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Неолібе раль на транс фор мація повоєнної мо делі 
капіталістич но го роз вит ку як скла до ва
дов гос тро ко вої істо рич ної кон ’юн кту ри періоду
струк тур ної кри зи капіталізму

Анотація

Стат тя про дов жує аналіз внутрішньої ди наміки фази струк тур ної кри зи
капіталістич ної сис те ми. Ця ди наміка роз гля дається крізь при зму підхо ду з
точ ки зору дов гос тро ко вої істо рич ної кон ’юн кту ри. По ка за но, що дов гос тро -
ко ва істо рич на кон ’юн кту ра, що по ро ди ла су час ну ґло баль ну кри зу, по ча ла
скла да ти ся на ру бежі 1970-х років. У цей час світова капіталістич на сис те ма
по ста ла пе ред струк тур ною кри зою повоєнної мо делі капіталістич но го роз -
вит ку. Як політич ну й еко номічну відповідь на ви ник нен ня струк тур ної кри зи
капіталізму транс національні капіталістичні еліти об ра ли неолібе раль ну
транс фор мацію повоєнно го ре жи му на гро мад жен ня. Її основ ни ми еле мен та ми
є зрос тан ня експлу а тації і фінансіалізація про це су на гро мад жен ня, уза галь -
нені Д.Гарві в по нятті “ви лу чаль не на гро мад жен ня”. Неолібе раль на транс фор -
мація ви я ви ла ся не здат ною по до ла ти струк тур ну кри зу капіталізму і по гли -
би ла за гос трен ня його су перечнос тей. Зреш тою капіталістич на сис те ма
зіткну ла ся з но вим про я вом струк тур ної кри зи.

Клю чові сло ва: ґло баль на кри за, капіталізм, дов гос тро ко ва істо рич на кон ’юн -
кту ра, ґло балізація, неолібе ралізм, К.Маркс

У по пе редніх стат тях [Ма люк, 2012; 2013a, b] на основі за про по но ва но го 
ме то до логічно го підхо ду було здійсне но аналіз фор му ван ня дов гос тро ко вої 
істо рич ної кон ’юн кту ри су час ної струк тур ної кри зи капіталістич ної сис те -
ми, ви яв ле но ге не зу за зна че ної кри зи і роз гля ну то по чат ко вий етап її роз -
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вит ку. Зав дан ням про по но ва ної статті є про дов жен ня аналізу внутрішньої
ди наміки фази струк тур ної кри зи, под аль шо го роз вит ку про цесів, що ста -
нов лять дов гос тро ко ву істо рич ну кон ’юн кту ру да ної фази.

Ви хо дя чи з роз гля ну тих раніше [Ма люк, 2013b] по шуків но вої соціаль -
но-кла со вої стра тегії утри ман ня па ну ван ня за умов за гос трен ня кри зи, ат -
лан тичні капіталістичні еліти відповіли на зни жен ня світо вої нор ми при -
бут ку та по си лен ня во йов ни чості тру дя щих класів зла мом соціаль них об ме -
жень сво бо ди дій капіталу; дереґулю ван ням фіна нсо вих ринків і роз вит ком
фіна нсо вих спе ку ляцій; ре ор ганізацією капіталістич но го ви роб ниц тва і
більш інтен сив ним роз вит ком сис те ми транс національ но го ви роб ниц тва із
ви ко рис тан ням інфор маційних тех но логій; де мон та жем “дер жа ви за галь -
но го доб ро бу ту” і спра вжньою кла со вою війною, на сту пом на життєвий
рівень тру дя щих у дер жа вах ядра і пе ри ферії; по си лен ням аґре сив но го тис -
ку імперіалістич них дер жав на пе ри ферію світо вої капіталістич ної сис те ми
(СКС). За га лом ідеть ся про сис те му політич них і еко номічних за ходів,
спря мо ва них на за без пе чен ня мак си маль но го при бут ку за умов кри зи на -
гро мад жен ня капіталу, тоб то про те, що сьо годні на зи ва ють неолібе ра -
лізмом. Ці за хо ди яв ля ли со бою спро бу транс фор мації ко лиш ньої по воєн -
ної мо делі капіталістич но го роз вит ку (ре жи му на гро мад жен ня капіталу) і
кон солідації но во го соціаль но-еко номічно го ре жи му, який би дав змо гу по -
до ла ти струк тур ну кризу капіталізму.

Хоча неолібе раль ну конт рре во люцію за зви чай по в’я зу ють із при хо дом
до вла ди в дер жа вах ядра пра во кон сер ва тив них сил, пред став ле них у той
мо мент кабіне том М.Тет чер у Ве ликій Бри танії, адміністрацією пре зи ден та
Р.Рейґана у США, кон сер ва тив ним уря дом Г.Коля у ФРН, на справді за хо ди 
неолібе раль ної еко номічної політики вже за сто со ву ва ли ся за умов то діш -
ньої струк тур ної кри зи уря да ми країн За хо ду від се ре ди ни 1970-х. Тет чер і
Рейґан тільки про дов жу ва ли рес трик тив ну політику “капіталізму жо рсткої
еко номії” [Cypher, 1979; Frank, 2004a, b], уже роз по ча ту уря да ми лей бо -
ристів, соціал-де мок ратів і лібе раль них ре формістів, котрі відмо ви ли ся від
кейнсіанства. Крім того, з еко номічної точ ки зору найбільш знач ни ми віха -
ми ста нов лен ня неолібе раль но го по ряд ку були руй ну ван ня Брет тон-Ву д -
ської сис те ми (відмо ва від зо ло то ва лют но го стан дар ту у 1971-му і пе рехід
до сис те ми мінли вих курсів у 1973-му), под аль ше дереґулю ван ня міжна -
род ної фіна нсо вої сис те ми, а та кож ініційо ва на гла вою Фе де раль ної  ре -
зервної сис те ми США П.Вол ке ром ра ди каль на зміна фіна нсо вої політики,
що діста ла на зву “пе ре во рот 1979 року” [Dumenil, 2002]. З цьо го мо мен ту
світова фіна нсо ва сис те ма ґрун ту ва ла ся на гнуч ких обмінних кур сах ва лют,
не кон вер то ва но му до ларі, вільно му русі при ват но го капіталу і здат ності
США фіна нсу ва ти свій борг, по при його зрос тан ня, шля хом ви пус ку бор го -
вих інстру ментів (обліґацій каз на че йства), номіно ва них в їхній власній
 валюті. За сло ва ми В.Енґдаля, влад на еліта США дійшла вис нов ку, що
“замість за ле жа ти від ролі світо во го кре ди то ра, як це було до 1971 року,
Американська доба те о ре тич но може про цвітати і як найбільший у світі
 борж ник, доки аме ри канські фіна нси і до лар доміну ють у світо вих фіна н -
сах” [Engdahl, 2008а].

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2013, 4 97

Неолібе раль на транс фор мація повоєнної мо делі капіталістич но го роз вит ку



Суть но вої фіна нсо вої політики по ля га ла в різко му збільшенні відсот -
ко вих ста вок, здійсне но му з ме тою спря му ван ня по токів капіталу в США
для піджив лен ня еко номічної ек спансії і вря ту ван ня до ла ра від вільно го
падіння і кра ху. Як за зна чає Дж.Арриґі, пе рехід до стро гої рес трик тив ної
фіна нсо вої політики з ме тою підтрим ки “твер дих гро шей”, ініційо ва ний
П.Вол ке ром в останні роки правління адміністрації пре зи ден та Дж.Кар те -
ра, по клав по ча ток відмові за часів Р.Рейґана від іде о логії та прак ти ки “но -
во го кур су” (тоб то від соціаль но го ре формізму і політики соціаль ної по -
ступ ки), яких США дот ри му ва ли ся від 1930-х років. Якщо “но вий курс” і
його ґло балізація за Ф.Руз вель та і Г.Тру ме на ґрун ту ва ли ся на пе ре данні
кон тро лю над фіна нса ми з рук фіна нсо вої олігархії в руки дер жа ви, то
відмо ва Рейґана від “но во го кур су” зно ву підно си ла при ват ний фіна нсо вий
капітал на ко мандні ви со ти ґло баль ної еко номіки [Arrighi, 1994, 1999a].
Влас не, відмо ва від зо ло то ва лют но го стан дар ту у 1971-му, пе рехід до сис те -
ми мінли вих курсів у 1973-му й за хо ди, вжиті очільни ком ФРС США у
1979-му, по кла ли по ча ток ста нов лен ню но во го, неолібе раль но го еко но міч -
но го ре жи му, ґрун то ва но го на фіна нсовій експансії.

