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Одним із найважливіших аспектів за умов глобальної еконо-
мічної кризи є аналіз та прогноз розвитку міграційного капіталу,
оскільки переказуванні кошти перевищують обсяги ПІІ, валютні
надходження від експорту товарів і послуг та розміри зовнішньої
фінансової допомоги, що обумовлює актуальність дослідження
даної проблеми.

Різні аспекти міграційних переміщень у системі міжнародних
економічних відносин були предметом дослідження багатьох уче-
них, зокрема А. Гайдуцького, О. Грішнової, А. Колота, Е. Лі-
банової, О. Малиновської, В. Петюха, І. Петрової, О. Позняка,
А. Поручника, А. Румянцева, В. Савчука, С. Сіденко, А. Філіпен-
ка та ін.

Разом з тим, багато аспектів даної наукової проблеми залиша-
ється недостатньо розкритими та обґрунтованими. Потребують
подальшого дослідження роль грошових потоків мігрантів, їх
вплив на розвиток країн з різним рівнем економічного розвитку
та України зокрема.

Цілями даної статті у контексті розвитку сучасних глобаліза-
ційних процесів і закономірностей є дослідження взаємозв’язку
грошових потоків мігрантів та економічного розвитку країн.

У процесі міжнародної міграції трудових ресурсів за кордон
переміщується особливий товар — робоча сила. Його принципо-
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ва відмінність від інших товарів полягає в тому, що він сам є фак-
тором виробництва інших товарів. Країни, які експортують робо-
чу силу, як правило, одержують своєрідну оплату за такий екс-
порт у вигляді грошових переказів як «частини заробітку робіт-
ників—міжнародних мігрантів, який ті надсилають із країни пе-
ребування до країни походження» [1, с. 3]. Так, за період 1950—
1960 рр., як випливає з досліджень К. Мелліна, грошові перекази
мігрантів відіграли важливу роль в економічному становленні та-
ких країн, як Греція, Португалія, Іспанія та Югославія [2, с. 1].
Протягом останнього десятиріччя за даними Світового банку об-
сяги грошових переказів міжнародних мігрантів збільшились
більше ніж утричі і станом на 2008 р. становили величину, еквіва-
лентну 305 млрд дол. (табл. 1). Розглядаючи розподіл грошових
переказів у контексті регіонів, слід зазначити, що найвища їх ча-
стка характерна для держав Східної Азії та Океанії і Латинської
Америки та Карибів.

Таблиця 1
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ МІЖНАРОДНИХ МІГРАНТІВ

ДО КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, 1990—2008 рр. (млрд дол.)

Групи країн
(регіони світу) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2008

Країни, що розвива-
ються 31,2 57,8 85,6 96,5 113,4 142,1 160,4 305,0

Латинська Америка і
Кариби 5,8 13,4 20,1 24,4 28,1 34,8 40,7 63,0

Південна Азія 5,6 10,0 17,2 19,2 24,2 31,1 31,4 66,0
Східна Азія та Океанія 3,3 9,7 16,7 20,1 27,2 35,8 40,9 70,0
Середній Схід та Пів-
нічна Африка 11,4 13,4 13,2 15,1 15,6 18,6 20,3 34,0

Європа та Центральна
Азія 3,2 8,1 13,4 13,0 13,3 15,1 19,4 53,0

Африка нижче від Са-
хари 1,9 3,2 4,9 4,7 5,2 6,8 7,7 20,0

Джерело: [7, 8].

Грошові перекази мігрантів представляють собою найважли-
віше джерело фінансових ресурсів країн, які розвиваються, після
прямих іноземних інвестицій, хоча фактично у багатьох з них
кошти, які переказуються, перевищують обсяги ПІІ, валютні над-
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ходження від експорту товарів і послуг та розміри зовнішньої фі-
нансової допомоги. Незважаючи на той факт, що основними ре-
ципієнтами грошових переказів є великі держави, менші країни
отримують більшу їх величину відносно національного обсягу
ВВП. Так, найбільші суми переказів станом на 2008 р. надходили
до таких держав, як Індія, Китай, Мексика, Філіппіни, Польща,
Нігерія, Єгипет, Румунія, Бангладеш, Пакистан. Багато країн, які
розвиваються, використовують майбутні потоки переказів в яко-
сті забезпечення, або гарантії, при отриманні позикових коштів
на міжнародному ринку капіталу. Таким чином, грошові перека-
зи міжнародних мігрантів є важливим та стабільним джерелом
зовнішнього фінансування країн, які розвиваються.

