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Грабчук І. Л., Григоревська О. О. Економічні наслідки відмивання грошей в умовах воєнного стану
Мета статті полягає в оцінці наслідків відмивання коштів та розкриття їх особливостей в умовах воєнного стану. Враховуючи положення 
Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні, аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи 
праці науковців, визначено основні наслідки відмивання коштів (погіршення стабільності фінансових установ та фінансової системи в цілому; 
деформація споживання; штучне зростання цін; зміни в експорті та імпорті, курсах валют; вплив на податкові надходження та підвищення 
можливості бюджетного дефіциту; вплив на темпи зростання економіки країни). Критично оцінено підходи до визнання позитивного ефекту 
від відмивання коштів та пропозиції здійснення цих операцій через розвинені країни. Незважаючи на наведені приклади відмивання коштів за учас-
тю великих компаній та фінансових установ Данії, Бельгії, Швейцарії та результати дослідження діяльності австралійських фірм, які отримали 
позитивні показники внаслідок відмивання грошей, отриманих у ході злочинної діяльності чи азартних ігор, обґрунтовано недоцільність узако-
нення відмивання коштів через розвинені країни. При вирішенні проблеми відмивання коштів, яка вийшла за межі регіонів та набула глобального 
характеру, доведено необхідність урахування інтересів різних груп країн та факту, що відмивання коштів у розвинених країнах не усуває соці-
ально-політичних наслідків. У результаті дослідження розкрито особливості наслідків відмивання коштів в умовах воєнного стану. Показано, 
що введення воєнного стану загострило ряд негативних проявів відмивання коштів, тоді як значення ряду наслідків практично нівелюється вна-
слідок використання додаткового інструментарію державного регулювання економіки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі 
є розгляд міжнародних практик боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму в кризових умовах.
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The purpose of the article is to evaluate the consequences of money laundering and disclose their features under martial law. Taking into account the provi-
sions of the Methodology for National Risk Assessment of Money Laundering and Financing of Terrorism in Ukraine, analyzing, systematizing and generalizing 
the works of scholars, the main consequences of money laundering are defined (deterioration of the stability of financial institutions and the financial system 
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sociopolitical consequences has been proved. As a result of the study, the peculiarities of the consequences of money laundering under martial law are revealed. 
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Вплив відмивання грошей на світову економіку 
триває багато років, що створює загрозу її без-
пеці. Отримані від незаконних операцій кошти 

потребують відмивання. Враховуючи, що готівка не 
залишає слідів на носіях інформації, то найчастіше на-
дається перевага відмиванню саме в готівковій формі. 

Обсяг відмивання доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, постійно зростає, адже збільшуються 
обсяги незаконних операцій. Так, тільки річний обо-
рот найбільших торговельних майданчиків для збуту 
наркотиків становить 315 млн дол. США. Якщо по-
рівняти періоди з початку 2011 р. по середину 2017 р. 
та із середини 2017 р. по середину 2020 р., то видно, 
що річний обсяг продажів наркотиків збільшився в 
чотири рази [11]. Приблизний обсяг відмивання ко-
штів у всьому світі за один рік становить 2–5% світо-
вого ВВП, або 800 млрд – 2 трлн дол. США [12]. Проте 
надати точну загальну суму грошей, що відмивається 
щорічно, доволі складно, враховуючи приховування 
даного процесу.

Типові причини відмивання коштів, зокрема 
корупція, організована злочинність, торгівля зброєю 
та наркотиками, фінансування тероризму, – подібні 
для всіх країн світу. Проте залежно від країни, рівня її 
розвитку фактори, що сприяють відмиванню грошей, 
можуть займати різні місця за поширеністю. 

Загалом вплив відмивання коштів та фінансу-
вання тероризму на економічну систему досліджу-
вався в працях П. Ашина, М. Ґйоні, А. Ґйоні, Г. Кора 
(M. Gjoni, A. Gjoni, H. Kora), Дж. Б’юкенен та Ю. Шен  
(J. Buchanan, Y. Shen). Основні проблеми та тенденції 
макроекономічних наслідків відмивання грошей і фі-
нансування тероризму розкривали Є. В. Колісничен-
ко, Н. В. Святохо. 