Спро би вста нов лен ня но во го ре жи му на гро мад жен ня, роз по чаті у
1970-х під впли вом кри зи пе ренаг ро мад жен ня й по в’я зані з кра хом Брет -
тон-Ву дської сис те ми і по во ро том у фіна нсовій політиці США, були про -
дов жені у 1980-х ро ках. Дереґулю ван ня фіна нсо вих та інших ринків, інi -
ційо ва не деф ляційни ми за хо да ми П.Вол ке ра, ство ри ло у США на й спри ят -
ливіші умо ви для фіна нсо вих спе ку ляцій. Ре зуль та том цієї політики, що
про во ди ла ся в інте ре сах ве ли ко го фіна нсо во го капіталу, який шу кав спо со -
би збільшен ня при бут ку, був вступ світо вої еко номіки у фазу фіна нсо вої
 екс пансії, коли го лов ним дже ре лом мак си маль них при бутків стає не ви роб -
ни чий, а фіна нсо вий сек тор еко номіки [Dumenil, 2004a, b]. Вста нов лен ня
ре жи му ви со ких відсот ко вих ста вок і розквіт фіна нсо вих спе ку ляцій, що
роз по чав ся після зміни фіна нсо вої політики в країні, кот ра є цен тром світо -
вої фіна нсо вої сис те ми, усклад ни ли наслідки еко номічної кри зи, погірши ли 
ста но ви ще ви роб ни чо го сек то ру і спри чи ни ли ви ник нен ня світо вої бор го -
вої кри зи, що на й важ че по зна чи ла ся на пе ри ферії СКС. За без пе чу ю чи при -
плив світо вих за ощад жень у США і, та ким чи ном, зрос тан ня їхньої еко -
номіки, нова фіна нсо ва політика за глиб лю ва ла в кри зу реш ту світу, й особ -
ли во той, що роз ви вається. До “пе ре во ро ту 1979 року” за об ра ної уря дом
США інфляційної стра тегії управління кри зою ціна до ла ра з ме тою підтри -
ман ня кон ку рен тос про мож ності аме ри ка нської про мис ло вості три ма ла ся
на низ ь ко му рівні, а це та кож сти му лю ва ло краї ни, що роз ви ва ють ся, бра ти
де шеві кре ди ти в до ла рах за нуль о вою ба навіть неґатив ною відсот ко вою
став кою. Коли ФРС США мо не та р истськи ми ме то да ми по ча ла реґулю ван -
ня про по зиції до ла ра з ме тою пе ре спря му ва ти по то ки капіталу в США, вона 
зро би ла його знач но до рож чим. Вод но час це при зве ло до по до рож чан ня об -
слу го ву ван ня боргів, узя тих краї на ми, що роз ви ва ють ся. У ре зуль таті краї -
ни-бор жни ки, тоб то прак тич но весь третій світ і час ти на дру го го, ви я ви ли ся 
не здат ни ми вип ла чу ва ти відсот ки за бор га ми. Обслу го ву ван ня бор гу, що
рап то во збільшив ся, знек ров лю ю чи еко номіку країн-бор жників, при зво ди -
ло до руй ну ван ня “се ред ньо го” і зу божіння ни жчих класів. Ти по вою була
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си ту ація, коли бор жни ки ба га то ра зо во вип ла чу ва ли свій борг, але він у ре -
зуль таті лише зрос тав че рез погіршен ня умов торгівлі країн, що роз ви ва -
ють ся, а та кож не обхідності для його об слу го ву ван ня за по зи чу ва ти за ви -
щи ми відсот ко ви ми став ка ми з інших дже рел на рин ках по зи ко во го ка -
піталу. І в са мо му роз палі бор го вої кри зи пе ри ферії СКС на перші ролі в
управлінні цією кри зою були ви су нуті Світо вий банк (СБ) і Міжна род ний
ва лют ний фонд (МВФ) з їхніми про гра ма ми рес трук ту ру ван ня бор гу, фi -
нан со вої стабілізації та струк тур ної адап тації за при нци па ми Ва шин гто н -
сько го кон сен су су. Неолібе раль на про гра ма Кон сен су су пе ре дба ча ла ве ли -
ко мас штаб ну при ва ти зацію, дереґулю ван ня і лібе ралізацію еко номіки, її
від крит тя іно зем ним інвес тиціям і пе ре дан ня національ них ак тивів в іно -
зем ну власність, ска су ван ня кон тро лю над імпор том і дер жав ни ми суб -
сидія ми національ ним підприємствам. У ре зуль таті впро довж трьох де ся -
тиліть світо вої бор го вої кри зи су куп ний об сяг зовнішньо го бор гу країн, що
роз ви ва ють ся, зріс від 75 млрд дол. у 1970 році до 450 млрд у 1980-му,
1,3 трлн — у 1990-му, 2,5 трлн — у 2005-му, 3,5 трлн — у 2008-му. Нап рикінці
2010-го зовнішній борг країн, що роз ви ва ють ся, за да ни ми Світо во го бан ку,
пе ре ви щу вав 4 трлн дол. [Внеш не э ко но ми чес кая стра те гия им пе ри а лиз ма,
1988: с. 124; World Bank, 2012: р. 2].

Після того як кілька років вол керівської політики дали змо гу США
зміцни ти ослаб лені по зиції у світо вих фіна нсах і по ста ви ли пе ри ферію
капіталізму під жо рсткий фіна нсо вий кон троль з боку центрів СКС, по -
літика лібе ралізації й дереґулю ван ня ґло баль них фіна нсо вих ринків про -
дов жу ва ла ся у формі но вої фіна нсо вої ре во люції сек ’ю ри ти зації, здійсне ної
но воприз на че ним очільни ком ФРС США А.Ґрин спе ном. “Ґрин спенівська
па ра диг ма” ви ник ла у жовтні 1987 року, коли став ся крах фон до вої біржі в
США і для утри ман ня ринків на пла ву було про ве де но ря ту валь ну опе -
рацію, час ти ною якої було за сто су ван ня порівня но но вих тоді ринків де ри -
ва тивів [Engdahl, 2008b]. Це був по ча ток доби спе ку ляції похідни ми фіна н -
со ви ми інстру мен та ми. Важ ли во й те, що підтри ман ня фон до вих ринків
було не мож ливим без ве ли чез них вли вань ліквідності з боку ФРС. Цю мо -
дель за сто со ву ва ли і над алі. Усі вісімнад цать років політики Ґрин спе на по -
ля га ли в за без пе ченні функціону ван ня сис те ми на гро мад жен ня шля хом
лібе ралізації фіна нсо вих ринків та організації по ря тун ку сис те ми після кра -
ху чер го вої спе ку ля тив ної буль баш ки на ка чу ван ням ліквідності за ра ху нок
здійсню ва ної ФРС політики де ше во го кре ди ту. Весь цей час світова фіна н -
со ва сис те ма пе ре хо ди ла від однієї кри зи до іншої більш мас штаб ної, і  кожна 
кри за ви ко рис то ву ва ла ся для кон солідації па ну ван ня фіна нсо вої олігархії
США у світовій еко номіці. В усіх ви пад ках фіна нсо вої не ста біль ності —
крах фон до вої біржі 1987 року, азійська фіна нсо ва кри за 1997- го, де фолт
Росії 1998-го і по в’я за ний із ним крах хед жинґово го фон ду Long Term
Capital Management, крах рин ку акцій ви со ко тех но логічних ком паній у
2001-му, кри за ви со ко ри зи ко ва них іпо теч них кре дитів у 2007-му — роль
ФРС по ля га ла в над анні ліквідності, зни женні дис кон тних ста вок і по лег -
шенні умов кре ди ту ван ня [Engdahl, 2008b].

Погіршен ня умов відтво рен ня зму си ло про дук тив ний капітал  розпо -
чати ра ди каль ну ре ор ганізацію ви роб ниц тва, суп ро вод жу ва ну інтен сив -
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нішою експлу а тацією праці. Саме тут криється при чи на різко го по си лен ня
про цесів ство рен ня но вих транс національ них ви роб ни чих сис тем і низ ки
до корінних змін у ви роб ництві, по в’я за них із роз вит ком інфор маційних
тех но логій. Зіткнув шись зі зни жен ням нор ми при бут ку, капітал від реа -
ґував праг нен ням підви щен ня про дук тив ності й інтен сив ності праці і вве -
ден ням тех но логій, що зни жу ють вит ра ти ви роб ниц тва, у поєднанні з ме то -
да ми “оптимізації пер со на лу” (downsizing). Останні на прак тиці зво ди ли ся
до звільнен ня 10–20% працівників підприємств і пе ре кла дання їхньої ро бо -
ти на працівників, які за ли ши ли ся, що підви щу ва ло інтен сивність їхньої
праці. Крім того, га лузі про мис ло вості, що за зна ва ли відчут но го зни жен ня
при бут ко вості, вда ли ся до фраг мен тації об’єдна но го в рам ках ве ли ких під -
приємств фор д истсько го типу ви роб ни чих про цесів і пе рене сен ня їхніх
нижніх по верхів (пра це- і ма теріаломістких ви роб ництв) із зони ядра в пе -
ри ферійні та напівпе ри ферійні краї ни, щоб ви ко рис то ву ва ти пе ре ва ги де -
шев шої ро бо чої сили і на бли женість до дже рел си ро ви ни. Зво рот ним бо ком
транс національ ної фраґмен тації ви роб ни чих про цесів є реінтеґрація їх у
ґло баль них ви роб ни чих або вартісних лан цюж ках за по се ред ниц тва тор -
гівлі й унутрішніх логістич них опе рацій ТНК [Kotz, 2008; Wolfson, 2009].
Відбу вається утво рен ня транс національ них кор по ра тив них вер ти каль но-
 інтеґро ва них лан цюжків до да ної вар тості. Ви роб ничі про це си, що раніше
здійсню ва ли ся на од но му підприємстві, те пер роз поділя ють ся між різни ми
підприємства ми, які до того ж роз та шо вані в різних краї нах. Ком по нен ти
різно манітних видів то варів (ав то мобілів, ком п’ю терів тощо) мо жуть ви -
роб ля ти ся і зби ра ти ся те пер у різних ку точ ках зем ної кулі. У ре зуль таті
відбу ло ся різке по си лен ня транс націоналізації ви роб ниц тва і збільшен -
ня кількості транс національ них кор по рацій. Ви ник ла нова сис те ма транс -
національ но го ви роб ниц тва, здійсню ва но го транс національ ни ми кор по ра -
ціями за при нци па ми но во го міжна род но го поділу праці. Одним із ви -
рішаль них чин ників її ста нов лен ня був роз ви ток інфор маційних тех но -
логій, що різко зни зи ли транс акційні та ко мунікаційні вит ра ти. Іншим —
здійснен ня неолібе раль ної еко номічної про гра ми, яка пе ре дба ча ла усу нен -
ня бар’єрів, що пе ре шкод жа ють вільно му руху капіталу, дереґулю ван ня і
лібе ралізацію ринків капіталу, при ва ти зацію і транс фор мацію дер жа ви в
на прямі, спри ят ли во му для діяль ності іно зем но го капіталу, за хис ту і но -
земних інвес тицій і влас ності. Над бу до вою над но вою транс націоналізо ва -
ною сис те мою ви роб ниц тва ста ла щой но сфор мо ва на ба га торівне ва сис те ма 
 ґ лобального еко номічно го управління, що вклю чає міжна родні фіна нсові
інсти ту ти (Світо вий банк і Міжна род ний ва лют ний фонд), Світову ор га -
нізацію торгівлі, “гру пу семи”, Трис то рон ню комісію тощо [Robinson 2000,
2005, 2009].

