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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення сталого розвитку економіки тради"

ційно є однією з основних задач державного регулюван"
ня. При цьому в усьому світі значення фактора тіньової
економіки об'єктивно актуалізується, що вимагає адек"
ватного розуміння особливостей функціонування цьо"
го явища та його впливу на легальний сектор. Впродовж
розбудови нашої держави не лише відбулось значне зро"
стання обсягів тіньової економіки, а й суттєво зміни"
лись її соціальні та економічні ефекти. У свою чергу те"
перішня війна на сході України суттєво модифікує
вітчизняні соціально"економічні процеси. Це стосуєть"
ся і тіньових процесів, що через механізми синергетики
мають величезний потенціал свого подальшого посилен"
ня у цих умовах. Навіть по при те, що тіньова економіка
приносить певні позитивні наслідки такі, як забезпечен"
ня роботою значної кількості населення, зростання
рівня реальних доходів, у загальному вона має негатив"
ний вплив, адже її наслідками є фактичне ненадходжен"
ня до бюджетів усіх рівнів значної кількості надходжень
від податків та зборів, розвиток корупції, розшаруван"
ня суспільства на багатих та бідних, деформація свідо"
мості громадян внаслідок отримання доходів поза ме"

УДК 338.054.23

П. В. Пірникоза,
аспірант кафедри податків та фіскальної політики,
Тернопільський національний економічний університет

ФІСКАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ

ЕКОНОМІКИ

P. Pirnykoza,

postgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

FISCAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF SHADOW ECONOMY

Ключові слова: тіньова економіка, податкові надходження, видатки бюджету, інфляція, державний борг,
наслідки тіньової економіки.

Key words: shadow economy, tax revenues, budget expenses, inflation, state debt, consequences of shadow economy.

Існування тіньової економіки є однією із найбільших проблем будь0якої країни. На практиці доведено, що саме
державна форма організації суспільного життя і є основною причиною існування цього явища, оскільки економіч0
на діяльність держави в різних сферах ніколи не зможе задовольнити всіх суб'єктів господарювання країни. Про0
стіше кажучи, повністю ліквідувати тіньову економіку — не можливо, проте можна змінювати її питому вагу та
роль, яку вона відіграє в економічному житті країни. Цікавою особливістю є те, що найбільше зростання тіньового
сектору досить часто збігається з кризовими тенденціями в економіці. Також необхідно зазначити, що в країнах з
низьким рівнем економічного розвитку обсяги тіньового сектору завжди значно більші, ніж у високорозвинених
країнах. Для пошуку ефективних способів боротьби з тіньовою економікою необхідно досліджувати не лише при0
чини її існування, а й наслідки, які вона спричиняє для легального сектору, адже вони бувають не лише негативни0
ми, але й позитивними. Все це зумовлює актуальність цієї тематики для вітчизняної економіки, яка переживає
період глибокої кризи, а рівень тіньової економіки в нашій країні згідно з підрахунками Міністерства економічно0
го розвитку та торгівлі становить 40—47% від ВВП. У статті дослідженні та охарактеризовані основні фіскальні й
економічні наслідки та впливи на економіку країни, які спричиняє тіньовий сектор.

The existence of shadow economy is one of the biggest problems in any country. It is practically proved, that state form
of social life is the main reason of this phenomenon existence, because the economic activities of the state in different
spheres are never able to satisfy all entities of the country. Therefore, it is impossible to eliminate the shadow economy
completely, but it is possible to change its volumes and role, which it plays in the economic life of the country. An interesting
feature is that biggest growth of the shadow sector often coincides with the crisis tendencies in the economy. Also, it should
be noted that volumes of the shadow economy are always much bigger in countries with low levels of economic development,
than in developed countries. To search the effective ways of combating shadow economy, it is important to investigate not
only the causes of its existence, but also the consequences, which it entails for legal sector, because these consequences can
be not only negative but also positive. This confirms the actuality of this topic for Ukrainian economy, which is experiencing
a period of deep crisis, moreover, according to the Ministry of Economic Development and Trade, the level of the shadow
economy in our country is 40—47% of GDP. The basic fiscal and economic consequences and impacts on the economy of
country caused by the shadow sector are investigated and described in this article.