У переважній більшості дослідження, які сто-
суються питань відмивання грошей, розкривають 
їх щодо торгівлі наркотиками та здійснення теро-
ристичної діяльності. Наслідки відмивання коштів у 
першій сфері є чітко прогнозованими, адже це при-
зводить до збільшення обігу наркотиків і, відповідно, 
до зростання кількості злочинів. Продемонструвати 
зв’язок у другій сфері складніше, адже побачити на-
слідки можна не відразу: значні кошти можуть витра-
чатися на підготовку терористичних актів, утримання 
терористичних угрупувань, переховування терорис-
тів. У нинішніх умовах для України важливим є про-
гнозування наслідків відмивання коштів на економі-
ку, враховуючи воєнні дії, які ведуться на її території.

Метою статті є оцінка наслідків відмивання ко-
штів та розкриття їх особливостей в умовах воєнного 
стану. 

Легалізація коштів, отриманих злочинним шля-
хом, є одним із найнебезпечніших видів економічних 
злочинів, який по суті складається з двох. Відмиван-
ня коштів нерозривно пов’язано з різними видами 
злочинів – хабарництвом, шахрайством, податко-
вими злочинами – з будь-якими, що мають за мету 
отримання доходів. 

У структурі процесу відмивання коштів, як пра-
вило, виділяють три етапи:
 розміщення коштів у фінансовій системі – 

може мати різні форми, починаючи від вве-
дення однієї великої суми до серії менших сум;

 розподілення (або диверсифікація, нашару-
вання) – передбачає переказ коштів між ба-
гатьма банківськими рахунками та юрисдик-
ціями, щоб зірвати спроби відстеження дже-
рела грошових коштів;

 інтеграція, що включає повернення грошо-
вих коштів у фінансову систему із видимістю, 
що вони походять із законного джерела або 
в результаті законної транзакції. Ці транзак-
ції складно виявити й усунути, оскільки вони 
створені таким чином, щоб виглядати закон-
ними: відбувається зняття коштів із законно-
го рахунку для використання в цілях, які ви-
значені злочинцями.

Таким чином, злочинну дію, що призводить до 
отримання злочинних доходів, важко відді-
лити від відмивання цих самих доходів. І хоча 

відповідно до чинного законодавства це окремі дії, 
але останнє є невід’ємною частиною будь-якого зло-
чину з метою отримання доходів, оскільки без відми-
вання коштів цей злочин не принесе вигоди.

Наслідки, які приносить в економіку відмивання 
грошей, численні та в більшості випадків небезпечні 
для економіки держави. Цей процес безпосередньо 
впливає як на фінансовий, так і на багато інших секто-
рів економіки. Проте, враховуючи специфіку процесу 
відмивання коштів, показати його негативні наслідки 
для суспільства складно. Але саме легалізовані до-
ходи, отримані злочинним шляхом, порушують нор-
мальне функціонування держави та її основних еко-
номічних інститутів, перешкоджають регулюванню 
фінансової системи країни з боку державних органів, 
що створює негативний імідж країни на міжнародній 
арені. Саме процеси відмивання коштів, які в подаль-
шому можуть бути спрямовані на фінансування теро-
ризму, на здійснення подальших незаконних операцій, 
зокрема корупційного характеру, виступають загро-
зами як національній (зокрема, економічній, фінансо-
вій, політичній, соціальній), так і глобальній безпеці. 
Основний негативний вплив від указаних процесів 
проявляється у зниженні стабільності економічного 
розвитку країни, падінні її іміджу, створенні умов для 
фінансування міжнародного тероризму.

Узагальнюючи напрацювання науковців [3; 5; 8], 
до переліку основних наслідків відмивання коштів 
віднесемо: 
 ризики щодо стабільності фінансових установ 

та фінансових систем; 
 збільшення масштабу коливань міжнародних 

потоків капіталу та курсів валют у результаті 
непередбачуваних транскордонних переказів; 
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 непередбачувана зміна попиту на гроші; 
 деформація споживання; 
 штучне зростання цін; 
 вплив на темпи зростання; 
 зниження рівня довіри до легальних операцій 

в країнах, де наявні значні обсяги відмивання 
коштів; 

 корупція та хабарництво; 
 зростання злочинності; 
 дестабілізація політичних інститутів; 
 зміни в міжнародних потоках капіталу; 
 різкі коливання валютних курсів; 
 ухилення від сплати податків. 

У Методиці національної оцінки ризиків від-
мивання коштів та фінансування тероризму 
в Україні (оновленій у 2021 р.) [4, с. 101–119] 

чітко вказано на наслідки відмивання коштів, які 
структуровано як за строком прояву (коротко- та до-
строковий період), так і за сферами прояву (економі-
ка, політика, соціальна сфера). Так, для економічної 
сфери в короткостроковій перспективі наведені такі 
наслідки, як: 
 спотворення споживання та заощадження; 
 спотворення інвестицій; 
 штучне зростання цін; 
 недобросовісна конкуренція; 
 зміни в імпорті та експорті; 
 зміни у виробництві, доходах і зайнятості; 
 зменшення доходів державного сектора; 
 зміни попиту на гроші, валютних курсів та 

відсоткових ставок; 
 зростання волатильності відсоткових ставок і 

валютних курсів; 
 краща доступність кредитів; 
 більший притік капіталу. 

