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ВПЛИВ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ НА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

У статті проаналізовано сучасні обсяги та спрямованість грошо-

вих переказів трудових мігрантів в світі. На прикладі України 

встановлено, що такі валютні перекази можуть чинити позитив-

ний вплив на розвиток держави, що експортує робочу силу. Вка-

зано на потенційні соціально-економічні загрози для України, ак-

тивізація яких може бути спровокована залученням грошових пе-
реказів трудових мігрантів. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Процеси економіч-
ної глобалізації суттєво активізували міжнародний рух робочої сили. 
Масові переміщення трудових мігрантів з країни в країну в пошуках 
роботи супроводжуються надходженням грошових переказів у зворот-
ному напрямі. Причому, як свідчить практика, загальносвітові обсяги 
грошових переказів трудових мігрантів демонструють стійку тенден-
цію до зростання. З огляду на активну інтеграцію України до світового 
ринку робочої сили важливо дослідити вплив грошових переказів 
українських трудових мігрантів на її соціально-економічний розвиток.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні проблеми 
міжнародної трудової міграції знайшли своє відображення у працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, у дослідженнях  
А. Гайдуцького, І. Івахнюк, П. Ліаноса, Е. Лібанової, О. Малиновської, 
М. Мельника, О. Позняка, Р. Родрігеса, В. Сатцевіча, Дж. Солта,  
П. Сталкера та ін. з-поміж інших аспектів впливу міжнародної трудо-
вої міграції значна увага приділяється й ролі грошових переказів у ро-
звитку країн-експортерів робочої сили, зокрема України. Незважаючи 
на це, ґрунтовний аналіз наукового доробку згаданих дослідників дає 
підстави говорити про те, що сьогодні існує нагальна потреба у пода-
льшому всебічному вивченні соціально-економічних наслідків міжна-
родної трудової міграції, зокрема впливу грошових переказів на краї-
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ни, що експортують робочу силу. 
Мета статті – встановити сучасні обсяги і спрямованість грошових 

переказів трудових мігрантів в світі та проаналізувати соціально-
економічні наслідки їх залучення для України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з тенденцій 
розвитку міжнародної трудової міграції в сучасних умовах є зростання 
обсягів грошових переказів заробітчан внаслідок глобалізації мігра-
ційних процесів. На думку окремих вчених, зворотний рух валюти і, 
особливо, його розміри приховують значний економічний потенціал 
для країн походження трудових мігрантів.  

Збільшення загальної чисельності трудових мігрантів у світі стало 
фактором суттєвого зростання сукупних обсягів грошових переказів із 
країн-імпортерів робочої сили в напрямі країн, що її експортують. Як-
що в 1970 році вони складали близько 2 млрд  доларів США, то станом 
на 2013 рік загальна сума здійснених мігрантами переказів становила 
вже близько 550 млрд доларів. Таким чином, за сорок років обсяг пе-
реказів зріс у 275 разів [1, С. 79; 2]. Рисунок 1 дає змогу простежити 
зміну загальносвітової динаміки грошових переказів трудових мігран-
тів у новому столітті. 
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Рис. 1. Динаміка грошових переказів трудових мігрантів у 2000-2013 рр.,  
млрд дол. США (складено за даними 2; 3; 4; 5) 

 
Наведена статистика може сигналізувати про те, що для деяких 

країн грошові перекази мігрантів стали вагомим джерелом наповнення 
дохідної частини платіжного балансу, а сам експорт робочої сили пе-
ретворився у високоприбутковий бізнес, який сьогодні практично на 
рівних конкурує з традиційними експортоорієнтованими галузями на-
родного господарства. Більше того, для таких країн, як Гондурас, Йор-
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данія, Ліван, Таджикистан і Республіка Молдова валютні перекази 
становлять понад 20% ВВП [6]. 

 Провідним реципієнтом фінансової допомоги заробітчан є Індія. 
За оцінками міжнародних організацій, ця країна у 2013 році отримала 
переказів у розмірі 71 млрд доларів. Дещо меншим був обсяг валютних 
переказів, який спрямовувався до Китаю і Філіппін – 60 і 26 млрд до-
ларів відповідно. Лідерами по залученню грошових переказів трудових 
мігрантів також є Мексика, Нігерія, Єгипет та окремі країни Євро-
пи [2]. 