жами правового поля та безліч інших. Дослідження
впливів тіньового сектору на легальну економіку та
наслідків такого впливу і є основною метою цієї статті.

Актуальність проблеми тіньової економіки підтвер"
джують ряд грунтовних досліджень таких вітчизняних
учених, як: В. Базилевич, А. Базилюк, З. Варналій,
А. Крисоватий, І. Мазур, В. Попович та ін. Більша час"
тина досліджень вітчизняних учених пов'язана з сутні"
стю поняття тіньової економіки, причинами її виникнен"
ня, шляхами боротьби з нею та оцінкою її обсягів. Про"
те існує потреба в більш глибокому дослідженні її взає"
мозв'язку з легальним сектором та економічними на"
слідками її існування. Значний внесок у дослідження
даної проблематики зробили зарубіжні вчені"економі"
сти, а саме: П. Годме, Д. Кассел, Ю. Латов, К. Монте"
негро, В. Шефер, Ф. Шнайдер та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тіньова економіка є дуже складним та багатогран"

ним явищем, яке впливає майже на всі економічні та со"
ціальні процеси в суспільстві. Динамічний розвиток
тіньової економіки свідчить в першу чергу про існуван"
ня фундаментальний проблем легальної економіки, а
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саме про невиконання її формальними інститутами своїх
функцій.

Як економічне явище тіньова економіка має досить
суперечливі і неоднозначні наслідки. Переважно вплив
цього явища на економічну систему розглядається вче"
ними як негативний, проте слід зазначити, що існують і
деякі позитивні ефекти.

Зокрема швейцарський економіст Дітер Кассел ви"
діляє три позитивні функції тіньової економіки в рин"
ковому господарстві [1]:

1) аллокаційна функція: тіньова економіка як "еко"
номічне мастило" — згладжування перепадів в еко"
номічній кон'юнктурі за допомогою перерозподілу ре"
сурсів між легальною і тіньовою економікою (коли ле"
гальна економіка переживає кризу, виробничі ресурси
не пропадають, а переливаються в "тінь", повертаючись
в легальну після завершення кризи);

2) дистрибутивна функція: тіньова економіка як
"соціальний амортизатор" — пом'якшення небажаних
соціальних протиріч (зокрема, неформальна зай"
нятість полегшує матеріальне становище малозабез"
печених);

3) стабілізуюча функція: тіньова економіка як "вбу"
дований стабілізатор" — тіньова економіка підживлює
своїми ресурсами легальну (неофіційні доходи викори"
стовуються для закупівлі товарів і послуг в легальному
секторі, "відмиті" злочинні капітали оподатковуються і
т. д.).

Отже, вплив тіньової економіки не можна розгля"
дати однобічно, тому що ефект (позитивний чи негатив"
ний) залежить від рівня її масштабів: при зростанні
тіньового сектора його позитивний вплив на деякі еле"
менти економічної системи може змінюватися на нега"
тивний і навпаки.

Тіньова економіка характеризується більшою гнуч"
кістю цін в порівнянні з офіційним сектором. Вольф Ше"
фер стверджує, що тіньовий сектор можна класифіку"
вати як ринкову систему, в якій майже без тертя здійс"
нюється координація попиту й пропозиції [2]. Саме так
з'являється аллокаційна функція, яку виокремив Д. Кас"
сел.

