 
кордон, а потім неодноразово пропускаються через міжнародну 
систему платежів, щоб ускладнити виявлення справжніх джерел їх 
походження. Інакше кажучи, тіньовий сектор економіки відіграє 
суттєву роль у стимулюванні «втечі капіталу» за кордон.

Виходячи з того, що «втеча капіталу» — це складова частина 
вивезення капіталу, існує широкий діапазон визначень цього явища. 
Один з дослідників «втечі капіталу», американський економіст 
Ч. Кіндлебергер, зазначав, що «важко і, мабуть, неможливо дати 
точне визначення «втечі капіталу» [211, с. 7]. Це пояснюється, з 
одного боку, тим, що «втеча капіталу» — досить багатопланове 
явище і може втілюватися як у легальній, так і у нелегальній формі. 
З іншого — часто неможливо відокремити «втечу людського капіта
лу» у процесі вивезення капіталу, наприклад, у разі його вивезення в 
країни чи на території з низьким рівнем оподаткування.

Попри те, необхідно проаналізувати основні визначення «втечі 
людського капіталу».

За найвужчим визначенням, «втеча людського капіталу» — це 
нелегальне вивезення людського капіталу з країни [24, с. 69]. За 
найширшим визначенням «втечу людського капіталу» можна харак
теризувати як таке вивезення капіталу з країни, яке протирічить її 
національним інтересам. Або, як називав його Ч. Кіндлебергер, — 
«анормальний рух капіталу з країни», або ж, як інтерпретує це ви
значення інший американський економіст У. Клайн, — «акумулю
вання приватним сектором іноземних нетто-активів у той час, як 
держава вважає необхідним накопичувати нетто-зобов'язання та 
скорочувати свої нетто-активи» [211, с. 81-83].

Більшість російських вчених, які визначають поняття «втеча 
капіталу», сходяться на тім, що цей феномен можна розцінювати як 
різновид відпливу капіталів з країн, які зазнають соціально-еконо
мічних труднощів. Враховуючи різноманітність варіантів такої
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«втечі», відомих у світовій практиці, професор Л. Красавіна запро
понувала розглядати це явище як прискорений широкомасштабний 
відплив капіталів легальними і нелегальними каналами за різних 
строковостей та функціонального призначення активів [98, с. 40].

В українській економічній науці «втечу капіталів» [106, с. 36] 
визначають як відплив, переміщення капіталів різного походження 
(як легального, так і не легального) з території України на терито
рію будь-якої іншої держави і розміщення його на цій території з 
використанням різних способів.

При цьому «втечу (незаконний відплив) капіталу» слід відріз
няти від цілком законного, легального експорту та вивезення капі
талу — поширеної форми міжнародних економічних відносин. Екс
порт фінансового та виробничого капіталу здійснюється у дозволе
них законодавством формах та під контролем держави, право влас
ності на який виникає на території країни, з метою інвестування в 
економіку іноземних держав.

Експорт капіталу — звичайний економічний процес, що за ви
значенням підлягає регулюванню і в певних межах не є загрозою 
національній економіці. Він може сприяти експорту товарів і підт
римці зайнятості, вирішенню інших господарських проблем. На 
відміну від експорту «втеча капіталу» свідчить про критичний стан 
національної економіки, низьку ефективність або низьку перспекти
вність внутрішнього інвестування. Це призводить до послаблення 
національної економіки, зниження можливостей інвестування і, 
отже, до подальшого погіршення перспектив розвитку.

Таким чином, експорт капіталу відбувається під впливом рин
кових чинників, наприклад, динаміки відсоткових ставок у різних 
країнах. Крім того, він характеризується сукупністю певних ознак: 
1) легітимністю: підконтрольністю державі та здійсненням у санкці
онованих (передбачених законодавством або як мінімум ним не 
заборонених) формах; 2) транскордонністю господарських операцій,
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що кваліфікуються як вивезення (експорт) капіталу — валюта або 
майно перетинає митний кордон країни і митну межу держави- 
реципієнта; 3) наочністю: з країни вивозиться й інвестується в еко
номіку іноземних держав саме капітал, що має українське похо
дження, а не товари або національна валюта (внаслідок відсутності 
визначення капіталу в українському законодавстві, тобто це поняття 
має, швидше, економічний, ніж юридичний зміст, важко кваліфіку
вати господарську операцію українського резидента за кордон як 
капітальну або поточну валютну операцію); 4) безстроковістю гос
подарсько-правових зв'язків, що опосередковують операції з капіта
лом підприємців: капітал вивозиться без зобов'язання експортера 
повернути його в країну. Повернутися до країни може підприємни
цький прибуток, отриманий від використання за кордоном націона
льного капіталу, а сам він залишається за кордоном доти, доки існує 
іноземне підприємство. І лише у разі ліквідації створеної за кордо
ном юридичної особи її майно може бути повернене в країну.

«Втеча капіталу» не має вказаних ознак і провокується пере
важно неринковими чинниками. До конкретних чинників, що сти
мулюють процес прихованого відпливу капіталу за кордон, можуть 
бути віднесені такі:

1. Загальні несприятливі умови формування економічного й 
інвестиційного клімату в країні. Це насамперед зниження темпів 
зростання та інвестиційної активності, наростання політичної неста
більності, скорочення обсягу ринку, високий бюджетний дефіцит, 
слабкість національної валюти, нерозвиненість інфраструктури фі
нансових ринків тощо. При цьому несприятливий інвестиційний 
клімат є основним чинником. За цих умов прихований експорт капі
талу (відплив капіталу) — це природна реакція підприємців на ви
сокий рівень господарсько-політичних ризиків, своєрідна спроба 
компенсувати витрати, пов'язані з відсутністю необхідних інвести
ційних гарантій.
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2. Наслідки господарського курсу країни, у тому числі у зов
нішньоекономічній сфері: зростання податкового тягаря, очікування 
девальвації національної валюти, жорстка кредитна політика тощо.

3. Надмірно високий рівень фіскальних ставок і неефектив
ність системи нарахування і стягнення податків, недосконалість 
податкового законодавства. Багато підприємців ухилялися від спла
ти податків заради збереження оборотних коштів. Розміри капіталів, 
що емігрували з цієї причини, вельми значні й, мабуть, становлять 
основу того «іноземного капіталу», який з метою уникнути оподат
кування або переслідувань через незаконність походження сьогодні 
приховано ввозиться назад.

4. Недовіра підприємців до уряду, а населення — до банків та 
інших фінансових інститутів, діяльність яких пов'язана з розпоря
дженням активами вкладників.

5. Криміналізація економічної діяльності, безпека і висока 
ефективність легалізації прибутків злочинного походження за допо
могою зовнішньоекономічних операцій.

6. Високі ризики ринкового знецінення капітальних активів.
7. Відсутність чіткого регулювання легального експорту капі

талу з країн з перехідною економікою.
Отже, явища, що розглядаються, розрізняються не лише за фо

рмою, а й, навіть, більшою мірою за змістом. «Вивезення капіталу», 
на думку авторів, найзагальніша економічна категорія. Вона вклю
чає і «втечу капіталу», і традиційний легальний експорт. Відміннос
ті між ними полягають як у механізмі, способі переміщення капіта
лу за межі країни, так і в мотивації. «Втеча капіталу» передбачає 
масову конвертацію активів, деномінованих у національній валюті, 
в активи, деноміновані в іноземній валюті. Зазвичай при цьому капі
тал переміщується через кордон.

Цілі подібних операцій, як правило, істотно відрізняються від 
звичайних комерційних завдань. У багатьох випадках учасники та
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ких операцій прагнуть не стільки отримати більший прибуток або 
диверсифікувати інвестиції, скільки зберегти наявний капітал, виво- 
дячи його зі сфери дії національного законодавства, обліку і конт
ролю. Причиною відпливу може бути як прагнення мінімізувати 
оподаткування, так і спроба замаскувати справжні джерела похо
дження активів. Остання причина особливо характерна для країн з 
розвиненим тіньовим сектором економіки та/або зі значно пошире
ною корупцією.

Проте капітали, що «тікають», самі по собі неоднорідні. По
штовхом до «втечі» можуть бути суто економічні чинники (напри
клад, загострення валютної кризи, як це було 1997 р. у Південно- 
Східній Азії). У такому разі паніка на фінансових ринках призво
дить до того, що власники фінансових активів, деномінованих у 
національній валюті, починають терміново позбавлятися їх, нама
гаючись уникнути знецінення. Такі випадки зазвичай раптові та 
відносно нетривалі за часом. У досить короткий термін відбувається 
масова конвертація активів з однієї валюти в іншу.

Існують також певні відмінності й у джерелах походження ка
піталів, що експортуються, та тих, що «тікають». Кошти, які виво
зяться за кордон у порядку експорту капіталів, за визначенням чисті, 
їхнє походження легітимне з погляду чинного на даний період у 
країні законодавства. «Тікати» може капітал як кримінального, так і 
легального походження. При цьому в більшості випадків навіть 
спочатку «чистий» капітал у процесі «втечі» стає щонайменше «сі
рим», а частіше нелегітимним.

Будь-яка операція з нелегального переказу капіталу за кордон 
є протизаконною, хоча джерело походження капіталу може бути 
цілком законним. Наприклад, легально отриманий прибуток, виве
дений від оподаткування у спосіб переказу за кордон, у разі успіш
ної операції стає частиною правопорушення. Прибутки від торгівлі
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наркотиками або рекету, що вивозяться за кордон, є злочинними 
вже за своїм походженням.

Таким чином, «втеча капіталів», означає насамперед масове 
нелегальне (або напівлегальне) вивезення капіталу за межі країни, 
тобто вивезення, що здійснюється з порушенням або обминаючи 
юридичні норми країни походження. Під «втечу» не підпадає зміна 
українського власника на іноземного (наприклад, продаж частки у 
власність, продаж усього підприємства українським господарем 
іноземному партнеру) у тому разі, якщо капітали залишаються на 
території України, але фактично переходять у власність резидента 
іноземної держави. Подібна ситуація може розцінюватися як цілком 
законна, легальна або незаконна, навіть злочинна, проте до «втечі 
капіталів» за кордон вона відношення не має. Якщо капітал залиша
ється на території України, держава одержує економічну вигоду у 
вигляді податків, інвестування капіталів в українську економіку, 
тим самим розвиваючи і зміцнюючи її.

Не можна вважати «втечею капіталів» і конвертацію націона
льної валюти в іноземну, якщо ці капітали залишаються на території 
України. Навіть якщо вони не розміщені на банківських рахунках, а 
зберігаються на руках у населення і працюють не тільки на офіційну 
економіку України, а й на свого власника. У такому разі «втеча ка
піталів» теж не має місця — капітал перебуває в Україні (принагід
но зазначимо, що накопичення готівки, яка обслуговує тіньову еко
номіку, поза банківською системою, деякі фахівці теж відносять до 
поняття «втеча капіталу»).

