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Perspektywy rozwoju nauki
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ЗМІНА СУБ′ЄКТИВНОГО ПІДХОДУ В ОЦІНЦІ ЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО 
КАПІТАЛУ

Економічна наука завжди відводила робочій силі головну роль у суспільному 
виробництві. Формування світового господарства підвищило увагу до цієї категорії, 
бо посилення глобалізації економіки постійно потребує переміщення усіх рухомих 
видів ресурсів й цілком закономірно супроводжується зростанням і масштабністю 
міграції робочої сили.

Як відомо, причини, що породжують міграцію робочої сили, різноманітні. В цілому 
їх поділяють на дві групи: загальні, які визначають тенденції розвитку всіх форм міжнародних 
економічних відносин, і специфічні, що пов'язані тільки з міграцією. В Україні домінуючим 
мотивом трудової міграції залишається економічний. Стандарти оплати праці в нашій 
державі далекі від стандартів розвинених країн, навіть у порівнянні з країнами, які 
нещодавно приєдналися до ЄС. Так, за даними МОП, рівень мінімальної заробітної 
плати, виражений у міжнародному доларі США (з урахуванням коефіцієнта 
купівельної спроможності в Україні у 2010 році), становив $311. Для порівняння: 
в таких європейських країнах, як Угорщина, він становив $498, в Польщі – $628, 
Словаччині – $485 відповідно [1].

Постає питання про масштаби міграції з України. За підрахунками 
українських експертів, поза межами країни працюють від 5 до 7 млн. чоловік. За 
даними МОМ, кількість українських трудових мігрантів становить майже 6,5 млн. 
чоловік [2]. Основна причина такої розбіжності в оцінках зумовлена небажанням тих, 
хто виїжджає, реєструватись у відповідних органах влади. Фахівці зазначають, що 
лише 5 % майбутніх трудових мігрантів реєструються у відповідних установах. Дані 
по країнах, як офіційна статистика, є неповними. Навіть Світовий банк зазначає, що в 
середньому по країнах світу офіційність на рівні 50 %. Звідси окреслені межі величини 
показника відношення трудових мігрантів до загальної кількості населення в Україні 
в 11 − 12 % [3].

За даними Департаменту з економічних і соціальних питань ООН, кількість 
міжнародних мігрантів у світі протягом останніх кількох десятиліть постійно зростає. 
Якщо мігруюче населення продовжуватиме зростати такими ж темпами, як і в минулі 
20 років, у світі до 2050 року буде загалом 405 млн. міжнародних мігрантів. У той же 
час кількість внутрішніх мігрантів вже сягає 740 млн. осіб, тому загальна кількість 
мігрантів сьогодні по всьому світові вже наближається до мільярда осіб [4].

Всесвітня економічна криза частково уповільнила еміграцію. Проте очікується, 
що трудові ресурси по всьому світі зростуть із 3 млрд. нині до більш ніж 4 мільярдів 
вже до 2030 року, і це зростання буде навіть швидшим, ніж приріст населення Землі. 
Ще до 2025 року кількість трудової міграції молодих людей із країн, що розвиваються, 
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перевершить теперішню загальну кількість робочої сили у промислово розвинутих 
країнах. А до 2050 року трудові ресурси у найбільш розвинених країнах залишаться 
приблизно на рівні 600 мільйонів осіб, у той же час у менш розвинених країнах трудові 
ресурси зростуть з 2,4 млрд. осіб у 2005 році до 3 млрд. у 2020-му та до 3,6 млрд. у 2040 
році [5].

Враховуючи такі міжнародні масштаби, трудову міграцію українців можна 
вважати досить помірною. Але на фоні ускладнення демографічної ситуації міграція 
обумовлює скорочення населення. Вона також продовжує негативно впливати на 
його статево-вікову структуру, трудовий та інтелектуальний потенціал нашої держави 
взагалі. У міждержавному обміні мігрантами, скорочення зазнало населення України 
всіх вікових груп та найбільше це стосується жінок в працездатному віці.

Більш висока конкурентоспроможність українців з високою освітньою 
підготовкою на ринках праці країн із розвиненою економікою проявляється у втратах 
нашим суспільством найбільш освіченої частки населення. За даними МОМ, на 
сьогодні, серед мігрантів 59 % мають повну середню освіту, 17 % – базову або неповну 
вищу, 14 % – вищу і 10 % – незакінчену середню освіту [2].

Державна політика України у сфері трудової зовнішньої міграції не передбачає 
нині сприятливих можливостей для ефективного використання кваліфікованої 
робочої сили та відображає трудності у вирішенні питання зайнятості на внутрішньому 
ринку. А тому міжнародна трудова міграція сприймається як позитивний чинник 
впливу на соціальні відносини, кількість та якість робочих місць, доходи працюючих 
громадян, рівень зайнятості. Бо окрім збереження чи набуття досвіду й кваліфікації 
водночас зростають і доходи та трансферти грошових переказів тих, хто працює за 
межами батьківщини.

