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ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ  
ТА ОБРИСИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Ігор Жиляєв 
 
 

Світова спільнота продовжує виявляти значний інтерес до 
експерименту по реорганізації економічних систем в країнах, які 
відмовились від адміністративно-командної моделі економіки. 
Разом з тим реальний хід та зміст реформування в деяких 
пострадянських країнах змусили фахівців переглянути свою 
думку щодо підходів і темпів реформ. І якщо раніше, 
характеризуючи економічні процеси в цих країнах, експерти 
використовували терміни “перехідний період”, “трансформація”, 
то сьогодні вони визначають перехідні економіки як “невідомі” 
та “віртуальні”. Фінансова криза, що вразила країни з 
перехідною економікою в 1997–1998 рр., лише посилила наше 
нерозуміння трансформування економік в цих країнах.  

Значною мірою таке нерозуміння є наслідком нездатності 
осягнути специфічні особливості економіки кожної з країн та 
невміння враховувати ці особливості у виробленні політики 
перехідного періоду. У даній статті я спробую розглянути цю 
проблему, концентруючи увагу на деяких специфічних 
особливостях української економіки. 

Структура української економіки та її слабкі сторони 

Економіка України має складну фрагментарну структуру, до 
якої входять такі сегменти: 

• грошова зона (фінансовий сектор), 
• товарно-грошова зона (реальний грошовий сектор економіки), 
• товарно-товарна зона (демонетизована економіка), 
• натуральне господарство. 

Зони демонетизованої економіки (ДМЕ) можна порівняти з 
паралельними світами. Поки що ніхто не досліджував повний 
цикл кожної зони ДМЕ, проте кожна з них має свою складну 



Демонетизація української економіки… 

 

175

конфігурацію зі специфічними механізмами. Вироблення нової 
економічної політики вимагає кількісного та якісного знання 
правил гри для кожної окремої зони та розуміння їх 
взаємовпливу та міжзонової конкуренції.  

Можна виділити такі системні зони ДМЕ: 

• бартер; 
• взаємозалік; 
• заборгованість (поточна та прострочена); 
• грошові сурогати, квазігроші (банківський та казначейський 

векселі, корпоративні та регіональні замінники грошей). 
• списання (податкова й бюджетна заборгованість та забор-

гованість уряду перед НБУ).  

Кожна хвороба вимагає особливих ліків та методів 
лікування. При виробленні майбутньої економічної політики 
потрібно враховувати як загальні механізми економічного 
розвитку, так і специфічні для кожної окремої зони ДМЕ, тобто 
необхідно визначити політику для кожної з них. Такий підхід до 
економічної політики передбачає вдосконалення існуючого 
процесу прийняття рішень, коли застосовується проста 
арифметика сумування грошей різної вартості 
(“багатокольорових” грошей). 

ДМЕ – це системне явище, яке може існувати або бути 
ліквідованим тільки як система. Саме її існування просто 
необхідне для того, щоб мати можливість продавати продукцію 
нижче її вартості. Якщо негнучкі ціни не дозволяють встановити 
вартість продукції на рівноважному рівні, а фіскальна політика 
не дозволяє продавати за цінами, нижчими “офіційної” вартості, 
то єдиний вихід для суб’єктів господарювання – скористатися 
перевагами ДМЕ. Економіка продовжує функціонувати завдяки 
встановленню взаємного паритету цін. 

Поведінка суб’єктів господарювання неоднакова в різних 
зонах ДМЕ. Тому якщо суб’єкти господарювання переходять з 
однієї зони в іншу, характер їх поведінки відповідно змінює-
ться. Вона залежить значною мірою від ряду обмежень 
(бюджетних та небюджетних, прямих та непрямих, грошових 
та негрошових), діючих на даний момент. Вона також 
залежить від сподівань цих суб’єктів. Наприклад, характер 
поведінки великих підприємств-покупців відрізняється від 
поведінки слабких підприємств-продавців. 

Коли є можливість функціонувати на рівноважному рівні, а 
не терпіти збитки через систему негнучких цін, опортуністична 
поведінка суб’єктів господарювання стає універсальною. Таким 
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чином, стрімкий розвиток зон ДМЕ є опортуністичною реакцією 
суб’єктів господарювання на ірраціональну економічну політику. 

Ужорсточення урядом контролю за використанням 
грошових ресурсів сприятиме широкомасштабному 
використанню взаємозаліків. Це означає, що уряд втрачає 
контроль над переміщенням ресурсів. Через відсутність 
ефективної процедури банкрутства стає вигіднішим бути 
“поганим суб’єктом господарювання” (тобто погано 
пристосованим до правил ринку), ніж залишатись 
конкурентоспроможним. Закон про заміщення (закон Грешема) 
залишається у силі: “Погані гроші витісняють хороші гроші”. 

Різні заходи, запроваджені урядом під час перехідного 
періоду, призвели до інституціоналізації ДМЕ. Кожна зона має 
свої правила гри та складну структуру інститутів, технологій, 
інструментів та мереж. 