Характерною рисою руху грошових переказів є їх спрямованість у 
країни, що розвиваються. Так, на початку XXI століття ці останні 
отримували переважну частину їх сукупного обсягу [7, С. 104]. Це по-
яснюється тим, що більшість сьогоднішніх трудових мігрантів – пред-
ставники саме цих держав. 

Щоправда, відомі приклади, коли відносно благополучні країни 
стають реципієнтами валютної допомоги своїх громадян, які працю-
ють за кордоном. Скажімо, активно залучають кошти трудових мігран-
тів такі країни ЄС, як Франція, Іспанія, Бельгія, Велика Британія, Ні-
меччина, Греція та Португалія [5, С. 13; 8, С. 78]. 

Грошові перекази за певних умов справляють позитивний вплив 
на країни, які їх залучають. Значні обсяги фінансових вливань трудо-
вих мігрантів певною мірою сприяють покращанню умов життя їхніх 
родичів і близьких, які залишилися на батьківщині. Скажімо, в такій 
країні як Кірібаті, дякуючи валютним надходженням із-за кордону, 
мають засоби до існування 17% всього населення держави. Відомі не-
поодинокі приклади, коли завдяки доходам одного мігранта в цій не-
величкій острівній державі утримується до 25 осіб [9, С. 157]. Схожа 
ситуація й на Філіппінах, де відносно задовільні умови існування бли-
зько 20% домогосподарств значною мірою залежать від фінансової до-
помоги родичів, працевлаштованих за кордоном. 

Країни-учасниці СНД після розпаду СРСР також активно інтегру-
ються до світового ринку робочої сили, в основному постачаючи тру-
дові ресурси за кордон. Тому й не дивно, що чималі обсяги валютних 
переказів надходять саме до них. І, як свідчить  статистика, 25% від за-
гальної чисельності отримувачів цих коштів на пострадянському прос-
торі повністю утримується за їх рахунок [10]. 

Показовим у цьому контексті є досвід України. Якщо вірити офі-
ційній вітчизняній та зарубіжній статистиці, то обсяги грошових пере-
казів, які надходять в Україну, оцінюються в середньому в межах від  
2 до 8 млрд доларів на рік (рис. 2).  



Випуск 1(65) 2014 р. Серія «Економіка» 

360 

5941

7822

2408

5290 6535

3102

8449

6782

15602292

289236

2140 1643 1890 1749

0

2000

4000

6000

8000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

м
лн

. 
до
л.

 С
Ш
А

Світовий банк Нацбанк України

Рис. 2. Динаміка грошових переказів українських трудових мігрантів  
у 2005-2012 рр., млн дол. США (складено за даними 11; 12) 

 
Неофіційна статистика ще більш вражаюча. Як наголошують окре-

мі дослідники, річний обсяг грошових переказів українських заробіт-
чан перевищує 20 млрд доларів [13]. Можливо, саме неформальний 
аналіз є найближчим до істини. Приміром, якщо припустити, що за ко-
рдоном працює щонайменше 1,5 млн українських трудових мігрантів 
(згідно з обстеженням Держкомстату “Зовнішня трудова міграція на-
селення України”), то за умови середньої суми місячного грошового 
переказу від одного мігранта в розмірі 618 доларів, ми отримуємо по-
над 11 млрд доларів надходжень в рік. 

На наш погляд, наведені вище розбіжності в щорічних обсягах ва-
лютних переказів, які залучаються в Україну, можна пояснити браком 
достовірної інформації, відсутністю єдиної загальновизнаної методики 
підрахунку грошових переказів, а також різною оцінкою сукупної чи-
сельності вітчизняних трудових мігрантів в світі. Разом з тим саме іс-
нування таких точок зору, при яких грошові перекази вітчизняних за-
робітчан становлять від 4 до 20% ВВП України, дає змогу говорити 
про досить вагомий їх економічний потенціал. 

