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Герасимова Я. О. Дуалістичний підхід до комплексного аналізу впливу тінізації економічної діяльності
Існуючі на сьогодні теоретичні й емпіричні дослідження не дають однозначної оцінки характеру впливу тіньового (чи неформального) сектора 
економіки на динаміку макроекономічного зростання країн і регіонів. Тіньовій економіці притаманний чітко виражений дуалізм, що набуває свого 
концентрованого вираження у виконанні нею подвійної ролі в розвитку соціально-економічної системи суспільства. З одного боку, вона справляє 
позитивний вплив на макроекономічне зростання багатьох держав, подолання бідності населення та соціально-гуманітарної відсталості; але 
з іншого – значно загострює соціально-економічні, фінансові, податково-адміністративні та інші проблеми, що суттєво гальмують науково-
технічний, інноваційний і гуманітарний прогрес багатьох країн світу. Дуалістичний підхід до комплексного аналізу впливу тінізації економічної ді-
яльності на структурну динаміку національного та глобального розвитку дає змогу чітко конкретизувати її загрози та небезпеки. Ні в кого вже 
не викликає сумніву те, що тінізація економічної діяльності призводить до значних порушень функціонування національних соціальних секторів 
держав з причин: поглиблення асиметрій у регіональному та внутрішньокраїновому розподілі доходів; проведення соціально несправедливої при-
ватизації об’єктів державної власності; розширення нелегального виробництва товарів і послуг, а також структурної деформації суспільного 
споживання. Це не тільки спричиняє наростання в економіках різних держав суспільної нестабільності та поглиблення внутрішньокраїнових 
асиметрій у розподілі доходів різних груп населення, але й значною мірою знижує ефективність застосовуваного їх національними урядами ін-
струментарію оперативного реагування на перманентні зміни ключових кількісно-якісних параметрів соціально-економічного розвитку.
Ключові слова: тінізація, дуалізм, держава, асиметрії, глобалізація.
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Herasymova Ya. O. Dualistic Approach to a Comprehensive Analysis of the Impact of Shadowed Economic Activity
The current theoretical and empirical studies do not provide an unambiguous valuation of the nature of the impact of the shadow (or informal) sector of the 
economy on the dynamics of macro-economic growth of countries and regions. The shadow economy is characterized by clearly defined dualism, which ac-
quires its concentrated expression in performing its double role in the development of the socio-economic system of society. On the one hand, it has a positive 
influence on the macro-economic growth of many countries, overcoming population poverty and socio-humanitarian backwardness; but on the other hand, 
it significantly exacerbates socio-economic, financial, tax-administrative and other problems that significantly hamper the scientific, technical, innovative and 
humanitarian progress of many countries over the world. Dualistic approach to a comprehensive analysis of the impact of shadowed economic activity on the 
structural dynamics of national and global development allows to clearly specify its threats and dangers. There is no doubt that the shadowing of economic 
activity leads to significant violations of the functioning of the national social sectors of the States for the following reasons: deepening asymmetry in the re-
gional and intra-country distribution of income; carrying out socially unfair privatization of the State-owned objects; expansion of illegal production of goods 
and services, as well as structural deformation of public consumption. This not only causes an increase in the economies of different States of social instability 
and deepening of the intra-country asymmetry in the distribution of incomes of different groups of the population, but also sufficiently reduces the effective-
ness of the instrumentarium used by their national governments to respond promptly to permanent changes in key quantitative and qualitative parameters of 
socio-economic development.
Keywords: shadowing, dualism, the State, asymmetry, globalization.
Bibl.: 11
Herasymova Yanina O. – Graduate Student of the Department of International Accounting and Audit, "Kiev National Economic University named after V. Het-
man" (54/1 Peremohy Ave., Kyiv, 03057, Ukraine)

Дуалізм (від лат. dualis – двоїстий) як власти-
вість теорій чи концепцій, що передбачає не-
розривне існування двох, нетотожних чи на-

віть протилежних, характеристик одного явища, при-
таманна багатьом економічним об’єктам і процесам 
та перебуває впродовж останніх століть у полі науко-
вих інтересів цілої низки вітчизняних і зарубіжних 
учених. Серед них можемо виділити Шнайдера Ф.,  
Енста Д., Колота А., П’ясецьку-Устич С., Маслова Д., 
Кизон К., Гордійчук М., Герасина О. та багатьох інших. 
Проте поза їх увагою залишилася двоїста властивість 
тіньової економіки. Саме дослідження цього явища і 
стало метою статті. 

