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Анотація
Визначено сучасні тенденції надходжень приватних грошових переказів в Україну. Подано
структуру надходжень обсягів приватних грошових переказів в Україну. Зазначено обсяги
приватних грошових переказів в Україну з провідних країн світу. Особливу увагу відведено
дослідженню впливу приватних грошових переказів на розвиток економіки України. Досліджено
динаміку та проаналізовано стан обсягів грошових переказів мігрантів і прямих іноземних
інвестицій. Наведено приклади з міжнародного досвіду щодо скорочення частки тіньових
переказів і збільшення їх обсягів у фінансово-банківській системі, на основі цього показано їх
вплив на ВВП. Розроблено заходи щодо стимулювання та регулювання грошових переказів
мігрантів. Доведено потребу в визначенні стратегічних пріоритетів залучання приватних
грошових переказів та удосконаленні механізму їх регулювання.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ДЕНЕЖНИХ
ПЕРЕВОДОВ В УКРАИНУ
Аннотация
Определены современные тенденции поступлений частных денежных переводов в Украину.
Подано структуру поступлений объемов частных денежных переводов в Украину. Указаны
объемы частных денежных переводов в Украину из ведущих стран мира. Особое внимание
отведено исследованию влияния частных денежных переводов на развитие экономики Украины.
Исследована динамика и проанализировано состояние объемов денежных переводов мигрантов и
прямых иностранных инвестиций. Приведены примеры из международного опыта сокращение
доли теневых переводов и увеличение их объемов в финансово-банковской системе, на основе
этого показано их влияние на ВВП. Разработаны мероприятия по стимулированию и
регулированию денежных переводов мигрантов. Доказана потребность в определении
стратегических приоритетов вовлечения частных денежных переводов и совершенствовании
механизма их регулирования.
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Постановка проблеми. Економічні та політичні зміни, які відбуваються
сьогодні в Україні, суттєво вплинули на посилення процесів міжнародної
інтеграції та зростання мобільності трудової сили. Скорочення діяльності
багатьох промислових підприємств, військовий конфлікт на сході країни,
непродумані та несвоєчасні реакції держави на кризові явища в галузях
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економіки, які супроводжуються появою масштабного безробіття та
соціальною напругою, зростання відкритості українського суспільства
призвели до збільшення потенціалу міграційної рухливості жителів України. У
свою чергу, на фоні суттєвого зменшення інвестиційної привабливості
міжнародна міграція привела до надходження у країну фінансового капіталу,
який утворився завдяки грошовим переказам мігрантами коштів, котрі
зароблені ними за кордоном, своїм родинам. При цьому зростання обсягів
даних переказів обумовлюють відчутний вплив не тільки на формування
добробуту вітчизняних громадян, а й на макроекономічні показники країни.
Очевидно, що соціально-економічні питання здійснення грошових переказів