Масштаби демонетизованого сегмента української 
економіки перевищують розміри тієї частини економіки, яка 
використовує гроші при взаєморозрахунках. Наприклад, частка 
оплати грішми в загальному обсязі реалізації промислової 
продукції становила 45% у 1997 р. та 42% – у 1998. У сільському 
господарстві рівень демонетизації був ще вищим. 

 
Масштаби та динаміка секторів ДМЕ в 1997 та 1998 р. 

Показник 1997 1998 (10 місяців) 
1. Бартер Промисловість – 42,4% 

Сільське господарство –  >50%; 
Експорт –10,5%;  
Імпорт – 10%; 
Заробітна плата – 6,0%; 

Промисловість – 41,4% 
Сільське господарство – >50%; 
Експорт – 8%;  
Імпорт – 6%; 
Заробітна плата – 11%; 

2. Взаємозаліки  
з державним 
бюджетом  

Доходи – 23% 
Видатки – 16,3% 

Доходи – 23% 
Видатки – дані відсутні 

3. Прострочена 
заборгованість 

Кредиторська – 74 млрд.грн. 
Дебіторська –52 млрд.грн. 

Кредиторська – 90 млрд.грн. 
Дебіторська – 65 млрд.грн.  

4. Грошові 
сурогати, 
квазігроші 

Векселі –780 млн.грн. (01.01.97); 
казначейські векселі –77 млн.грн. 

Векселі –1619 млн.грн. (01.01.98); 
казначейські векселі – 42 млн.грн. 

Дані Державного комітету статистики України  

Розглянемо детальніше окремі зони ДМЕ. 

1. Бартер 
1.1. Промисловість 
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У 1997 р. частка бартеру в загальному обсязі реалізованої 
продукції промисловості України становила 42,4%, тоді як у 
січні–вересні 1998 р. вона була 41,4%, У 1997 р. грошові платежі 
становили 45,3% загальної суми продажу продукції 
промисловості України, а за 9 місяців 1998 р. – 43,3% (графік 
16.1). 

Графік 16.1 
Обсяг бартеру в загальному обсязі реалізованої продукції  

промисловості України в 1997–1998 рр., млн.грн. 
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Примітка .  Тут і далі в графіках використані дані Державного комітету ста-
тистики України 

1.2. Сільське господарство  

У період з червня 1997 р. по листопад 1998 р. обсяг 
бартерних операцій як частка загальної суми продажу коливався 
від 25 до 60%. Деякі сільськогосподарські підприємства 
передавали частку своєї продукції харчовій промисловості, 
одержуючи потім перероблений продукт як плату. За 10 місяців 
1998 р. такі операції становили 4% обсягу реалізації молока та 
молочних продуктів оптовим організаціям, 5% продажу 
зернових культур, 29% продажу овочів та 25% продажу 
соняшникового насіння. 

1.3 Зовнішньоекономічна діяльність 

У 1997 р. частка бартеру знизилась до 10% валового екс-
порту країни (з 22% у 1996 р.). За 10 місяців 1998 р. вона впала 
ще більше – до 7,9% (за той же період 1997 р. – 10,8%). 
Аналогічна тенденція відмічається і в імпорті – за 10 місяців 
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1998 р. частка бартеру впала до 6,3% (за той же період 1997 р. – 
10,8%). 

1.4 Виплати заробітної плати продукцією 

Уряд вважає виплату заробітної плати продукцією (як 
власного виробництва підприємств, так і одержаною ними по 
бартеру), одним з найефективніших заходів стримування 
зростання заборгованості по заробітній платі. У 1997 р. виплати 
заробітної плати продукцією дорівнювали 1,6 млрд.грн., що 
становить 5,8% загальної суми нарахованої заробітної плати та 
6% заробітної плати, фактично виплаченої за 1997 р. 

За 9 місяців 1998 р. виплати заробітної плати продукцією 
збільшились до 2,0 млрд.грн., що становило 9,9% загальної суми 
нарахованої заробітної плати, або 10,7% фактично виплаченої 
(графік 16.2). 

Графік 16.2 
Виплати заробітної плати продукцією  

в 1997–1999 рр., млн.грн. 
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2. Взаємозалік 

Взаємозалік, який стає досить поширеним явищем, має 
місце тоді, коли ні бюджет, ні суб’єкти економічної діяльності не 
можуть виконати свої зобов’язання. Механізм взаємозаліку діє 
так: уряд “погоджується” з рівнем цін ( часто набагато вищим за 
ринковий) на товари та послуги, які він одержав від 
підприємств, але не заплатив за них. Потім він ліквідує 
відповідну суму податкової заборгованості підприємства. Таким 
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чином, нарахування на банки згідно з картотекою №2 
(прострочена податкова заборгованість підприємств) 
скасовувались. 