Не випадково форми прояву дуалізму та мето-
дологія застосування дуалістичного інструментарію 
при дослідженні економічних процесів і явищ мають 
доволі диверсифікований характер і велику різно-
манітність. Нині превалює позиція щодо піонерності 
фізіократів у застосуванні дуалістичних підходів при 
аналізі національних економічних систем. 

Що стосується тіньової економіки, то їй також 
притаманний чітко виражений дуалізм, що набу-
ває свого концентрованого вираження у виконанні 
нею двоїстої ролі в розвитку соціально-економічної 
системи суспільства. З одного боку, вона справляє 
позитивний вплив на макроекономічне зростання 
багатьох держав, забезпечує подолання бідності на-
селення та соціально-гуманітарної відсталості, але 
з іншого – значно загострює соціально-економічні, 
фінансові, податково-адміністративні та інші пробле-
ми, що суттєво гальмують науково-технічний, інно-
ваційний і гуманітарний прогрес багатьох країн світу. 
Доцільно також відзначити, що комплексна оцінка 
соціально-економічних наслідків процесів тінізації 
економічної діяльності передбачає їх аналіз з трьох 
позицій – самих національних економік держав, їх 
населення, а також глобальної економіки в цілому. Це 

дає змогу системно враховувати, з одного боку, за-
грози національним інтересам країн, економічні ак-
тори яких вдаються до реалізації тіньових операцій, 
а з іншого – власне інтереси останніх, насамперед у 
частині економії трансакційних витрат бізнесу.

У даному контексті важливо зазначити, що іс-
нуючі на сьогодні теоретичні й емпіричні до-
слідження не дають однозначної оцінки харак-

теру впливу тіньового (чи неформального) сектора 
економіки на динаміку макроекономічного зростан-
ня країн і регіонів. Так, одні вчені стоять на позиці-
ях щодо необхідності скорочення в будь-який спосіб 
тіньової економіки з метою нарощування масштабів 
податкових надходжень до державних бюджетів усіх 
рівнів, фінансового підтримання процесу розшире-
ного суспільного відтворення, максимізації темпів 
економічного розвитку  та збільшення завдяки цьому 
вартісних обсягів державних витрат (у першу чергу 
соціальних і інфраструктурних). Інші ж дослідники 
дотримуються протилежної позиції, вважаючи, що 
саме тіньовий сектор економіки демонструє значно 
вищий (порівняно з офіційним) рівень конкуренто-
спроможності й ефективності, а отже – є потужним 
мультиплікатором розвитку національних і світової 
економіки [1].

Дуалістичний підхід до комплексного аналізу 
впливу тінізації економічної діяльності на структурну 
динаміку національного та глобального розвитку дає 
змогу чітко конкретизувати її загрози та небезпеки. 
Вони полягають насамперед у формуванні в суб’єктів 
господарювання економічної поведінки рентоорієн-
тованого типу. Йдеться насамперед про ті види фі-
нансово-господарських операцій промислових ком-
паній і фірм, що спрямовані на досягнення страте-
гічних цілей матеріально-фінансового збагачення та 
максимізації прибутків шляхом порушення чинних 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ГЛ
О

БА
Л

ІЗ
АЦ

ІЙ
Н

І П
РО

Ц
ЕС

И
 В

 Е
КО

Н
О

М
ІЦ

І

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’ 2021 25
www.business-inform.net

законодавчих норм у царині регулювання соціально-
економічних процесів. Не випадково виникнення та 
динамічне поширення тіньових операцій (і корупції 
загалом) напряму пов’язані з рентою, яка випливає з 
діючої системи державного регулювання різних сфер 
соціально-економічного життя суспільства. Це – за-
провадження різного роду експортно-імпортних об-
межень зовнішньоторговельних операцій, надання 
суб’єктам господарювання субсидій, селективне по-
даткове стимулювання галузей і секторів національ-
них економік, інструментарій грошово-кредитної та 
валютної політики та ін.