Унаслідок за сто су ван ня ком плек су неолібе раль ных за ходів, що по си -
лю ють експлу а тацію ро бо чої сили, включ но зі зни жен ням за робітної пла ти,
з ек спор том капіталу в краї ни пе ри ферії із ни жчою вартістю ро бо чої сили й
ни жчою органічною бу до вою капіталу, зі збільшен ням “гнуч кості” ринків
праці, експлу а тацією де ше вої іно зем ної ро бо чої сили, збільшен ням час тки
робітни чо го кла су, опла чу ва но го ни жче вар тості ро бо чої сили внаслідок
зни жен ня постійної за й ня тості, ви ко рис тан ням праці міґрантів тощо, від се -
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ре ди ни 1980-х років вда ло ся за без пе чи ти час тко ве віднов лен ня нор ми при -
бут ку. При цьо му роз ра хун ки по ка зу ють, що якби нор ма експлу а тації за ли -
ши ла ся на по пе ред ньо му рівні, нор ма при бут ку у 1987–2009 ро ках і далі
зни жу ва ла ся б [Carchedi, 2011]. Зни жен ня рівня за робітної пла ти й по си -
лен ня експлу а тації, та ким чи ном, яв ля ють со бою ко нтртен денцію, свідому
політику капіталу, мета якої — збільши ти при бу ток шля хом пе ре кла дан ня
тя га ря кри зи на плечі тру дя щих класів. Те, що це саме так, підтвер джує
свідчен ня А.Бад да, го лов но го еко номічно го рад ни ка уря ду М.Тет чер: “Уряд 
Тет чер ніколи жод ної хви ли ни не вірив, що мо не та ризм — це пра виль ний
шлях по до лан ня інфляції. Про те він роз гля дав його як дуже надійний спосіб 
підви щен ня рівня без робіття. А останнє було вкрай ба жа ним спо со бом ско -
ро чен ня сили робітни чих класів… Влас не ка жу чи, була спро ек то ва на — у
мар кс истських термінах — кри за капіталізму, що відтво ри ла ре зер вну ар -
мію праці і дала змо гу капіталістам від цьо го мо мен ту от ри му ва ти ви сокі
при бут ки” (цит. за: [Wade, 2011: p. 34]).

Утім, усіх цих за ходів ви я ви ло ся за ма ло, щоби по до ла ти стаґнаційні
тен денції у світовій еко номіці. Навіть так зва на інфор маційна, або циф ро ва
ре во люція поки не змог ла ста ти епо халь ною інно вацією, що ге не рує нову
фазу еко номічно го зрос тан ня, хоча змінила знач ною мірою ха рак тер про -
цесів праці та спо со би функціону ван ня капіталістич них підприємств. Ін -
вес тиції в основ ний капітал і далі здійсню ють ся, ба навіть відбу вається пе -
рехід на нові тех но логії, про те за га лом вони за ли ша ють ся на рівні про сто го,
а не роз ши ре но го відтво рен ня. Кор по рації сти ка ють ся із не дос татнім по пи -
том на свою про дукцію і, відтак, — із не дос татніми мож ли вос тя ми при бут -
ко вих інвес тицій. Над лиш ко ве ви роб ниц тво ви яв ляється прак тич но в усіх
га лу зях про мис ло вості. У США ви роб ничі по туж ності ком п’ю тер ної про -
мис ло вості зрос та ли на 40% щорічно, пе ре ви щу ю чи про гно зо ва ний по пит.
Світова ав то мобільна про мис ловість про да ва ла лише 74% із про ду ко ва них
щорічно 70,1 млн ав то мобілів, що при зве ло до різко го падіння при бутків
 найслабших кор по рацій, та ких як “General Motors”, яка 2005 року за зна ла
збитків у 10,6 млрд до ларів. У ста ле ли варній про мис ло вості над лиш кові по -
туж ності ста нов лять 20%, що при близ но дорівнює 200 млн тонн сталі [Bello,
2006: p. 1355]. Ча со пис “Еко номіст” за зна чав у 1999-му, що на прикінці XX
століття роз рив між на гро мад же ни ми ви роб ни чи ми по туж нос тя ми й об ся -
гом про да жу був найбільшим від часів Ве ли кої деп ресії. Наслідком по -
стійно го пе ренаг ро мад жен ня є падіння при бутків. Нор ма при бут ку 500
найбільших транс національ них кор по рацій США впа ла із рівня +4,70
у 1954–1959 ро ках і +2,04 у 1960–1969 до –5,30 у 1980–1989, –2,64 у
1990–1999 і –1,92 у 2000–2002 ро ках [Bello, 2006: p. 1348]. Уста леність пе -
ренаг ро мад жен ня і над ви роб ниц тва, не здатність прав ля чих класів впо ра ти -
ся із погіршен ням умов капіталістич но го відтво рен ня і відно ви ти при бут -
ковість ви роб ниц тва є при чи ною на ма ган ня капіталу з ме тою по до лан ня
зни жен ня нор ми при бут ку де далі сильніше втя гу ва ти ся у фіна нсові опе -
рації, що де далі мен ше по в’я зані з про це сом ви роб ниц тва. Абстрактна мож -
ливість та ко го роз в’я зан ня про бле ми пе ренаг ро мад жен ня по ля гає в по -
двійності про це су на гро мад жен ня капіталу, включ но із власністю на ре аль -
ний капітал і во лодінням цінни ми па пе ра ми як пре тензіями на ре аль ний
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капітал. Зіткнув шись зі змен шен ням мож ли вос тей при бут ко вих інвес тицій
у сфері ви роб ниц тва, кор по рації по ча ли сильніше до лу ча ти ся до спе ку ля -
тив них опе рацій із цінами на па пе рові ак ти ви, тоб то фіктив ний капітал, що
являє со бою пре тензії на дохід і власність, а в підсум ку — на до дат ко ву
вартість, що її от ру му ють із про це су ви роб ниц тва. Вони по ча ли за ле жа ти від 
ек спансії фіна нсо во го сек то ру в справі збе ре жен ня і збільшен ня при бутків.
Від 1980-х років так зва на фінансіалізація еко номіки, тоб то пе рене сен ня
цен тру ваги про це су на гро мад жен ня з ви роб ниц тва до сфе ри фіна нсо вої ак -
тив ності, стає дви гу ном еко номічно го роз вит ку. Із цьо го мо мен ту фіна нсо -
вий капітал, усли за ю чи від кон тро лю з боку соціаль ної дер жа ви, звільняв ся
та кож і від зв’яз ку з ре аль ною про дук тив ною еко номікою. Замість здійснен -
ня інвес тицій у ре аль не ви роб ниц тво капітал пе реміщав ся у світо во му еко -
номічно му про сторі в по шу ках як най вигідніших спе ку ля тив них мож ли вос -
тей. Та ким чи ном, фінансіалізація еко номіки — зрос тан ня кількості фіна н -
со вих ак тивів щодо ре аль них ак тивів — була наслідком кри зи при бут ко -
вості та зву жен ня мож ли вос тей ре аль них інвес тицій. Оскільки де далі біль -
ша маса гро шей не зна хо ди ла при бут ко вих капіта лов кла день в ре альній
еко номіці, ці фон ди інвес ту ва ли ся не у ви роб ниц тво то варів і по слуг, а у
фіна нсові ак ти ви, ціни на які підвищувалися спекулятивним попитом.

Соціаль но-еко номічні наслідки і зна чен ня
неолібе раль ної транс фор мації капіталізму

Пе рехід до фіна нсо во-спе ку ля тив но го еко номічно го ре жи му при звів до
знач них струк тур них змін у світо во му капіталізмі й по ро див низ ку суттєвих 
дис про порцій у світовій еко номіці. Одним із наслідків уста нов лен ня цьо го
ре жи му ста ло гіпер тро фо ва не зрос тан ня фіна нсо во го сек то ру порівня но
з так зва ною ре аль ною еко номікою. Як за зна чає аме ри ка нський мар к сист-
 еко номіст П.Суїзі, якщо у 1970-х ро ках зберіга ла ся ста ра струк ту ра еко -
номіки, що вклю ча ла ви роб ни чу сис те му, об слу го ву ва ну фіна нсо вим при -
дат ком, то до кінця 1980-х вона по сту пи ла ся місцем новій струк турі, в якій
знач но збільше ний фіна нсо вий сек тор до сяг ви со ко го рівня не за леж ності й
“ви сочіє над ви роб ни чою сис те мою, по кла де ною в його осно ву” [Sweezy,
1995: p. 8].

По каз ни ком цьо го про це су може слу гу ва ти зрос тан ня при бутків, от ри -
му ва них че рез фіна нсові опе рації: якщо на по чат ку 1980-х у США на фіна н -
со вий сек тор при па да ло 8% су мар ної кор по ра тив ної до да ної вар тості і 5%
при бутків кор по рацій (після відра ху ван ня под атків), то до 2007 року час тка
фіна нсо вих кор по рацій у кор по ра тивній до даній вар тості под вої ла ся, сяг -
нув ши 16%, а час тка в кор по ра тив но му при бут ку зрос ла у вісім разів і до сяг -
ла 41% [Wade, 2008: p. 33].