У період кризи економічна система розділяється на
аллокативно"ефективний тіньовий сектор та менш оп"
тимальний офіційний сектор (з погляду розподілу ре"
сурсів). Завдяки функціонуванню тіньової економіки
покращується загальний розподіл ресурсів, що певним
чином сприяє економічному зростанню [3]. Також в
умовах необгрунтовано"жорстокого державного регу"
лювання та неефективних держаних інститутів, перехід
економічних суб'єктів, які проводять дозволену зако"
ном економічну діяльність, у тіньовий сектор в порятун"
ку від надмірного державного контролю у ряді випадків
має позитивний ефект для економічного зростання,
навіть не зважаючи на скорочення бюджетних надхо"
джень від податків. Це пов'язано з тим, що зароблені
суб'єктами господарювання доходи від підпільної діяль"
ності використовуються для придбання товарів та по"
слуг, створених в офіційному секторі, що в свою чергу
стимулює легальну економічну діяльність та збільшен"
ня ВВП.

Зростання тіньової економіки створює нові можли"
вості для зайнятості, до того ж не лише тіньової, адже
тіньова діяльність потребує продуктивних товарів офі"
ційного сектору, таких як сировина, матеріали, інстру"
менти та ін., крім того тіньові доходи досить часто ви"
трачаються на споживчі товари легального сектору. В
кризові часи навіть тіньове працевлаштування є пози"
тивним моментом для малозабезпеченого населення.
Проте, навіть попри вирішення проблеми працевлашту"
вання, слід зазначити, що наслідком нелегальної зайня"
тості є витіснення зі сфери суспільно"корисної праці
легальних працівників, що в свою чергу призводить до
підриву трудового потенціалу під впливом понаднормо"
вого робочого дня [4].

Вплив тіньової економіки на інноваційно"інвес"
тиційні процеси може бути досить різним залежно від
соціально"економічних умов. У галузях тіньової еконо"
міки звичайно ж створюються певні інновації, проте
навряд чи слід розраховувати на будь"які сенсаційні тех"
ніко"організаційні досягнення. Це зумовлено тим, що
навіть попри збереження додаткових грошових ресурсів
у вигляді несплачених податків, як правило тіньова
діяльність значно обмежує можливості залучення інве"
стиційних ресурсів, особливо іноземних. Хоча деякі
вчені вважають, що період економічного спаду в офі"
ційному секторі перекривається підйомом в тіньовому
секторі, який забезпечується шляхом приховування
джерел походження інвестицій, що можна вважати
страхуванням інвестиційних ризиків [4].

Швейцарський вчений Д. Кассел відзначає, що тіньо"
ва економіка може амортизувати потрясіння легальної,
оскільки саме у тіньовий сектор переходять підприємці,
які інакше мусили згорнути свою діяльність. Саме де"
шеву продукцію тіньової економіки купують споживачі,
чиї доходи у легальному секторі починають падати.
Отже, завдяки тіньовій економіці відбувається певна
стабілізація політичної та соціальної рівноваги, бо її
функціонування надає невдоволеним своїми доходами
в легальній економіці альтернативні можливості їх
підвищення без політичних та соціальних вибухів [1].

Завдяки такій функції тіньової економіки, як "вбудо"
ваний стабілізатор" відбувається підтримка соціальної та
політичної рівноваги в суспільстві, оскільки незадоволені
своїми доходами в легальному секторі мають альтерна"
тивні можливості щодо їх підвищення в тіньовому без
будь"яких соціально"політичних потрясінь. Таке незадо"
волення часто зумовлене надмірним податковим наванта"
женням, для зменшення якого суб'єкти господарювання
вибудовують різні схеми ухилення від оподаткування,
шукають лазівки в податковому законодавстві для легаль"
ного уникнення, нелегально приховують свої доходи, от"
римують додаткові доходи за рахунок тіньової зайнятості
та незареєстрованих фінансових операцій. У цьому випад"
ку процес переходу до тіньового сектору можна розгля"
дати як "демократизація податкового опору" [3].