мігрантами та ефективного їх залучення та регулювання в Україні набувають
першочергового теоретичного і практичного значення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток
наукових досліджень щодо міжнародної міграції трудових ресурсів зробили
такі українські вчені: С. Бандур, В. Будкін, О. Власюк, А. Гайдуцький,
М. Долішній,
С. Злупко,
І. Лапшина,
Е. Лібанова,
Ю. Макогон,
О. Малиновська, І. Прибиткова, О. Позняк, А. Поручник, Ю. Римаренко,
М. Романюк, С. Трубич, А. Філіпенко, М. Шульга та інші. Серед зарубіжних
економістів слід згадати роботи Т. Андерсена, А. Вільямса, Г. Вітковської,
В. Іонцева,
В. Кристаллера,
Д. Массея,
Л. Рибаковського,
О. Старка,
М. Окольского, В. Орєшкіна, Г. Тапиноса, М. Тодаро, І. Цапенка, Т. Юдіної та
інших. Проте питання здійснення грошових переказів мігрантами та їх
ефективного використання в Україні ще не достатньо висвітлені у науковій
літературі.
Метою статті є аналіз динаміки обсягів грошових переказів мігрантів,
розробка заходів щодо їх стимулювання та регулювання (заохочення в
Україну).
Виклад основного матеріалу. Грошові перекази трудових мігрантів, що
у кожному конкретному випадку мають на меті вирішення фінансових
проблем окремої сім'ї чи домогосподарства, в умовах масштабного розвитку
трудових еміграційних потоків здійснюють істотний вплив на соціальноекономічний та фінансовий розвиток як країни-реципієнта, так і світової
спільноти загалом [3]. Сьогодні приватні грошові перекази займають свою
значну частку у ВВП України, так, наприклад, у 2013 р. обсяги приватних
грошових переказів в Україну становили 4,7 % від ВВП [3].
Зростання масштабів міграції робочої сили призводить, у свою чергу, до
стрімкого зростання обсягів грошових переказів між країнами світу. Мігранти,
які їдуть на тимчасове чи постійне місце проживання та для заробітку за
кордон, здійснюють перекази до країн їхнього походження, оскільки рівень
доходів та життя на батьківщині, як правило, не досить високий. У межах
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родинних зв’язків відбувається розподіл фінансових ресурсів, а якщо ці
зв’язки тимчасово чи певний тривалий період розділені державними
кордонами, то подібне становище веде до виникнення міжнародних грошових
переказів [5].
Водночас структура надходжень обсягів приватних грошових переказів в
Україну (табл. 1) свідчить про те, що у період 2008-2013 рр. вони
здійснювались через кореспондентські рахунки банків, міжнародні платіжні
системи та неформальні канали. При цьому надходження через
кореспондентські рахунки банків впродовж даного періоду в абсолютних
величинах було сталим і у 2013 р. залишалося майже на рівні 2008 р. – 3293
й 3275 млн. дол. США відповідно. Водночас за показниками питомої ваги
спостерігаємо стійку тенденцію до зниження надходження обсягів приватних
грошових переказів в Україну – у 2013 р. вони становили 38,57%, що на
14,45% менше, ніж у 2008 р. Це свідчить про недовіру майже 15% трудових
мігрантів банківській системі України.
Таблиця 1
Структура надходжень обсягів приватних грошових переказів
в Україну за період 2008-2013 рр.*
млн. дол. США