Це було пря мим ре зуль та том того, що на гро мад жен ня капіталу ви я ви -
ло ся по в’я за ним не стільки із про дук тив ним сек то ром чи над ан ням йому
фіна нсо вих по слуг, скільки з купівлею-про да жем ак тивів, для чого у ве ли -
чез них кількос тях за лу чав ся по зи ко вий капітал. Постійний при плив де ше -
во го кре ди ту став го лов ним дже ре лом зрос тан ня вар тості ак тивів й об сягів
фіна нсо вих опе рацій. Як за зна чає Р.Вейд, нова банківська сис те ма, що ви -

102 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2013, 4

Андрій Ма люк



ник ла у 1980-х ро ках, відрізня ла ся від по пе ред ньої тим, що ви да ча по зик
підприємствам вже не була її го лов ним за вдан ням, а чис тий при бу ток (різ -
ни ця між відсот ка ми, вип ла че ни ми вклад ни кам, і відсот ка ми, от ри ма ни ми
від по зи чаль ників) пе ре став слу гу ва ти основ ним дже ре лом до ходів; ним
ста ла торгівля фіна нсо ви ми ак ти ва ми. Бан ки де далі більшою мірою орієн -
ту ва ли ся на над ан ня кре дитів для та ких опе рацій у фіна нсо во му сек торі, як
арбітражні уго ди, що яв ля ють со бою от ри ман ня при бутків за ра ху нок різ -
ниці цін між різни ми сеґмен та ми рин ку [Wade, 2008: p. 32]. Еко номічна роль 
дер жа ви та кож була пе ре тво ре на відповідно до ви мог фіна нсо вої ек спансії
— її за вдан ням те пер було за без пе чен ня ліквідності й за побіган ня об ва лу
ринків шля хом над ан ня ма сив них і де шев ших кре дитів, чим за й ма ли ся Фе -
де раль на ре зер вна сис те ма США і цен тральні бан ки інших країн. Та ким чи -
ном, зво ди ла ся гігантська фіна нсо ва піраміда, по в’я за на зі ство рен ням серії
миль них буль ба шок па пе ро вих ак тивів, кож на з яких була більшою за по пе -
ред ню (торгівля акціями, “нова еко номіка”, спе ку ляції з не ру хомістю). А
раз ом із ек спансією кре дит но го рин ку збільшу ва ли ся і бор ги. У ре зуль таті
су куп ний борг США збільшив ся із по знач ки 160% ВВП на прикінці 1970-х
до 350% ВВП у 2007 році [Magdoff, 2006: p. 7,9]. У квітні 2008-го су куп ний
борг США ста но вив май же 53 трлн дол., що при близ но дорівню ва ло світо -
во му ВВП [Beinstein, 2009а]. Вод но час бор ги до мо гос по дарств зрос ли із
50% ВВП у 1980 році до 67% ВВП у 1997-му і 100% ВВП до 2007 року
[Magdoff, 2006: p. 8]. І, звісно, на й швид ши ми тем па ми зрос та ли бор ги  фi -
нансового сек то ру (із 22% ВВП у 1981-му до 117% ВВП у 2008-му [Brooks,
2009]), оскільки бор го вий ме ханізм ви ко рис то ву ва ли пе ре дусім для фіна н -
су ван ня опе рацій на са мо му фіна нсо во му рин ку, а не для збільшен ня про -
дук тив но го капіталу. Ці дані свідчать про ту вирішаль ну роль, що її фіна нсо -
вий капітал і бор го ва еко номіка по ча ли відігра ва ти в про цесі на гро мад жен -
ня капіталу в останні трид цять років. І, бе зу мов но, слід на га да ти, що де ше -
вий кре дит і зрос тан ня боргів були осно вою спо жив чо го буму в США
останніми де ся тиліття ми. Як не одно ра зо во на го ло шу вав Маркс, кре дит на
сис те ма — це той засіб, за до по мо гою яко го капітал на ма гається по до ла ти
межі, до сяг нуті його роз вит ком. Вона сприяє при ско рен ню роз вит ку ма -
теріаль них про дук тив них сил і ство рен ню світо во го рин ку, але вод но час
інтен сифікує су перечності сис те ми, бо ро бить їх вибух у формі криз більш
руйнівним.

Ця кри за-транс фор мація ре жи му на гро мад жен ня охо пи ла всю ка піта -
лістич ну сис те му і по ро ди ла цілу низ ку но вих фіна нсо вих інсти тутів і ве ли -
чез ну масу но вих фіна нсо вих інстру ментів. Дані, що ха рак те ри зу ють ко ло -
саль не пе ре ви щен ня вар тості торгівлі іно зем ною ва лю тою над вартістю
світо вої торгівлі то ва ра ми та по слу га ми, гігантське на гро мад жен ня фіна н -
со вих ре сурсів у ру ках фіна нсо вих інсти тутів типу хед жин го вих, пен сійних
і взаємних фондів, стра хо вих ком паній, інвес тиційних банків, ком паній
фіна нсо во го ме нед жмен ту, ви бу хо ве зрос тан ня фон до вих ринків, — усе це
вель ми яс кра во ха рак те ри зує мас шта би і роль стра тегії збільшен ня капіталу 
шля хом суто кре дит но-гро шо вих маніпу ляцій і угод. За да ни ми про фе со ра
Лон до нської шко ли еко номіки Ро бер та Вей да, стра хові ком панії  розви -
нених країн во лоділи у 2006 році фіна нсо ви ми ак ти ва ми, що ста нов лять
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близь ко 14 трлн дол., а ак ти ви пенсійних фондів оціню ва ли ся у 13 трлн дол.
Для порівнян ня: сума кре дитів, ви да них Світо вим бан ком за весь час його
існу ван ня, не до ся гає 1 трлн дол. [Wade, 2006: p. 117].

Розміри спе ку ляцій усіма ви да ми фіна нсо вих інстру ментів — акціями,
ф’ю чер са ми, де ри ва ти ва ми, ва лю тою — по тря са ють уяву. Фон дові біржі й
торгівля ва лю тою пе ре тво ри ли ся на ве ле тенські ка зи но, в яких зрос тан ня
кількості та вар тості угод за ли шає да ле ко по за ду транс акції, по в’я зані з ре -
аль ною еко номікою. Нап рик лад, у 1975-му на нью-йоркській біржі щод ня
про да ва ли 19 млн акцій. До 1985 року їхня кількість сяг ну ла 109 млн, а
2006-го вже ста но ви ла 1600 млн акцій вартістю 60 млрд дол. Що ден на
торгівля на світо вих ва лют них рин ках, здійсню ва на з ме тою от ри ман ня
при бут ку від ко ли вань вар тості національ них ва лют, до сяг ла за час неолібе -
раль ної ґло балізації фан тас тич них мас штабів. У 1977 році вона дорівню ва -
ла 18 млрд дол. щод ня, а 2006-го — 1,8 трлн дол. на день. Це озна чає, що
кожні 24 дні об сяг торгівлі ва лю тою в до ла рах до ся гав рівня всьо го світо во -
го ВВП за рік. Ра зом із тим річна вартість світо во го ек спор ту то варів і по слуг 
ста но ви ла 6,6 трлн дол., або 25 млрд дол. на день [Magdoff, 2006: p. 17]. У
2010-му що ден ний обіг на світо вих ва лют них рин ках, за да ни ми Бан ку
міжна род них роз ра хунків, дорівню вав близь ко 4 трлн дол. [Bank for Inter -
national Settlements, 2010: p. 6].

Маса де ри ва тивів (похідних фіна нсо вих інстру ментів) у 2006 році ста -
но ви ла 283 трлн дол., пе ре ви щу ю чи шість су куп них світо вих ВВП [Magdoff, 
2006: p. 19]. При цьо му де ри ва ти ви ста но ви ли ли шень час ти ну спе ку ля тив -
ної гори, що дорівнює два над цять ом су куп ним світо вим ВВП. Їхнє зрос тан -
ня ла ви но подібно три ва ло й на ступ ни ми ро ка ми і пе ре ви щи ло у 2008-му
600 трлн дол. (ця сума вже вде ся те ро пе ре ви щує світове ви роб ниц тво).
Якщо до цьо го до да ти інші види фіна нсо вої спе ку ля тив ної діяль ності (тор -
гівля акціями, ф’ю чер са ми, ва лю тою тощо), об сяг ґло баль ної спе ку ля тив ної 
маси ста но ви ти ме фан тас тич ну суму, кот ра пе ре ви щує 1 квад риль йон до -
ларів — май же двад цять світо вих ВВП [Beinstein, 2009b]. До се ре ди ни 2008
року, коли, згідно з да ни ми Бан ку міжна род них роз ра хунків, об сяг де ри ва -
тивів сяг нув 684 трлн дол. [Bank for International Settlements, 2008], за де я -
ки ми оцінка ми, гіпер трофія фіна нсо во го рин ку до сяг ла точ ки на си чен ня.
За цих умов дос тат ньо було роз по ча ти ся об ва лен ню спе ку ля тив но го рин ку
не ру хо мості США, щоб об ру ши ти всю систему загалом.

Вста нов лен ня ре жи му фіна нсо во-спе ку ля тив но го на гро мад жен ня при -
зве ло до того, що світова капіталістич на еко номіка ста ла на га ду ва ти піра -
міду, пе ре вер не ну підніжжям до го ри. У ній маса фіктив но го капіталу, що
являє со бою пре тензію на дохід, дже ре лом яко го врешті-решт є до дат ко ва
вартість, ба га то ра зо во пе ре вер шує мож ли вості про дук тив но го капіталу от -
ри му ва ти цю до дат ко ву вартість з експлу а тації жи вої праці. Ніколи раніше в 
історії капіталізму не на ко пи чу ва ла ся така спе ку ля тив на маса ані в аб со -
лют них ве ли чи нах, ані у відно шенні до світо во го ВВП. У ре зуль таті ка -
піталізм оста точ но на був па ра зи тич но го ха рак те ру. І це є суттєвою якісною
відмінністю неолібе раль но го еко номічно го ре жи му від тих, що йому пе ре -
ду ва ли. Саме за зна че на невідповідність між ве ли чез ною ма сою  нагрома -
дженого фіктив но го капіталу і ре аль но ви роб ле ною до дат ко вою вартістю,
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не обхідною для за до во лен ня його пре тензій, є в наш час фун да мен таль ною
про бле мою світо вої еко номіки. Її роз в’я зан ня по тре бує руйнівної пе ре бу до -
ви струк ту ри світо во го капіталізму і де мон та жу струк тур на гро мад жен ня і
вла ди, на яких роз бу до ву вав ся неолібе раль ний фіна нсо во-олігархічний ка -
піталізм.