З позицій індивідуального інвестора — фірми чи фізичної осо
би — капітали мають право переміщуватися туди, де їх вигідніше 
вкладати. Проте якщо відплив капіталів превалює над їх припливом, 
то для країн з економікою, що реформується, зокрема з перехідною 
економікою, це зазвичай означає реальне скорочення ресурсів для 
економічного зростання.
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Проблема «втечі капіталу» безпосередньо пов'язана з пробле
мою тіньової економіки, а в вужчому плані — з проблемою тіньово
го обігу капіталу. У зв'язку з цим потрібно зробити деякі попередні 
пояснення, що стосуються використовуваної термінології. В чис
ленних дослідженнях і документах застосовується низка термінів, 
що позначають досить близькі за значенням поняття. Терміни тіньо
ва (прихована), нелегальна (кримінальна) і неформальна економіка і 
властиві кожній з них типи господарської діяльності і обігу капіталу 
використовуються, зокрема, за побудови системи національних ра
хунків, а також у документах Міжнародної організації праці.

Тіньова (прихована) економіка охоплює як дозволену, так і за
боронену законом економічну діяльність (переважно саме незаборо- 
нену), але приховану повністю або зменшену за обсягом з метою 
ухилення від сплати податків, соціальних внесків, виконання певних 
адміністративних обов'язків або розпоряджень з охорони праці, са
нітарних й інших норм. Тіньова діяльність може здійснюватися 
практично в усіх галузях економіки. Проте після своєї легалізації 
тіньові капітали можуть повернутися в легальну економіку. До 
складу тіньової економіки частково включається і кримінальна дія
льність. Нелегальна (кримінальна) економічна діяльність за визна
ченням є незаконною, тобто охоплює заборонені чинним законодав
ством види виробництва товарів чи послуг. Сьогодні до таких видів 
діяльності належать, зокрема, виробництво і продаж наркотиків, 
зброї, здійснюваний, обминаючи встановлені правила, проституція, 
контрабанда. Оскільки закони можуть змінюватися, межі нелегаль
ного виробництва також зміщуються.

На відміну від тіньової неформальна економічна діяльність 
здійснюється переважно на законній підставі індивідуальними ви
робниками або так званими некорпоративними підприємствами, 
тобто підприємствами, що належать окремим особам, сім'ям, які 
часто не оформлюються у встановленому порядку, засновані на не
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формальних відносинах між учасниками виробництва (виробником і 
споживачем) і можуть (повністю або частково) виробляти продукти 
чи послуги для власних потреб або на продаж (виробництво сільсь
когосподарської продукції в особистих підсобних господарствах, 
продаж товарів на речових і змішаних ринках, будівництво індиві
дуального житла, ремонт побутових приладів, приватні перукарські 
послуги тощо). Неформальна діяльність нерідко ґрунтується на вто
ринній зайнятості, у багатьох випадках нею займаються не за фа
хом.

Неформальна економіка існує у різних суспільствах. Проте в 
різних суспільних системах тіньові відносини значно відрізняються 
між собою. Вивчення цих відмінностей дуже важливе для розуміння 
причин існування неформального сектору в деяких країнах, вияв
лення можливостей функціонування цього сектору в конкретній 
політико-економічній системі, а також розуміння того, як він впли
ває на суспільство і економіку загалом. У табл. 1.1 наведено основні 
характеристики неформального сектору в різних країнах.

Т а б л и ц я  1. 1
Особливості неформального сектора у різних сучасних економічних

системах

Еконо
мічні

системи

Суб'єкти
неформальної

економіки
Причини

деформалізації
Форми

неформальної
діяльності

1 2 3 4
Розвине
ні країни

Індивідууми: 
маргінальні робочі

Щоб збільшити 
прибуток та попасти 
на жорсткий ринок 
праці

В якості прихованої 
робочої сили, най
частіше у сфері 
обслуговування

Фірми: приватні та 
дуже дрібні компанії

Для зменшення 
експлуатаційних 
витрат шляхом зна
чного зниження 
податків

Низькосортна бар
терна торгівля, що 
вводить в оману 
методи бухгалтер
ського обліку
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1 2 3 4
Країни, 
що роз
вивають
ся

Індивідууми: особи з 
низьким рівнем осві
ти, в основному над
звичайно бідні, та сіль
ські робітники, що пе
реміщаються у місто

Для забезпечення 
єдиного джерела 
прибутку

В якості прихованої 
робочої сили у всіх 
сферах економіки

Фірми: дрібні компа
нії в трудоємних га
лузях

Зниження затрат на 
робочу силу та ін
ших виробничих 
затрат

Бартерна торгівля, 
прихована робоча 
сила, неврегульова- 
ні дії приватних осіб

Країни 
з пере
хідною 
економі
кою

Індивідууми: всі вер
стви населення різно
го віку, майже всіх 
професій

Деякі повністю по
кладаються на нео
фіційну економіку, 
інші використову
ють її лише як дода
ткове джерело при
бутку

Слабкість обліку 
робочої сили сприяє 
її вільному входу в 
неофіційний сектор; 
велика кількість 
бартерних угод та 
човникової торгівлі

Фірми: невелика їх 
кількість діє лише у 
формальній економіці, 
більшість фірм діє як 
в формальному, так і в 
неформальному сек
торах економіки

Велика кількість 
фірм працює неофі
ційно, інші викори
стовують неофіцій
ну економіку для 
скорочення затрат

Недостатність реві
зій, корупція, вели
кий розмах бартер
ної торгівлі

Джерело: узагальнено авторами на підставі [12, с. 34—45; 234]

Зазначимо також, що неформальна економічна діяльність най
поширеніша в державах з перехідною економікою і тих країнах, де 
традиційний сектор господарства є значним, має місце масова міг
рація населення з села у місто. Крім того, вона збільшується в пері
оди соціально-економічних катаклізмів і негараздів, в умовах різко
го зниження рівня життя, коли невиправдано низька оплата праці 
штовхає людей на пошук другого чи третього місця роботи.

Такий тип поширення неформальних економічних відносин 
особливо деструктивний, оскільки неминуче спричиняє загальне
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зниження продуктивності праці; виробник, обтяжений масою різно
рідних обов'язків, приділяє менше уваги якості продукції, а отже, 
знижується рівень професіоналізму в кожній галузі.

Неформальна економіка у своїй структурі за визначенням дос
лідників має різні елементи, систематизація яких наведена у 
табл. 1.2. Можна відокремити такі складові неформальної економі
ки, як тіньова та кримінальна економіка.

Т а б л и ц я  1.2

Наукові підходи щодо визначення складових елементів 
неформальної економіки

Автор
підходу Елементи Характеристика

1 2 3
Дж. Гер- 
шуні

1) домашня 
економіка

неоплачувана діяльність щодо створення про
дуктів або надання послуг, призначених для 
членів домогосподарства

2) «комуналь
на» економіка

добровільна і безкоштовна діяльність на благо 
всього суспільства або його окремих членів

3) підпільна 
економіка

діяльність, яка має аналог у формальній еко
номіці і навіть часто здійснюється тими ж 
суб'єктами, але ховається від влади в цілях 
ухилення від податків

П. Ренуй 1)«чорний» 
сектор

а) неформальна діяльність всередині форма
льних структур
б) напівавтономна неформальна діяльність
в) автономна неформальна діяльність

2) домашньо- 
комунальний 
сектор

а) самообслуговування, домашня праця
б) реципрокний обмін та благодійна діяльність

С. Сміт 1) чорна еконо
міка

а) відхід від оподаткування
б) кримінальне провадження

2) неринкова 
складова тіньо
вої економіки

а) економіка домогосподарств
б) добровільні (неоплачувані) роботи
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1 2 3
Ф. Мат- 
тера

1) соціальна 
економіка

обмін працею і продуктами на неринковій 
основі

2) економіка са
мозабезпечення

виробництво товарів і послуг для власного 
споживання

3) кримінальна 
економіка

заборонена законом діяльність

4) прихована 
економіка

приховування діяльності, яка здійснюється в 
рамках формальних організацій

5) підпільна 
економіка

приховування діяльності незареєстрованих 
підприємств

Дж. То
мас

1) домашній 
сектор

виробництво товарів і послуг для внутрішньо
го споживання, що ускладнює вимір зважаючи 
на відсутність ринкових трансакцій

2) неформаль
ний сектор

антитеза сучасному індустріальному виробни
цтву у вигляді дрібного виробництва товарів і 
послуг силами самозайнятих або невеликих 
підприємств

3) нерегуляр
ний сектор

виробництво легальної продукції, але з пору
шеннями норм господарського права

4) криміналь
ний сектор

діяльність по створенню нелегальної продук
ції

Джерело: складено авторами з використанням [12, с. 28-31]

Кримінальна економіка представлена кримінальною діяльніс
тю За визначенням під тіньовою економікою розуміється система 
соціально-економічних відносин, які здійснюються з порушенням 
формальних (правових) інституційних обмежень і приховуваних від 
офіційної статистики.

У свою чергу до її складу належать економіка самообслугову
вання, неофіційна економіка, паралельна економіка. Економіка са
мообслуговування пов'язана з функціонуванням домашнього секто
ру, коли товари виробляються для власного споживання або реалі
зації переважно дрібними сімейними господарствами.
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Неофіційна економіка — це заборонена законом, прихована 
діяльність робітників офіційної економіки на їх робочих місцях, що 
призводить до прихованого перерозподілу національного доходу. 
Сутність паралельної економіки полягає у діяльності незареєстрова- 
них відповідним чином суб'єктів господарювання, що виробляють 
не заборонені законодавством товари та послуги без дотримання 
формальних правил.

Кримінальна діяльність пов'язана з позаекономічним розподі
лом доходів. Кримінальне виробництво являє собою діяльність, по
в'язану з виробництвом і реалізацією заборонених законом товарів, 
робіт та послуг.

Таким чином, тіньова, неформальна і нелегальна економіка і 
відповідний кожній з них тип обігу капіталу являють собою самос
тійні явища. Межу між легальною і нелегальною економікою нерід
ко називають «сірою» зоною. Тіньова (а також неформальна) еконо
міка може, таким чином, включати і легальні, і незаконні види дія
льності.

Зростання тіньового сектору є результатом тривалого процесу 
трансформації, за перебігу якого було зруйновано або загублено 
важелі управління економікою і державою. У будь-якому разі зрос
тання тіньового сектору і нелегального капіталообігу у світовій еко
номіці не можна пояснити виключно втратами «перехідного періо
ду».

Можливо, те, що відбувається, тісно пов'язане із загальносві
товими господарськими тенденціями, у тому числі з тенденціями до 
послаблення державного втручання у певні сфери підприємницької 
діяльності, більшої економічної інтернаціоналізації, усунення існу
ючих міждержавних бар'єрів, контролю і взаємних заборон у цій 
сфері. На це, зокрема, звертають увагу А. Шляйфер [115, с. 51],
А. Каліберда та інші економісти, які проаналізували окремі аспекти 
тіньової економіки на прикладі постсоціалістичних країн. Але, не
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зважаючи на чималу кількість глибоких теоретичних досліджень у 
цій сфері, поки зарано говорити про понятійний апарат, наявність 
загальновизнаних теорій, що полегшують аналіз відповідних проце
сів у розвинених країнах і країнах, що розвиваються.