Показники
Надходження, усього
з них:
– через коррахунки банків
у % до загальної суми надходжень
– через міжнародні платіжні
системи
у % до загальної суми надходжень
– неформальними каналами
у % до загальної суми надходжень
у тому числі:
1. Оплата праці (без урахування
податків та витрат у країні
перебування)
з неї:
– грошові кошти, що ввезені
неформальними каналами
у % до суми оплати праці
2. Приватні трансферти
у тому числі:
Грошові перекази робітників, що
працюють за кордоном більше
року
з них:
– грошові кошти, що ввезені
неформальними каналами
Інші приватні трансферти
Довідково: обсяги грошових
переказів у % до ВВП

2008 р.
6177

2009 р.
5370

2010 р.
5862

2011 р.
7019

2012 р.
7526

2013 р.
8537

3275
53,02

2832
52,74

2959
50,48

3252
46,33

3278
43,56

3293
38,57

2097

1825

2126

2804

3213

4084

33,95
805
13,03

35,29
713
13,28

36,27
777
13,25

39,95
963
13,72

42,69
1035
13,75

47,84
1160
13,59

3024

2855

3373

4022

4619

5652

414

352

455

569

654

780

13,69
3153

12,33
2515

13,49
2489

14,15
2997

14,16
2907

13,8
2885

2140

1643

1560

1890

1749

1531

391

361

322

394

381

380

1013

872

929

1107

1158

1354

3,4

4,6

4,3

4,3

4,3

4,7

*Складено автором на основі даних Національного банку України [3].
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Надходження через міжнародні платіжні системи за аналогічний період
зростало і у 2013 році досягнуло 4084 млн. дол. США, що на 1987 млн. дол.
США, або на 13,89 % більше, ніж у 2008 р. Таким чином, 14 % від заробленої
суми грошей перераховуються через міжнародні платіжні системи.
Щодо грошових коштів, які ввезені в Україну неформальними каналами
(шляхом передавання готівки або матеріальних цінностей від одного
господарства іншому), то в абсолютних величинах вони зросли на 355 млн.
дол. США, а у питомій вазі залишилися майже сталими на рівні 13,5 %.
Основною причиною активного використання систем неофіційних грошових
переказів є їх значна економія коштів. Неофіційні перекази є надійнішими та
дешевшими, ніж перекази, що здійснюються через офіційні установи, а
також, зазвичай, швидше досягають місця призначення [4].
Залежно від джерел формування перекази, що надходили із-за кордону в
2013 р. як оплата праці (тобто від працівників, які працюють за кордоном
менше року), становили 5652 млн. дол. США, тобто на 22,4 % більше, ніж у
2012 р. Частка переказів у формі оплати праці має тенденцію до зростання.
Відтак якщо у 2012 р. вона становила 61,4 %, то у 2013 р. досягла 66,2 %.
Перекази у формі приватних трансфертів навпаки знизилися на 0,8% і
становили 2885 млн. дол. США. У структурі приватних трансфертів більша
частка припадала на грошові перекази робітників, які працюють за кордоном
більше року, але вона зменшилася з 60,2 % у 2012 р. до 53,1 % у 2013 р. на
користь інших приватних трансфертів.
Приватні грошові перекази міжнародних мігрантів кожного року надходять
практично з усіх провідних країн світу (табл. 2).
Обсяги приватних грошових переказів в Україну свідчать про те, що у
2008-2013 рр. найбільша їх частка надходила з Росії. За даний період
прослідковується позитивна динаміка зростання, за винятком 2009 та
2010 рр. У 2009 р. розміри їх зменшилися на 578,4 млн. дол. США, а у 2010
році – на 214,1 млн. дол. США порівняно з 2008 р., що свідчить про певне
скорочення трудової міграції в цю країну, яке пов’язане з світовою
фінансовою кризою. У 2011 р. знову ж спостерігається позитивна динаміка,
за якої обсяги приватних грошових переказів не тільки досягли рівня 2008 р.,
а й перевищили їх на 154,4 млн. дол. США, тобто відбулося пожвавлення
трудової міграції. У 2013 р. даний показник зріз на 870,5 млн. дол. США й
становив вже 2703,7 млн. дол. США, тобто відбулось зростання на 47,49 %
порівняно з 2008 р.
Наступною країною за величиною обсягів приватних грошових переказів в
Україну є США. За аналогічний період спостерігаємо негативну динаміку їх
надходження, а позитивні зрушення показників, які змогли досягти рівня
2008 р. та навіть дещо перевищити його, з’явились тільки у 2013 р. на рівні
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642,5 млн. дол. США, тобто відбулось зростання на 22,4 млн. дол. США, або
на 3,61 % порівняно з 2008 р. Дана динаміка також пояснюється світовою
фінансовою кризою.
Таблиця 2
Обсяги приватних грошових переказів в Україну
з провідних країн світу за 2008-2013 рр.*
млн. дол. США

Країни
Росія
США
Німеччина
Грецiя
Великобританія
Кiпр
Iталiя
Об'єднанi Арабськi Емiрати
Iзраїль
Сiнгапур
Канада
Iспанiя
Швейцарiя
Нiдерланди
Францiя
Казахстан
Туреччина
Панама
Португалiя
Китай
Бельгiя
Норвегiя
Гонконг
Польща
Чеська Республіка