Зреш тою, соціаль ний сенс транс фор мації, що ста ла ся під впли вом
струк тур ної кри зи капіталізму, по ля гав у тому, що чільна фракція прав ля -
чо го кла су, фіна нсо ва еліта, по си ли ла кон троль над капіталістич ною сис те -
мою, на в’я зав ши їй свої пра ви ла і нор ми. Від цьо го мо мен ту неолібе раль ний
про ект цілко ви то роз крив свою соціаль ну суть, по став ши як ре ванш при -
віле йо ва ної мен шості світо вої капіталістич ної сис те ми, по встан ня транс -
національ ної фіна нсо вої еліти про ти об ме жень, на кла де них на неї соціаль -
ни ми струк ту ра ми кейнсіанської “дер жа ви за галь но го доб ро бу ту”. Він яв -
ляє со бою спро бу розірва ти сфор мо ва ний у краї нах ядра соціаль но-по -
літич ний ком проміс, за який прав ля чим і панівним гру пам до ве ло ся за пла -
ти ти час тко вою де мок ра ти зацією сис те ми, про ве ден ням ре формістсько го
кур су і под ач кою у виг ляді так зва ної соціаль ної дер жа ви. Саме у зламі всіх
об ме жень, пе ре роз поділі та кон цен трації вла ди й ба га тства в ру ках фіна нсо -
вої еліти по ля гає справжній смисл неолібе ралізму як відвер то кла со во го
про ек ту. Вис лов лю ю чись гра нич но про сто, неолібе ралізм — це стра тегія по -
си лен ня па ну ван ня найбільш привіле йо ва них верств прав ля чих класів ка -
піталістич но го суспільства. Її час ти ною є неолібе раль на ґло балізація, що
озна чає для капіталу мож ливість пе ре тво ри ти весь світо вий соціаль но-еко -
номічний про стір на об’єкт не об ме же ної експлу а тації. Звільне ний від об ме -
жень струк тур соціаль но-кла со во го ком промісу капітал дістав мож ливість
зо се ре ди ти ся на пе ре роз поділі суспільно го ба га тства на свою ко ристь, ви -
чав лю ванні мак си маль ної до дат ко вої вар тості з експлу а тації жи вої праці в
усьо му світі та по си ленні кон тро лю над світо ви ми ре сур са ми че рез ви ко -
рис тан ня фінансових механізмів.

Про те неолібе раль на транс фор мація повоєнно го ре жи му на гро мад жен -
ня капіталу не мог ла роз гор ну ти ся в по вну силу, поки існу вали Ра дя нський
Союз і світова сис те ма ре аль но го соціалізму. Їхнє існу ван ня було пе ре шко -
дою для по шу ку дже рел підтри ман ня са мозбільшен ня вар тості на шля хах
неолібе ралізму, що пе ре дба чав ґло баль ну соціаль ну кон фрон тацію вер хів -
ки прав ля чих класів із робітни чим і “се редніми” кла са ми. Тому роз гор тан ня
неолібе раль ної про гра ми суп ро вод жу ва ло ся та кож кон фрон тацією зі свi -
том ре аль но го соціалізму. З іншо го боку, інтен сифікація реалізації неолібе -
раль но го про ек ту на рос та ла мірою інтеґрації СРСР та інших соціалістич -
них країн у світове капіталістич не гос по да рство (СКГ) і визріван ня в них
неолібе раль но го істо рич но го бло ку, тісно по в’я за но го з інте ре са ми транс -
національ них діло вих і політич них кіл За хо ду. Ви ник нен ня неолі бераль -
ного істо рич но го бло ку все ре дині ра дя нсько го суспільства ста ло ре зуль та -
том доміну ван ня від дру гої по ло ви ни 1950-х ре акційної тен денції де мон та -
жу пла но вої сис те ми управління на род ним гос по да рством, де цен тралізації
еко номіки і впро вад жен ня при нципів рен та бель ності (мак симізації при бут -
ку) як основ но го кри терію ро бо ти підприємств (сис те ма гос проз ра хун ку).
На про цес роз ши рен ня сфе ри дії рин ко вої при ват но капіталістич ної стихії в
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ра дя нсько му суспільстві справ ля ло суттєвий вплив роз ши рен ня зовніш -
ньо е ко номічних зв’язків зі світо вим капіталістич ним рин ком і зрос тан ня за -
леж ності від СКГ. У ре зуль таті все ре дині краї ни відбу ва ло ся зміцнен ня
соціаль ної бази при ват но капіталістич них відно син і реінкор по рації у СКГ.
Роз гор ну ла ся, за сло ва ми російсько го еко номіста С.Гу ба но ва, тіньо ва “рес -
тав рація “зви чай но го капіталізму” — юри дич но ще нелеґаль но го, але прак -
тич но вже ре аль но го” [Гу ба нов, s. a]. До скла ду неолібе раль но го бло ку
соціаль них сил, що вис ту па ли за де мон таж ра дя нської сис те ми, по вноп рав -
не утвер джен ня вер хо ве нства при ват но капіталістич них відно син й інте -
ґрації ра дя нської еко номіки у СКГ (по вер нен ня “в лоно цивілізації”, на
“маґістраль ний шлях роз вит ку лю дства”), вхо ди ли на сам пе ред гру пи пар -
тійно-гос по да рської но мен кла ту ри, що зба га чу ва ли ся в ре зуль таті здійс -
нен ня зовнішньо е ко номічних опе рацій і про ве ден ня гос проз ра хун ко вих
рин ко вих ре форм 1950–1960-х років [Гу ба нов, s. a., 2011; Фур сов, 2008a, b,
2009, 2010]. Роз ши рен ня сфе ри дії за ко ну вар тості й то вар но-гро шо вих
відно син при род ним чи ном при зве ло до роз вит ку так зва ної тіньо вої еко -
номіки, що ста ла жи виль ним се ре до ви щем для при ват но го на гро мад жен ня і 
ви ник нен ня ве рстви ра дя нської бур жу азії, з якою тісно зрос та ла ся час ти на
гос по да рської но мен кла ту ри. Зреш тою третім еле мен том неолібе раль но го
істо рич но го бло ку ста ла лібе раль ная інтеліґенція. Ця ве рства лібе раль них
“органічних інте лек ту алів” (А.Ґрамші) сфор му ва ла відповідний іде о ло гіч -
ний дис курс, в яко му знач ну роль відігра ва ли міфо логія “жахів сталінізму”,
“не е фек тив ності соціалістич ної сис те ми гос по да рю ван ня” й ідеалізація ка -
піталістич но го вільно го рин ку. Слід, утім, на га да ти, що ця го резвісна  не -
ефективність, включ но з дефіци том окре мих груп то варів ши ро ко го вжит -
ку, була ре зуль та том руйнівно го впли ву при нци пу рен та бель ності (мак си -
міза ції при бут ку) підприємств, роз ши рен ня дії то вар но-гро шо вих відно син, 
де цен тралізації еко номіки та зву жен ня сфе ри пла но во го гос по да рства [Гу -
ба нов, s. a, 2011]. Унаслідок більш тісно го пе ре пле тен ня інте ресів  антира -
дян ського про капіталістич но го бло ку із транс національ ним неолібе раль -
ним істо рич ним бло ком, що фор му вав ся у СКС, пер ший ста вав еле мен том і
провідни ком ідей і стра тегій дру го го (про транс національ ний неолібе раль -
ний істо рич ний блок див.: [Ма люк, 2011]). Саме цим і по яс нюється те, що
“ра ди кальні рин кові ре фор ми” кінця 1980-х, що суп ро вод жу ва ли ся інте -
ґрацією роз ва лю ва но го СРСР у СКС, пішли неолібе раль ним — найбільш
ан ти гу ман ним, руйнівним шля хом з надміру ви со ки ми соціаль ни ми вит ра -
та ми. Коли на зламі 1980-х цей неолібе раль ний блок кон соліду вав ся, він
здійснив інкор по рацію соціалістич ної час ти ни світу в СКС і вста но вив тут
різно вид неолібе раль ної пе ри ферійної фор ми капіталізму. Про цес тіснішої
інтеґрації з СКС відбу вається та кож у ре зуль таті по стма оїстських ре форм у
КНР. Тільки після усу нен ня аль тер на тив ної мо делі суспільно го роз вит ку
неолібе раль на транс фор мація набула ґлобальних масштабів і крайніх форм
вираження.

Та ким чи ном, істо рич на кон ’юн кту ра, що ха рак те ри зу ва ла епо ху струк -
тур ної кри зи капіталізму, вирізняється якісно спе цифічною ста лою ком -
бінацією рис, що вклю ча ли струк тур ну кри зу повоєнної мо делі  нагрома -
дження капіталу, кри зу ге ге монії США і пе ре бу до ву її соціаль них і еко -
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номічних за сад (при цьо му фіна нсо вий і військо вий ком по нен ти ге ге монії
по ча ли ви хо ди ти на пер ший план, а пе ре бу до ва ге ге моністсько го бло ку
здійсню ва ла ся на вужчій елітистській соціальній основі), а та кож зу мов ле -
ну цією кри зою неолібе раль ну транс фор мацію СКС, про сто ро ву і струк тур -
ну ек спансію капіталістич них відно син, що суп ро вод жу ва ла ся зрос тан ням
інтеґрації СРСР і світо вої сис те ми ре аль но го соціалізму в СКГ, а потім їхнім 
роз па дом і по гли нан ням світо вою капіталістич ною сис те мою.

Неолібе раль на транс фор мація повоєнно го ре жи му на гро мад жен ня
при зве ла до фор му ван ня но вої мо делі капіталістич но го роз вит ку — неолібе -
раль но го фіна нсо во-кор по ра тив но го еко номічно го ре жи му, або, як його на -
звав Дж.Фос тер, мо но полістич но-фіна нсо во го капіталізму [Foster, 2006,
2008, 2009, 2010]. Ця мо дель ста но ви ла су купність ко нтрза ходів, сря мо ва -
них на про тидію кри зо вим тен денціям, що охо пи ла СКС, і спро бу по ста ви ти 
про цес капіталістич но го відтво рен ня на нові за са ди. Ці за хо ди з про тидії
кризі та по шук но вої соціаль но-еко номічної мо делі спри чи ни ли ся до змін,
що охо пи ли весь ком плекс відно син капіталістич ної влас ності й усієї сис те -
ми реґулю ван ня роз ши ре но го відтво рен ня капіталістич ної еко номіки.

