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ВСТУП
В основі феномена тіньової економіки лежать пе�

реважно спільні процеси та закономірності, які не зво�
дяться до диференціації соціально�економічного роз�
витку окремих країн. Тому, насамперед, доцільно акцен�
тувати увагу на об'єктивних передумовах виникнення
тіньової економіки.

Дослідженням проблем тінізації економіки займа�
лися такі вітчизняні науковці, як З. Варналій, В. Засансь�
кий, С. Коваленко, І. Мазур, В. Предборський, М. Флей�
чук та ін. Серед російських вчених, які вивчали переду�
мови та причини поширення тіньової економіки, необ�
хідно виділити праці В. Ісправнікова, І. Клямкіна, Ю.
Латова, Ю. Попова, Р. Ривкіної, Л. Тимофєєва та ін. У
контексті функціонування тіньових процесів та явищ на
окрему увагу заслуговують публікації таких зарубіж�
них авторів: Г. Беккера, Е. де Сото, А. Портеса, К. Хар�
та, Е. Фейга.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у розкритті еволюції та сутності

основних підходів щодо походження тіньової економі�
ки.

РЕЗУЛЬТАТИ
З приводу проблеми "тінізації" науковцями наво�

дяться два підходи до її започаткування: одночасно з
виникненням державних утворень та із зародженням
товарно�грошових відносин. Прихильниками першого
є такі науковці, як А. Базилюк [2], В. Предборський [14],
О. Смірнов [16] та С. Єчмаков: "тіньова економіка з'я�
вилася разом з державою, яка почала встановлювати
формальні правила обліку результатів господарської
діяльності для збору податків з їхніх доходів" [6, с. 117].

До появи державних правових систем основною пе�
репоною для недобросовісної господарської практики
була релігійна мораль. Зокрема, О. Турчинов зазначає
наявність табуювання релігійними догмами у вигляді
десяти Божих заповідей, порушення яких супроводжу�
валося переслідуваннями та покараннями [17, с. 7]. На�
приклад, лихварство засуджувалося канонічним правом
та нормами християнської етики (у Корані цей вид діяль�
ності донині вважається тяжким злочином). Недотри�
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мання певних морально�етичних норм було притаман�
не ще стародавнім цивілізаціям, про що свідчать істо�
ричні джерела. Так першим зі стародавніх філософів,
хто розмежував економіку на "добросовісну" та "недо�
бросовісну" був Арістотель. Прагнення до наживи та
збагачення як самоціль, що досягається під негативним
впливом грошей, він назвав "хремастикою" [1]. Вона не�
минуче виникає як антипод суміжної морально�етичної
економіки, внаслідок порушення існуючих регламен�
тацій та неформальної тогочасної практики.

Іншого підходу щодо передумов виникнення тіньо�
вої економіки дотримується І. Мазур: "...заборони та об�
меження, що спонукають до приховування економічної
діяльності, виникають разом із появою обмінних про�
цесів серед населення", товарно�грошовими відносина�
ми [9, с. 13, 20]. Аргументи на користь цього положення
наводять також О. Турчинов [17, с. 7], Ю. Латов [8, с.
202], М. Тарасов [13, с. 10] та інші вчені.

Один із основоположників економічної антропо�
логії К. Поланьї виокремлював таку форму неформаль�
ної інтеграції, як реципрокція (симетричний обмін про�
дукцією натурального господарства між родинними та
дружніми домогосподарствами), що сформувалася за�
довго до появи ринкових систем та відіграє суттєву роль
у багатьох суспільствах донині [12, с. 68]. Реципрокні
відносини базуються на морально�етичних принципах
взаємодовіри, допомоги та поваги. Виходячи із цих по�
зицій, неможливо погодитись із однозначним виснов�
ком про відсутність неформальних відносин в епоху на�
турального господарства, як це категорично стверджує
Ю. Латов: "натурально�господарська життєдіяльність
практично не породжує неформальної економіки як
специфічного інституту ... неформальна економіка є
феноменом саме товарного, а не натурального госпо�
дарства" [8, с. 201—202].