Слід зазначити, що сьогодні в Україні спостерігаєть"
ся існування всіх трьох позитивних наслідків тіньової
економіки. В умовах постійної економічної кризи знач"
на частка фонду оплати праці на більшості підприєм"
ствах перебуває в тіньовому секторі, що дозволяє су"
б'єктам господарювання зберігати рентабельність своєї
діяльності, а найманим працівникам одержувати заро"
бітну плату, яка хоч якось дозволяє виживати в склад"
них економічних умовах. Тобто функція "економічного
мастила" полягає у тому, що вітчизняні економічні су"
б'єкти продовжують своє існування (у перспективі, при
покращенні економічної кон'юнктури, можуть перейти
до легального сектору) замість того, щоб ліквідовува"
тися. У свою чергу функція "соціального амортизато"
ра" стримує соціальний вибух в українському суспіль"
стві, адже якби наймані працівники отримували лише
той рівень заробітної плати, який відображається в
офіційній статистиці, то існувала би загроза чергової
революції. Функція "вбудованого стабілізатора" в ук"
раїнських реаліях проявляється у тому, що значна час"
тина коштів, зароблених підприємцями та найманими
працівниками в тіньовому секторі, витрачається на спо"
живання товарів, вироблених вітчизняним легальним
сектором. Це забезпечує його фінансову стійкість та
сплату ним податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

Проте все ж таки слід визнати, що функціонування
тіньової економіки має більше негативних наслідків,
аніж позитивних. Найбільш загальним поділом негатив"
них наслідків є поділ на 3 складових:

1) економічна — зменшення обсягів податкових над"
ходжень, нерегульованість розвитку вітчизняної еконо"
міки, зниження рівня інвестиційної привабливості на"
ціональної економіки та ін.;
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2) соціальна — збільшення рівня неофіційного пра"
цевлаштування (видача заробітних плат в конвертах),
зменшення обсягів пенсійного та соціального забезпе"
чення, неможливість створення ефективних систем охо"
рони здоров'я та освіти, втрата довіри громадян до ор"
ганів державної влади та ін.;

3) політична — негативний імідж держави, склад"
ність управління економікою країни та ін.

На підставі аналізу наукової літератури з пробле"
матики розвитку тіньової економіки доцільно виділити
такі негативні наслідки:

1. Втрата податкових надходжень до бюджетів:
— деформація податкової системи;
— деформація структури державного бюджету;
— ускладнення виконання державою своїх фінан"

сових зобов'язань;
— інфляційні процеси.
2. Викривлення основних макроекономічних показників:
— неефективність макроекономічної політики;
— недієвість управлінських рішень як на рівні дер"

жави так і на рівні підприємства.
3. Руйнація системи соціально"економічних відно"

син в країні:
— деформація конкурентних відносин;
— деформація структури споживання;
— непрозорий та несправедливий розподіл націо"

нального доходу;
— криміналізація суспільства в тому числі держав"

ного сектору;
— правовий нігілізм та недовіра до органів держав"

ної влади.
4. Зменшення інтересу потенційних інвесторів.
З фіскальної точки зору, функціонування тіньової

економіки в країні є досить негативним явищем, це по"
в'язано з тим, що доходи суб'єктів господарювання в
тіньовому секторі не реєструються на державному рівні,
а отже не оподатковуються. Ухилення від оподаткуван"
ня здійснюється економічними суб'єктами різними спо"
собами: використання корумпованої складової в системі
контролюючих органів, створення різних фіктивних
схем, в тому числі реєстрація бізнесу в офшорних зонах
та ін. Фіскальним наслідком такого ухилення є фактич"
не зниження доходів бюджетів усіх рівнів, що в свою
чергу призводить до негативних ефектів на вітчизняну
економіку загалом. Отже, приховування доходів еко"
номічними суб'єктами шляхом ухилення від оподатку"
вання має низку макроекономічних наслідків.

По"перше, за умов рівня оподаткування в країні t'
відповідна крива Лаффера зміститься з позиції г

1
 в г

2
(рис. 1). Це, у свою чергу, зумовить істотне недонадход"
ження податків і податкових платежів до бюджету Т.

По"друге, скорочення податкових надходжень Т до
бюджету, навіть за умов незмінної величини бюджетних
видатків G накопичуватиме бюджетний дефіцит Dft

B
.

Якщо негативний бюджетний дисбаланс покриватиметь"
ся за рахунок позики, то це призведе до збільшення дер"
жавного боргу GDb, а якщо за рахунок емісії грошей —
то це зумовить розкручення інфляційних процесів Ti'.