У ре зуль таті пев них змін но вий еко номічний ре жим капіталізму став ха -
рак те ри зу ва ти ся роз вит ком так зва них рин ко вих форм реґулю ван ня еко -
номіки, де мон та жем соціаль ної дер жа ви і заміною її неолібе раль ною фор -
мою дер жа ви, яка про су ває про гра му ко мо дифікації спільних благ і ха рак те -
ри зується роз вит ком реґуля тор но-реп ре сив них інсти тутів і функцій і здійс -
нен ням більш реп ре сив ної політики соціаль но го кон тро лю. Крім того, в
рам ках цьо го ре жи му відбу ло ся по си лен ня вла ди капіталу над пра цею без -
по се ред ньо в про цесі ви роб ниц тва. Воно суп ро вод жу ва ло ся впро вад жен -
ням но вих ме тодів ви роб ниц тва (по стфор дизм, гнуч ке ви роб ниц тво, ви роб -
ниц тво “точ но вчас но”), мета яких — підви щи ти кон ку рен тос про можність
та ефек тивність ви роб ниц тва, ско ро ти ти вит ра ти, в тому числі в ре зуль таті
на сту пу на пра ва тру дя щих і про фспілок як по лінії умов опла ти праці, так і
по лінії ско ро чен ня соціаль них вит рат і вве ден ня ре жи му “жо рсткої еко -
номії”. Най важ ливішим еле мен том фор мо ва ної мо делі на гро мад жен ня ста -
ла фінансіалізація про це су на гро мад жен ня капіталу, що суп ро вод жується
“на гро мад жен ням фіна нсо вих ме та ринків” (Р.Коллінз), за яко го при бу ток
от ри му ють за вдя ки суто фіна нсовій ак тив ності. Усе вище за зна че не спри я -
ло ґло бальній ек спансії ТНК, по си лен ню мо но полістич но го ха рак те ру  еко -
номічної сис те ми й кон цен трації вла ди транс національ но го мо но полістич -
но го капіталу над ґло баль ною еко номікою, цен тралізації й інтеґрації світо -
вої еко номіки під вла дою ТНК, по в’я за них із цен тра ми СКС. Відбу ло ся
фор му ван ня но вої ба га торівне вої сис те ми ґло баль но го еко номічно го ре -
ґулю ван ня, що вклю чає “гру пу семи”, ОЕСР, Світову організацію торгівлі
та міжна родні фіна нсові інсти ту ти (МВФ-СБ), що вста нов лю ють кон т -
роль над пе ри ферією СКС за со ба ми фіна нсо вих кре дит но-бор го вих ме -
ханізмів. Зміни, що відбу ва ють ся у СКГ, спри я ли пе ре хо ду країн пе ри ферії
до політики спря мо ву ва но го бор гом ек спор тно-орієнто ва но го роз вит ку, в
основі якої ле жить реалізація роз роб ле них МВФ-СБ неолібе раль них про -
грам струк тур ної адап тації, що реалізу ють про гра му Вашингтонського кон -
сен су су.
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Хоча ко нтртен денції, що стри му ють роз гор тан ня струк тур ної кри зи,
при зве ли до фор му ван ня но вої істо рич ної конфіґурації капіталізму,  по -
при те важ ко го во ри ти про те, що в ре зуль таті неолібе ралізму склав ся но -
вий істо рич ний ре жим на гро мад жен ня капіталу або, на чому на по ля га ють
Д.Котц і його колеґи [Kotz, 2008, 2010; Wolfson, 2009], нова суспільна струк -
ту ра на гро мад жен ня капіталу. Неолібе ралізм і справді сфор му вав су куп -
ність інсти тутів та стра тегій, що підтри му ють і особ ли вим чи ном струк ту ру -
ють про цес на гро мад жен ня. Але суттєвою озна кою ре жи му на гро мад жен ня
є його здатність за без пе чу ва ти нор мальні умо ви роз ши ре но го капіталістич -
но го відтво рен ня. Влас не це виз нає і сам Д.Котц, коли вка зує, що, з точ ки
зору стан дар тної кон цепції суспільних струк тур на гро мад жен ня, важ ли вою
озна кою останніх є їхня здатність ефек тив но за без пе чу ва ти швид ке еко -
номічне зрос тан ня і на гро мад жен ня капіталу. Про те еко номічне зрос тан ня,
нор ма при бут ку та рівень інвес тицій за доби неолібе ралізму нижчі, ніж
повоєнне “слав нозвісне трид ця тиліття”. Навіть по при реалізацію неолібе -
раль ної соціаль но-кла со вої стра тегії упро довж трьох останніх де ся тиліть,
що зу мо ви ла де я ке зрос тан ня при бут ко вості, еко номічне зрос тан ня і про цес 
на гро мад жен ня капіталу про дов жу ють стаґну ва ти. Дані, под ані відо мим
істо ри ком світо вої еко номіки А.Ме ди со ном, свідчать, що тем пи зрос тан ня
світо во го ВВП на душу на се лен ня, різко ско ро тив шись із по чат ком струк -
тур ної кри зи капіталізму в се ре дині 1970-х, відтоді не відно ви ли ся. У період
1951–1973 років се редні тем пи світо во го еко номічно го зрос тан ня ста но ви -
ли 2,9%, а в разі ви лу чен ня з роз ра хунків Ки таю — 3%, тоб то вне сок Ки таю у
світове еко номічне зрос тан ня в цей період був неґатив ним. І, на впа ки, у
1974–2003 ро ках тем пи зрос тан ня світо во го ВВП на душу на се лен ня зни зи -
ли ся май же на по ло ви ну і ста но ви ли 1,6% на рік. Якщо вик лю чи ти Ки тай, то
світове еко номічне зрос тан ня сповільнюється ще більше і ледь пе ре ви щу ва -
ти ме тре ти ну еко номічно го зрос тан ня періоду повоєнно го “слав нозвісно го
трид ця тиліття” — 1,1%. При цьо му у 2001–2003 ро ках світове еко номічне
зрос тан ня ста но ви ло 2,5%, але якщо вик лю чи ти Ки тай, то воно ста но ви ло
тільки 1% [Kliman, 2008a]. Крім відсут ності ознак еко номічно го віднов лен -
ня від се ре ди ни 1970-х, ці дані та кож го во рять про те, що го лов ним рушієм
світо во го еко номічно го зрос тан ня в період неолібе раль ної транс фор мації
де далі більше ста ва ли азійські дер жа ви — Ки тай, Індія, В’єтнам та ін., тоді як 
реш та світу пе ре бу ва ла в стані деп ресії. Однак і пе реміщен ня про мис ло вої
май стерні світу в Азію не змог ло по до ла ти стаґнації СКГ. Відмітною озна -
кою цієї фази роз вит ку СКС є без пре це ден тна фіна нсо ва ек спансія та на гро -
мад жен ня фіктив но го капіталу, який, за Мар ксом, про тис тоїть спра вжньо -
му на гро мад жен ню капіталу, тоб то відтво рен ню в роз ши ре но му мас штабі
про дук тив но го капіталу, і зво дить ся до “на гро мад жен ня пре тензій влас -
ності на пра цю”. Саме ця про ти лежність фіна нсо вої ек спансії спра вжньо му
на гро мад жен ню не доз во ляє вжи ва ти сто сов но неолібе раль но го ре жи му
термін “істо рич ний ре жим на гро мад жен ня”. Точнішими є терміни “еко -
номічний режим” і “соціально-економічний режим”.

Успіх неолібе раль но го про ек ту в справі про тидії кри зо вим тен денціям
ґрун тується го лов ним чи ном на елітистсько му пе ре роз поділі суспільно го
ба га тства на ко ристь верхівки прав ля чих класів. Ре зуль та том вис ту пає ве -
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ли чез на кон цен трація капіталу і, як наслідок, ба га тства і вла ди в ру ках
транс національ ної фіна нсо вої еліти. По каз ни ком рівня цьо го про це су є
дані, от ри мані вче ни ми Швей ца рсько го Фе де раль но го Тех но логічно го Ін -
сти ту ту в Цюріху, які досліджу ва ли струк ту ру відно син світо вої ме режі
кор по рацій. Досліджен ня мало на зву “Ме ре жа ґло баль но го кор по ра тив но го 
кон тро лю” і ґрун ту ва ло ся на да них 2007 року. З ме тою аналізу да них до -
слідни ка ми — фахівця ми з теорії склад них сис тем — було ство ре но ма те ма -
тич ну мо дель, що відоб ра жає вер ти кальні й го ри зон тальні взаємоз в’яз ки
між кор по раціями, кон троль одних ком паній над інши ми че рез прямі інвес -
тиції — во лодіння фон да ми, па ке та ми акцій, час тка ми в акціонер но му ка -
піталі, участь у при бут ку тощо. У про цесі досліджен ня з’я су ва ло ся, що у ви -
ок рем леній групі, що скла дається із 43 тис. ТНК, існує ядро із 1318 кор по -
рацій. Кож на з них тісно по в’я за на відно си на ми влас ності в се ред ньо му із 20
інши ми ком паніями. Шля хом кон тро лю над ком паніями-са телітами кор по -
рації, що ста нов лять ядро ме режі, управ ля ють пе ре важ ною більшістю під -
приємств так зва но го ре аль но го сек то ру еко номіки і кон тро лю ють 60%
світо вих до ходів. Із цьо го вип ли ває, що су час не СКГ являє со бою цілісну
ґло баль ну еко номічну сис те му, по в’я за ну єди ни ми відно си на ми ка піта ліс -
тич ної кор по ра тив ної влас ності. Про дов жив ши досліджен ня взаємоз в’яз -
ків і відно син влас ності вже все ре дині ядра кор по ра тив ної ме режі, швей -
царські вчені з’я су ва ли, що все ре дині ньо го пе ре важ на час ти на ком паній є
проміжни ми утво рен ня ми, кон троль о ва ни ми гру пою зі 147 “над кор по ра -
цій”, чиї ак ти ви взаємно пе ре пліта ють ся. Ця “над струк ту ра” (super-entity),
пе ре бу ва ю чи у са мо му серці ґло баль ної еко номіки, кон тро лює 40% ба га т -
ства світо вої еко номічної ме режі, в тому числі 90% ак тивів у банківсько му
сек торі. Пе ре важ ну час ти ну ком паній “над струк ту ри” (75%) ста нов лять
бан ки і фіна нсові інсти ту ти. Та ким чи ном, ґло баль на еко номіка реґу лю -
ється відно си на ми між кілько ма гру па ми транс національ ної мо но полістич -
ної фіна нсо вої еліти. На дум ку дослідників, у “над струк турі” пе ре пліта -
ється за ба га то різнос пря мо ва них су перечлив их інте ресів, що усклад нює
фор му ван ня її політич ної єдності. Але вона може діяти “як єдине ціле”, коли
за хи щає спільні інте ре си [Coghlan, 2011; Waugh, 2011]. Це останнє виз нан -
ня вель ми цінне з огля ду на те, що бан ки, які ста нов лять над струк ту ру (на
що звер тає ува гу В.Ка та со нов), є основ ни ми акціоне ра ми ФРС США і їхні
інте ре си по в’я зані зі збе ре жен ням “до ла ро во го імперіалізму”. Слід та кож
за зна чи ти, що ФРС США, яка во лодіє мо но поль ним пра вом на  виробни цт -
во світо вої ва лю ти, по ста чає нею бан ки, котрі її кон тро лю ють. Так,  напри -
клад, згідно з опри люд не ни ми у 2011 році да ни ми час тко во го ау ди ту опе -
рацій ФРС, про ве де но го Ра хун ко вою па ла тою США за рішен ням конґресу,
з’я су ва ло ся, що в період остан ньої фіна нсо во-еко номічної кри зи (із груд ня
2007-го до чер вня 2010-го) ФРС без кон троль но роз да ла найбільшим аме ри -
ка нським і за кор дон ним бан кам безвідсот кові або низ ь ковідсот кові кре ди ти 
на 16 трлн дол., що не діста ло відоб ра жен ня у фіна нсовій звітності. Це озна -
чає, що таємно від конґресу й уря ду США ФРС здійсни ла емісію до ларів із
ме тою ви ку пу “ток сич них” ак тивів по зи чаль ників, тоб то по ря тун ку фіна н -
со вих спе ку лянтів. Бан ки, що одер жа ли ці гроші, фіґуру ють у спис ку банків, 
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под а но му швей ца рськи ми вче ни ми. Отри мані від ФРС гроші вка зані бан ки
спря му ва ли на скуп ову ван ня активів по всьому світу [Катасонов, 2011].