Трансферти грошових переказів по суті формують окрему складову 
міжнародного ринку капіталу − міграційний капітал. Його зміст можна 
характеризувати як доходи мігрантів, які, за мінусом витрат на їхнє перебування в 
країні працевлаштування, направляються на батьківщину і використовуються для 
підвищення економічного та соціального рівня життя рідних і близьких, розвитку 
місцевих територій та країн загалом.

Причому обсяги і розміри грошових переказів зростають швидшими темпами, 
ніж кількість самих міжнародних мігрантів. За даними Світового банку офіційні 
грошові перекази лише до країн, що розвиваються, у 2011 році становили близько 372 
млрд. дол. США. Ця сума значно більша за обсяги міжнародної технічної допомоги цим 
країнам, за обсяги портфельних інвестицій і майже дорівнюють обсягам залученого 
капіталу у формі прямих інвестицій. За останні 30 років (у докризовий період) обсяги 
надходжень грошових переказів у світі зросли у 13 разів, тоді як кількість мігрантів – 
лише у 2,3 рази [6].

В Україні за роки незалежності, не було проведено жодних серйозних 
досліджень щодо обсягів і масштабів надходження міграційного капіталу з-за кордону. 
А статистичні дані, оцінки окремих фахівців, українських і міжнародних організацій 
є досить відмінними та базуються на неповних даних. Наприклад, Світовий банк, 
який щороку публікує дані про трансферти міграційного капіталу між країнами світу, 
приписував Україні лише 4,7 млрд. дол. надходжень грошових переказів у 2009 році. 

По Україні достовірнішими є розрахунки банків. Вони глибше знайомі 
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зі статистикою про грошові перекази трудових мігрантів у різних країнах світу. 
Національний банк України оцінив загальні обсяги грошових переказів в Україну з-за 
кордону за 2010 рік в 5,9 млрд. дол., а за підсумками першого півріччя 2011 року –3,28 
млрд. дол. [6].

Обсяги доходів мігрантів і грошових переказів, які направляються ними на 
батьківщину, дуже різняться з огляду на витрати мігранта на проживання, харчування, 
транспорт тощо. Вийти на реальні суми дозволяє дослідження трансакції грошових 
переказів за період більш як 50-річного досвіду трудової міграції населення Латинської 
Америки до Північної Америки, а також народів Південної Азії в регіон Перської 
затоки. Щорічно мігранти направляють 50 – 70 %, а то й більшу частину отриманого 
доходу на батьківщину, причому перекази зростають у періоди економічних рецесій, 
природних катастроф у рідних країнах, а також напередодні свят.

Залучення міжнародного міграційного капіталу та пов'язані з ним проблеми 
привертають дедалі більше уваги міжнародних організацій, органів державної влади 
та регуляторів фінансових ринків. Бо ця масштабна економічна діяльність впливає 
на загальну соціально-економічну ситуацію багатьох регіонів світу. Для України ця 
проблема має особливе значення, оскільки сума доходів, яку українські мігранти 
заробляють за кордоном, становить близько 35,3 млрд. дол. на рік., або, в розрахунку 
на одного мігранта, 7157 дол.

Ці кошти не тільки починають відігравати важливу роль для родини, яка 
залишилася вдома, а й можуть стати справжнім генератором розвитку економік 
країн-реципієнтів грошових трансфертів мігрантів.

Як відомо з історії, міграційне підгрунття має промисловий переворот у 
США. Він відбувався за рахунок міграції європейської робочої сили, інтелекту і зовсім 
незначних грошових капіталів, тому отримав назву переселенського капіталізму. 
Підприємницька форма капіталу (трудові мігранти) виявилася основним чинником 
прогресу країни та перетворення її ще із ХІХ ст. на світового лідера. Використання 
цього капіталу відбувалося в умовах вільної конкуренції, чим і забезпечувалася його 
ефективність.

Міграційний досвід українців та їхні грошові перекази у ХХІ ст. безпосередньо 
не перетворюється на капітал у рідній країні. Ці надходження позитивно не 
відобразилися ні на структурі та якості економіки, ні на добробуті всього населення 
(за виключенням окремих груп). Ми єдина європейська, пострадянська країна, яка 
не воює, але котра не досягла рівня ВВП 1990 року. Україна до початку кризи 2008 р. 
мала 75 % ВВП 1990 року, а нині – 65 %. Решта країн переступили радянські параметри 
економічного розвитку ще в 2002 – 2006 роках, і продемонструвати деякі прирости. 
Напевно, в основі економічних невдач України, зокрема, й найбільшого (у 15%) падіння 
2008–2009 років, лежить не відсутність ресурсів, а нереформованість економіки, 
корупційність та монопольна організація господарської діяльності. Міграційний 
капітал у таких умовах постійно перерозподіляється через монополії на їх користь та 
не вкладається у нові (і навіть наявні) сфери виробництва.

Перешкоди та несправедливий розподіл, неможливість забезпечити 
зайнятість в країні і отримувати на батьківщині достатні для утримання сімей 
заробітки; перспектива значного розширення професійних навичок, фахового 
та загального світогляду у країні працевлаштування та після повернення на 
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батьківщину збільшують кількість трудових мігрантів. Перекази та привезення на 
батьківщину значних сум заробітків, що вирішують нагальні життєві проблеми родин 
характеризують лише вигоди для країн, що є батьківщиною трудових мігрантів і не 
відображають втрат.