У 1997 р. державний бюджет показав 15,7 млрд.грн. по 
доходах та 22,0 млрд.грн. по витратах. Взаємозаліки 
становили 3,6 млрд.грн., що дорівнювало 22,9% доходів та 
16,3% витрат (графік 16.3). У 1997 р. було зареєстровано 13 500 
випадків взаємозаліку, 6 000 з яких було зареєстровано лише в 
грудні. (Ці цифри не включають взаємозаліки на рівні місцевих 
бюджетів або Пенсійного фонду). Взаємозаліки мали місце 
майже в усіх категоріях доходів і витрат державного бюджету. 

Графік 16.3 
Грошові та негрошові надходження  
до Державного бюджету України  

у 1998 та І кварталі 1999 р., млн.грн. 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал 99

Гроші Взаємозаліки
 

3. Поточна та прострочена заборгованість 

На 1 січня 1998 р, загальні суми дебіторської та 
кредиторської заборгованості підприємств України становили 
відповідно 77,2 та 107,7 млрд.грн. 70% дебіторської та 72,1% 
кредиторської заборгованості були прострочені. Загальна сума 
податкової заборгованості перед бюджетом становила 8,2 
млрд.грн., 80,7% з якої були прострочені. 

На 1 жовтня 1998 р. загальні суми дебіторської та 
кредиторської заборгованості збільшились до 96,9 млрд.грн. та 
132,6 млрд. грн. відповідно. 70,1 % дебіторської та 74,1% 
кредиторської заборгованості були прострочені. Загальна сума 
заборгованості по сплаті податків перед бюджетом збільшилась до 
12,2 млрд.грн., 81,5% якої були прострочені. 
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4. Грошові сурогати, квазігроші (векселі,  
корпоративні та регіональні грошові сурогати) 

Структура грошової маси України зазнала значних змін. 
Широко використовуються фінансові векселі як механізм пом’як-
шення платіжної кризи. Ці фінансові векселі фундаментально 
відрізняються від офіційних платіжних засобів, випущених 
Національним банком України. На сьогодні векселі випускаються 
Міністерством фінансів, регіональними владами, банками та 
великими компаніями. Фактично виникла паралельна грошова 
система “другого класу”, яка компенсує брак грошей НБУ. 

Грошові сурогати грають подвійну роль. Вони є, з одного 
боку, засобами платежу, які передаються по індосаменту, з другого 
–процентними (дисконтними) цінними паперами. Іншими словами, 
грошові сурогати не тільки забезпечують проведення розрахунків, 
але й виконують функцію вирівнювання цін та доходів. Та 
оскільки ці боргові зобов’язання заносяться на рахунок і 
сплачуються покупцями за ринковими цінами (зазвичай за 
біржовим курсом), які є набагато нижчими за ціни виробника, то 
емітент автоматично одержує нижчу ціну і, таким чином, більший 
прибуток. Отже, система фінансових сурогатів коригує ціни 
виробників до рівня ринкових клірингових, що допомагає 
вирішити проблему недостачі обігових коштів без додаткової 
кредитно-грошової емісії. 

Українські векселі слаболіквідні. Вони привертають суб’єк-
тів економічної діяльності насамперед як засіб мінімізації 
витрат. Казначейські векселі (дисконт на жовтень становив 10% 
купівельної вартості) можуть використовуватись для сплати 
податків, пенсійні векселі – для платежів у Пенсійний фонд 
(дисконт – 20–50%), енергетичні векселі (дисконт – 10–80%) – для 
плати за електроенергію. 

5. Списання 

У 1997 р. загальна сума реструктурованої та списаної за-
боргованості перед бюджетом становила 5,4 млрд.грн. (5,8% 
ВВП). Списання заборгованості стимулює підприємства до 
накопичення ще більшої заборгованості, бо вони сподіваються, 
що вона також буде списана. 

Висновки 

Проведення економічної політики в Україні вимагає кращого 
розуміння негрошових та неринкових стимулів, створених ДМЕ. 
Потрібно досліджувати як технології, так і життєвий цикл 
операцій в зонах ДМЕ. Заходи економічної політики мають 
спрямовуватись на створення правильних стимулів для 
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виробників, щоб вони виходили з ДМЕ. Авторитарні заходи по 
збиранню податків та викриттю уникнень їх сплати замість того, 
щоб допомагати у вирішенні проблеми, ускладнюють інші, в тому 
числі й проблему ДМЕ. 

У країнах СНД (в Україні також) утворилося своєрідне  
“замкнене коло”. Фіскальна політика держави робить ціни 
негнучкими, коли вартість виробництва визначається 
податковими органами. Негнучкі ціни ведуть до 
неврівноваженого ВВП. Неврівноважений ВВП веде до 
платіжної кризи (в тому числі заборгованості перед бюджетом). 
Неплатежі до бюджету спричиняють ще більше ужорсточення 
державної фіскальної політики, що, в свою чергу, робить ціни 
ще менш гнучкими і т.д. Це призводить до серйозної 
суперечності – борючись з інфляцією, уряд ще більше вдається 
до регулювання цін, що веде до ще вищої інфляції, тому що 
платіжна криза (як і фіскальна) загострюється. 