Обсяги приватних грошових переказів в Україну
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
1833,2
1254,8
1619,1
1987,6
2350,3
2703,7
620,1
542,5
577,9
613,0
604,3
642,5
316,5
336,3
381,7
423,0
403,3
417,6
248,2
269,0
303,3
341,4
337,6
335,0
332,9
259,1
254,1
248,2
241,7
244,9
218,7
208,6
242,1
331,1
346,3
325,4
340,1
274,2
281,9
325,2
294,3
304,7
68,9
83,8
95,1
108,4
120,1
131,1
72,3
61,5
68,1
78,1
88,0
101,9
34,0
41,9
48,4
60,1
82,4
102,8
88,2
109,0
107,3
113,6
127,8
115,6
214,9
152,7
146,5
139,8
117,5
104,5
149,7
138,9
162,3
134,4
119,4
120,1
69,3
64,1
75,3
95,7
92,1
101,0
41,6
34,0
47,2
58,7
61,5
67,5
40,3
42,8
49,1
65,7
79,2
80,6
52,3
48,6
52,4
62,2
56,1
60,0
22,4
22,1
28,3
31,6
44,8
63,9
108,0
84,4
76,6
77,8
60,3
54,2
35,8
34,0
40,3
52,0
56,6
63,2
43,3
41,0
40,2
47,8
51,3
56,2
27,8
38,2
40,3
55,5
64,1
67,8
31,0
39,3
41,4
49,2
60,6
55,9
34,0
25,6
26,1
35,1
39,9
40,4
30,2
28,0
27,5
34,1
31,5
35,7

*Складено автором на основі даних Національного банку України [3].

Водночас такі країни, як Німеччина, Греція, ОАЕ, Сінгапур, Казахстан,
Норвегія, Гонконг були відкриті для трудової міграції у даний період, і
зменшення величини обсягів приватних грошових переказів в Україну від них
не відбувалось.
Проте, такі країни як Великобританія, Італія, Іспанія та Португалія не
змогли вийти на рівень обсягів приватних грошових переказів в Україну 2008
р. Особливо відчутно це торкнулось Португалії, яка зменшила даний
показник у 2013 р. на 53,8 млн. дол. США, або на 49,81 % порівняно з
2008 р., що є свідченням економічної непривабливості трудової міграції в
країну.
У решта країн ситуація аналогічна Росії та США – в період фінансової
кризи показник спадає, а після починає дещо зростати.
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Основною метою вітчизняних заробітчан стає підвищення добробуту,
вирішення житлового питання, фінансування освіти дітей тощо, що сприяє
збільшенню реальної платоспроможності населення.
Водночас, грошові перекази мігрантів знецінюють авторитет праці,
провокують зниження економічної активності та орієнтацію на виїзд за
кордон, що може призвести до дефіциту робочої сили, загальмувати
майбутній економічний розвиток [6].
Сьогодні приватні грошові перекази здійснюють суттєвий вплив на
розвиток економіки України:
1. Приватні грошові перекази відіграють неабияку важливу роль у
фінансовій системі держави. Вони дозволяють стабілізувати платіжний
баланс країни, а також мінімізувати ризики з валютним курсом, тим самим
зменшуючи залежність від міжнародних організацій.
2. Приватні грошові надходження мігрантів можуть залучати більші кошти
в депозитні сертифікати та облігаційні позики, що суттєво впливає на
розвиток економіки України.
3. Надходження мігрантів покращують статок населення, тим самим
суттєво зменшують показник бідності в країні. Також вони спонукають до
заощаджень коштів громадян, що призводить до створення ними
накопичувальних рахунків та спрямування коштів на підприємства країни.
4. Найбільша кількість приватних грошових переказів йде на споживання.
За даними Державної служби статистики України, основними напрямами
використання коштів, зароблених працівниками-мігрантами, є: щоденні
потреби, товари тривалого використання, житло, навчання членів сім’ї та
заощадження.
5. Приватні грошові перекази мігрантів мають позитивний вплив на
мультиплікативний ефект. За останні 40 років близько 30 країн світу змогли
за 10 років подвоїти ВВП. Головним фактором цього є грошові перекази. У
Таджикистані за 1999-2008 рр. тільки офіційні обсяги грошових переказів
(через фінансово-банківську систему) становили 120% ВВП країни в 2008му. Якщо у Вірменії, Камбоджі та Узбекистані до офіційних переказів додати
неофіційні (які надходять за «тіньовими» каналами), то їх обсяги також
досягнуть розміру ВВП цих країн [2].
На сьогодні грошові трансферти мігрантів є одним із найстабільніших
джерел надходження іноземного капіталу в країни, значно випереджаючи
прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції та міжнародну технічну
допомогу, які досить циклічно зростали і спадали [1]. Проведений аналіз
надходження прямих іноземних інвестицій та приватних грошових переказів
в Україну (рис. 1) показує, що якщо у 2008 р. їх обсяги більше, ніж у 1,5 рази
перевищували обсяги приватних грошових переказів мігрантів, то у 2013 р.
вони зменшились у 2 рази.
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Рис. 1. Порівняльний аналіз обсягів приватних грошових переказів
і прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США*
*Побудовано автором на основі даних Національного банку України [3].