Так, існують конкретні приклади того, коли сума грошових перека-
зів, що надходить у певні області України, не поступається їхнім річ-
ним бюджетам. При цьому вона в десятки разів перевищує прямі іно-
земні інвестиції, залучені цими регіонами [14]. За таких умов, на пере-
конання деяких експертів, грошові перекази є не тільки важливим 
джерелом фінансової допомоги родинам безпосередніх заробітчан, але 
й можуть суттєво впливати на зростання реального сектору вітчизня-
ної економіки [10]. Мова здебільшого зводиться до того, що попит на 
товари і послуги, який виникає в домогосподарствах українських міг-
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рантів, активізує мультиплікативний ефект в народному господарстві 
України і проявляється в додатковому споживанні продукції і збіль-
шенні платежів непрямих податків. Прийнято також вважати, що гро-
шові перекази сприяють розвитку приватного підприємництва в країні 
і розбудові інфраструктури фінансової сфери. 

Справді, позитивні соціально-економічні зрушення внаслідок залу-
чення грошових переказів трудових мігрантів мають місце в Україні. З 
їх допомогою рідні заробітчан, що залишились в Україні, мають змогу 
відчутно покращити власне матеріальне становище. На це вказують 
самі мігранти, понад 62% яких переконані у тому, що трудова міграція 
позитивно вплинула на добробут їхніх близьких [15, С. 59]. 

Позитивний вплив грошових переказів проявляється і у кращих 
житлових умовах безпосередніх трудових мігрантів та їх родичів у по-
рівнянні з рештою населення держави. Пояснення цього, думається, 
слід шукати у тому, що близько 61% родин, які отримують грошові 
перекази, спрямовують зароблені за кордоном кошти на будівництво, 
придбання чи облаштування житла [16, С. 111].  

Також домогосподарства трудових мігрантів вирізняються кращою 
забезпеченістю товарами тривалого користування. Скажімо, відмінно-
сті в рівнях забезпеченості домогосподарств трудових мігрантів і реш-
ти домогосподарств автомобілями, комп’ютерами і супутниковими ан-
тенами складають відповідно 3, 10 і 29 рази на користь перших [15,  
С. 60].  

Крім того, валютні кошти, отримані із-за кордону, можуть стати 
основою для відкриття власної справи на батьківщині [17; 18]. За де-
якими підрахунками, майже 20% домогосподарств, в складі яких є 
трудові мігранти, займаються власним бізнесом. У цілому ж по Україні 
ця частка для всіх сімей нижча в декілька разів [16, С. 112]. 

Фінансовий капітал, який переказується заробітчанами з інших кра-
їн, направляється на створення малих і середніх підприємств в певних 
сферах господарювання. Провідними серед них є торгівля, сфера пос-
луг і транспорт (рис. 3). 

Переконані, що започаткуванню власної справи трудовими мігран-
тами в Україні сприяють не лише гроші, переказані із-за кордону, але й 
підприємницький досвід, здобутий там. Як наголошують окремі нау-
ковці, кожен шостий український заробітчанин здійснює підприємни-
цьку діяльність в державі прийому [19, С. 123]. Більше того, в деяких 
країнах перебування цей показник для вітчизняних трудових мігрантів 
ще більш вражаючий. Приміром, в Чехії понад 20% від загальної кіль-
кості українських трудових мігрантів є власниками офіційних ліцензій 
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для ведення бізнесу [20, С. 215-218]. 

Торгівля

 71,6

Сфера послуг

11,5Транспорт

 7,5

Інше

 9,4

 
Рис. 3. Розподіл приватних підприємств, створених на кошти трудових  
мігрантів, за сферами господарювання, %  (складено за даними 15) 

 
Вплив від створення трудовими мігрантами приватних підприємств 

очевидний. Це не тільки поліпшення добробуту самих заробітчан і збі-
льшення податкових відрахувань до державного бюджету, але й, що 
найголовніше, покращення ситуації на місцевих ринках праці. Так, іс-
нують свідчення, що на окремих підприємствах, створених за сприян-
ня трудових мігрантів, працевлаштовано понад 10 працівників (вклю-
чно з безпосереднім власником) [15, С. 59].  

