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ВІРТУАЛЬНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: 

РУХ ДО ПОСТІЙНО  
НЕРІВНОВАЖНОГО СТАНУ 

Пол Р. Грегорі 

Завдання перехідного періоду 

Україна, як і решта республік колишнього Радянського Союзу, 
стикається з величезними проблемами перехідного періоду. 
Українські складнощі більші порівняно з країнами Центральної 
Європи через дію таких факторів: 

• Україна була часткою “єдиного” ринку СРСР; 
• в Україні не вистачає політичного консенсусу щодо 

вирішення завдань та контролю за процесами 
перехідного періоду; 

• в Україні не вистачає стратегічних ресурсів, наприклад 
нафти і газу, якими вона могла б привабити іноземних 
інвесторів. 

Українські проблеми перехідного періоду можна описати, 
використовуючи термін  “ліміт виробничого потенціалу” (ЛВП). 
Спочатку він продемонстрував можливості України щодо 
виробництва продукції радянського типу разом з товарами 
ринкового типу на початку перехідного періоду (рис.3.1). 
Вихідний асортимент продукції був на користь товарів 
радянського типу. Як тільки Україна вступила на шлях переходу 
до ринку, асортимент бажаної продукції зрушився у напрямку 
товарів ринкового типу. До того ж потужності України щодо 
виробництва товарів радянського типу зменшилися через 
відсікання її від традиційних  
постачальників енергії, які перетворилися на зовнішні ринки. 
Зниження виробничого потенціалу України відбилося на ЛВП 
зрушенням кривої донизу. Потужності України щодо 
виробництва товарів радянського типу зменшилися, але все ж 
таки їй не вистачало навичок у маркетингу, нових інвестицій, 
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гнучкості у використанні ресурсів, щоб підвищити рівень 
виробництва товарів ринкового типу. 

Рис.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Йозеф Шумпетер писав про “творче руйнування” 

капіталізму, маючи на увазі постійні зміни, що мають місце у 
ньому. В будь-який період часу відбувається підйом одних і спад 
інших галузей промисловості. Щоб економічна система в цілому 
проявляла тенденції до зростання, треба, щоб ресурси рухалися 
від вмираючих галузей промисловості до тих, що ростуть. 
Шумпетер визнавав, що часто ресурси проявляють 
резистентність до змін у зв’язку з їх схильністю до повільного 
переміщення. 

Шумпетеру не довелося мати справу з проблемами 
перехідного періоду такого масштабу, як це зараз має місце в 
Україні, зокрема зі збоченнями, що обумовили великі зрушення в 
технології та смаках і впливають на виробництво. Навіть за 
м’якших умов Шумпетер визнавав, що нерівномірний поступ 
галузей, що розвиваються або згортаються, та труднощі 
переміщення ресурсів від галузей, що занепадають, призводить 
до так званих бізнес-циклів. За таких обставин випуск продукції 
не буде рухатися вздовж існуючої ЛВП, ліміту виробничого 
потенціалу, наприклад ЛВП′, але відбудеться різке зрушення у 
напрямку до середини ЛВП, тобто від точки а до точки b. 

Таким чином, під час перехідного періоду скорочення 
випуску продукції у галузях, що занепадають, звичайно більше, 
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ніж зростання у галузях, що розвиваються. Це чітко показує 
ситуація в Україні: хоч має місце помірний перерозподіл 
ресурсів (табл.3.1), все ж економіка України здебільшого 
продовжує виробляти старий асортимент продукції (принаймні 
офіційна економіка), проте менше, ніж раніше. 

Таблиця 3.1 
Показники випуску продукції в Україні 

Показник 1960 1998 

Сільське господарство 9,5 2,9 

Державні підприємства 13,7 16,4 

Промисловість 33,6 19,6 

Транспорт 6,8 5,0 

Торгівля 18,9 23,1 

Добувна промисловість 1,2 0,5 

Послуги 16,3 32,5 

Створення віртуальної економіки 

Через величезні проблеми перехідного періоду економічні 
системи України і Росії перетворилися на систему нового типу, 
що проявляє тенденцію до збереження. Віртуальна економіка 
виконує задачу запобігти або замаскувати зниження випуску 
продукції в галузях прорадянського типу та загальмувати рух 
ресурсів до ринкового сектора. Це обумовлює також масований 
перерозподіл прибутку та суспільного багатства у напрямку від 
державного сектора до окремих людей, що володіють власністю 
та правом розподіляти ресурси в ході руйнування старої 
системи. Для віртуальної економіки характерна також масова 
корупція через підкуп політичних лідерів за право 
розпоряджатися ресурсами, бо скрізь в економіці має місце 
масований пошук ренти. 

Формально риси віртуальної економіки вимальовують таку 
економіку, що виглядає більшою за розміром через наявність 
субсидій, запланованих бюджетних прибутків та витрат, 
держзамовлень та держпридбань. Її незвичайними рисами є 
невиплата заробітної плати та матеріальних винагород, бартер, а 
також рух до немонетарної економіки. Для віртуальної 
економіки також характерно одержання прибутку в результаті 
спекулятивних видів діяльності або контролю за правами 
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монополій. І тільки малий відсоток прибутку можна одержати 
через інвестування у виробничу діяльність. 