Перелік наслідків відмивання коштів та фінан-
сування тероризму в економічній сфері в довгостро-
ковій перспективі включає:
 загрози приватизаційним процесам; 
 зміни у прямих іноземних інвестиціях; 
 ризики для безпеки фінансового сектора, лік-

відності; 
 прибутки фінансового сектора;
 забруднення нелегальним бізнесом легального; 
 зростання корупції та хабарництва; 
 негативний/позитивний вплив на темпи зрос-

тання. 
Спрогнозувати тривалість ведення воєнних 

дій, чітко визначити швидкість настання наслідків та 
можливі каталізатори складно. Саме тому робити по-
діл за часовим інтервалом вважаємо недоцільним. 

Як бачимо, відмивання грошей призводить 
до ряду наслідків як на макроекономічному, так і на 
мікроекономічному рівнях. Найбільш видимий не-
гативний наслідок легалізації – це перетворення 
незаконно отриманих доходів в такі, які видаються 

отриманими від законної діяльності. Як результат, 
злочинці можуть вкладати отримані кошти в новий 
бізнес – як легальний, так і нелегальний – тим самим 
продовжуючи збагачуватися та стимулювати нега-
тивні явища (корупція, хабарі), що матиме негатив-
ний вплив на економіку. 

Окремі з наведених наслідків носять непря-
мий характер, зокрема ухилення від сплати податків.  
Н. В. Святохо [5, с. 66] вказує на те, що може відбу-
ватися уповільнення в укладанні законних угод у 
зв’язку із ризиками їх використання в нелегальних 
цілях. Відмиваючи доходи, отримані від злочинної 
діяльності, виконавці часто прагнуть до зменшення 
оподаткування та, за можливості, ухиляються від 
сплати податків. Таким чином, відбувається подаль-
ше порушення законодавства. 

Нездатність ефективно усунути загрози відми-
вання коштів може перешкоджати доступу країни до 
глобальної фінансової системи. Так, здійснення елек-
тронних переказів з країн, які були визнані як країни, 
що мають слабкий режим боротьби з відмиванням ко-
штів, і в ці країни займатиме більше часу, оскільки фі-
нансові установи уважніше перевірятимуть такі опе-
рації. Коли великі суми злочинних доходів надходять 
у фінансові установи або залишають їх, наслідки цього 
можуть відчуватися в усій фінансовій системі [1].

Незважаючи на описані негативні наслідки від 
процесів відмивання коштів, існує і проти-
лежна точка зору. В основному прихильники 

позиції позитивного ефекту від відмивання коштів 
пов’язують його з неможливістю повного усунення да-
ного явища. У такій ситуації, на їх думку, краще, щоб це 
відбувалося через розвинені країни, а не через країни, 
що розвиваються, для яких характерним є викорис-
тання відмитих коштів для фінансування тероризму. 

Наразі відмивання коштів є актуальною про-
блемою для більшості країн світу, зокрема і в розви-
нених країнах, яким притаманні економічна стабіль-
ність і низький рівень корупції, є приклади відмиван-
ня коштів за участю великих компаній та фінансових 
установ. Так, найбільший кредитор Данії, Danske 
Bank, через свою естонську філію був залучений до 
відмивання 230 млрд дол. США [9]. Бельгійська ком-
панія Semlex, що виготовляє паспорти, ліцензії та 
інші біометричні документи, втягнута в тривале роз-
слідування корупції та відмивання грошей, що стосу-
ється кількох країн Африки [10]. Фінансова індустрія 
Швейцарії займає перше місце у світі за секретністю, 
що дозволяє не лише ухилятися від сплати податків, 
але й відмивати гроші. Швейцарські банки та інші 
фінансові посередники та постачальники регулярно 
відіграють значну роль у масштабних схемах відми-
вання грошей і корупції в усьому світі [9].