Якщо оцінювати найбільші країни-світові реципієнти грошо-
вих переказів мігрантів відносно їхнього ВВП, то найбільша час-
тка цих коштів припадає на такі малі країни, як Таджикистан,
Молдова, Тонго, Лесото, Гондурас [7]. У цілому, переказ грошо-
вих коштів є важливим різновидом транснаціональної практики
міжнародних мігрантів, вигоду від якої отримують усі держави
світу незалежно від ступеня їх соціально-економічного розвитку.

На особливу увагу в цьому контексті заслуговує наукова ро-
бота фахівців Світового банку Дж. Пейджа та Р. Адамса «Вплив
міжнародної міграції та грошових переказів мігрантів на бідність
у країнах, що розвиваються». У результаті проведених ученими
досліджень ними було визначено наступне. По-перше, інтенсив-
ність міжнародних міграційних потоків прямо пропорційно зале-
жить від того, наскільки великою є географічна відстань між тією
чи іншою країною, яка розвивається і є донором робочої сили, та
високорозвиненими державами світу, що є найбільшими світо-
вими реципієнтами мігрантів (наприклад, США та європейські
держави, які є членами Організації економічного співробітництва
та розвитку). По-друге, існує обернена U-подібна залежність між
рівнем доходів на душу населення та кількістю міжнародних міг-
рантів. Тобто, країнам, які розвиваються і яким характерний ни-
зький чи відносно високий рівень ВВП на душу населення, влас-
тивий вищий рівень залучення в економіку міжнародних мігран-
тів, порівняно із державами з середнім рівнем доходів. По-третє,
емпірично не підтверджується пряма залежність між рівнем бід-
ності у тій чи іншій країні та кількістю міжнародних мігрантів,
які походять із неї [9, с. 20—22]. Результати іншого емпіричного
дослідження, яке було проведене американським економістом
Н. Спатафорою на матеріалах статистичних даних для 101 країни
світу за період 1973—2003 рр., показали, що будь-якого суттєво-
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го зв’язку між показниками ВВП на душу населення та обсягами
отримуваних державою грошових переказів не існує [10, с. 73].

Отже, грошові перекази є важливим джерелом фінансових
ресурсів для домашніх господарств міжнародних мігрантів та
їхньої спільноти в цілому. Однак цей фінансовий ресурс досить
часто ігнорується урядами держав у процесі розробки та реалі-
зації їхньої економічної політики, унаслідок чого неповною мі-
рою використовується внутрішній потенціал грошових перека-
зів та підтримка з боку держави, яка полягає у підготовці
фахівців і наданні відповідних послуг щодо пересилання коштів
мігрантів, у економіку країни походження. Саме тому уряди
країн прикладають значні зусилля для того, щоб стимулювати
національні банки до активної участі в бізнесі грошових перека-
зів за рахунок відкриття зарубіжних філіалів у високорозвине-
них державах і запровадження на законодавчому рівні особли-
вих сприятливих умов обслуговування співвітчизників, які меш-
кають за кордоном.

Позитивна роль грошових переказів мігрантів підтверджуєть-
ся і в наявних наукових працях за ключовими функціями, які во-
ни (перекази) виконують. По-перше, грошові перекази здатні чи-
нити вагомий антициклічний вплив на ділову активність у
країнах, так як не прив’язані до динаміки інвестицій. Так, на при-
кладі таких держав, як Греція, колишня Югославія і Туреччина
доведено, що коливання ділової активності або рівня заробітної
плати в країні перебування статистично більшою мірою поясню-
ються зміною кількості робітників-мігрантів і обсягів надісланих
ними переказів та іншими демографічними факторами, ніж коли-
ваннями норми заощаджень чи норми прибутку. Крім того, гро-
шові перекази виконують функцію соціального страхування до-
машніх господарств у разі неочікуваних зовнішніх шоків. У
дослідженні, проведеному фахівцями Міжнародного валютного
фонду П. Гільяно та М. Різ-Аранз, і яке охоплювало понад 70
країн, що розвиваються, з аналізом відповідних статистичних да-
них доводиться, що грошовим переказам мігрантів властива біль-
ша проциклічність у випадку меншого ступеня фінансового роз-
витку країни [3, с. 30].