Більше того, ні для кого не секрет, що рентоорі-
єнтовані фінансово-господарські трансакції отриму-
ють найбільшого розвитку саме в періоди наростання 
турбулентності національних економічних систем та 
їх входження у фазу біфуркаційного стрибка. За та-
ких умов власники бізнесу та менеджмент промисло-
вих компаній прагнуть у будь-який спосіб наростити 
масштаби власного багатства через використання ад-
міністративного (чи корупційного) ресурсу. Мова йде 
про докорінний перерозподіл світової ресурсної бази 
та зміну структури власності в інтересах вузького 
кола економічних суб’єктів, орієнтованих на отриман-
ня ренти. Групу останніх репрезентують, головним 
чином, корпорації монополістичного сектора світової 
економіки, представники владних структур різного 
рівня, багаточисельна армія чиновників-корупціоне-
рів та інших груп економічних суб’єктів, які мають 
можливості маніпулювати механізмами державного 
управління, контролю та примусу і наділені повнова-
женнями використання адміністративного ресурсу у 
своїх особистих і вузькокорпоративних цілях.

Аналізуючи вплив рентоорієнтованої еконо-
мічної поведінки суб’єктів господарювання 
на соціально-економічний розвиток суспіль-

ства, не можемо оминути увагою ще одну важливу 
обставину: окрім діяльності представників владних 
структур, чиновників-корупціонерів і наділених ад-
міністративними повноваженнями економічних 
суб’єктів, вона включає у свою «орбіту» і так звану 
інсайдерську модель корпоративного управління й 
аудиторського супроводження глобального бізнесу. 
Остання, на нашу думку, репрезентує, з одного боку, 
діяльність представників корпоративного менедж-
менту, які мають доступ до секретної інсайдерської 
інформації компаній і фірм; а з іншого – професійні 
операції аудиторських компаній, орієнтовані на під-
твердження недостовірної фінансової звітності ком-
паній-клієнтів. 

Що стосується представників корпоративного 
менеджменту, то володіння ними секретною інсай-
дерською інформацією забезпечує отримання ренти 
за рахунок контролювання фінансових потоків своїх 
компаній, надання недостовірної управлінської чи 
фінансової звітності, а також прямої змови (афільо-

ваності) з підрядниками чи клієнтами. На превели-
кий жаль, пануюча в сучасному глобальному бізнесі 
модель корпоративного управління, як регульована 
система взаємовідносин між власниками, радами ди-
ректорів та топ-менеджментом компаній з приводу 
забезпечення ефективності їх діяльності та макси-
мального захисту економічних інтересів акціонерів, 
не здатна гарантувати належного процесу компла-
єнс-контролю як невід’ємного компонента корпора-
тивного управління. 

Не випадково рентоорієнтована поведінка топ- 
менеджменту компаній корпоративного сектора 
найчастіше зустрічається в державних компаніях, 
залучених до системи масштабного бюджетного фі-
нансування. Йдеться про те, що саме вони стають 
надзвичайно привабливим об’єктом для зловживань 
інсайдерською інформацією та вилучення несумлін-
ними економічними агентами інсайдерської ренти. 
Як результат – ігнорування суспільних інтересів, зна-
чне погіршення фінансового стану підконтрольних 
компаній і загальне зниження якості управлінських 
процесів, поширення практики неефективного та не-
цільового використання бюджетних коштів, зростан-
ня некомпетентності управлінських кадрів, зниження 
рівня інноватизації господарської діяльності, неле-
гальний відтік виробничого капіталу та, навіть, пере-
хід корпоративних активів під іноземний контроль.