У питанні визначення наслідків відмивання ко-
штів на економіку розвинених країн цікавим є дослі-
дження Дж. Б’юкенен та Ю. Шен (J. Buchanan, Y. Shen) 
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[6]. Авторками на основі даних 35 компаній проведе-
но дослідження щодо визначення, чи має відмивання 
грошей/фінансування азартних ігор позитивний чи 
негативний вплив на фінансові показники австра-
лійських гральних компаній, якщо про це повідо-
мляють міжнародні засоби масової інформації (ЗМІ). 
На думку науковців, новини про відмивання грошей 
або азартні ігри привертають увагу ЗМІ та інвесто-
рів, створюючи позитивні показники для діяльності 
австралійської компанії. Результати досліджень під-
тверджують, що фірми отримують фінансові виго-
ди від діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей/
азартними іграми, що дозволяє науковцям робити 
висновки про те, що існує друга найкраща рівновага, 
коли гроші відмиваються через розвинені країни. 

Хоча наведені результати говорять про певний 
позитивний ефект для конкретних компаній, оціню-
вати процес відмивання коштів доцільно в сукупнос-
ті всіх наслідків, і не тільки в економічній сфері. Крім 
того, не слід забувати, що проблема відмивання ко-
штів, отриманих у ході злочинної діяльності, вийшла 
за межі регіонів та набула глобального характеру. 
Саме тому при її вирішенні необхідно враховувати 
інтереси різних груп країн. 

Отже, негативний характер дії даного явища не 
викликає сумнівів, а в умовах воєнного стану 
потребує особливого контролю. Про серйоз-

ну стурбованість щодо впливу вторгнення Російської 
Федерації в Україну на відмивання коштів, фінансу-
вання тероризму та фінансування розповсюдження 
зброї масового знищення, а також щодо цілісності 
фінансової системи наголосив у своїй заяві FATF [7]. 
Цілком логічно, що в країні відбувається послаблення 
правил фінансового моніторингу, що дозволяє отри-
мувати гуманітарну допомогу, необхідні засоби захис-
ту для армії. Водночас злочинці, користуючись ситуа-
цією, ускладненнями при здійсненні перевірок, уріз-
номанітнюють схеми та способи відмивання грошей.

Воєнний стан виступає фактором, що впливає 
на зміни сфер відмивання коштів. Це зумовлено тим, 
що в окремих випадках вже розроблені схеми немож-
ливо або складно застосувати (причин може бути ба-
гато: від посилення контролю з боку держави до втра-
ти інтересу до конкретної галузі), а в інших випадках 
– актуалізуються нові сфери, безпосередньо пов’язані 
із забезпеченням військових. Так, наприклад, незва-
жаючи на воєнний стан та активне ведення бойових 
дій на території Миколаївської області, на початку 
травня 2022 р. працівники українського підприємства 
намагалися незаконно вивести 1,2 млн дол. США на 
підставі фіктивної угоди імпорту сільськогосподар-
ської продукції через морський термінал Миколаєва 
на рахунок болгарського підприємства [2].

Узагальнюючи вищенаведене, здійснимо оцінку 
основних наслідків відмивання коштів в умовах воєн-
ного стану, зокрема:

 погіршення стабільності фінансових установ 
та фінансової системи в цілому; 

 деформація споживання; 
 штучне зростання цін; 
 зміни в експорті та імпорті, курсів валюти; 
 вплив на податкові надходження та підвищен-

ня можливості бюджетного дефіциту; 
 вплив на темпи зростання економіки країни 

(табл. 1).
Введення воєнного стану загострило ряд не-

гативних проявів відмивання коштів, у той час як 
значення ряду наслідків практично нівелюється вна-
слідок використання додаткового інструментарію 
державного регулювання економіки. Воєнні дії та ряд 
державних заходів, здійснених з метою забезпечення 
військових потреб і підтримки цивільного населення, 
відкривають нові можливості для розширення схем 
відмивання коштів. Тому спрощення процедури фі-
нансового моніторингу в сучасних умовах повинно 
відбуватися тільки з грамотною організацією контро-
лю на найбільш проблемних ділянках для воєнного 
періоду, зокрема при перетині кордону.