Загалом, підтримуючи ідею товарно�грошових
відносин як основної передумови походження тіньової
економіки, вважаємо також за необхідне висловити ок�
реме застереження: доцільно, насамперед, констатува�
ти наявність певної специфіки при веденні натурально�
го господарства людьми ще в первісних, додержавних
формах цивілізацій як майбутнього елементу нефор�
мальної економіки в сучасному її розумінні (відмінності
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між дефініціями категорій "неформальна" та "тіньова
економіка" наведено у [15, с. 32—33]).

У процесі еволюції окремі морально�етичні норми,
як похідні від релігійних заборон та обмежень, були по�
зитивно сприйняті багатьма державами та формалізо�
вані у вигляді її інституцій та законодавства. У контексті
ретроспективи варто зауважити, що самі закони досить
часто відображали морально�етичні цінності певного
періоду: свого часу работоргівля та морське піратство
були цілком прийнятними видами діяльності. Погляди
на те, що саме вважати недобросовісною господарсь�
кою практикою постійно змінювалися. Так, у період
другої світової війни ряд швейцарських банків активно
співпрацювали із урядом третього рейху [19, с. 1]; у свою
чергу американські монополії (за мовчазної згоди кон�
гресу) вели активну торгівлю та надавали послуги зв'яз�
ку німецьким державним компаніям [19, с. 32, 93]. Од�
нак такі дії формально не підпадали під заборону того�
часних законів, порушуючи по суті елементарні мораль�
но�етичні засади.

Досить парадоксальним також є той факт, що дер�
жава як базовий інститут суспільства, сама приймала
участь у тіньовій економіці, не дотримуючись при цьо�
му нею ж встановлених правил, особливо у сфері гро�
шового обігу (наприклад, "мідний бунт" у Росії 1662 р.).
Переваги тінізації використовуються окремими країна�
ми і у наш час. Так, уряд Німеччини на офіційному рівні
визнав, що здійснив купівлю в анонімного продавця кра�
дених баз даних, які містять інформацію про депозитні
рахунки своїх громадян у банках Швейцарії та Ліхтен�
штейну для ідентифікації неплатників податків [4, с. 10].
Слід визнати, що морально�етичні норми в епоху гло�
балізації дедалі більше втрачають свою роль як одного
із обмежуючих чинників тінізації економіки будь�якої
країни.

З точки зору антропології та психології мотивами
здійснення заборонених видів економічної діяльності у
неявній, прихованій формі є суперечлива, дуальна при�
рода самої людини, якій одночасно притаманні щедрість
та корисливість, альтруїзм та егоїзм, чесність та обман.
Співіснування таких ознак тою чи іншою мірою завжди
присутнє в господарській діяльності всіх народів на
будь�якій стадії розвитку.

Біхевіористичні аспекти були об'єктом досліджен�
ня багатьох мислителів у різні періоди часу. Зокрема,
у контексті тінізації, найбільш відомою є праця англ�
ійського філософа XVIII ст. Б. Мандевіля "Байка про
бджіл". У цьому творі автор, застосувавши компара�
тивістський підхід, зробив парадоксальний висновок,
що окремі людські пороки — вимушена необхідність
для функціонування суспільства загалом [10, с. 63].
Тобто тіньова економіка є загальнолюдським феноме�
ном.

Оскільки не існує ідеального типу людини як суб'єк�
та економічних відносин, то в принципі не може і бути
досконалих ринкових систем. Емпіричні дослідження
підтверджують, що перманентні вади ринку є однією із
фундаментальних першопричин походження тіньової
економіки.

Функціонування ринку передбачає прагнення до
економічної вигоди господарюючих суб'єктів. Ринковій
системі об'єктивно притаманний фетишизм прибутку.
У цьому контексті доцільно навести одіозний висловів
Т. Данінга (який часто помилково приписують К. Мар�
ксу) щодо ролі норми прибутковості у ринковій діяль�
ності: "Забезпечте 10 процентів, і капітал згоден на вся�
ке застосування, при 20 процентах він стає жвавим ...
при 100 процентах він топче всі людські закони, при 300
процентах немає такого злочину, на який він не ризик�
нув би, навіть під страхом шибениці" [11, с. 703]. При
наявності різного роду інституційних самообмежень
(наприклад, "протестанської етики" за М. Вебером [3])
вищезазначений ринковий недолік не можливо усунути
повністю, а лише частково нівелювати.