'Ti
GDb

DftGT B (1)1.

Такий характер виникнення державного боргу та
інфляції чинитиме негативний вплив на економіку краї"
ни. Позаяк борговий тягар в майбутньому перетворить"
ся на податковий тягар для платників податків, які ве"
дуть свою діяльність в офіційній економіці, що призведе
до подальшого поглиблення ухилення від оподаткуван"
ня та подальшої тінізації економіки, а інфляційні проце"
си гальмуватимуть інвестиційну та інноваційну діяльність.

По"третє, скорочення податкових надходжень Т до
бюджету може призвести й до зменшення величини
бюджетних видатків G та сукупного попиту в країні AD,
а відтак і сукупної пропозиції AS, підвищення рівня без"
робіття u', скорочення обсягу споживання домогоспо"
дарств С, а відтак і сукупного попиту AD і т.д. Таким
чином, у країні розкручуватиметься негативний муль"
типлікаційний ефект.

...' ADCuASADGT (2).
Разом з тим гальмуватиметься розвиток тих сфер

економіки, які залежать від бюджетного фінансування.
З одного боку, це галузі нематеріального виробництва
(освіта, наука, культура, охорона здоров'я, охорона
навколишнього природного середовища, спорт). Як на"
слідок, погіршується розвиток людських ресурсів краї"
ни, які за умов нової економіки є визначальним чинни"
ком економічного зростання. З іншого боку, скорочен"
ня бюджетних інвестицій I

G
 у галузі матеріального ви"

робництва супроводжуватиметься зменшенням віддачі
мультиплікативного ефекту накопичення національно"
го виробництва Y, національного доходу і сукупного
попиту AD навіть за незмінної величини мультипліка"
тора державних видатків k

G
.

...'.)( uASADY
G
YconstkIG GG (3).

Джерело: побудовано автором на основі власних теоретичних узагальнень.

Рис. 1. Зміщення кривої Лаффера під впливом ухилення від оподаткування

__________________________________
1Усі схеми складено автором на основі власних теоретичних узагальнень.
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Отже, несплачені економічними агентами податки пе"
ретворяться у тіньовий інвестиційний фонд I

En
, який з

мультиплікативним ефектом нарощуватиме масштаби
тіньової економіки UnE з тіньовою зайнятістю, тіньовою
заробітною платою W

Un
, тіньовим споживанням C

Un
, тіньо"

вими прибутками Pft
Un

, тіньовими товарооборотами (I
En

+ C
Un

), тіньовим сукупним попитом AD
Un

 і зростанням ве"
личини несплачених податків як юридичними, так і фізич"
ними особами з вище переліченими наслідками.

...
Un

Un
UnUn

UnUn

Un I
UnEAD

IPft
CW

I
UnE

(4).

Таким чином, приховування власних доходів еконо"
мічними суб'єктами шляхом ухилення від оподаткуван"
ня тимчасово підвищує добробут окремих верств насе"
лення, проте економіка країни та більшість її населення
знаходяться у програшній величині. А в довгостроково"
му періоді у числі аутсайдерів можуть опинитися й ті, хто
одержував вигоду від ухилення від оподаткування.

Перелічені вище наслідки значних обсягів тіньової
економіки спостерігаються й в Україні, що підтверд"
жується значеннями макроекономічних показників, які
відображені в таблиці 1.

Протягом 2012—2016 рр. рівень тіньової економіки
в Україні, згідно з підрахунками Міністерства економі"
чного розвитку та торгівлі, в середньому складав близь"
ко 40% від ВВП, це сприяло значному звуженню загаль"
ної бази оподаткування, внаслідок чого кожного року
український бюджет недоотримував значні обсяги
фінансових ресурсів. Зокрема у 2015 році, внаслідок
існування тіньової сектору, Зведений бюджет України
недоотримав близько 203 млрд грн. податкових надход"
жень. Наведені дані свідчать, що легалізація хоча б по"
ловини тіньових коштів дозволила б з легкістю покрити
дефіцит Зведеного бюджету та навіть розширити видат"
ки. У такому разі державі не потрібно було б здійсню"
вати прямих запозичень, а як наслідок обсяги держав"
ного боргу України були б значно меншими, ніж вони є
зараз. Збалансованість бюджету полегшила б боротьбу
з кризовими явищами у вітчизняній економіці та запо"
бігала б розвитку галопуючої інфляції, яка існувала
впродовж останніх декількох років.