ВИСНОВКИ
Економічні наслідки відмивання коштів, отри-

маних внаслідок злочинної діяльності, різноманітні, 
оскільки кошти відмиваються в законній діяльності, 
а в подальшому використовуються для розширення 
існуючих злочинних операцій та фінансування нових. 
Дані процеси завдають шкоди інституціям фінансо-
вого сектора, критично важливого для економічного 
зростання, сприяючи злочинності та корупції, які спо-
вільнюють економічне зростання, знижуючи ефектив-
ність реального сектора економіки. Окремі наслідки, 
які провокує відмивання коштів, в умовах воєнного 
стану загострюються, що необхідно враховувати при 
коригуванні заходів боротьби з даним явищем.           
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Таблиця 1

Характеристика основних наслідків відмивання коштів в умовах воєнного стану

Наслідки Характеристика Особливості в умовах  
воєнного стану

Погіршення стабільності  
фінансових установ  
і фінансової системи в цілому

Залучення фінансових установ до відми-
вання грошей може викликати зниження 
їх репутації, а великі суми, які перебувають 
у постійному обігу, можуть бути вилучені в 
будь-який момент, що може призвести навіть 
до їх банкрутства

В умовах воєнного стану фінансова 
система України опинилася під дією 
військових ризиків, які ще на початку 
2022 р. були віднесені до категорії 
форс-мажорних

Деформація споживання

Відмивання грошей пов’язане з купівлею та-
ких активів, як нерухомість, ювелірні вироби, 
витвори мистецтва та багато інших предметів 
розкоші, що дозволяє приховати й очистити 
перші сліди без сумнівів. Це безпосередньо 
впливає на деформацію споживача 

Не має таких сильних наслідків, 
оскільки ведення воєнного стану вже 
саме по собі призводить до деформа-
ції споживання 

Штучне зростання цін

Особи, які здійснюють відмивання коштів, 
готові заплатити за свої покупки більше, ніж 
їх реальна вартість, що призводить до по-
рушення рівноваги ціни шляхом штучного 
підвищення цін. Вони можуть заплатити на-
багато більше, ніж справжня вартість майна, 
що викликає штучне зростання цін та зробить 
його недоступним для чесних покупців

Порушення логістичних маршрутів 
під час воєнного стану, збільшення 
часу на доставку товарів уже сприяє 
зростанню цін

Зміни в експорті та імпорті, 
курсах валют

Схеми щодо відмивання коштів часто 
пов’язані зі здійсненням експортно-імпорт-
них операцій, зокрема дороговартісних 
предметів розкоші. Такий імпорт не тільки не 
генерує внутрішньої економічної активності, 
а й може спричиняти зниження внутрішніх 
цін. Ілегальні притоки/відтоки капіталу з еко-
номіки можуть суттєво впливати на кількість 
грошей в обігу та, відповідно, на ціну націо-
нальної грошової одиниці, її валютний курс

Ураховуючи зміну пріоритетності 
товарів, що імпортуються в умовах 
воєнного стану, наслідки носитимуть 
інший характер. І більший вплив на 
структуру експорту/імпорту буде 
здійснювати саме воєнний стан, а 
схеми відмивання коштів підлашто-
вуватимуть під зміни структури в 
зовнішньому секторі економіки. За-
стосування державою інструментарію 
для підтримки валютного курсу при-
зводить до змін у схемах відмивання

Вплив на податкові надхо-
дження та підвищення мож-
ливості бюджетного дефіциту

Надходження від податків займають найбіль-
шу частку в державних доходах. Якщо вони 
будуть низькими, то ймовірність того, що дер-
жавні доходи не відповідатимуть державним 
видаткам, зростатиме. Бюджетний дефіцит 
є однією із основних причин економічних 
ускладнень у багатьох країнах, а його подо-
лання є важливим завданням більшості стабі-
лізаційних програм. Доходи, отримані від не-
легальної діяльності, є тими доходами, що не 
оподатковують, а в подальшому відмивають

В умовах воєнного стану розширю-
ється й уточнюється перелік видатків 
бюджету. Зростання сум недоотри-
мання надходжень до бюджету 
внаслідок відмивання коштів, врахо-
вуючи появу додаткових видатків у 
зв’язку з веденням воєнного стану, 
примушує державу звертатися до зо-
внішніх запозичень 

Вплив на темпи зростання 
економіки країни 

Негативний вплив на економічне зростання 
країни при відмиванні коштів пов’язаний  
з тим, що відбувається перерозподіл коштів 
з ефективної діяльності в небезпечні її види. 
Якщо ж обрана сфера для тих, хто займається 
відмиванням коштів, перестає бути прива-
бливою, то вони її залишають, а такий різкий 
вихід призведе до серйозних економічних 
коливань 

Довгостроковий вплив підвищення 
витрат на армію негативно відобра-
жається на темпах економічного 
зростання, оскільки ресурси ви-
лучаються з продуктивних галузей 
економіки та спрямовуються в менш 
продуктивні. Економіка в умовах  
воєнного стану зазнає значних збит-
ків, важливим завданням є збережен-
ня макроекономічної стабільності, 
на яку відмивання коштів впливає 
негативно
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