Розвинені держави також протягом останніх 20 років рахували тільки 
економічну вигоду від притоку іноземної дешевої та освіченої робочої сили, особливо 
із країн СНД. Обрахування великих витрат на підготовку спеціалістів, соціальних 
пакетів працівникам власних країн визначали доцільність залучення іноземців. 
Міграційний капітал виявився на декілька порядків нижчим за величину соціально-
економічних витрат на відтворення національної робочої сили.

До того ж економічна та фінансова криза останніх років спричинила негативні 
тенденції на ринку праці, змусивши національні уряди країн Євросоюзу переглянути 
й різко скоротити трудові квоти для в'їзду та працевлаштування іноземців.

Питання про сутність, роль та засоби інтеграції іноземної робочої сили 
знову загострилося. Воно стало предметом не лише широкої дискусії серед фахівців 
і в середовищі громадянського суспільства, а й прискорило пошук оптимальної 
моделі інтеграції та її інструментів, власне, способів залучення іноземних громадян у 
суспільне середовище нової країни перебування.

Розвинені країни створили систему імміграційного захисту власних кордонів. 
Вона дозволяє регулювати зовнішні міграційні потоки за принципом корисності для 
держави і захисту внутрішнього ринку праці. В основі сучасної світової міграційної 
політики у сфері регулювання міждержавного руху населення є дотримання принципу 
пріоритетності державної імміграційної політики.

Першим законодавчим актом, який поширив компетенцію Євросоюзу на 
питання імміграції, був Амстердамський договір 1999 року. Протягом наступних років 
було ухвалено низку законодавчих та нормативних актів у напрямку до вироблення 
єдиної європейської політики з питань міграції. Особливо активними в цьому 
процесі виявилися такі країни, як Фінляндія, Нідерланди та Швеція. Під фінським 
головуванням 1998 року була ухвалена перша спільноєвропейська програма «Простір 
свободи, безпеки та справедливості» (1999 – 2004), де окреслено загальні принципи й 
напрямки міграційної політики. Її продовженням стала Гаазька програма (2005 – 2010) 
із визначенням конкретних механізмів контролю за міграційними потоками, візової 
політики, а також засобів боротьби з тероризмом та організованою злочинністю. У 
грудні 2009 р. Європейська Рада затвердила нову Стокгольмську програму на 2010 – 
2014 роки.

Задля реалізації цих програм у 2005 році засновано Агентство спільного 
прикордонного контролю FRONTEX зі штаб-квартирою у Варшаві. Із 2007 року діє 
програма VIS (Visa Information System) для координації практики видачі віз. 2008 
року набула чинності директива про спільні процедури щодо репатріації нелегальних 
іммігрантів. Програмним документом став «Пакт про імміграцію та притулок», 
затверджений 2008 року під час головування Франції. Документ цей, щоправда, 
не є юридичним і має радше політичний характер, але він спрямований загалом на 
обмеження міграційних потоків, зокрема, через запровадження механізму селективної 
імміграції. Реальні дії в реалізації програм було зафіксовано уже 2008 р. у звіті 
Єврокомісії «Глобальний підхід до феномену міграції», де відображено налагодження 
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діалогу та співпраці з країнами походження мігрантів як основну стратегією. 

Недостатню ефективність як інструменти інтеграції показала культурна 
асиміляція, яку застосовувала Франція щодо вихідців зі своїх колишніх північно-
африканських колоній, та мультикультуралізм, властивий для Великої Британії, 
Голландії або Німеччини щодо громадян цих країн, що мають мусульманське 
походження. А тому до класичних належать: а) права на громадянство за фактом 
народження на певній території (ius soli) та б) «за правом крові», тобто, насправді 
відсутності такого права (ius sanguinis), додається новітня концепція громадянства як 
кінцевого етапу інтеграції, її мети. Іммігранти та їхні діти, включно з народженими 
на території нової країни перебування, в жодному разі не отримують громадянства 
автоматично. Набуття громадянства за правом резиденції – це довгий процес, який 
може тривати десятки років. Поняття «громадянство» трактується значно ширше, 
ніж суто юридичне розуміння, документально підтверджене проживання на певній 
території.

Набуття громадянства гарантує іммігрантові ті самі права та обов'язки, що 
ними наділені інші члени суспільства, воно не відображає сучасне тлумачення правової 
рівності. Формальне й зовнішнє дотримання законів служить лише необхідним, але 
недостатнім елементом для інтеграції. Поряд із правовою та соціальною інтеграцією 
обов’язковими вимогами для інтеграції виступають знання мови, історії країни нового 
перебування, ставлення до її цінностей, традицій, звичаїв. Культурно-цивілізаційна 
інтеграція є важливішою за рівень вмілості чи виробничого досвіду, кваліфікації, бо 
вона змушує кожну особистість визначитися, тобто ідентикуватися, не залишатися 
ізольованим, безстороннім у суспільному житті. 
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