Так, якщо обсяги надходжень приватних грошових переказів в Україні
складали 8537 млн. дол. США, то прямих іноземних інвестицій надійшло 4079
млн. дол. США (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка та структура прямих іноземних інвестицій в Україні
за 2008-2013рр., млн. дол. США*
Показники
Прямі інвестиції
За кордоном
Акціонерний капітал
Реінвестовані
доходи
Інший капітал
В Україну
Акціонерний капітал
Реінвестовані
доходи
Інший капітал

2008 р.
9903
-1010
-796

2009 р.
4654
-162
-115

2010 р.
5759
-736
-692

2011 р.
7015
-192
-192

2012 р.
7195
-1206
-1206

2013 р.
4079
-420
-420

-1

0

0

0

0

0

-213
10913
9440

-47
4816
4434

-44
6495
5550

0
7207
6121

0
8401
6248

0
4499
3668

172

22

0

0

0

0

1301

360

945

1086

2153

831

*Складено автором на основі даних Національного банку України [3].

Прямі іноземні інвестиції дуже відчутно піддаються впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів, на відміну від приватних грошових переказів, вони є
більш стабільними, менше реагують на політичну та економічну ситуацію у
країні. Обсяги приватних грошових переказів за останні роки лише
зростають, що дає краще передбачити їх гарантовану суму надходження до
України. До головних проблем, які перешкоджають залученню прямих
іноземних інвестицій в Україну, на нашу думку, відносяться політична та
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економічна нестабільність, недосконале та мінливе законодавство, відсутність
належної інфраструктури, обмежені можливості реалізації продукції всередині
країни через низький рівень доходів населення, висока вартість кредитних
ресурсів, нерівні умови конкуренції через протекціонізм, високе податкове
навантаження та труднощі адміністрування податків, високий рівень тонізації
економіки та інші. Причина в недостатніх для серйозних інвестицій обсягах
доходів, недоступності дешевих кредитів, несприятливому для малого бізнесу
інвестиційному кліматі в країні тощо.
Міжнародний досвід свідчить про те, що скорочення частки тіньових
переказів і збільшення їх обсягів у фінансово-банківській системі позитивно
впливають на ріст ВВП.
Так, наприклад, коли у Туреччині в 1960-1970-х рр. особливу увагу
приділили мігрантам та їхнім грошовим переказам, за 1965-1975 рр. офіційні
перекази зросли в 20 разів. Торговий баланс став профіцитним (перекази на
65 % компенсували його негативне сальдо). Було створено понад
1,5 тис. сільськогосподарських СП і кооперативів за участю капіталу
мігрантів. Почав працювати спеціалізований державний банк DESIYAB, який
ввів спеціальні депозитні продукти, компенсацію комісії за перекази, а також
видавав пільгові кредити. Всього за 1961-2007 рр. в країні було реалізовано
45 програм із залучення грошових переказів.
У Португалії влада звернула увагу на своїх мігрантів в 1980-і роки. Тоді всі
сили були спрямовані на стимулювання банків залучати перекази в банківську
систему. На початок 1990-х депозити португальських мігрантів становили
близько 20 % строкових вкладів населення. За 1980-1989 рр. надходження
грошових переказів досягли майже 50 % від ВВП країни в 1989 р. [2].
Зазначене свідчить, що Україна є високоризиковою для інвестування
державою, а тому наростає нагальна потреба збільшення обсягів грошових
переказів мігрантів. Звідси постає завдання визначити стратегічні пріоритети
залучення приватних грошових переказів та удосконалити механізми їх
регулювання.
Задля підвищення ефективності та збільшення обсягів грошових переказів