Що ж стосується професійних операцій ау-
диторських компаній, то вони, як свідчить 
міжнародний досвід, у багатьох випадках 

орієнтовані на підтвердження недостовірної фінан-
сової звітності компаній-клієнтів. Так, останніми ро-
ками за участі корпорацій «Великої четвірки» «спала-
хували» неодноразові корупційні скандали та лунали 
неодноразові їх звинувачення у змовах з клієнтами 
з метою завищення показників прибутковості у фі-
нансовій звітності. Як приклад, наведемо, зокрема, 
компанії KPMG, що здійснювала аудит корпорації 
General Electric понад 109 років, та PwC, яка обслуго-
вувала банк Barclays 120 років [2]. 

Це вже призвело до запровадження у діяльність 
міжнародних аудиторських компаній практики при-
мусової ротації аудиторів. Йдеться про взаємний об-
мін компаніями «Великої четвірки» своїми клієнтами 
кожні десять років з метою руйнування монополії да-
ної групи фірм на глобальному ринку консалтингових 
і аудиторських послуг, підвищення транспарентнос-
ті діяльності його суб’єктів і недопущення реалізації 
корупційних схем і зловживань у даному секторі гло-
бального бізнесу. Зауважимо, що це відбувається на тлі 
одночасного неухильного з року в рік зниження якіс-
них кондицій аудиторських послуг, пропонованих кор-
пораціями «Великої четвірки» світовим споживачам. 

Так, світові аудитори у більшості випадків не 
оспорюють представлені корпоративним менедж-
ментом фінансові дані та демонструють доволі фор-
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мальну поведінку щодо перевірки корпоративної 
фінансової звітності. Як приклад наведемо, зокрема, 
ринок аудиторських послуг Великобританії, де най-
гірші показники щодо якості наданих аудиторських 
послуг демонструє в останні роки компанія KPMG: 
половина з підтверджених нею аудиторських звітів у 
2016–2017 фінансовому році вимагали «поліпшень» 
проти 35% звітів у попередньому році [3]. Тому впро-
вадження у діяльність компаній «Великої четвірки» 
якісно нових регуляторних умов щодо примусової 
ротації аудиторів об’єктивно вимагатиме від них сут-
тєвого підвищення якості операційних процесів з ме-
тою недопущення в майбутньому ганебних випадків 
підтвердження недостовірної фінансової звітності 
компаній-клієнтів, здатних зруйнувати їх ділову ре-
путацію на світовому консалтинговому ринку.

З-поміж негативів функціонування тіньового 
сектора економіки особливої уваги заслуговує 
антисоціальний внутрішньокраїновий перероз-

поділ доходів громадян і значне зниження загально-
го рівня їх матеріального добробуту. Ні в кого вже 
не викликає сумніву те, що тінізація економічної ді-
яльності призводить до значних порушень функціо-
нування національних соціальних секторів держав з 
причин поглиблення асиметрій у регіональному та 
внутрішньокраїновому розподілі доходів; проведен-
ня соціально несправедливої приватизації об’єктів 
державної власності; розширення нелегального ви-
робництва товарів і послуг, а також до структурної 
деформації суспільного споживання. Наголосимо, 
що остання, будучи закономірним результатом по-
ширення кримінальних форм перерозподілу доходів 
і власності та нарощування капіталізації нелегаль-
ного сегмента товарів і послуг, призводить до пере-
дислокації нагромадженого інвестиційного капіталу 
на користь тих галузей і секторів, що спрямовані на 
задоволення деструктивних споживчих потреб у нар-
котиках, послугах проституції, нелегального грально-
го бізнесу та ін. 

Достатньо сказати, що соціальне розшарування 
населення на регіональному та внутрішньокраїно-
вому рівнях досягло в останні десятиліття воістину 
колосальних масштабів. Як показують дані, найвищі 
показники асиметрій у розподілі доходів мають сьо-
годні регіони Латинської Америки (де 24,6% сукупно-
го національного доходу належить 1% найбагатших 
громадян), Середнього Сходу та Північної Африки 
(22,9%), Африки на південь від Сахари (20,2% від-
повідно). Водночас, на тлі вражаючого економічно-
го зростання окремих країн, наростає поляризація 
рівнів доходів їх громадян, збільшується частка їх 
незаможного населення, поглиблюється асиметрія 
в якості життя населення в центральних і перифе-
рійних регіонах, містах і селах та ін. Наголосимо, що 
зазначений тренд характерний нині як для країн, що 
розвиваються, так і для цілої низки держав-лідерів.