У сучасній вітчизняній і зарубіжній економічній літературі ви
користовуються різні визначення легальної і нелегальної економіки, 
не збігаються і погляди на їхній генезис і макроекономічну дію. У 
цьому плані надзвичайно важливим є питання про генезис тіньових і 
неформальних відносин в економіці та ресурсів, що їх живлять. На
вряд чи можна визнати повністю задовільним і вичерпним пояснен
ня їх походження, яке ще недавно панувало в літературі з теорії еко
номіки. Вважалося, що одним з головних чинників, що визначають 
тіньову економіку, є розрив між цінами попиту-споживання й адмі
ністративними цінами, з якими пов'язаний дефіцит і державний роз
поділ товарних ресурсів. Частково правильне для уявлення про рин
кову економіку в період перебудови, таке пояснення мало що гово
рить про реальне коріння тіньової економіки в розвинених країнах 
або країнах, що розвиваються, спотворює причини її зростання у 
країнах з перехідною економікою.

Можна погодитися з тими економістами, які вважають, що не 
існує одноманітної незаконної економіки, що у неї досить багато 
різновидів (тіньова та інші). Так, наприклад, за своїми параметрами, 
структурою, питомою вагою у ВВП і багатьма іншими показниками 
незаконна економіка африканської держави відрізнятиметься від 
тіньової економіки не тільки в Україні, Росії або США, а й в Індії та 
Бразилії. У той же час існують схожі закономірності такого розвитку 
економіки в різних державах, що дозволяє здійснювати порівняльні 
дослідження і робити узагальнення на теоретичному рівні. Проте 
зазначена схожість не така значна, щоб можна було говорити про 
дослідження тіньового сектору як самостійної галузі економічної 
науки. За всієї специфіки відносин, що виникають у цьому секторі,
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усе, що відбувається в ньому, підпорядковується загальним економі
чним законам. Відхилення від них, що мають місце через нееконо
мічні чинники (наприклад, силовий вплив на бізнес організованої 
злочинності), набагато слабші, ніж від неекономічних дій держави і 
її структур.

Те, що дослідження тіньової економіки не є самостійною галу
ззю науки, побічно підтверджується і тим, що у сучасній економіч
ній літературі відсутні її повноцінні дефініції, які підкреслювали б 
особливі, тільки їй властиві, риси і правила.

У сучасній економічній західній літературі тіньова економіка 
визначається як «частина економіки, продукт якої не враховується 
статистикою національного прибутку, оскільки він приховується від 
влади». При цьому існування цього сектору в країнах з ринковою 
економікою пояснюється ухиленням виробників від податків, а в 
країнах з плановою економікою він нібито «служить джерелом пок
риття властивих останній дефіциту товарів і послуг» [148, с. 14]. 
Пропонуються різноманітні назви тіньової економіки: прихована, 
неформальна, підпільна, чорна, сіра, секретна, друга, паралельна, 
таємна, нелегальна, неповідомлена, незареєстрована тощо. Понад те, 
не існує єдиної думки про реальний обшир того чи іншого явища 
реального економічного життя.

Одна частина таких неформальних відносин перебуває «на сві
тлі» і до певної міри вписується в чинне законодавство або принай
мні йому не суперечить. Інша її частина — тіньова, — суперечить 
чинному законодавству. Проте не все, що перебуває в «тіні», є кри
мінальним. Важливий сегмент тіньової економіки цілком легальний 
за своїми цілями та змістом, але в його межах відбуваються періоди
чні порушення законів у виборі засобів досягнення мети.

В. Радаєв [148, с. 92] пропонує класифікацію неформальної 
економіки за ступенем легальності, реєстрацією господарських від
носин, мотивами дії господарюючих агентів, охоплення їхньої дія
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льності статистичним обліком. Така класифікація певним чином є 
цінною для конкретних напрямів аналізу функціонування тіньової 
економіки. Загалом близько півтора десятка термінів і категорій до
помагають акцентувати різні сторони і особливості цього економіч
ного феномена.

У своїй праці «Тіньова економіка в Україні» А. Базилюк та
С. Коваленко визначають тіньову економіку як результат порушення 
рівноваги між суб'єктами держави з приводу створення й розподілу 
продукту, що сталося внаслідок дерегуляції економіки й порушення 
балансу інтересів [11, с. 18-20].

Вони вважають, що всі види тіньової діяльності за своїми 
ознаками поділяються на дві групи: 1) ті, що дозволені законом, але 
здійснюються з порушенням чинного законодавства (напівлегальні 
та неформальні види діяльності); 2) ті, що заборонені законом (нар- 
кобізнес, виробництво і збут забороненої продукції, рекет тощо).

Цікавою також є класифікація сегментів тіньової економіки, 
запропонована О. Турчиновим, яка містить 13 класифікаційних 
ознак, 55 класифікаційних груп та 36 підгруп [21, с. 47-51]. З цього 
класифікатора видно: основна частина класифікаційного і текстово
го масиву роботи об'єктивно присвячена кримінальному, тобто «під
пільному», сегменту тіньової економіки.

Значна кількість застосовуваних термінів є характерними і для 
багатьох західних (у тому числі класичних) робіт з економіки тіньо
вого сектору: Е. Фейг, наприклад, наводить 18 найменувань [221, 
с. 991]. Така різноманітність термінів і дефініцій є продуктивною 
лише тоді, коли справді вдається ідентифікувати нове явище або 
уточнити, передати зміст вже відомого.

Дещо відрізняється підхід до визначення тіньової економіки 
для умов неринкової системи господарювання. Дж. Гроссман визна
чав тіньову економіку в СРСР як все виробництво та обмін, для яких 
виконується хоча б одна з таких характеристик: діяльність для при
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ватної вигоди або діяльність, що порушує чинне законодавство 
[227]. Оскільки соціалістична економіка не може послуговуватися 
приватній вигоді, обидві характеристики досить чітко визначають 
сферу тіньової економічної діяльності.

Ф. Фельдбрюгге з цього приводу зазначав, що якщо порівню
вати радянську тіньову економіку з тіньовою економікою країнах 
Заходу, то перша відмінність полягає у відповідному правовому тлі. 
«Тіньова економічна діяльність у Радянському Союзі зазвичай на
лежить до компетенції кримінального права, у той час як на Захо
ді — (до сфери) фінансового нагляду» [222, с. 336] Ця відмінність 
принципова, оскільки вона відображає основні якісні особливості 
двох суспільних систем. В економіці радянського типу держава пре
тендує на монопольну роль і загрожує жорсткими кримінально- 
правовими санкціями тим, хто робить замах на її монополію. Уряди 
ж країн Заходу не прагнуть повного контролю над виробництвом і 
торгівлею, проте стоять на варті державних прибутків.

Таким чином, тіньова економіка існує у різних соціально- 
економічних системах і може суттєво та по-різному впливати на 
економічний розвиток. Найбільш важливий критерій — це вплив на 
стабільність політико-економічної системи: послаблення або підси
лення тіньовою економікою тих потрясінь та ударів, що мають місце 
в офіційній економіці.

У ринковій економіці тіньовий сектор виконує роль стабілізу
ючого чинника. У ринковому господарстві збільшення суспільного 
сектору і зростання податків не руйнують економічної структури: 
ціновий механізм продовжує працювати, хоча зміна співвідношення 
легального та тіньового секторів може спричинити зниження темпів 
економічного розвитку. Зміна податкових ставок змінює співвідно
шення цін легальної і тіньової праці, а також міжсекторний розподіл 
трудових ресурсів. Обидва сектори економіки (офіційний та тіньо
вий) перебувають у збалансованому взаємозв'язку, тобто тіньова
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економіка розвивається, коли офіційна переживає стагнацію, і на
впаки. При цьому економіка загалом характеризується структурною 
трансформацією, але і загальною рівновагою [213, с. 139]. Якщо і 
має місце ініціалізація державою тіньового сектору, то це зазвичай, 
стосується активізації діяльності у відносинах з іншими країнами — 
таким чином зміцнюється національна економіка.

До позитивних функцій тіньової економіки в ринковому госпо
дарстві можна віднести «економічне змащення» — тіньовий сектор є 
гнучким резервом, оскільки ділова активність може переміщатися з 
офіційного у неофіційний сектор. Незалежна від суспільного або 
приватного регулювання, що орієнтується на цінові сигнали, тіньова 
економіка володіє гнучкою потенційною пропозицією товарів, часу і 
виробничих площ. Ці буферні функції надзвичайно важливі в офі
ційній економіці, для якої взаємозалежність між економічними про
цесами і добробутом громадян корегується тіньовим сектором. Тому 
соціальні витрати стабілізуючої політики відчуваються не так важко, 
як це було б за умови відсутності тіньової економіки; політична про
тидія антиінфляційній політиці послаблюється. Позитивним момен
том тіньового сектору є також вмонтований стабілізатор — неофі
ційні доходи частково використовуються для купівлі товарів в офі
ційній економіці. Таким чином, зростаючий тіньовий сектор позити
вно впливатиме і на офіційний. Необхідність боротьби з тіньовою 
економікою виникає лише тоді, коли її зростання випереджає зрос
тання офіційної економіки.

У соціалістичній плановій економіці тіньовий сектор є перева
жно дестабілізуючим чинником. Як і в капіталістичній ринковій 
економіці, цей сектор при соціалізмі виконує функції «економічного 
змащення» і соціального амортизатора, тобто, з одного боку, компе
нсує недосконалість офіційної економіки; з іншого — підтримує 
соціальну стабільність у суспільстві. Але в соціалістичних країнах
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цей сектор не виконує функції вмонтованого стабілізатора, а навпа
ки, посилює дестабілізацію планового господарства.

На погляд авторів, доцільно спростити систему, але водночас 
виділити найважливіші градації, необхідні для вивчення транскор
донних переміщень капіталу. Поза сумнівом, у сучасному світі лега
льний, напівлегальний і тіньовий бізнеси та відповідні їм обороти 
капіталу співіснують у досить критичній пропорції. На жаль, ідеа
льної методики, згідно з якою у загальному грошовому обігу можна 
було б однозначно відокремити тіньовий і легальний капіталообіг, 
немає.

Суб'єкти паралегального обігу — фізичні особи, у тому числі 
посадові, які порушують правові норми; юридичні особи, створені 
відповідно до або у порушення чинного законодавства. Об'єкти та
кого обігу — товари і послуги. Вони також не заборонені законом і 
за своєю природою необхідні й корисні для суспільства, але норми, 
що регулюють відносини учасників обігу та використовуються для 
врегулювання виникаючих між ними неформальних відносин, — 
неправові. Ці відносини держава неспроможна контролювати повні
стю. Для «сірої» зони характерні різні податкові махінації, шахрайс
тво, корупція. Залежно від економічних реалій продукт, що створю
ється в такій сфері, може бути запитаний суспільством або навіть 
дуже необхідний для нього, проте характер наслідків такого капіта- 
лообігу загалом негативний.