Оскільки віднов лен ня при бут ко вості бізне су і кон солідація вла ди фіна -
нсо вої еліти ґрун тується на збільшенні ви лу чен ня тієї час тки суспільно го
про дук ту, що у “слав нозвісне трид ця тиліття” 1945–1975 років діста ва ла ся
“се реднім” і тру дя щим кла сам, усе це ви яв ляється по бу до ва ним на дуже
хит ко му ґрунті. Внаслідок стаґнаційно го ха рак те ру неолібе ралізму остан -
ній мож на роз гля да ти як капіталістич ний соціаль но-еко номічний ре жим,
що ви ник як засіб про тидії кри зо вим тен денціям у про це сах капіталістич но -
го відтво рен ня (ко нтртен денція), але не як стабільний ре жим на гро мад жен -
ня. Досі ще йдеть ся про про дов жен ня струк тур ної кри зи повоєнно го ре жи -
му на гро мад жен ня, тоб то про фазу, впро довж якої відбу вається пе ре бу до ва
капіталістич ної сис те ми і три ває по шук об рисів но во го ре жи му  нагрома -
дження та шляхів пе ре хо ду до нього.

Нез ва жа ю чи на всі зу сил ля, до кінця 1990-х років нор ма при бут ку у
США, за підра хун ка ми аме ри ка нсько го еко номіста Ф.Мо услі, збільши ла ся
із 12% до 16%, тоб то відно ви ла ли шень 40% сво го зни жен ня. Поп ри зрос тан -
ня про дук тив ності праці й за галь не зни жен ня ре аль ної за рпла ти в дер жа вах
цен тру, а та кож експропріацію цілих груп “се редніх класів” на пе ри ферії
та напівпе ри ферії СКС, нор ма при бут ку все ще за ли ша ла ся на 25–30%
 нижчою за свій повоєнний пік [Mosley, s. a.]. Як за зна ча ють фран цузькі
 економісти Ж.Дю мені та Д.Леві, нор ма при бут ку у 1997-му ста но ви ла тіль -
ки по ло ви ну від рівня 1948-го і 60–75% від своєї вар тості в де ся тиліття
1956–1965 років [Dumenil, 2002b]. Одна че є й доб ре арґумен то ва на дум ка,
що жод но го ре аль но го віднов лен ня нор ми при бут ку не відбу ва ло ся зовсім.
Ко мен ту ю чи ці зміни в ди наміці нор ми при бут ку, І.Ва лер стайн на го ло сив,
що при хиль ни ки неолібе ралізму до мог ли ся пев них успіхів, але вони впо ра -
ли ся лише з тим, що тро хи зни зи ли вит ра ти, котрі впли ва ють на  нагрома -
дження капіталу, а не по вер ну ли його на рівень 20–30-літньої дав ни ни. Про -
те на бли жається нова хви ля зрос тан ня цих вит рат [Вал лер стайн, 2001b].
Реалізація неолібе раль но го про ек ту при зве ла до того, що го лов ни ми тен -
денціями роз вит ку СКГ в останній тре тині ХХ — на по чат ку ХХI століть
ста ли фінансіалізація про це су на гро мад жен ня капіталу, по си лен ня вла ди
транс національ но го кор по ра тив но го капіталу над світо вою еко номікою,
 показником чого є всесвітня ек спансія ТНК і, як наслідок, кон солідація
імперіалістич но го ха рак те ру світо вої сис те ми, знач не зрос тан ня ґло баль ної
соціаль ної нерівності на тлі стаг нації зрос тан ня світо вої еко номіки. До цьо -
го тре ба до да ти постійне зрос тан ня за гро зи пла не тар но го еко логічно го ко -
лап су, зрос тан ня еко номічної не ста лості капіталістич ної сис те ми, а та кож
по си лен ня ге о політич ної не стабільності, по в’я за ної із за гос трен ням бо роть -
би за ре сур си й кон троль за на й при бут ковішими сеґмен та ми світо во го рин -
ку. Усе це є свідчен ням того, що в період неолібе ралізму не відбу ло ся фор -
му ван ня но во го ре жи му, що має за без пе чу ва ти сталість про це су  нагро ма -
дження капіталу.

Саме не здатність за без пе чи ти на гро мад жен ня капіталу шля хом роз ши -
ре но го відтво рен ня про мис ло во го капіталу на стійко му ба зисі є при чи ною
того, що неолібе ралізм ґрун тується на мо делі, що її Д.Гарві на звав ви лу чаль -
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ним або зне до лю валь ним на гро мад жен ням [Harvey, 2003, 2005]. Якщо на -
гро мад жен ня на за са дах роз ши ре но го відтво рен ня відбу вається че рез при -
влас нен ня но во ство ре ної вар тості, то на гро мад жен ня, що зне до лює, бу -
дується на ви лу ченні вже ство ре ної вар тості, не тільки до дат ко во го, а й не -
обхідно го про дук ту і до хо дить до ви лу чен ня у без по се редніх ви роб ників
 необхідних за собів існу ван ня. За по се ред ниц тва ґрун то ва них на  Вашинг -
тонському кон сен сусі шо ко вої те рапії і про грам струк тур них адап тацій
МВФ–СБ таке ви лу чен ня суспільно го про дук ту — експропріація експлу а -
то ва них, було здійсне не ат лан тич ни ми елітами у 1980-х ро ках у Ла тинській
Америці й у дер жа вах Африки. Наслідком цьо го ста ла руй нація місце вих
“се редніх класів” і за ну рен ня цих реґіонів у злидні, “втра че не де ся тиліття”,
як його на зи ва ли в Ла тинській Америці. У 1990-х те саме відбу ло ся у
Східній Європі й на те ре нах ко лиш ньо го СРСР, де ви лу чен ня  супрово -
джувалося істо рич но без пре це ден тною руй нацією про дук тив но го капіталу,
деіндустріалізацією, падінням на уко во-технічно го по тенціалу та ско чу ван -
ням реґіону до ста ту су пе ри ферії СКС. Наг ро мад жен ня, що зне до лює, бу -
дується го лов ним чи ном на при мусі з ви ко рис тан ням ба гать ох технік, що
варіюють від маніпу ляцій на фон довій біржі й організації бор го вих криз до
пе ре тво рен ня на об’єкт купівлі-про да жу всіля ких при род них ре сурсів і
відкри то го зброй но го за хоп лен ня цілих те ри торій і країн. Фінансіалізація
являє со бою один зі спо собів на гро мад жен ня капіталу шля хом його ви лу -
чен ня, а не ство рен ня додткової вартості.