Окрім того, прикметною ознакою останніх де-
сятиліть, яка віддзеркалює глобальні трансформації 
світового ринку праці, є значне відставання темпів 
зростання заробітних плат найманих працівників 
від темпів зростання продуктивності праці. Даний 
тренд, чітко викристалізувавшись у більшості дер-
жав ОЕСР з другої половини 1990-х років, нині набув 
особливо разючих масштабів. Його красномовним 
підтвердженням є, зокрема, Сполучені Штати Амери-
ки, де з 1979 р. до 2018 р. чиста продуктивність праці 
зросла на 69,6%, тоді як погодинна оплата праці на-
йманих працівників фактично стагнувала, збільшив-
шись лише на 11,6% (з урахуванням індексу інфляції). 

Отже, бачимо, що даний тренд відбиває, по 
суті, специфіку сучасних конкурентних стра-
тегій і бізнес-моделей компаній корпоратив-

ного та немонополізованого секторів економіки, які 
прагнуть у будь-який спосіб скоротити як сукупні 
витрати на фонд оплати праці, так і додаткові соці-
альні виплати для найманої робочої сили, витрати на 
поліпшення умов її праці тощо. Таким чином, поши-
рення тіньового сектора економіки в зайнятості стає 
причиною значного перевищення нормальної інтен-
сивності праці найманої робочої сили, спричиняючи 
її надмірну втому, зниження загальної продуктив-
ності та працездатності. Не слід скидати з рахунків 
і загрозливе для національної економічної рівноваги 
поширення неофіційних трудових угод, погіршення 
інфорсменту трудового законодавства з надмірною 
консервацією непродуктивної зайнятості [4, c. 11, 12].

Що ж стосується реалізації соціальних програм 
і зобов’язань, то в останні десятиліття спостерігаєть-
ся чітко виражений тренд щодо дедалі ширшої участі 
у фінансуванні соціальних видатків роботодавців і 
найманих працівників. Можемо стверджувати, що це 
стимулює процеси лібералізації та прагматизації на-
ціональних соціальних політик держав, коли остан-
ні зорієнтовані не стільки на матеріальну підтримку 
економічно слабких і маргіналізованих верств насе-
лення, скільки на створення в суспільстві умов для 
нарощування мотиваційного потенціалу, мобільності 
та трудової продуктивної активності людського капі-
талу [5, c. 32]. Так, тільки в останнє десятиліття ціла 
низка західних держав суттєво скоригували розмір 
обов’язкових і мінімальних ставок пенсійних вне-
сків. Зокрема, у Новій Зеландії у 2013 р. мінімальні 
ставки внесків до пенсійних планів Kiwi Saver зросли 
з 2% до 3% від валової заробітної плати для кожного 
працівника та роботодавця, при цьому працівники 
можуть обрати більш високі ставки особистого вне-
ску на рівні 4, 6, 8 чи 10% розміру заробітної плати. 
Своєю чергою, Великобританія у 2018 р. збільшила 
мінімальну ставку внесків з 1% до 2% від кваліфіка-
ційного заробітку для роботодавців та з 1% до 3% для 
працівників, а у 2019 р. – до 3% для роботодавців та 
5% для працівників.
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Таким чином, наростання регіональних і вну-
трішньокраїнових диференціацій у розподілі 
доходів, їх невідповідність покладеним на на-

йманих працівників службовим обов’язкам і функціо-
нальним повноваженням дедалі більшою мірою «про-
вокують» останніх до диверсифікації джерел власних 
доходів на основі здійснення тіньових господарських 
операцій, використання у приватних цілях виробничо-
го обладнання, шахрайства та розкрадання майна ком-
паній, крадіжки грошових коштів бізнесових структур 
та ін. Крім того, активізація участі управлінців серед-
ньої ланки й інших категорій найманих працівників у 
тіньових операціях спричинена посиленням неспра-
ведливості в їх кар’єрному зростанні та егоїстичним 
ставленням акціонерів до власних об’єктів власності з 
орієнтацією на максимізацію прибутків.