Основні суб'єкти тіньового обігу — фірми, що діють з пору
шенням господарського і кримінального законодавства, а також ор
ганізовані злочинні групи, організації, співтовариства, що поширю
ють свої інтереси й активність на певну господарську діяльність. 
Споживачі товарів і послуг тіньової сфери — юридичні і фізичні 
особи, які діють усвідомлено чи неусвідомлено. Спектр об'єктів 
такого обігу досить широкий. З одного боку, це товари і послуги, 
заборонені законодавством, небезпечні для існування і розвитку
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суспільства, а з іншого — незаборонені товари і послуги. Особливе 
місце у тіньовому обігу посідає власне кримінальний капітал — 
прибутки від продажу наркотиків, проституції і інших видів неза
конної діяльності. Ці прибутки мають тенденцію перетікати в інші 
сегменти тіньового обігу, де і «відмиваються». Учасники тіньового 
обігу порушують встановлені у суспільстві «правила гри», широко 
використовуючи насильство і підкуп, кримінальні методи усунення 
конкурентів і кримінальні форми вирішення суперечок.

Особливістю тіньового сектору (а частково і паралегального) є 
відхилення від загальних норм і закономірностей розвитку легальної 
економіки. Незважаючи на це, у західній економічній науці десь із 
середини 60-х років не припиняються спроби включати тіньовий 
сектор в загальні економічні моделі і підходи, поширювати на нього 
загальні положення економічної теорії. І якщо у 50-60-ті роки XX 
ст. такі спроби виглядали дещо штучно, то наприкінці століття про
дуктивність такого підходу є фактично загальновизнаними.

В умовах глобалізації функціонування різних секторів світової 
економіки і національних господарств підтверджує, що за вирішення 
конкретних економічних задач до ділової активності тіньового сек
тору можна підходити як до різновиду ризикового підприємництва, а 
до міжнародної організованої злочинності — як до монополії. Зви
чайно, йдеться не про морально-етичну, а про економіко-теоретичну 
оцінку, необхідну для вироблення оптимальних рішень насамперед у 
сфері господарської, соціальної, а також антикримінальної політики 
держави.

За аналізу впливу тіньового сектору на макроекономічні показ
ники основні економічні школи зазвичай інтерпретують його відпо
відно до своїх стандартних постулатів. Так, оскільки для кейнсіансь- 
кого підходу характерне переконання, що ринкова система може 
найкраще працювати лише за значного втручання держави та реалі
зації відповідної економічної політики, то підґрунтям боротьби з
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тіньовою економікою є активна діяльність держави. Це не означає 
використання тільки поліцейських і законодавчих заходів. Як прави
ло, економічні заходи, спрямовані на ліквідацію «слабких місць» 
реалізації легальних товарів і послуг, запропонованих тіньовою еко
номікою поєднуються з каральними заходами, що мають на меті 
знизити збут заборонених товарів і послуг. Проте у державного 
втручання є чіткі межі: частину товарів і послуг державні виробники 
не можуть запропонувати внаслідок того, що сама держава оголоси
ла їх виробництво незаконним або аморальним.

Виходячи зі сказаного, важливо зрозуміти, наскільки взагалі 
тіньові відносини поширені у світовій економіці, яким чином нефо
рмальна господарська діяльність і пов'язаний з нею капіталообіг 
впливають на розвиток окремих держав. Ще важливіше побачити, як 
з країн, що розвиваються, незаконний і напівзаконний капітал пот
рапляє у світові потоки і який вплив він справляє на загальний між
народний обіг фінансових ресурсів. Успішність виявлення цього 
впливу залежить від правильності оцінки трансакційних витрат, 
рівнів і темпів економічного зростання, у тому числі рівня прибутку, 
отриманого від неформальної діяльності.

Глобалізація світового господарства і пов'язана з нею лібералі
зація міжнародних фінансових ринків призвели до змін державної 
політики щодо транскордонного переміщення капіталу, але водночас 
створили чималі труднощі для національних урядів. Це підтверджує 
серія криз і періодична паніка на валютних ринках і ринках капіта
лів країн, що розвиваються, викликана масовим відпливом спекуля
тивного капіталу з цих держав, пік якого припадав на період глоба
льної фінансової кризи 1997-1998 рр. Цей відплив капіталу викли
кав непередбачений масовий рух приватного капіталу. Ухвалені для 
його заборони спеціальні заходи і програми МВФ тільки погіршили 
ситуацію. Тому проблематиці відпливу приватних інвестицій, «втечі 
людського капіталу», експорту паралегального і тіньового капіталу
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стали приділяти наипильнішу увагу не тільки у прикладному, а й у 
концептуальному плані. З'явилися урядові програми, метою яких 
було обмежити такі операції або якісно змінити їхній характер.

Розглядаючи теоретичні аспекти «втечі людського капіталу», 
деякі дослідники вважають, що підвищення прибутковості внутріш
ніх капіталовкладень і зростання оподаткування прибутків від зару
біжних інвестицій можуть зменшити розміри цієї «втечі», а якщо 
вказані заходи складні для виконання, то доцільно на деякий період 
ввести контроль за вивозом капіталу. Деякі теоретики при цьому 
вказують, що ефективне оподаткування прибутків із-за кордону мо
жливе лише за умови, якщо в уряду є відомості про розміри зарубі
жних інвестицій своїх резидентів. Інші доходять висновку, що найе
фективнішою є комбінація кількісних обмежень вивозу капіталу з 
валютним і зовнішньоторговельним контролем.

Водночас деякі дослідники «втечі капіталу» вважають, що лі
бералізація економіки країн, що розвиваються, та трансформаційних 
економік може посилити проблему «втечі капіталу», якщо ця лібе
ралізація передчасно поширюється на вивезення капіталу. Вони ра
дять зважати, що вартість ефективного контролю за вивезенням ка
піталу досить значна, і цей контроль частково ускладнює ведення 
зовнішньої торгівлі, особливо її фінансування.

Таким чином, регулювання вивезення капіталу, у тому числі 
обмеження цього вивезення адміністративними заходами через 
встановлення контролю за ним, має теоретичне обґрунтування. Час
тково через це у Статуті МВФ немає заборон на контроль за експор
том капіталу. У ст. VI розділу 1 Статуту [229] лише вказано, що кра- 
їна-член МВФ не повинна використовувати отримані від Фонду ре
сурси для істотного або тривалого експорту капіталу і на цій підста
ві Фонд може вимагати від країни введення контролю з метою запо
бігання такого використання ресурсів МВФ. Крім того, вказана стат
тя містить положення про те, що країни-члени МВФ не повинні
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встановлювати контроль таким чином, що він може перешкодити 
платежам за поточними операціями.

Під контролем за рухом капіталу розуміється встановлення за
конодавчих обмежень на рух капітальних потоків або грошових ко
штів у країну чи з країни і пов'язаних як з рахунком капітальних 
операцій, так і з рахунком поточних операцій. Таким чином, за ви
значенням МВФ, під контроль за капіталом можуть підпадати тран
сакції, пов'язані з придбанням або продажем таких видів активів чи 
зобов'язань [228]: 1) інструменти ринку капіталів (акції або інші 
цінні папери пайової участі; облігації чи інші боргові зобов'язання); 
2) інструменти грошового ринку; 3) цінні папери колективного інве
стування; 4) похідні фінансові інструменти; 5) кредитні операції 
(комерційні кредити; фінансові кредити; гарантії, поручительства і 
зобов'язання фінансового забезпечення); 6) прямі інвестиції; 
7) операції з нерухомістю; 8) рух приватних коштів (позики; подару
нки, спадок; перекази коштів і активів за кордон іммігрантами);
9) надання грошових коштів банкам й іншим кредитним інститутам;
10) надання грошових коштів інституційним інвесторам.

Основні підходи до контролю за рухом капіталу було розроб
лено під час першої світової війни, коли уряди потребували підтри
мки відповідної податкової бази для фінансування витрат воєнного 
часу. Покриття державних витрат є першою з історичної точки зору 
метою введення контролю за рухом капіталу. На початку воєнних дій 
всі найбільші країни-учасниці конфлікту припинили дію золотого 
стандарту, проте зберегли фіксований валютний курс. З метою уник
нення «втечі капіталу» вони встановили контроль за його відпливом: 
обмежили купівлю іноземних активів і позики за кордоном. Уведені 
обмеження мали дозволити державі поліпшити стан своїх фінансів 
за кількома напрямами: а) капітали, акумулюючись у внутрішній 
економіці, піддавалися підвищеному оподаткуванню як у частині 
вже накопиченого добробуту, так і у частині поточних відсоткових



Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 55
ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

прибутків; б) зростаюча інфляція дозволила одержувати більше над
ходжень від сеньйоражу; в) контроль за рухом капіталу знизив внут
рішні відсоткові ставки і тим самим зменшив витрати на обслугову
вання державного боргу.

Одразу після війни контроль за рухом капіталу почав зникати, 
але у період Великої депресії в 1930-х роках він міцно посів своє 
місце у системі державного регулювання. Головною метою його 
використання у той час було попередження «втечі капіталу» з націо
нального ринку. Після Бреттон-Вудської конференції 1944 р. VI ст. 
Статуту МВФ фактично дозволила застосування контролю за рухом 
капіталу. Один з розробників Статуту МВФ, Дж. Кейнс [229], був 
відвертим прихильником контролю за рухом капіталу, і МВФ на 
початку своєї діяльності також дотримувався принципів регулюван
ня міжнародних операцій з фінансовими активами. Протягом усього 
періоду існування Бреттон-Вудської валютної системи значна кіль
кість країн обмежувала операції з фінансовими інструментами для 
того, щоб подолати труднощі платіжного балансу.

Зазначимо, що раніше застосування контролю за рухом капіта
лу було малоефективним. Обмеження мало сприяли фінансуванню 
державних витрат у зв'язку з тим, що обмеження утримува
ли відсоткові ставки на низькому рівні (фактично робили їх за висо
кої інфляції негативними), отже, не сприяли зростанню внутрішніх 
заощаджень, за рахунок яких і мав фінансуватися державний борг.

Зараз переважають зовсім інші цілі контролю. Економісти 
МВФ Б. Джонстон і Н. Таміріса, які спеціалізуються на проблемі 
регулювання мобільності капіталу, провели наприкінці 1998 р. еко- 
нометричний аналіз причин використання контролю за рухом капі
талу. Об'єктом дослідження стали сорок п'ять країн, що розвивають
ся, і держав з перехідною економікою. Відповідно до отриманих 
висновків існують значні відмінності в чинниках, що пояснюють 
контроль як за типами операцій, так і за напрямами контролю (при-
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плив-відплив). Основними чинниками обмеження мобільності капі
талу можна вважати: проблеми платіжного балансу, макроекономіч- 
не регулювання, нерозвиненість ринків капіталу і фінансових інсти
тутів, слабкість системи внутрішнього регулювання і фінансові реп
ресії, розмір економіки і стадію її розвитку [229].