По-друге, грошові перекази є важливим чинником скоро-
чення рівня бідності населення. Так, з емпіричних досліджень
Дж. Пейджа та Р. Адамса, які охоплюють 74 країни світу, що
розвиваються (з низьким та середнім рівнем доходу), випли-
ває, що в середньому 10-відсоткове збільшення кількості між-
народних мігрантів відносно населення держави приводить до
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скорочення рівня бідності на 1,9 %. Відповідно, 10-відсоткове
зростання частки грошових переказів стосовно до ВВП своїми
наслідками матиме зменшення бідності на 1,6 % (або кількості
людей, які живуть менше, ніж за один долар у день) [9]. Отже,
міграція являє собою досить дієвий ендогенний механізм бо-
ротьби з бідністю, який не потребує прикладання особливих
зусиль з боку держави.

По-третє, грошові перекази, сприяючи нарощенню національ-
ного рівня споживання, часто відіграють роль стимулятора еко-
номіки держав, мультиплікативно генеруючи збільшення сукуп-
ного виробництва. У більшості Центральноамериканських країн
свого часу завдяки грошовим переказам міжнародних мігрантів
рівень доходу на душу населення збільшився від 7 до 14 %. За
оцінками багатьох спеціалістів, мігранти, повертаючись на свою
батьківщину, привозять із собою заощаджень на таку саму суму,
яку вони вже переказали до країни. Так, С. Дастмен та О. Кірч-
хамп довели, що заощадження мігрантів, які повертаються на
свою батьківщину, є важливим фінансовим джерелом для за-
снування ними невеликих підприємств. Учені виявили, що 50 %
із певної вибірки турецьких емігрантів, які поверталися з Німеч-
чини, протягом чотирьох років з моменту повернення заснову-
вали малі підприємства на кошти, які були зароблені за кордо-
ном [4].

У результаті формування стійких міграційних потоків на рин-
ках міжнародних мігрантів формуються так звані транснаціональні
міграційні мережі, які сприяють зниженню витрат та ризику,
пов’язаних з міграцією, та підтримують міграційний потік. Так,
для африканських мігрантів вже стало традицією інвестувати
кошти в економічних розвиток країн їхнього походження. Одна з
таких мереж — Reseau des Associations de Developpement de la
Valee du Fleuve Senegal, яка об’єднує мігрантів з Сенегалу, Малі
та Мавританії та офіційно зареєстрована у Франції, веде фінансу-
вання у себе на батьківщині проектів будівництва мечетей, шкіл,
оздоровчих центрів та гідротехнічних споруд. За подібним прин-
ципом функціонує інша мережа мігрантів — Gidimaxa Jikke
Association — організація іммігрантів з малійського регіону Кай
(Kaye) з теперішнім місцем проживання у Seine-Saint-Denis (Фран-
ція). Члени цієї мережі опікуються поліпшенням інфраструктури,
зокрема будівництвом транспортних доріг.

Світовий досвід показує, що якщо держава, яка традиційно
належала до країн-донорів міжнародних мігрантів, активно долу-
чається до глобалізаційних процесів, наприклад, через активне
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інвестування міжнародного капіталу, створення на її території
великих транснаціональних корпорацій, офшорних зон і т. д., то
ця країна починає притягувати до себе трудові ресурси сусідніх
держав і в такій спосіб перетворюється на реципієнта мігрантів.
Так трапилось у багатьох державах, економіка яких почала інтен-
сивно розвиватися у 1980—1990-х рр. завдяки вкладенням транс-
національного капіталу у промисловість та сільське господарство
(країни Південної Європи), або видобутку нафтових ресурсів
(Кувейт та інші нафтовидобувні країни Близького Сходу), або
розбудові високотехнологічних секторів (Південна Корея, Ма-
лайзія, Сінгапур, Тайвань).