Функціонування тіньової економіки стимулює ви"
кривлення основних макроекономічних показників, а та"
кож відображення невірних даних в офіційній статис"
тиці. Це призводить до зниження рівня ефективності
макроекономічного регулювання економіки та не"
дієвості управлінських рішень як на державному рівні,
так і на рівні підприємств. Відсутність реальних даних
щодо масштабів, структури та динаміки розвитку тіньо"
вого сектору в загальній структурі економіки може при"
звести до управлінських помилок. Так, у разі більш
швидких темпів зростання тіньової економіки в по"
рівнянні з офіційною й відсутності реальних статистич"
них даних щодо цього може призвести до ситуації, коли
держава помилково застосовуватиме стимулюючу по"
літику шляхом розширення грошової маси та впливу на
попит, у той час коли ці дії є неприпустимими. Резуль"
татом подібної політики держави буде "перегрів" еко"
номіки й розвиток інфляційних процесів [3].

У разі неправильного обліку тіньового сектору може
постраждати й державна політика зайнятості, оскільки
люди, задіяні в неофіційній економіці, рахуються в легаль"
ному секторі безробітними, а отже рівень безробіття
відображається в статистиці вищим, ніж він є насправді.
Це також як і у попередньому випадку призведе до веден"
ня державою помилкової експансіоністської фіскальної
політики, яка не буде доцільною у такому випадку, адже в
кінцевому результаті може призвести до браку робочої
сили і до розвитку інфляційних процесів [3].

Відсутність інформації про занижені ціни на товари і
послуги, які пропонуються неофіційною економікою може
призвести до завищеної оцінки темпів інфляції. Виникнен"
ня помилок при розробці економічного курсу можливе й
через інші причини, пов'язані з неправильною оцінкою об"
сягів тіньового сектору: неконтрольований рух товарів та
капіталів через кордон спотворює реальний стан платіж"
ного балансу, неврахування офіційною статистикою то"
варів та послуг виготовлених в тіньовому секторі призво"
дить до заниження реального рівня ВВП країни, що в свою
чергу призводить підвищення податкового навантаження
на платників в реальному секторі [3].

Функціонування значних обсягів тіньової економіки
спричиняє деформацію структури економіки. Перш за все
воно сприяє зростанню інвестиційних ризиків, внаслідок
чого знижується загальний рівень інвестиційної актив"
ності й відбувається спад в галузях інвестиційного комп"
лексу. Відсутність інвестиційних коштів призводить до
гальмування інноваційної діяльності підприємств й інно"
ваційного характеру розвитку економіки загалом. Саме
тому для країн з високим рівнем тіньової економіки ха"
рактерно бути орієнтованим на експорт сировини, це та"
кож зумовлено масовим незаконним вивезенням страте"
гічно важливої сировини за кордон.

Також слід відзначити, що тіньова діяльність пере"
важно зосереджена в торгівельно"посередницькій та
фінансово"спекулятивній сферах економіки, що зумов"
лено їх високою рентабельністю, швидкою окупністю
вкладених в них коштів, наявністю в даних секторах ве"
ликої кількості схем ухилення від оподаткування та спо"
собів приховування доходів. Стимулюючи розвиток ви"
щезазначених сфер неофіційна економіка перешкоджає
розвитку реального виробництва.

Вплив тіньової економіки на конкурентні відносин
полягає у тому, що підприємства, які ведуть свою
діяльність в тіньовому секторі завдають збитків порівня"
но ефективнішим підприємствам офіційної економіки, тим
самим знижуючи загальний рівень виробництва в країні, а
також рівень якості вироблених товарів та наданих послуг.