Зараз мотивація встановлення контролю за капіталом зазвичай 
ґрунтується на необхідності досягнення низку завдань у сфері гро
шово-кредитної політики [210]. По-перше, контроль за капіталом 
допомагає вирішити суперечності у меті грошово-кредитної політи
ки у разі фіксованого або керованого курсу національної валюти, 
здійснювати незалежну внутрішню грошово-кредитну політику. По
друге, обмеження на вільний рух капіталу дозволяє захистити гро
шову і фінансову сферу від зовнішнього шоку, пов'язаного з потока
ми капіталу, зокрема з інфляційними наслідками значного припливу 
капіталу і недооцінкою банківською системою курсових і кредитних 
ризиків [206]. По-третє, контроль за капіталом забезпечує умови для 
здійснення політики штучної підтримки відсоткових ставок на низь
кому рівні, пільгового кредитування бюджету і пріоритетних галузей 
економіки. Як було показано економістами А. Алезіним, В. Гріллі і 
Ж. Мілезі-Ферретті, які дослідили обмеження руху капіталу в 
20 країнах-членах ОЕСР за період 1959-1989 рр., контроль за капі
талом частіше вводиться в країнах, в яких центральний банк менш 
незалежний і уряд бере активну участь у здійсненні грошово- 
кредитної політики, або діє режим фіксованого чи керованого об
мінного курсу [205, с. 123-128].

Крім згаданих вище причин, використання контролю за рухом 
капіталу може мотивуватися іншими чинниками. До них належать 
насамперед міжнародні ризики; проблеми системної стабільності; 
розмір економіки і її відкритість; державне регулювання; соціальні, 
суспільні або стратегічні причини регулювання іноземних інвести
цій. Міжнародні операції в порівнянні з операціями на внутрішньо
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му ринку характеризуються додатковими ризиками. До таких можна 
віднести трансфертний, суверенний, валютний ризик. Крім того, 
через відмінності в регулюванні, бухгалтерських стандартах і зако
нодавстві до іноземних цінних паперів нерідко висуваються м'якіші 
вимоги біржового лістингу. Для примусового зниження ризиків вла
да може ввести контроль за відпливом капіталу.

Загальна відкритість економіки також впливає на контроль 
за рухом капіталу. З одного боку, відкриті економіки дуже чутливі до 
зовнішнього шоку, і з цієї причини їм потрібно вдатися до валютно
го контролю і обмеження мобільності міжнародних капіталів. З ін
шого боку, у відкритій економіці існує більше шляхів уникнути об
межень, і вводити контроль за рухом капіталу немає сенсу.

Широке запровадження контролю за рухом капіталу іноді від
биває державну ідеологію оптимального ступеня втручання в ринко
ву економіку. Для слабкої держави характерно зменшення прозорос
ті ринку і збільшення його регулювання.

Контроль за рухом капіталу може використовуватися під час 
фінансових репресій. Примусові заходи з боку держави вживаються 
переважно у тоталітарних країнах і деяких країнах, що розвивають
ся. Фінансовий сектор піддається репресіям через обмеження на 
відсоткові ставки, високі резервні вимоги, кредитні межі та цільові 
державні кредити. Наслідком цього стає зниження рівня конкуренції 
на внутрішньому ринку і ослаблення фінансової системи.

Контроль за рухом капіталу нерідко доповнює внутрішній кон
троль з боку влади за відсотковими ставками і кредитуванням. Річ у 
тім, що міжнародні потоки капіталу дозволяють обминати найрізно
манітніші методи регулювання, внаслідок чого знижується ефектив
ність грошово-кредитної політики. Щоб цього уникнути, влада об
межує мобільність капіталу. Обмеження прямих іноземних інвести
цій може також пояснюватися бажанням захисту важливого або чут
ливого сектору економіки з причин національної безпеки, збережен
ня суверенітету і культури.
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В умовах, коли не тільки економісти, а й політики вважають 
пропаганду вільного руху капіталів частиною своїх прямих службо
вих обов'язків, теоретичні дослідження спрямовані на обґрунтову
вання необхідності усунення обмежень на їх транскордонні перемі
щення. Цим, мабуть, і пояснюється поява досить серйозних дослі
джень на цю тему на Заході.

Більшість сучасних теоретичних робіт на тему державного ко
нтролю заснована на використанні математичних методів аналізу. 
Їхні автори створювали власні або перевіряли чужі економіко- 
математичні емпіричні моделі. На цьому шляху початковим кроком 
у визначенні ефективності контролю за рухом капіталів була спроба 
з'ясувати, чи підтверджується взагалі саме припущення, що конт
роль справляє відчутний вплив на макроекономічні показники. З 
цього питання було опубліковано багато наукових праць (переважно 
статті). Їхні автори передбачають, що уряди використовували конт
роль за капіталом відповідно до різних видів «фінансової репресії» 
(термін, запропонований МкКінноном для опису ринків капіталів з 
високим рівнем регульованості з боку держави) з метою збільшення 
прибутків і обмеження платежів з обслуговування внутрішнього 
боргу [236, с. 14]. Проте здатність програм з контролю за капіталом 
впливати на інші важливі макроекономічні змінні, такі як обсяг або 
склад операцій щодо приватних трансфертів, обсяг міжнародних 
резервів або обмінний курс валют, переважно не підтверджується 
фактами.

Важливо, що програми з контролю за капіталом не перешкоди
ли здійсненню успішних спекулятивних атак на фіксовані обмінні 
курси. Цей висновок повністю підтверджують різного роду теорети
чні моделі спекулятивних атак, детально описані дослідниками в 
1980-1990 рр. Результати цих праць, як правило, свідчать на користь 
того, що контроль продовжує існування режиму обмінних курсів.

На особливу увагу заслуговує тема, яку можна назвати підхо
дом до проблеми контролю за рухом капіталу з позицій «теорії сус
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пільного вибору». Згідно з постулатами цієї теорії після введення 
системи контролю за рухом капіталу вона, ймовірніше, починає жи
ти своїм життям, оскільки урядовці, відповідальні за реалізацію 
контролю, і ті, хто їх підтримує, прагнутимуть максимізувати свою 
владу і добробут. Таким чином, контроль, що вводиться для послаб
лення тимчасових труднощів в економіці, може «пережити» основну 
(господарську) причину, через яку він був уведений. До того ж при
ватні інвестори, що заплатили значні суми з метою уникнення конт
ролю, не заперечують проти нього як засобу захисту від інших інве
сторів, які цього не зробили. Наприклад, А. Кернкросс стверджує, 
що система контролю за капіталом у Великобританії, що виникла у 
розвиток системи валютного контролю часів другої світової війни, 
існувала довгий час після того, як зникла основна причина її виник
нення [208, с. 74]. Понад те, він стверджує, що до початку 70-х років 
контроль охопив не всіх інвесторів, тому що поширювався не на всі 
види операцій. Р. Дорнбуш стає за введення контролю тільки за пев
них обставин, оскільки, на його думку, система контролю втратила 
свою актуальність і стала, швидше, проблемою, ніж засобом вирі
шення [218, с. 253].

Існує дуже багато наукових праць про вплив на економіку пра
вових обмежень на рух приватного капіталу. Особливо часто дослі
джуються моделі, в яких встановлюється зв'язок між контролем за 
капіталом і спроможністю грошово-кредитної і фіскальної політик 
стабілізувати макроекономічні показники. При цьому передбачаєть
ся, що в урядів є підстави для використання таких інструментів еко
номічної політики і що вони здійснюють контроль з метою підви
щення добробуту народу.

Класичною моделлю оцінки значення руху капіталу і дій щодо 
його обмеження є модель «невеликої відкритої економіки» Мандел- 
ла-Флемінга [122, с. 536]. Вона являє собою теоретичне обґрунту
вання маніпуляцій внутрішніми відсотковими ставками, але в допо
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вненнях і коментарях до моделі автори прямо стверджують, що мо
жливість здійснювати незалежну грошово-кредитну політику за 
таких умов жорстко обмежена. Ефективний контроль за капіталом 
змінює реакцію приватного сектору на політику уряду. Таким чином, 
ефективний контроль змінює механізм, який призводить до краху 
суперечливого режиму, але не змінює кінцевого результату.

П. Кругман [233, с. 41-55] запропонував моделі «спекулятив
них атак», спрямовані проти суперечливих політичних курсів, за 
яких здійснюється міжнародний рух капіталу. Щоб покрити фінан
совий дефіцит, уряд може встановити відсоток зростання внутріш
ніх активів центрального банку, що суперечить режиму фіксованого 
номінального курсу валют і зростанню попиту на гроші. За зростаю
чого руху капіталів і паритету купівельної спроможності попит на 
рівновагу реальних грошей вирішений наперед. У такому разі роз
ширення внутрішньої грошово-кредитної бази одразу ж відшкодову
ється у спосіб використання запасів золота й іноземної валюти.

Головною характеристикою контролю за капіталом відповідно 
до моделі «спекулятивних атак» є те, що приватний сектор втрачає 
можливість регулювати свої грошові резерви, обмінюючи нагрома
джений приватний борг на іноземну валюту або, навпаки, обмінюю
чи іноземну валюту на національну. В умовах контролю за капіталом 
приватний сектор може регулювати свої грошові запаси тільки за 
допомогою чистих продажів або купівлі товарів і послуг за кордо
ном. Тому для оцінки дієвості контролю використовується модель 
«поточного платіжного балансу».

Д. Грос також моделює спекулятивні атаки, але при цьому під
креслює, що якщо контроль за капіталом і може в більшості випад
ків обмежити спекуляцію у приватному секторі, то держава виму
шена посилити контроль за капіталом, причому внутрішні відсоткові 
ставки істотно відрізнятимуться від рівнів, які існували б за відсут
ності спекулятивного тиску [226, с. 621-642]. Важливим аспектом
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моделі Д. Гроса є ефективність контролю, але спекулянт може об
минути цей контроль за допомогою додаткових витрат. У цьому разі 
штучна підтримка курсу валют, яким зазвичай зайнята держава, без 
особливих зусиль може піддаватися впливу приватного сектору, що 
випливає з політики відсоткових ставок. Як тільки держава виявляє 
ознаки небажання послабити контроль заради підвищення внутріш
ніх відсоткових ставок, приватний сектор одержує сигнал до спеку
лятивної атаки, супроводжуваної зниженням витрат з ухилення від 
контролю. У таких моделях вплив контролю за капіталом на добро
бут населення чітко не визначений. Проте ідея зрозуміла: якщо до
датковий час, протягом якого такий режим діє, використовується 
ефективно, тобто, якщо послідовно підтримуються реальні курси, 
ступінь політичної незалежності, наданий програмою з контролю, 
може сприяти зростанню добробуту.