Отже, основним мотивом ринкової поведінки інди�
віда є досягнення найкращих результатів за рахунок
пошуку оптимального співвідношення між максиміза�
цією своїх доходів та затратами власних зусиль. Такий
раціоналізм (інколи науковцями використовуються та�
кож терміни гіпер�, ультрараціоналізм), одночасно взає�
модіючи із сприятливими умовами для його реалізації,
спонукає ринкових суб'єктів до тіньової діяльності.

При постійному зростанні конкурентних відносин
виникає необхідність скорочення витрат за рахунок ви�
користання тіньової системи. Ця тенденція спостері�
гається як на мікроекономічному рівні підприємств (чи
домогосподарств), так і на макро� та мегарівнях міждер�
жавного простору загалом. Зокрема, на цей самий аспект
у сфері виробництва акцентує свою увагу М. Кастелс [18,
с. 28]. Ю. Попов взагалі розглядає тіньову економіку як
одну із форм недосконалої конкуренції [13, с. 21]. Зави�
щені трансакційні витрати, які обумовлені економічною
діяльністю в межах існуючого законодавства, згідно тер�
мінології Е. де Сото — це "ціна підпорядкування закону"
[5, с. 187]. Однак ухилення від формальних платежів (як
правило, фіскального типу) одночасно призводить до
необхідності оплати інших витрат суб'єктами тіньової
економіки — "ціни позалегальності". При цьому класич�
на аргументація щодо вигідності тіньової діяльності вик�
лючно за рахунок несплати податків та порушення пра�
вових норм дещо спрощена та частково невірна. Втрати
тіньового сектору від нижчої продуктивності праці та
обмежених масштабів діяльності не завжди компенсу�
ються вигодами від податкової економії. Окрім того, при
порівняльних розрахунках необхідно враховувати мож�
ливий синергетичний ефект, досягнути який за рівноцін�
них умов підприємствам в офіційній економіці простіше
за легального статусу.

Свого часу перуанський економіст Е. де Сото кар�
динально змінив уявлення про генезу тіньової економі�
ки, що сприймалася раніше як соціальне зло, притаман�
не маргінальним верствам бідних та відсталих країн. Він
запропонував нову концепцію, що принципово відрізня�
лася від попередніх підходів К. Харта та інших вчених.
Основною причиною існування тіньової економіки за де
Сото є неефективний правовий режим та бюрократич�
на зарегульованість з боку держави. "Тіньові відносини
виникають як реакція населення на "меркантилістську"
політику влади, що створює систему правового та еко�
номічного "апартеїду" (термінологія де Сото). <...> Не�
законна діяльність поширюється тоді, коли правові об�
меження перевищують певний соціально прийнятний
рівень, ... коли витрати дотримання законності пере�
більщують вигоди від його дотримання. Вкрай рідко
тіньова діяльність порушує всі закони; у більшості ви�
падків порушуються лише окремі їх положення" [5, с.
26—27]. На основі емпіричних досліджень Е. де Сото по�
казав, що за умов неадекватності правової системи, не�
можливості виконання вимог легальності суб'єкти гос�
подарювання залишаються по суті без можливості ви�
бору; їх протиправна економічна поведінка стає виму�
шеним засобом ринкової конкуренції. "Готовність дія�
ти поза рамками закону значною мірою є результатом
раціональної оцінки витрат законослухняності" [5, с.
178]. Однак знехтування легальними нормами права не
створює інституційний вакуум, оскільки одночасно у
тіньовій економіці виникає специфічне право — неле�
гальне. Відповідно головною загрозою національній
економіці, за версією де Сото, є недосконалі закони та
адміністративні бар'єри.