Звернімо також увагу на те, що отримані тіньо-
вим сектором доходи спрямовуються насамперед у 
ті галузі і сектори національних економік держав, де 
спостерігається ослаблений державний контроль за 
фінансово-господарськими операціями економічних 
суб’єктів, існують значні законодавчі прогалини їх ре-
гулювання, забезпечується швидкий обіг капіталу і де 
можливо за відносно короткий проміжок часу отри-
мати високі прибутки при невисоких трансакційних 
витратах виробничої та збутової діяльності [6, c. 37]. 
У такий спосіб тіньова економіка стає одночасно і при-
чиною, і наслідком формування самопідтримуючого 
механізму відтворення в економічній системі ланцю-
гової реакції руйнування процесу відтворення суспіль-
ного продукту на рівні всіх його стадій – від виробни-
цтва та розподілу до ринкового обміну та споживання.

Наступна загроза тінізації економічної діяль-
ності пов’язана зі значним погіршенням якості та де-
формацією національних податкових систем держав, 
гальмуванням і зменшенням вартісних обсягів подат-
кових надходжень до державних бюджетів усіх рівнів 
[7, c. 170]. Так, тіньові економічні операції дають змо-
гу підприємницьким і бізнесовим структурам реалі-
зовувати широкий спектр інструментів податкової 
інверсії, маршрутизації корпоративних доходів,  агре-
сивного податкового планування та податкових «гі-
бридів». Звернімось до цифр: за даними дослідження, 
проведеного експертами ОЕСР у 2015 р., загальний 
вартісний обсяг недоплаченого багатонаціональними 
підприємствами податку з корпоративного прибутку 
з причин «розмивання» ними податкової бази та пе-
реміщення прибутків за кордон (англ. – Base Erosion 
and Profit Shifting) становить від 100 до 240 млрд дол. 
США у рік, або від 4 до 10% глобальної суми сплаче-
ного корпораціями податку на прибуток [8]. 

З охарактеризованими вище податковими де-
формаціями, спричиненими тінізацією економічної 
діяльності, тісно пов’язані й такі її загрози, як зна-
чне погіршення стану державних фінансів, звуження 
можливостей формування державного бюджету та 
його структурна деформація, а також «викривлення» 

міжсуб’єктних інвестиційних відносин на внутріш-
ньокраїновому та міжнародному рівнях [7, c. 170]. 
Тут важливо зазначити, що функціонування тіньово-
го сектора економіки призводить до значного скоро-
чення доходів бюджету, а отже – недофінансування 
соціальних програм і державних контролюючих і 
правоохоронних інститутів. Найбільш загрозливі на-
слідки бюджетних деформацій для національної без-
пеки пов’язані з тим, що найчастіше це відбувається 
у кризові періоди національних бізнес-циклів, які су-
проводжуються поглибленням соціальних диферен-
ціацій населення, зростанням безробіття та бідності, 
порушенням платіжної дисципліни, а отже – вима-
гають забезпечення прав і законних інтересів усіх 
суб’єктів економічних відносин [9, c. 2002]. Водночас, 
неспроможність державного бюджету виконувати 
свої функції стає однією з вагомих причин значного 
загострення проблеми неплатежів, здатної не тільки 
погіршити фінансовий стан компаній і фірм реально-
го сектора економіки, але й позбавити їх оборотного 
капіталу та спонукати до реалізації екстремальних, 
а почасти й відверто протиправних корпоративних 
стратегій виживання [10, с. 70].

Що ж стосується «викривлення» тіньовою еко-
номікою міжсуб’єктних інвестиційних відносин, то 
воно набуває свого концентрованого вираження у 
глибокому «вбудовуванні» тіньових операцій у всі 
ланки сформованих у національних економіках дер-
жав виробничих і збутових ланцюгів. З іншого боку, 
тіньова економіка сама також створює свої власні 
вартісні ланцюги, які в більшості випадків виявля-
ються тісно пов’язаними зі світовим криміналітетом, 
а саме: виробництвом і торгівлею наркотичними за-
собами, проституцією, торгівлею людьми, незакон-
ним обігом зброї, організованою злочинністю, зло-
чинами у сфері порушення законодавства стосовно 
оподаткування транскордонних операцій податком 
на додану вартість на суму понад 10 млн євро тощо. 
Так, згідно з даними Європейської комісії, у резуль-
таті реалізації шахрайських схем загальна сума не-
доотриманих державами надходжень з податку на 
додану вартість склала у 2018 р. 140 млрд євро, а в 
результаті глобальної пандемії дана цифра зросте до 
164 млрд [11, c. 52]. 