Думка про те, що контроль за капіталом справляє значний 
вплив на економіку, тому що за його допомогою здійснюється регу
лювання міжнародних ринків товарів і послуг, призвела до того, що 
багато авторів розглядають змішані системи, в яких контроль за ру
хом капіталу ефективний лише частково. Моделі, орієнтовані на 
повну ефективність, не передбачають арбітражу на різниці міжнаро
дних відсоткових ставок. Наприклад, у моделях з подвійним обмін
ним курсом для вирівнювання очікуваної прибутковості за внутріш
німи та іноземними векселями різниця між комерційним і офіційним 
курсом валют скорочується. Альтернатива полягає у тім, що конт
роль за капіталом ефективний, але його можна обминути у спосіб 
додаткових витрат.

Схожі обмеження можна застосувати також до ринків капіта
лів. Нагадаємо, що в офіційних моделях не йдеться про поступове 
усунення контролю. Перший аргумент з цього приводу знайдений 
МкКінноном [236, с. 56-70]. За незмінності інших умов послаблен
ня торгових обмежень могло б призвести до зниження реального
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курсу валюти, тоді як передбачається, що для послаблення контролю 
за рухом капіталів необхідно підвищення реального курсу валюти за 
умови обмеження бажаного припливу капіталу в межах програми 
контролю. Проблема «конкуренції ринкових інструментів» вирішу
ється у спосіб відстрочування лібералізації руху капіталів доти, доки 
не буде усунуто торгові та інші викривлення.

Інша характеристика програм контролю за капіталом полягає у 
тім, що їх створюють, аби обмежити відплив приватних капіталів. 
Нерідко стверджують, що країни, що розвиваються, і країни з пере
хідною економікою мають компенсувати різноманітні внутрішні 
перекручення, які призводять до того, що приватні інвестори нада
ють перевагу вкладенню капіталів за кордоном, навіть якщо очіку
вані внутрішні прибутки за внутрішніми інвестиціями перевищують 
очікувані прибутки на світових ринках капіталів.

Очевидним потенційним викривленням є те, що прибуток від 
вкладення капіталу у середині країни може оподатковуватися, а при
буток від іноземних інвестицій — ні. Якщо капітал рухається, то 
такий оптимальний податок сприяє відпливу приватного капіталу і 
погіршує стан внутрішньої податкової бази, а також призводить до 
недостатнього інвестування основних внутрішніх фондів. Гранич
ний відплив капіталу або еквівалентний йому податок з відсоткового 
вирівнювання дозволяє уряду оподатковувати капітал за відповід
ною ставкою другого порядку.

У відповідній економічній літературі порушується досить су
перечливе питання щодо розуміння стратегічної мети введення кон
тролю за капіталом. Наводилося безліч аргументів на користь вве
дення контролю за потоками капіталу. Серед цих аргументів вказу
валися ситуації, коли обмеження руху капіталу поліпшує економіч
ний добробут за рахунок заповнення недосконалостей фінансового 
ринку. Пропозиції, спрямовані на усунення подібних недосконалос
тей, дуже різні: від збільшення відкритості країни, поліпшення про
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цесів надання фінансової інформації і вдосконалення пруденційних 
стандартів до введення контролю за міжнародним рухом капіталу.

Аргументи політичного характеру пов'язують контроль за ру
хом капіталу з можливістю узгодження суперечливих цілей політики 
в умовах фіксованих валютних курсів або їх жорсткого регулювання. 
Ці аргументи означають збереження незалежності грошово-кредит
ної політики з метою спрямування її на вирішення внутрішніх про
блем, а також зменшення тиску на валютний курс. Додатковим сти
мулом для введення контролю за рухом капіталу було зміцнення 
грошово-кредитної і фінансової стабільності в умовах постійних 
перетоків капіталу, особливо в тих випадках, коли необхідно врахо
вувати інфляційні наслідки значного припливу капіталу або неадек
ватну оцінку ризику банками чи корпоративним сектором в умовах 
жорсткого регулювання валютного курсу, що сприяє збільшенню 
нехеджованих валютних операцій. Врешті заходи контролю за рухом 
капіталу використовувалися також для підтримки політики фінансо
вого тиску в цілях забезпечення дешевого фінансування державних 
бюджетів і пріоритетних секторів економіки.

Ефективність контролю за рухом капіталу часто оцінювалася 
за його впливом на потоки капіталу і досягнення таких цілей еконо
мічної політики, як підтримка стабільності валютного курсу за ра
хунок забезпечення більшої незалежності грошово-кредитної полі
тики або збереження внутрішньої макроекономічної і фінансової 
стабільності. В економічній літературі значна увага приділялася 
різниці у внутрішніх і міжнародних відсоткових ставках, оскільки 
контроль за рухом капіталу має тенденцію до створення розриву між 
внутрішнім і зовнішнім фінансовими ринками. Проте цей розрив 
може, у свою чергу, породжувати стимули до обхідних маневрів. 
Ефективність контролю у цьому разі залежатиме від масштабів цих 
стимулів щодо витрат обхідних маневрів. Якщо заходи контролю 
ефективні, потоки капіталу менш чутливі до внутрішніх відсоткових
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ставок, які можуть бути в такому разі орієнтовані владою на внутрі
шні економічні задачі.

Незалежно від ефективності заходів контролю за рухом капіта
лу їх вжиття (або повторне введення) може бути пов'язане з певними 
втратами. По-перше, обмеження капіталопотоків, особливо масшта
бні та всеосяжні, можуть впливати на капітальні й поточні операції 
як у бажаному, так і в небажаному напрямі. По-друге, вжиття заходів 
контролю може викликати додаткові адміністративні втрати, особ
ливо якщо необхідні широкомасштабні заходи для перекриття поте
нційних лазівок для обхідних маневрів. По-третє, існує ризик ускла
днення необхідної корекції державної політики або адаптації прива
тного сектору до змін ситуації на міжнародних ринках через захист 
внутрішніх фінансових ринків за допомогою заходів контролю. 
Зрештою контроль може спровокувати негативне сприйняття ринку, 
що, у свою чергу, може ускладнити і удорожчити доступ країни до 
джерел іноземних активів.

За вирішення питання про способи протидії «втечі капіталів» 
на національному рівні потрібно виходити з причин цього явища. 
Оскільки вони у своїй основі завжди є економічними, остільки і 
протидіяти «втечі» потрібно економічними методами. Шляхи вжиття 
економічних заходів протидії «втечі капіталів» за кордон можуть 
бути різними.

По-перше, ліберально-ринковий шлях, що полягає переважно у 
здійсненні м'яких економічних реформ у країні, спрямованих на 
створення розвиненої, сильної і високоефективної економіки. Адмі
ністрування, заборона будь-якої суспільно небезпечної економічної 
поведінки суб'єктів економічної діяльності, у тому числі «втечі капі
талів», при цьому зведені до мінімуму, хоча далеко не виключені 
(насамперед це стосується заборони контрабандних способів «втечі 
капіталів» за межі країни). Проблема «втечі капіталів» такими спо
собами вирішується плавно, поступово, у спосіб непрямого позити
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вного економічного впливу на суб'єктів цього процесу. Останнє, 
доводячи пріоритетність перебування капіталів у національному 
середовищі, поволі, але послідовно, приводить до скорочення «втечі 
капіталу». Недоліки такого шляху очевидні — він дуже довгий, тому 
не завжди прийнятний для держав, що прагнуть отримати результа
ти негайно. Цим шляхом просуваються більшість розвинених країн.

По-друге, шлях ліберально-адміністративний, що поєднує у 
собі «батіг і пряник». Поступове здійснення економічних реформ у 
країні, що підвищують привабливість національної економіки для 
інвесторів, у тому числі для інвесторів потенційних, якими є влас
ники капіталів, що «тікають», має місце і тут, і також визнається 
пріоритетним. Проте для отримання швидких результатів у справі 
протидії «втечі капіталів» досить широко використовуються адміні
стративні методи. Законодавчо вводяться обмеження на здійснення 
деяких видів зовнішньоекономічної діяльності, жорстко регулюється 
порядок повернення до країни валютної виручки, отриманої поза її 
межами, зі значними обмеженнями регламентовано порядок розмі
щення грошових коштів за кордоном тощо. При цьому повна держа
вна валютна і зовнішньоекономічна монополія не вводиться. Цей 
шлях (з різним відсотковим змістом ліберальних і адміністративних 
методів) використовується багатьма країнами, що розвиваються. 
Цим шляхом просувається сьогодні й Україна, причому для нас ха
рактерне поступове ослаблення адміністративної складової.

По-третє, адміністративний шлях, або шлях введення держав
них монополій на зовнішньоекономічну і валютну діяльність. Він 
характеризується суто адміністративним вирішенням проблеми 
«втечі капіталів». Зовнішньоекономічна діяльність, валютне регулю
вання є монополіями держави, порушення яких жорстко карається 
не тільки і не стільки економічними методами, скільки методами 
кримінально-правового характеру. Цим шляхом розвивався свого 
часу Радянський Союз.
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В умовах фінансової глобалізації та інтернаціоналізації зло
чинності боротьба із «втечею капіталу» неможлива без координації 
зусиль щодо протидії легалізації кримінальних капіталів у міжнаро
дному масштабі. Заходи, що вживаються на національному рівні, 
мають поєднуватися з різнобічними зусиллями і діями. Тільки таке 
поєднання може дати бажаний ефект і не дозволити нелегальним 
капіталам вільно перетікати з країн з більш жорстким антикриміна- 
льним кліматом у держави і юрисдикції, що не вживають достатніх 
заходів щодо виявлення і конфіскації таких капіталів.

У світовому масштабі координація подібних антикримінальних 
зусиль здійснюється в рамках найбільшої і авторитетної міжнарод
ної структури — Організації Об'єднаних Націй. У своїх методах із 
запобігання легалізації кримінальних доходів ООН виходить з того, 
що держави мають боротися в рамках стратегій, спрямованих на 
підрив економічної могутності організованої злочинності. Згідно з 
документами ООН і її спеціалізованих установ це вимагає вжиття 
належних кримінально-правових заходів, зокрема введення відпові
дних санкцій і створення адекватних регламентаційних механізмів 
ухвалення вироків.

ООН неодноразово закликала країни-члени розглянути питан
ня про необхідність кримінального покарання за «відмивання» при
бутків від злочинної діяльності з тим, щоб перешкодити накопичен
ню значних активів та інвестуванню їх у легальну комерційну діяль
ність.

Міжнародні організації вимагають від України вживати заходів 
щодо перешкоджання перенесення операції з «відмивання грошей» з 
жорстко контрольованих банків у неконтрольовані комерційні і про
фесійні організації, що надають фінансові послуги. З цією метою 
держави мають забезпечувати здійснення теоретичних і прикладних 
досліджень для виявлення комерційних організацій, що можуть бути 
використані для «відмивання» грошей, і для визначення доцільності
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поширення відповідних вимог на різні сфери економічної діяльності 
за винятком діяльності легальних банківських і фінансових установ.