Наявність значних масштабів тіньової економіки при"
зводить до деформації структури споживання, адже відбу"
вається стимулювання тих галузей, які обслуговують осіб
з надприбутками, отриманими в тіньовому секторі. Дефор"
мація структури попиту породжує деформацію галузевої
структури економіки, зокрема, в країні встановлюється
високий рівень попиту на предмети розкоші й додатково"
го імпульсу отримує виробництво товарів та надання по"
слуг, які задовольняють деструктивні потреби.

Також слід виділити негативний соціальний наслідок
тінізації економіки, який полягає у розшаруванні насе"
лення за рівнем доходів (рис. 2).

Таблиця 1. Макроекономічні показники України

Джерело: побудовано за даними [5; 6; 7].

 2012 2013 2014 2015 2016  
(  ) 

 , %   34 35 43 40 41 
,  . 1411 1455 1587 1980 453 

 ,  . 361 354 368 508 147 
       

  ,  . 123 124 158 203 60 

 ( )   ,  . 46 63 67 28 3 ( ) 
   ( ),   1,006 0,997 1,121 1,487 1,308 

  ,  . 399 480 947 1334 1458 
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На відповідному рисунку зображено як змінюється
крива Лоренца під впливом перерозподілу державою
валового національного доходу. Слід зазначити, що кри"
ва "г", яка відображає рівень доходів до сплати податків,
є найбільш відхиленою від прямої 0А, що вказує на знач"
ну соціальну нерівність населення відповідної країни, в
свою чергу крива "а", яка відображає рівень доходів при
соціально"орієнтованій політиці держави, є найбільш
наближеною до 0А, що вказує на високий рівень соці"
альної забезпеченості всіх верств населення. Завдяки
податкам держава вилучає частину доходів економіч"
них суб'єктів, а далі перерозподіляє їх у вигляді соціаль"
них виплат (допомог), заробітних плат працівникам дер"
жавних установ та ін. Отже, завдяки оподаткуванню
держава має змогу трансформувати криву "г" в криві "а",
"б" або "в", у залежності від ефективності виконання
покладених на неї завдань. Проте, за наявності значних
обсягів тіньової економіки, держава втрачає таку змо"
гу, адже ухиляючись від оподаткування економічні су"
б'єкти залишають несплачені податкові кошти у влас"
ному розпорядженні, тим самим забирають у держави
можливість ефективно виконувати свою функцію пере"
розподілу, що в свою чергу призводить до значного роз"
шарування суспільства за доходами. Простіше кажучи,
при значних обсягах тіньової економіки в країні, втра"
чається можливість держави трансформувати криву "г"
в криві "а", "б" або "в" та складається така ситуація,
яку кожен з нас може наочно спостерігати на теренах
України, коли незначний відсоток населення має в роз"
порядженні надприбутки, а інші, як наслідок, — низь"
кий рівень заробітних плат, незначні розмір соціальних
допомог, а також має місце недофінансування тих га"
лузей, які залежать від бюджетного фінансування (ос"
віта, наука, охорона здоров'я та ін.).

Дослідження впливу тіньової економіки на легаль"
ний сектор показало, що негативних наслідків від неї
значно більше ніж позитивних. Тіньова економіка уск"
ладнює виконання державою своїх фінансових зобо"
в'язань, сприяє руйнації системи економічних зв'язків в
країні, знижує ефективність макроекономічного регу"
лювання та прогнозування, деформує податкову систе"
му, породжує бюджетний дефіцит, сприяє зростанню
державного боргу та розвитку інфляційних процесів
тощо. Все це свідчить, що оздоровлення української
економіки можливо лише у випадку її детінізації. Саме
це і повинно стати пріоритетним завдання для нашої
держави.
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Джерело: складено автором на основі власних теоретичних узагальнень.

Рис. 2. Зміщення кривої Лоренца під впливом сплати податків та їх перерозподілу