У комплексному аналізі негативів тіньової еко-
номіки не можемо не відзначити і глибоких 
структурних трансформацій національних 

грошово-кредитних систем держав. Йдеться насам-
перед про випереджальні темпи зростання тіньового 
сектора економіки, порівняно з формальним, що має 
своїм наслідком реалізацію національними урядами 
держав політики стимулювання макроекономічно-
го зростання на основі розширення грошової маси, 
нарощування масштабів державних витрат, здешев-
лення кредитного капіталу та пом’якшення грошово- 
кредитної політики. У результаті – інфляційний «пе-
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регрів» економіки, який супроводжуються розкручу-
ванням інфляційної «спіралі», наростанням дефіциту 
державного бюджету, деформацією структури пла-
тіжного обігу, наростанням інфляційних ризиків, під-
вищенням рівня доларизації економіки та ін. Зокре-
ма, використання економічними суб’єктами інозем-
них валют як засобу платежу та заощаджень суттєво 
послаблює регуляторний ресурс національних гро-
шово-кредитних політик країн з причин неможли-
вості точної оцінки вартісних обсягів здійснюваних 
операцій з іноземними валютами, їх непрозорості та 
нелегітимності, а також виведення частини грошової 
пропозиції з-під контролю національних органів гро-
шово-кредитного регулювання.

Не слід скидати з рахунків і динамічне нагро-
мадження тіньовою економікою величезних об-
сягів грошових коштів, які, згідно з механізмом дії 
об’єктивних економічних законів, справляють потуж-
ний негативний вплив на структурну динаміку наці-
ональних банківських систем та обмінні курси націо-
нальних валют держав відносно світових резервних 
валют. Наголосимо, що це стає головною причиною 
падіння довіри населення до фінансово-кредитних 
установ, виведення своїх заощаджень з банків і пе-
редислокації грошових ресурсів з торговельно-еко-
номічного та фінансово-господарського обігу «на 
руки» населенню. Зауважимо, що вивільнений у та-
кий спосіб грошовий капітал у його готівковій формі 
(отриманий у тому числі в результаті конвертування 
певної частки доходів населення в національних ва-
лютах і отриманих доходів від тіньових економічних 
операцій) стає, по суті, втраченим для національної 
економіки інвестиційним і кредитним джерелом.

ВИСНОВКИ
Завершуючи, наголосимо, що тіньова економі-

ка в силу іманентних їй за природою багатофункціо-
нальності та різнорідності включає у свою «орбіту» 
надзвичайно широкий спектр видів економічної ді-
яльності суб’єктів господарювання, що приховані від 
офіційного обліку й охоплюють виробництво, пере-
розподіл і присвоєння ними доходів у корисливих ці-
лях. Тіньовий сегмент у розвитку національних соці-
ально-економічних систем держав відіграє чітко ви-
ражену дуалістичну роль: з одного боку, він стимулює 
макроекономічне зростання багатьох держав, забез-
печує подолання бідності населення та соціально-гу-
манітарної відсталості, є єдиним життєздатним дже-
релом доходу для мільярдів людей по всьому світу; 
але з іншого – стає причиною значного загострення 
соціально-економічних, фінансових, інвестиційних, 
податково-адміністративних та інших структурних 
проблем національного економічного розвитку. Це 
не тільки спричиняє наростання в економіках різ-
них держав суспільної нестабільності та поглиблення 

внутрішньокраїнових асиметрій у розподілі доходів 
різних груп населення, але й значною мірою знижує 
ефективність застосовуваного їх національними уря-
дами інструментарію оперативного реагування на 
перманентні зміни ключових кількісно-якісних пара-
метрів соціально-економічного розвитку.                   
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