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що у сучасній економіч
ній літературі під контролем за рухом капіталу розуміють будь-яку 
економічну політику влади, спрямовану на обмеження мобільності 
міжнародного капіталу, і політику, спроможну змінити стан рахунку 
операцій з капіталом і фінансових операцій. Таке широке визначен
ня доводиться використовувати, оскільки на прикладному рівні до
сить складно узагальнити всі методи і типи контролю через різнома
нітність форм і цілей його використання. Якщо говорити про типи 
контролю за рухом капіталу, то він може набувати форм оподатку
вання, цінового чи кількісного обмеження або прямої заборони між
народних операцій з будь-якими видами фінансових активів. Найча
стіше контролю за рухом капіталу піддаються такі типи операцій: 
операції з цінними паперами ринку капіталів і грошового ринку, а 
також з пов'язаними з ними виробничими інструментами; комерцій
ні та фінансові кредити, гарантії за позиками та борговими цінними 
паперами; прямі іноземні інвестиції і купівля нерухомості; будь-які 
фінансові операції, здійснювані банками й інституційними інвесто
рами.

Докази, наведені вище, дають підстави стверджувати, що під
вищення добробуту за рахунок лібералізації міжнародних кредитних 
ринків найімовірніше можна досягти шляхом кращого використання 
внутрішніх заощаджень, ніж за допомогою чистих потоків інозем
них заощаджень. Важливо зазначити, що прямі інвестиції та інші 
міжнародні операції з капіталом можуть підвищити добробут краї
ни, навіть якщо жоден чистий потік капіталу не пов'язаний з віль
ною торгівлею фінансовими послугами.

Відсутність комплексного підходу в наукових дослідженнях до 
проблеми відпливу капіталу потребує детального вивчення та уза
гальнення категорій «відплив капіталу», «втеча капіталу» та «виве
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зення (експорт) капіталу». Відпливом капіталу називають будь-яку 
форму «переведення ресурсів в інші, більш сприятливі з погляду 
інвестиційного клімату країни». Поняття «втеча капіталу» означає 
нелегальний відплив капіталу за кордон, тобто здійснюваний з по
рушенням або обминаючи будь-які норми законів країни походжен
ня. «Втечу капіталу» не можна плутати з поняттям «експорт капіта
лу», тобто з вивезенням капіталу, що здійснюється за повного до
тримання всіх вимог закону. «Вивезення капіталу» — найзагальніша 
економічна категорія, яка включає і «втечу капіталу», і традиційний 
легальний експорт. Намагаючись сформулювати інституціональне 
визначення вивезення капіталу, ми користувалися двома поняттями: 
«втеча капіталу» (або відплив капіталу) та «експорт капіталу». Ви
користовуючи термін «експорт капіталу», ми визначаємо інвестиції, 
перераховані за кордон легально та доходи від яких будуть поверне
ні в Україну. Говорячи ж про «втечу капіталу» (відплив капіталу), ми 
робимо акцент на методах та стимулах перерахування капіталу за 
межі країни. Явища, що характеризуються цими двома поняттями, 
відрізняються не лише формою, а й, можливо, і навіть більшою мі
рою, змістом. «Втеча капіталу», що є наслідком високої криміналь
ної активності, недосконалої економічної політики, недовіри насе
лення і бізнесу до фінансових інститутів, а також загальної нестабі
льності, негативно впливає на економіку, залишаючи її без і без того 
дефіцитних інвестиційних ресурсів і обмежуючи можливості вибору 
державою оптимального економічного курсу. Існують також певні 
відмінності й у джерелах походження капіталів, що експортуються, 
та тих, що «тікають».

Проблема «втечі людського капіталу» безпосередньо пов'язана 
з проблемою тіньової економіки та проблемою тіньового обігу капі
талу. «Тікати» може капітал як кримінального (напівкримінального) 
походження, так і легальний. Будь-яка операція нелегального пере
казу капіталу за кордон є протизаконною, проте джерело походжен
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ня капіталу у національній економіці само по собі може бути цілком 
законним. Наприклад, легально отриманий прибуток, що виводиться 
від оподаткування у спосіб «втечі» капіталу за кордон, стає части
ною правопорушення лише після успішного нелегального вивезення 
його з країни. І навпаки, доходи від торгівлі наркотиками або рекету, 
що вивозяться за кордон, є кримінальними вже за своїм походжен
ням. Таким чином, процес «втечі» капіталу може бути пов'язаний з 
досить різним ступенем порушення закону залежно від джерела 
походження коштів.

Для статистичних цілей концептуально вирізняють зайнятість 
у неформальному секторі (ця концепція базується на ознаках підп
риємств) і неформальну зайнятість (ця концепція базується на озна
ках роботи/робочих місць). Неформальна зайнятість існує як у не
формальному, так і у формальному секторах економіки й охоплює 
всі види нестандартної роботи і включає всіх зайнятих, які юридич
но або фактично не є суб'єктами національного трудового законо
давства, системи оподаткування доходів та соціального захисту. Су
часна глобалізована економіка зумовлює подальшу «неформаліза- 
цію» зайнятості навіть у розвинутих країнах через поширення тим
часової роботи, зайнятості неповний робочий час, дистанційної ро
боти, субконтрактів та інших форм гнучкої зайнятості. Спільною 
«базовою» рисою неформальної зайнятості є вразливість, оскільки 
ці особи не мають доступу до сучасного ринку капіталів, формаль
ної системи виробничого навчання, соціального страхування та 
юридичного захисту [112].

Внаслідок того, що, з одного боку, неформальний сектор пог
линає певну частину вивільнених або не повністю зайнятих праців
ників, що частково пом'якшує напругу на ринку праці, а також ство
рює частину суспільного продукту, а з іншого боку, використовує 
певні види капіталу, створені в результаті державних інвестицій,
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виникла необхідність аналізу впливу цього явища в Україні на ефек
тивність державних інвестицій у людський капітал.

Під людським капіталом розуміється наявний запас здібностей, 
знань, навичок, мотивацій та енергії, яким володіє особа і який може 
бути використаний для отримання доходу їх власником. Здатність 
приносити дохід робить людський капітал подібним до інших форм 
капіталу. Його формування, подібно до накопичення фізичного або 
фінансового капіталу, вимагає відволікання коштів від поточного 
споживання заради отримання додаткових доходів у майбутньому. 
До найважливіших видів інвестицій в людський капітал відносять 
освіту, навчання персоналу, міграцію, інформаційний пошук, наро
дження та виховання дітей.

У сучасній теорії людського капіталу в людському факторі ви
діляються три основних елементи: людський капітал, якому відпові
дає доход на цей капітал; природні здібності, яким відповідає рента 
на ці здібності; чиста праця. Всі елементи разом характеризують 
працю в загальноприйнятому сенсі, а перші два — людський капі
тал. Головна відмінність людського капіталу від речовинного капіта
лу полягає в тому, що людський капітал втілений у людині і не може 
продаватися, чи передаватися, чи залишатись в спадщину за запові
том, як гроші і матеріальні цінності. Але він може використовува
тись у внутрішньосімейному виробництві людського капіталу на
ступних поколінь. Концепція «чиказької школи» припускає, що 
вкладення коштів в освіту, охорону здоров'я, міграцію й інші види 
діяльності здійснюються на раціональній основі — заради одержан
ня великих доходів у майбутньому. Ці витрати, чи інвестиції, на ви
робництво людського капіталу є винятково важливими для родини і 
для всього суспільства. Тому людський капітал, на відміну від інших 
видів капіталу, використовується не тільки у виробництві товарів та 
послуг, у відношенні до якого він має форму інвестицій, а й у прове
денні вільного від роботи часу, виступаючи як особисте споживання,
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тому останнє стає невіддільним від витрат на формування людсько
го капіталу.

Більш деталізований опис складу витрат щодо формуванню 
людського капіталу (які входять до його початкової вартості) врахо
вує витрати на рекрутинг і підбір: пошук, оголошення в пресі, по
штові витрати, запрошення, витрати на проживання, проведення 
інтерв'ю, гонорар рекрутинговим агентствам і т.п.; витрати на робо
ту з тими претендентами, яким було відмовлено в найманні, врахо
вуються потім у витратах по найманню прийнятих працівників. Далі 
варто врахувати також витрати на оформлення контракту і введення 
в курс справи прийнятого на роботу. Після прийому співробітника 
на роботу, як правило, необхідні витрати на його навчання. Людину 
знайомлять із специфікою професійної діяльності, також він має 
сприйняти культуру організації, опанувати рутинні процеси, зорієн
туватися. Велику частину витрат у цьому випадку складає зарплата 
працівника, яку він одержує за час навчання. Варто також врахову
вати альтернативну вартість часу, витраченого наставниками і конт
ролерами, а також зниження продуктивності праці інших працівни
ків, що змушені виправляти можливі помилки новачка. Оцінюючи 
людський капітал окремого індивіда, варто враховувати в його зага
льній вартості витрати, які він поніс у пошуках роботи і досягненні 
необхідного рівня підготовки (promotion). Цілком природно, що 
працівник розраховує відшкодувати їх. Історичну вартість людського 
капіталу складає придбаний раніше фізичний, інтелектуальний і 
професійний потенціал працівника, що підвищується в процесі на
вчання. Також інвестиціями в людський капітал вважаються витрати 
на охорону здоров'я, зокрема на профілактику захворювань, медичне 
обслуговування, поліпшення житлових умов.

Велике теоретичне значення мала введена Г. Бекером [87] від
мінність між спеціальними та загальними інвестиціями в людину. 
Спеціальна підготовка наділяє працівників знаннями та навичками,
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які мають інтерес лише для підприємства, де вони були отримані. В 
ході загальної підготовки працівник отримує знання та навички, які 
можуть знайти застосування в інших підприємствах. Загальна підго
товка непрямим чином сплачується власне працівниками, коли, пра
гнучи підвищення кваліфікації, вони погоджуються на більш низьку 
в період навчання заробітну плату, вони ж отримують і доход від 
загальних інвестицій.

Спеціальна підготовка, навпаки, фінансується підприємствами, 
які і мають основний доход від неї. Поняття спеціального людського 
капіталу допомогло пояснити, чому серед робітників із тривалим 
стажем роботи на одному і тому ж місці плинність нижче і чому 
заповнення вакансій на підприємствах відбувається в основному за 
рахунок внутрішніх просувань по службі, а не за рахунок найму з 
зовнішнього ринку [87].