Також заслуговує на увагу внесок грошових переказів трудових мі-
грантів у розвиток освітнього потенціалу держави. Йдеться про те, що 
трудова міграція підвищує попит на вищу освіту в Україні, адже гроші, 
зароблені за кордоном, досить часто використовуються для навчання 
дітей мігрантів або їх самих у вищих навчальних закладах. Яскравим 
прикладом цього слугують західні регіони. За роки незалежності число 
студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації збільшилось тут більш, ніж у 
2,5 рази [21, С. 106]. Варто зазначити, що такі темпи зростання кілько-
сті студентів у цих областях є вищими порівняно із загальноукраїнсь-
кими. 

Динамічний розвиток вищої освіти в західних областях України 
проявляється не лише у збільшенні загальної кількості студентів (бли-
зько трьох мільйонів у ВНЗ всіх форм власності і рівнів акредитації), 
але й у відкритті нових ВНЗ. Скажімо, протягом останніх років в Іва-
но-Франківській області їх побільшало на 9, Львівській, Тернопільсь-
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кій, Закарпатській, Хмельницькій – на 4 у кожній, на Волині – на 1 
[21]. 

Поліпшення умов життя місцевого населення, яке акумулює валю-
тні перекази, дає підстави деяким зарубіжним і вітчизняним ученим 
перебільшувати їх позитивний вплив. Вони схильні вбачати у грошо-
вих переказах значний потенціал для соціально-економічного розвитку 
держави [10]. Для них трудові мігранти – “герої сьогоднішнього часу” 
[1]. Однак ми далекі від наміру поділяти їхню точку зору хоча б з 
огляду на те, що, по-перше, кошти, отримані з-за кордону, здебільшого 
“проїдаються”. Підтвердження цього – досвід більшості країн-
експортерів робочої сили, у яких основна їх маса використовується для 
повернення боргів, пов’язаних із витратами на еміграцію, а також для 
задоволення найелементарніших потреб людини (їжа, одяг, житло, 
освіта) [7; 9; 22]. Лише незначний відсоток валюти мігрантів перетво-
рюється на інвестиційний капітал, здатний позитивно вплинути на 
економічні перетворення в країні. По-друге, розмови про нібито уніка-
льний мультиплікативний ефект, що виникає в економіці внаслідок 
зростання об’ємів споживання серед населення завдяки переказам, не 
мають, на нашу думку, переконливих свідчень. Це пояснюється тим, 
що рідні і близькі заробітчан витрачають згадані кошти здебільшого на 
придбання товарів іноземного походження, які вирізняються вищою 
якістю у порівнянні з вітчизняними аналогами. Таким чином, якщо й 
можна говорити про мультиплікативний ефект, то лише стосовно еко-
номік інших держав, адже споживання іноземних товарів і послуг сти-
мулює розвиток їх виробництва за кордоном. Ті ж кошти трудових мі-
грантів, які витрачаються для купівлі національної продукції, не мо-
жуть суттєво сприяти економічному розвитку, оскільки галузі, що її 
виробляють, не здатні належним чином вплинути на нарощування 
економічної могутності країни. 

Крім того, твердження про винятково позитивний соціально-
економічний вплив грошових переказів не враховують загрози, що 
пов’язані з ними. А вони існують. Перш за все, маємо на увазі появу, 
так званих, “країн-рантьє”. У західній науковій думці цей феномен був 
уперше пояснений на прикладі найбідніших держав Тихоокеанського 
басейну. Ці країни, покладаючись винятково на валютні надходження 
з-за кордону, поступово починають нехтувати розвитком власного го-
сподарства, консервуючи у такий спосіб свою економічну відсталість. 
Уряди цих держав цілком задоволені зовнішніми валютними інтервен-
ціями, які дають змогу місцевому населенню хоч якось зводити кінці з 
кінцями [23]. Однак, як справедливо зазначає І. Мельников, соціально-
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економічна політика, що спричиняє еміграцію трудових ресурсів, не-
минуче веде до відстрочки вирішення таких нагальних національних 
проблем, як забезпечення зайнятості населення і прискорення еконо-
мічного розвитку [24, 27]. 