На рис.3.2 показано одне з джерел віртуальної економіки. 
На ньому відображається нерегульована діяльність монополії по 
збуту природного газу, яка в процесі пошуку ренти домоглася 
приватного володіння. Цей власник має свободу призначати 
монопольну ціну (р) та заробляти монопольний прибуток, що 
відображається площею прямокутника як різниця між ціною (р) 
та середньою часткою витрат (ас). Більш того, через те, що цей 
монополіст одержує більшу частку свого прибутку через бартер, 
він може своєчасно не платити за матеріали та не виплачувати  
заробітної плати, що унеможливлює визначення його прибутку 
для податкових органів. Прибуток може бути вищим, якщо за 
продукцію, що продається по бартеру, на світовому ринку дають  
більшу ціну, і таким чином  одержують прибуток готівкою, який 
тримають в офшорних компаніях. Наприклад, з використанням 
бартерних операцій можна показати, що ціна є нижчою за р′, а 
середні витрати становлять ас′. У наведеному прикладі держава 
страждає двічі: по-перше, вона втрачає можливість заробляти 
бюджетний прибуток через продаж ліцензій на монополії, по-
друге, − втрачає на зборі податків через приховування прибутку.   
 
 

Рис.3.2 
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На рис.3.3 показано інше джерело існування віртуальної 
економіки − використання контролю за цінами для одержання 
спекулятивного прибутку. На ньому показаний монопольний  
постачальник (крива попиту має нахил донизу), чиї ціни 
контролюються державою, але встановлюються на низькому 
рівні, можливо з добрими намірами забезпечити доступ до 
дешевої продукції споживачам з числа підприємств або 
домашніх господарств. Якщо  виробник виробляє у точці а, а 
його продукція  
поступає на ринок за регульованою ціною, то він втрачає 
можливість одержати хабара від покупців, що бажають 
заплатити більше, ніж регульовану ціну. Якщо він скорочує 
виробництво цієї продукції до b, то споживач захоче заплатити 
надлишок із встановленої ціни, яку він був готовий заплатити у 
вигляді хабара (вертикальна відстань між кривою попиту та 
регульованою ціною). Використання контролю за цінами з метою 
обмежити виробництво та максимізувати прибуток від 
хабарництва створює сильну мотивацію на користь 
продовження процесу регулювання цін. 

 
Рис.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.3.4 показано потенційно конкурентноспроможний 
ринок з багаточисленних виробників і споживачів (звідси 
позитивний нахил кривої пропозиції) з регульованими цінами, 
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нижчими рівня рівноваги. В цьому випадку є більше покупців, 
ніж споживачів і спекулянтів (хто одержує надлишок продукції 
за офіційною ціною через політику одержання доступу або 
хабарі), і виробники можуть легко мати спекулятивний прибуток 
шляхом продажу продукції тим, хто хоче і може заплатити 
більше від звичайної ціни. 

Рис.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менталітет збалансованості 

У віртуальній економіці існує яскраво виражене небажання  
дозволити ринку розподіляти ресурси, тобто, збалансовувати 
попит і пропозицію. Наведені вище приклади демонструють 
сильний вплив з боку держави на процес регулювання цін, 
завдяки чому створюються риси віртуальної економіки. Проте 
розглянемо й таку віртуальну економіку, де є багаточисленні 
покупці та продавці, що діють у нерегульованих умовах. На 
перший погляд може здатися, що у цій економіці ресурси 
можуть розподілятися ефективно, якщо дозволити 
встановлювати ціни на рівні рівноваги. 

У випадку віртуальної економіки на поверхні все 
оманливе: адже не вистачає законів та механізмів забезпечення 
виконання покупцями та продавцями своїх договірних 
зобов’язань. Немає кредитних ринків, або на них встановлено 
процентні ставки, що суперечать здоровому глузду. Податкова 
система також може встановлювати неприйнятні маргінальні 
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податкові ставки. Іншими словами, інституцій, що виконують 
роль адекватного розподільника ресурсів у зрілих системах 
ринкової економіки, бракує у віртуальній економіці. Більш того, 
бартер та система неплатежів ускладнюють доступ до 
інформації щодо вартості підприємства, а продовження м’яких 
бюджетних обмежень означає, що попит на промислові 
матеріали завищений порівняно з попитом у економічних 
системах, де діє фактор максимізації прибутку. Задачі 
керівників державних підприємств максимізувати свій 
прибуток здебільшого невідомі широкому загалу. Керівники 
скоріше управлятимуть підприємством у власних інтересах 
(приховані доходи), ніж діяти в інтересах реальних власників. 

З цих причин політичні лідери віртуальних економічних 
систем проявляють тенденцію небажання здійснювати ринковий 
розподіл ресурсів. Переважає адміністративний “менталітет 
збалансованості” радянського періоду. Сільськогосподарські 
виробники мають постачати до державних резервів 
продиктовану їм кількість продукції по продиктованих цінах, 
виробники енергії повинні робити те ж саме і таким чином 
ринкова база економічної системи втрачає свою цінність. 

Висновки 

Економіка України перетворилася на віртуальну економіку. 
Цього статусу можна позбутися, тільки проводячи серйозне 
реформування своїх інституцій. Необхідно створити 
незалежний ринок капіталу, інституції для реального посилення 
контролю за виконанням договірних зобов’язань, систему 
керівництва, що стверджувала б реальну цінність акціонера. 
Необхідно припинити контроль за цінами і інтервенцію 
держави у економіку. Слід вирішити проблеми бюджетного 
дефіциту, щоб запобігти витісненню приватного капіталу з 
ринків капіталу. Необхідно також вважати неприпустимими 
платежі податків через бартер або натурою. 

На жаль, ці кроки, спрямовані на подолання віртуальної 
економіки, дуже важкі, і потребують створення інституцій, що 
розвивалися на протязі довгих років в процесі дозрівання 
ринкових економічних систем. 