Розрахунки також свідчать, що валютна ефективність екс-
порту робочої сили принаймні вп’ятеро перевищує валютну
ефективність товарного експорту. Виходячи з цього багато
країн, таких як Єгипет, Пакистан, Індія тощо, створили в себе
експортну спеціалізацію з трудових послуг, яка є стабільним
джерелом валютних надходжень держави. Самі ж мігранти
стали новим ринком, який стимулює експорт із рідних країн, і
діловою спільнотою, що імпортує необхідні товари на батькі-
вщину. Так, за оцінками Д. Голда 10-%-ве зростання кількості
іммігрантів, наприклад у США, збільшує експорт у країни по-
ходження на 4,7 %, а імпорт — на 8,3 % [5, с. 308]. Такі дослі-
дники, як Д. Вагнер, К. Хед і Дж. Райс у своїй праці «Іммігра-
ція і торгівля Канади» розрахували, що в середньому кожен
новий іммігрант до Канади збільшує експорт своєї країни на
312 дол., а імпорт — на 944 дол. [11, с. 5, 11]. Національні
страви, напої, музика стають предметами споживання багатьох
іммігрантських спільнот, особливо таких, що мешкають в етні-
чних анклавах, стимулюючи тим самим попит на товари і по-
слуги, які пропонуються країною походження.

Україна стала учасником міжнародного ринку мігрантів лише
на початку 1990-х рр. В період перебудови економіки нашої дер-
жави, із розвалом СРСР та переходом на ринкові засади господа-
рювання процеси міжнародної трудової міграції значною мірою
інтенсифікувалися. Тому на сучасному етапі економічного розвит-
ку Україна є як країною-донором, так і реципієнтом міжнародних
мігрантів. До цього часу в Україні не створені ефективні механі-
зми використання переваг від міжнародної міграції робочої сили,
що унеможливлює отримання економічного ефекту у вигляді
надходження легальних валютних коштів у національну економі-
ку як від фірм-посередників, так і грошових переказів самих міг-
рантів на батьківщину.
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Отже, в умовах перманентного нарощення міжнародних міг-
раційних потоків, як очевидного аспекту процесу глобалізації
світової економіки, зростаюча кількість мігрантів, які залишають
свою батьківщину у пошуках кращого місця роботи і задоволен-
ня своїх матеріальних потреб, є важливим чинником ендогенного
механізму забезпечення стійкого економічного розвитку країн.
У такому випадку високорозвинені держави-реципієнти інозем-
ної робочої сили за чітко наявної тенденції до старіння свого на-
селення отримують можливість поповнення власних трудових
ресурсів, а країни-донори, які розвиваються, — за рахунок гро-
шових переказів стимулювати національний рівень споживання
та інвестицій. Процеси формування та розвитку діаспори за кор-
доном та можливість підтримувати ефективні зв’язки між спіль-
нотами мігрантів здатні активно сприяти міжнародному обміну
знаннями, за допомогою інвестицій мігрантів зумовлювати роз-
виток підприємств малого та середнього бізнесу і збільшувати
обсяги грошових переказів, міжнародної торгівлі, прямих зару-
біжних інвестицій.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Розглянуто питання формування фінансової спроможності
місцевих бюджетів щодо здійснення інвестування шляхом
трансформації структури дохідних джерел місцевих бюдже-
тів, формування бюджету розвитку, диверсифікації форм
залучення зовнішніх ресурсів інвестиційного характеру,
розробки ефективних форм участі ресурсів місцевих бю-
джетів у реалізації інвестиційних проектів на партнерській
основі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інвестиції, місцеві бюджети, бюджет роз-
витку, диверсифікація форм інвестиційних ресурсів.

© В. В. Крук,
О. В. Запара, 2009