Відповідно розрізняють навчання загальнопрофесійне і спеціа
льне. Витрати на загальнопрофесійне навчання мають на меті підня
ти загальний рівень підготовки працівника в рамках певної професії. 
Необхідність такого навчання обумовлене розвитком професії, нау
ково-технічним прогресом, інноваціями і вимогами інвестиційного 
проектування в рамках підприємства. Отже, витрати на загальноп
рофесійне навчання працівників підвищують конкурентні переваги 
підприємства і сприяють збільшенню прибутку в довгостроковому 
періоді. У такому випадку їх можна розглядати як частину постійних 
витрат. З огляду на те, що працівник не може компенсувати ці витра
ти, хоча в результаті зростають його конкурентні переваги, найчас
тіше навчання оплачує підприємство. Згодом роботодавець відшко
довує витрати, виплачуючи протягом певного періоду зарплату ме
ншу, ніж вартість граничного продукту, виробленого працівником. 
Спеціальне навчання має на меті забезпечити конкурентні переваги 
підприємства в короткому періоді. Звичайно це знання, уміння і на
вички, необхідні для роботи з конкретним типом продукту (спеціалі-
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зована комп'ютерна програма, електронний пристрій, певний тип 
устаткування і т.п.). У цьому випадку витрати на навчання можуть 
бути віднесені до змінних.

З переходом до постіндустріального суспільства більш важли
вими стають творчі здібності працівника, здатність до нестандарт
ного мислення та прийняття рішень. Зміщується також і мотивація 
працівника від матеріальних до нематеріальних факторів, а саме 
можливостей самореалізації та впливу на діяльність підприємства. 
Але система освіти є досить інерційною та практично не змінилась 
із приходом постіндустріальної ери. В постіндустріальній економіці 
швидке застарівання знань призводить до необхідності регулярного 
підвищення кваліфікації персоналу. Провідні закордонні підприємс
тва витрачають на ці цілі 2-10% [6] фонду заробітної плати, і такі 
витрати тільки зростають. Інвестиції у професійне навчання несуть 
в собі певний ризик звільнення цінного співробітника з підприємст
ва але, з іншого боку, професійний розвиток закріплює лояльність до 
роботодавця, впливає на трудову мотивацію, збільшує внесок у до
сягнення цілей підприємства. Конкурентоспроможність підприємств 
у постіндустріальній економіці визначається якістю роботи із інфо
рмацією, знаннями. Саме такі навички є бажаними у персоналу під
приємства, причому такі знання мають бути як у технічних виконав
ців, так і у менеджерів. У монографії відомого соціолога М. Кас- 
тельса «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура», 
доведено, що «нова виробнича система вимагає нової робочої сили, 
ті індивіді та групи, які не в змозі набути інформаційної кваліфіка
ції, можуть бути вилучені з складу робочої сили або понижені за 
рангом як працівники» [88, с. 293]. Насьогодні є певна вікова дифе
ренціація щодо рівня знань, навичок та вмінь роботи з інформацій
ними системами. Здебільшого тільки працівники, що закінчили на
вчання протягом останніх десяти років мають уявлення про роботу в 
інформаційних системах. Але навіть сучасна освіта в більшості на
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більшості спеціальностей не дає необхідних навичок роботи з інфо
рмаційними системами. Тому досвідчені працівники віком від 
40 років не мають належного систематизованого, а іноді і взагалі 
ніякого уявлення про сучасні інформаційно-комунікаційні техноло
гії. Державні навчальні заклади, обмежені вимогами стандартів 
освіти та досить довгим строком навчання, нажаль, не можуть шви
дко реагувати на потреби підприємств у працівниках певного фаху. 
Тому більш гнучкими є навчальні центри в рамках підприємств із 
використанням вузівських програм підготовки та залученням фахів
ців із навчальних закладів. Такі центри можуть здійснювати як спе
ціальну фахову підготовку персоналу, так і базову, загальну підгото
вку основного персоналу підприємства. У постіндустріальних краї
нах, відповідно, з'являється навіть відповідна посада — головний 
посадовець з навчання (Chief Learning Officer, CLO) [125]. Він вирі
шує задачу навчання персоналу, створення моделей розповсюдження 
інформації всередині підприємства, накопичення та використання 
корпоративних знань, відповідає за те, щоб навчання персоналу в 
межах корпоративних програм відповідало стратегічним завданням 
організації. Альтернативою може бути дистанційне навчання [219], 
яке дуже широко розповсюдилось саме у постіндустріальних краї
нах. Цей тип навчання приваблює гнучкістю організації навчального 
процесу та (у випадку викладання інформаційних технологій) поєд
нанням форм та змісту навчання.

Як вже відзначалося, збільшення людського капіталу підпри
ємством у формі підвищення кваліфікації працівників пов'язано з 
ризиком опортуністичної поведінки: працівник, одержавши корисні 
знання й досвід, може знайти нове місце роботи з більш високою 
зарплатою, а підприємство, що оплатило його освіту, не встигне 
одержати компенсацію у виді продуктивності, яка зросла. У таких 
випадках складаються контракти, що передбачають певні санкції. 
Наприклад, оплата навчання може бути оформлена у вигляді позич
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ки, і, якщо працівник побажає звільнитися раніше обговореного 
терміну, від нього можуть вимагати її погашення. Однак не всі випа
дки можна передбачити, тому, як правило, працедавці забезпечують 
створення тільки специфічного для даного підприємства людського 
капіталу, тобто такого, який не може використовуватись поза межа
ми підприємств, інакше робітники отримують можливість отримати 
більшу заробітну платню на інших підприємствах. З іншого боку, 
мобільність робочої сили, зокрема, тих працівників, які мають спе
ціальні навички, допомагає передати людський капітал шляхом на
вчання від однієї компанії до іншої — ця особливість людського 
капіталу поглиблює те, що описується новою теорією економічного 
зростання.

Загальна професійна підготовка відбувається переважно у сек
торі формальної економіки, в тому числі, з залученням інвестицій з 
державного бюджету, зокрема, у формі навчання за бюджетні кошти. 
Проте сформований таким чином загальний людський капітал пра
цівників використовується зокрема й у неформальному секторі, що 
перешкоджає відшкодуванню витрат на його відтворення у вигляді 
податків до державного бюджету. Формування спеціального людсь
кого капіталу працівника, зайнятого у неформальному секторі еко
номіки відбувається переважно поза бюджетними видатками, тому 
його проблема відтворення спеціального людського капіталу зали
шається всередині неформального сектору.

Людський капітал формується та використовується не тільки у 
виробництві товарів та послуг у формальному та неформальному 
секторах економіки. До очікуваної віддачі від інвестицій у людський 
капітал відносяться більш високий рівень заробітків у майбутньому; 
більше задоволення від обраної роботи за рахунок більш широких 
можливостей отримати цікаву, приємну та перспективну роботу в 
майбутньому; високий престиж професії або збільшене задоволення 
від неринкових видів діяльності у майбутньому. До витрат на вироб
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ництво людського капіталу (до інвестицій у людський капітал) від
носяться: прямі витрати, в тому числі плата за навчання й інші ви
трати на освіту, зміну місця проживання і роботи; упущений заробі
ток, що є елементом альтернативних витрат, оскільки одержання 
освіти, зміна місця проживання і роботи пов'язані з втратою доходів; 
моральний збиток, тому що одержання освіти є важким і часто не
приємним заняттям, пошук роботи стомлює і виснажує нервову сис
тему, а міграція призводить до втрати старих друзів і знайомих.

Одне з центральних місць в теорії людського капіталу нале
жить поняттю внутрішніх норм віддачі. Вони будуються за аналогі
єю із нормами прибутку на капітал і дозволяють оцінювати ефекти
вність людських інвестицій, насамперед в освіту та виробничу під
готовку (навчання персоналу). Виробнича підготовка (навчання пер
соналу) у розумінні теоретиків людського капіталу, охоплює як фо
рмальне навчання на виробництві, так і накопичення досвіду впро
довж трудової діяльності.

Значна доля неформального сектору економіки в Україні є при
чиною низьких норм віддачі державних вкладень в професійну осві
ту у порівнянні з центральноєвропейськими країнами. Отримання та 
перерозподіл доходів від людського капіталу у неформальному сек
торі, ухилення від податків зменшує рентабельність державних інве
стицій у людський капітал. Внаслідок цього державними органами 
влади приймаються рішення щодо скорочення фінансування освіти, 
яке призводить до зменшення рівня компетенції персоналу підпри
ємств. Все це заморожує неефективну структуру економіки України 
із домінуванням виробництв з низькою доданою вартістю та перехо
дом виробництв у неформальний сектор економіки. Формується 
від'ємний зворотній зв'язок, що призводить до деградації економіки.

Шляхами вирішення проблеми низької ефективності капітало
вкладень у людський капітал внаслідок неформалізації суспільного 
виробництва є відокремлення та аналіз неформального сектору еко



Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 77
ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

номіки, виявлення видів економічної діяльності, рівень тінізації 
яких впливає на неформалізацію виробництва й формування систе
ми стимулів переходу до сфери формальної економіки. Зменшення 
частки неформального сектору, збільшення податкових надходжень 
та їх спрямування у сферу освіти буде сприяти зростанню обсягу 
інвестицій у людський капітал. Це має позитивно вплинути на кон
курентоспроможність промислових підприємств України в умовах 
європейської інтеграції [49, с. 45-47].

Шляхи вжиття економічних заходів щодо протидії «втечі капі
талів» за кордон можуть бути зведені до таких: 1) ліберально- 
ринковий шлях, що полягає у здійсненні економічних реформ у кра
їні, спрямованих на створення розвиненої, сильної і високоефектив
ної економіки; 2) шлях ліберально-адміністративний, що поєднує у 
собі здійснення економічних реформ у країні та використання адмі
ністративних методів; 3) адміністративний шлях, або шлях введення 
державних монополій на зовнішньоекономічну і валютну діяльність.

Максимальне залучення в національну економіку коштів, які 
можуть бути отримані від детінізації економіки та легалізації дохо
дів, прихованих від надмірного оподаткування, у т.ч. вивезених за 
кордон, можливе лише за послідовної реалізації державою комплек
су заходів щодо:

- створення умов для легалізації зайнятості;
- сприяння розвитку банківської системи та забезпечення ефек

тивної діяльності фінансових ринків;
- скорочення рівня монополізації виробництва та розвитку кон

курентного середовища;
- підвищення ефективності державного нагляду та контролю за 

підприємницькою діяльністю шляхом застосування економічних 
механізмів майнової відповідальності та банкрутства з одночасним 
обмеженням повноважень державних регулятивних органів щодо 
адміністративного втручання у господарську діяльність підпри
ємств;
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- посилення захисту права власності та майнових прав держави;
- забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади;
- підвищення ефективності системи управління корпоративни

ми правами;
- правового забезпечення процесу легалізації (амністії) доходів, 

отриманих внаслідок приховування від надмірного оподаткування.
Реалізація зазначених та інших заходів щодо подальшої детіні- 

зації економіки не лише сприятиме формуванню повноцінного рин
кового середовища, розвитку економіки, легалізації капіталу, проце
су демократизації економіки і суспільства в цілому, а й забезпечен
ню відродження та ефективного розвитку вітчизняного підприємни
цтва.
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