У багатьох країнах-донорах робочої сили зростання обсягів перека-
зів трудових мігрантів веде до зменшення виробництва продукції на 
експорт. Такий стан речей зумовлений ілюзорним зміцненням курсу 
національної грошової одиниці, яке відбувається внаслідок збільшення 
на внутрішньому ринку пропозиції іноземної валюти. Крім того, гро-
шові перекази, у випадку незначного нарощування виробництва всере-
дині країни, здатні за певних умов активізувати інфляційні процеси.  

Ще одним, переконані, важливим аргументом не на користь валют-
них переказів трудових мігрантів є те, що  в країнах-донорах робочої 
сили з’являються безробітні, яких цілком влаштовує їхнє непродукти-
вне становище. Як свідчить статистика, на Філіппінах в домогосподар-
ствах, де немає мігрантів, і в домогосподарствах, де вони є, середні до-
ходи практично однакові. Проте, якщо представники першої групи 
плідно працюють на виробництво національного продукту, то перева-
жна частина громадян другої веде “паразитичний” спосіб життя, ціл-
ком покладаючись на зароблені за кордоном кошти своїх родичів  
[25, С. 710]. 

Нарешті, говорячи про “стратегічне значення” [13, 27] грошових 
переказів для країн походження трудових мігрантів, їх прибічники чи 
то забувають, чи то приховують реальні втрати від експорту робочої 
сили, особливо висококваліфікованої, яких зазнають ці держави. А во-
ни просто величезні. Наведемо простий розрахунок. Прийнято вважа-
ти, що країни, які розвиваються, витрачають у середньому 20 тис. до-
ларів на підготовку одного спеціаліста. Якщо врахувати, що відтік 
тільки висококваліфікованих кадрів з них складає не менше 13 млн чо-
ловік, то втрати цих держав вимірюються в розмірі 260 млрд доларів 
[26, С. 116]. Крім того, беззаперечним є той факт, що валютні надхо-
дження в рази менші за ту користь, яку трудові мігранти приносять у 
чужій країні. Скажімо, за підрахунками російських учених, на 1 долар, 
який переказує на батьківщину трудовий мігрант, припадає в серед-
ньому 8 доларів, залишених в економіці Росії [27]. Таким чином, оче-
видним є те, що грошові перекази трудових мігрантів – це не “локомо-
тив” розвитку народного господарства країн-донорів, а всього-на-
всього мізерна компенсація за втрачений найцінніший людський ре-
сурс. Це, так би мовити, залишки потенційної економічної могутності 
держав, які постачають робочу силу на зовнішні ринки. 
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Сказане зовсім не означає, що ми прагнемо нівелювати потенціал 
грошових переказів як фактора економічного розвитку України. Однак 
ми не схильні й ідеалізувати позитивний вплив таких переказів. Адже 
не можна за відносним благополуччям родин мігрантів, спричиненим 
валютними надходженнями з інших країн, не бачити тієї загрози, яка 
таїться в масштабній і досить часто неконтрольованій трудовій мігра-
ції, внаслідок якої держава втрачає свій найцінніший капітал – робочу 
силу.  

Висновки. Здійснений нами аналіз дає підстави говорити про не-
однозначний соціально-економічний вплив грошових переказів на роз-
виток України. З одного боку, ці трансферти сприяють частковому по-
ліпшенню умов життя родичів українських трудових мігрантів. Проте 
за певних умов ці кошти можуть стати причиною згортання експорто-
орієнтованих галузей виробництва, розвитку інфляційних процесів, а 
також, і це найголовніше, поглиблення економічної відсталості Украї-
ни в цілому. 

З огляду на сказане мова має йти не про сприяння трудовій емігра-
ції [1; 13] з метою отримання в майбутньому грошових переказів (по-
дібну точку зору можуть відстоювати лише “експерти”, які обслуго-
вують корпоративні інтереси власників фінансових установ), а про 
створення в Україні гідних умов життя, які б дали змогу національним 
трудовим ресурсам працювати на користь батьківщини. 

На жаль, обмежені рамки цього дослідження не дозволяють вичер-
пно проаналізувати вплив грошових переказів трудових мігрантів на 
соціально-економічний розвиток України. В наступних наших працях 
робота у цьому напрямі обов’язково буде продовжена. 
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