мігрантів в Україну необхідно запровадити нові заходи щодо їх стимулювання
та регулювання:
- надавати преференції мігрантам при перерахуванні грошових коштів
через визначені державою системи переказів, зменшити комісійну плату при
перерахуванні коштів з іноземних банківських карток на картки України;
- відкрити валютні рахунки для мігрантів з встановленням на них вищих
відсотків, дешевих кредитів для набуття освіти, певних пільг та додаткових
гарантій для власників;
- створити пільговий податковий режим для створення малого і
середнього бізнесу. Це зменшить притік коштів у державу на перший період,
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але у майбутньому створить нові робочі місця, покращить статок громадян
України, сприятиме залученню більшої кількості прямих іноземних інвестицій
та приватних грошових переказів у країну. Можливо, створити податковий
пільговий режим для українських мігрантів, які є співвласниками
національних підприємств, спростити умови вступу у бізнес для мігрантів;
- налагодити випуск облігацій, метою яких було б залучення іноземних
коштів у соціальні програми на певний термін під певний відсоток з
гарантуванням вкладів коштів від інших країн;
- розробити та провести заходи щодо популяризації ВНЗ у світі, з метою
залучення іноземних громадян у сферу освіти, надати грошові пільги щодо
навчання у них, допомогти з проживанням іноземців на території країни, що
залучить кошти сімей іноземних студентів в Україну;
- вивчити можливості зменшення мита на ввезення мігрантами засобів та
предметів праці для започаткування власного бізнесу в Україні з
формуванням відповідної системи контролю;
- спростити систему реєстрації підприємств та забезпечити кращу систему
інформування щодо створення та ведення малого і середнього бізнесу. На
сьогодні однією із проблем залучення іноземних інвестицій є те, що в Україні
існує складна система реєстрації підприємств та погане інформування щодо
системи ведення бізнесу, що відлякує потенційних інвесторів;
- запропонувати
систему
податкових
пільг
для
мігрантів,
які
повертаються та вкладають зароблені за кордоном кошти у власну справу.
Отже, для покращення економіки України необхідно запровадити нові
заходи щодо стимулювання та регулювання приватними грошовими
переказами. Ці заходи забезпечать більший обіг коштів у країні, посприяють
зростанню ВВП, збільшать кількість підприємств у сфері малого і середнього
бізнесу, що призведе до збільшення робочих місць у країні і покращенню
національного статку громадян, а також залучать обсяг прямих іноземних
інвестицій.
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Annotation
The modern trends of private money transfers to Ukraine were defined. The structure of revenues
in private money transfers to Ukraine was posted. Special attention was paid to the research of
influence of the private remittances to the economic development of Ukraine. The dynamics and the
state of the volume of remittances of migrants and foreign direct investment were investigated and
analyzed. The examples of international experience in reducing fate shadow transfer and increasing
their volumes in the financial and banking system were done, based on that their effects on GDP were
shown. The measures to stimulate and regulate migrant remittances were done. The need for defining
strategic priorities of attracting private money transfers and improving the mechanism of their
regulation was proved.
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