Неможливість дотримання вимог легальності — один
із базових принципів неоліберальної "десотіанської" кон�
цепції. Відповідно пропонується такий варіант для по�
долання тінізації — боротьба із "негативними" законами
та їх заміна на "позитивні". На нашу думку, таке вирішен�
ня проблеми є надто спрощеним сприйняттям реальності,
оскільки не відповідає комплексному підходу. Варто заз�
начити, що формування досконалої правової системи —
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досить складний процес, що вимагає відмову від устале�
них стереотипів суспільства. У цьому контексті дискус�
ійним є твердження, що "закон необхідно виконувати,
навіть якщо він недосконалий, оскільки він — основа ста�
більності" [7, с. 139]. У першу чергу важливо враховува�
ти "якість" юридичних правил та норм. Тобто, якщо у
процесі господарювання порушуються недолугі закони,
які впливають на збільшення витрат суб'єктів підприєм�
ницької діяльності, то такі дії можуть мати загалом по�
зитивні наслідки для всієї економіки.

Законодавчі норми та етичні правила не розглядають�
ся членами суспільства як обов'язкові, непорушні елемен�
ти формальної системи. Одночасно з цим прагнення лю�
дини до задоволення особистих інтересів, реалізації влас�
них амбіцій зовсім необов'язково призводить до девіан�
тної поведінки. За умов тіньової економіки суттєву роль
відіграють також неформальні норми суспільства.

Подальші дослідження, які проводилися у євро�
пейських країнах, не заперечили висновки Е. де Сото,
але при цьому було здійснено важливе уточнення: мас�
штаби поширення тіньової діяльності залежать не
стільки від власне "поганих" законів, скільки від не�
доліків їх правозастосування. У переважній більшості
розвинених країн основні проблеми пов'язані не з вада�
ми законодавства, а з нездатністю чинної влади забез�
печити його неухильне дотримання. Ми вважаємо, що
паритетно�важливе значення мають як самі закони, так
і практика їх виконання.

Нинішні тіньові економічні відносини частково є
наслідком системних вад, що передались у спадок Ук�
раїні ще з часів соціалістичного періоду. Реформуван�
ня економіки на початку 90�х рр. здійснювалось без на�
лежного інституціонального забезпечення ринкового
середовища, що призвело до тотальної тінізації суспіль�
ства. До трансформаційних недоліків при реалізації то�
гочасної економічної політики слід віднести такі:

— незавершеність формування правових основ для
функціонування "класичного" ринку;

— одномоментна цінова лібералізація, що сприяла
гіперінфляції в умовах відсутності повноцінної націо�
нальної грошової одиниці;

— прискорена масова приватизація державного май�
на за неконкурентною та непублічною процедурою без
одночасного гарантування захисту прав власності;

— надмірний рівень фіскального навантаження ви�
робників (зокрема у вигляді значних податків на зароб�
ітну плату);

— процеси нелегітимного первісного нагромаджен�
ня фінансових капіталів (мережеві схеми "пірамідаль�
ного" типу, шахрайство із банківськими документами,
цінними паперами тощо);

— заборони на здійснення операцій купівлі�прода�
жу землі, що створювали умови для її пільгового відчу�
ження;

— загальна макроекономічна та політична не�
стабільність в Україні у першій половині 90�х рр.

Однак причини наростаючого розвитку тіньової
економіки у постсоціалістичній Україні лежать у більш
складній площині порівняно із помилками "недорефор�
мування".

ВИСНОВКИ
Тіньова економіка виникла в епоху зародження то�

варно�грошових відносин; її становлення пов'язане із
формалізацією заборон та обмежень у вигляді законо�
давства державних форм цивілізацій. Як глобально істо�
ричний феномен тіньова економіка притаманна будь�
яким країнам та стадіям розвитку суспільства: доіндус�
тріальному, індустріальному та інформаційному. Латен�
тний характер тінізації властивий ринковим, транс�
формаційним і плановим типам господарювання на всіх
ієрархічних рівнях економіки.

Тінізація економічних процесів та явищ має як об'єк�
тивне походження, обумовлене перманентною недоско�

налістю ринкового господарства, так і суб'єктивне:
більшість економічних агентів обирають тіньовий сек�
тор через те, що чинні формальні інститути не відпові�
дають їхнім мотивам та потребам. Ідеальної економіки,
як і досконалої конкуренції, у практичній реальності не
існує. Однак, об'єктивність існування тіньової економ�
іки не варто розцінювати як фатальну неминучість.
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