Як уже за зна ча ло ся, фінансіалізація пе ре дба чає на ка чу ван ня спе ку ля -
тив них біржо вих буль ба шок, здійсню ва не че рез емісію нічим не за без пе че -
но го до ла ра. Як на го ло шує С.Гу ба нов, ФРС США здійснює не впинні впор -
ску ван ня без то вар них до ларів в ар терії всесвітньо го то вар но-гро шо во го
обігу. Емісійні до ла ри транс фор му ють ся в інфляційні на фто до ла ри, роз -
дму ху ю чи ціни на на фту, газ, а відтак — на ме та ли, доб ри ва й інші ре сур си.
Тим са мим ФРС США на вод нює світ до ла ро ви ми фан ти ка ми, на ка чує спе -
ку ля тивні буль баш ки в усьо му світо во му гос по дарстві, штуч но ви бу до вує
біржові піраміди та буль баш ки, бо гра нич но за ви щує масу і рен та бельність
спе ку ля тив но го мо не тар но го капіталу [Гу ба нов, 2012: c. 21]. Фак тич но це
озна чає, що США, чиєю національ ною ва лю тою є до ла ри, во лодіючи мо но -
полією на ви роб ниц тво світо вої ва лю ти, посіда ю чи привіле йо ва не ста но ви -
ще у світовій фіна нсовій сис темі, мо жуть ску по ву ва ти ре альні ре сур си, то -
ва ри, по слу ги, ви роб лені інши ми краї на ми, за коль о ро вий папір. Замість
 реального ба га тства, пе ре да но го цими краї на ми в роз по ряд жен ня транс -
національ но го фіна нсо во го капіталу, США ек спор ту ють інфляцію. Зав дя -
ки цьо му інфляція в са мих США утри мується на при й нят но му рівні, тоді як
у краї нах, що дот ри му ють ся мо не та р истських ре цептів, вона ви со ка і зрос -
тає. Але далі відбу вається те, що знач на час ти на ва лют но го ви тор гу вка за -
них країн по вер тається у США і вкла дається в облігації каз на че йства США.
Та ким чи ном, ре аль не ба га тство цих країн обмінюється на бор гові зо бов ’я -
зан ня США, які фак тич но зди ра ють дві шку ри з пе ри ферії світо вої еко -
номіки. От що підтри мує спе ку ля тивні рин ки 1980–2000-х, спе ку ля тив не
зрос тан ня ба га тства і рівень спо жи ван ня в США і вод но час дає змо гу лік -
віду ва ти в пе ри ферійних краї нах “над лиш кові” ви роб ничі по туж ності, що
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справ ля ють тиск на світо вий при бу ток, відкри ває дос туп до при род них та
інших ре сурсів деіндустріалізо ва них країн і закріплює їхній пе ри ферійний
ста тус. По за як ек спорт до ла ро вої інфляції вби ває сти му ли до на гро мад жен -
ня про мис ло во го капіталу, підви щує ціни на ре сур си; вона збільшує вит ра -
ти ви роб ниц тва і зни жує окупність інвес тицій в тех но логічне віднов лен ня,
кон сер вує стан деіндустріалізації й індустріаль но-технічної відста лості. Як
за зна чає С.Гу ба нов: “Кінце ва ви го да США по ля гає в тому, що в обмін на без -
то вар не вони одер жу ють від реш ти світу то вар не, за вдя ки чому щорічно
 забезпечують дар мо ву для себе імперіалістич ну рен ту, у ве ли чез них роз -
мірах ви чав лю ва ну ва лют но-мо не тар ни ми ва же ля ми “імперіалізму до ла -
ра”… Своєю чер гою, “імперіалізм до ла ра” спи рається на по тужність аме ри -
ка н ської воєнної ма ши ни” [Гу ба нов, 2012: с. 22]. Розмір імперіалістич ної
рен ти, от ри му ва ної США за ра ху нок ва лют но-мо не тар но го чин ни ка, ста но -
вить до 1 трлн дол. на рік, і пред став ле на вона, всу пе реч примітив ним уяв -
лен ням про “постіндустріальні цінності”, ви нят ко во ма теріаль ни ми цін нос -
тя ми [Губанов, 2012: с. 24].

Най важ ливішим наслідком неолібе раль но го “ви лу чаль но го  нагрома -
дження,” є значні соціальні вит ра ти, включ но з де по пу ляцією пе ри ферії
СКС. Про фе сор соціології Універ си те ту Сор бон ни, віце-пре зи дент  ко мi -
тету рад ників Ради з прав лю ди ни ООН Жан Циг лер вка зує в інтер в’ю
німецькій га зеті “Junge Welt” (16.11.2012), що неолібе раль на еко номіка вби -
ває лю дей куди ефек тивніше, ніж німець кий фа шизм. За його сло ва ми,
якщо на циз му на зни щен ня 56 мільйонів лю дей зна до би ло ся шість років, то
неолібе раль но му еко номічно му по ряд ку це з легкістю вда сться ледь тро хи
за рік шля хом штуч но ство рю ва но го го ло до мо ру. У своїй книзі, фран цузь ке
ви дан ня якої має на зву “Ма со ва руй нація — ге о політика го ло ду”, а німець -
ке — “Дамо їм по го ло ду ва ти. Ма со ва руй нація у треть о му світі”, він го во рить 
про го лод як про “зброю ма со во го зни щен ня”, що ви ко рис то вується па -
нівни ми світо ви ми фіна нсо ви ми цен тра ми про ти на родів треть о го світу за -
ра ди от ри ман ня при бут ку. У той час як пла не та з легкістю може за без пе чи -
ти про до в ольством 12 млрд лю дей, у світі щод ня від го ло ду й відсут ності
дос ту пу до чис тої води вми ра ють 37 тис. осіб. І це не ви зи вається яки мись
об’єктив ни ми при чи на ми, якщо не вва жа ти та ки ми організацію еко но міч -
ної сис те ми. “Для на родів Півдня тре тя світова війна вже роз по ча ла ся”, —
го во рить про фе сор Циґлер. Основ ни ми ме ханізма ми ство рен ня штуч но го
го ло до мо ру, що справ ля ють вплив на весь світ, він вва жає ство рен ня транс -
національ ни ми мо но поліями, що всту па ють у кар тель ну змо ву, біржо вої
про до воль чої спе ку ля тив ної буль баш ки, що штуч но підви щує ціни на про -
до в ольство, зрос тан ня ви роб ниц тва біопа ли ва, бор го ву пет лю країн треть о -
го світу і здійсню ва ну СОТ політику вільної торгівлі, що руй нує сільське
гос по да рство треть о го світу [O’Neall, 2012; Ziegler, 2012a, b].

З усьо го ска за но го мож на дійти вис нов ку, що неолібе ралізм, на пев но,
буде пра виль но виз на чи ти як су купність сфор мо ва них у соціаль но-еко -
номічний ре жим кла со вих політич них, еко номічних, соціаль них та іде о -
логічних стра тегій, спря мо ва них на кон солідацію па ну ван ня і роз ши рен ня
мож ли вос тей ат лан тич но го капіталістич но го кла су здійсню ва ти без меж не
на гро мад жен ня капіталу за умов струк тур ної кри зи капіталізму. Неолібе -
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ралізм є та кож фа зою в історії капіталізму, в пе ребігу якої його роз ви ток
виз на чав ся спро ба ми капіталістич них класів центрів СКС по до ла ти струк -
тур ну кри зу і за без пе чи ти відтво рен ня своєї вла ди на підставі цих стра тегій.
Скла до вою цих зу силь вис ту пає реалізація про ек ту неолібе раль но го ґло -
балізму як спро би ство рен ня та ко го пла не тар но го соціаль но го і по літи -
ко-еко номічно го ре жи му, в яко му буде знач но по си ле на вла да фракції на й -
ба гат ших влас ників капіталу — транс національ ної мо но полістич ної фіна н -
со вої еліти. Ця еліта кон тро лює як ви роб ниц тво, так і фіна нси, і в її інте ре -
сах за без пе чується не об ме же на сво бо да руху мобільно го капіталу в по шу -
ках мак си маль но го при бут ку й усу ва ють ся струк турні об ме жен ня і пе ре -
шко ди її діяль ності. Із соціаль ної точ ки зору, неолібе ралізм озна чає підко -
рен ня всіх ас пектів соціаль но го жит тя суспільства дис ципліні рин ку, або,
точніше ка жу чи, дис ципліні логіки мак симізації при бут ку. Ко мо дифікація,
що зрос тає, і по ши рен ня пріори тет ності мо ти ву от ри ман ня при бут ку на де -
далі нові сфе ри соціаль но го жит тя являє со бою мету і на й важ ливіший ре -
зуль тат здійснен ня неолібе раль но го кур су, що дає підста ви роз гля да ти нео -
лібе ралізм як найаґре сивнішу фор му капіталізму. При цьо му дер жа ва, яка
пе ре бу ває під кон тро лем фіна нсо вої еліти, зберіга ю чи реґуля торні й реп ре -
сивні функції, усу вається від тур бо ти про роз ви ток сис те ми соціаль но го
 захисту, а на се лен ня має са мо туж ки за без пе чув ати умо ви влас но го  со -
ці ально-економічно го відтво рен ня. Сенс існу ван ня цьо го  реструктурова -
ного дер жав но го апа ра ту, кот рий мож на на зва ти неолібе раль ною дер жа -
вою, по ля гає саме в за без пе ченні соціаль но-політич но го, іде о логічно го і  по -
літи ко-пра во во го клімату для нескінчен но го на гро мад жен ня капіталу.
 Таким чи ном, неолібе ралізм є за своєю сут тю реалізацією соціал- дар вi -
ністської про гра ми з ме тою віднов лен ня за галь них світ-еко номічних умов
на гро мад жен ня капіталу і по вно ти кла со во го па ну ван ня вищих фракцій
капіталу.

Умо ви та мож ли вості по до лан ня
струк тур ної кри зи капіталізму

Отже, неолібе раль на конт рре во люція була політич ною й еко номічною
відповіддю панівної еліти на струк тур ну кри зу, з якою капіталізм зіткнув ся
на ру бежі 1970-х років. Вста нов лен ня неолібе раль но го еко номічно го ре жи -
му, здійсне не прав ля чи ми кла са ми цен тру СКС під ге ге монією фіна нсо вої
олігархії США, мало на меті по до ла ти цю фун да мен таль ну кри зу ка піта -
лізму і збе рег ти панівне ста но ви ще США у СКС. Однак від са мо го по чат ку
було ясно, що неолібе раль ний еко номічний ре жим зі зрос тан ням експлу а -
тації, над е ксплу а тації та фінансіалізації як його клю чо вих еле ментів не в
змозі роз в’я за ти зу мов ле ну ним про бле му пе ренаг ро мад жен ня, тож зреш -
тою фіктив но му капіталу до ве деть ся увідповідни ти ся роз вит ку ре аль ної
еко номіки. Упро довж по над трид ця ти років роз бу до ва фіна нсо вої піраміди
при но си ла свої пло ди. Але те пер відтерміну ван ня добігло кінця, і не роз в’я -
зані су перечності зно ву сту ка ють у двері — СКГ у 2008-му охо пи ла  най -
більша з часів Ве ли кої деп ресії фіна нсо ва кри за, що пе ре тво рюється на
 найглибший еко номічний спад за останні вісімде сят років. Кри за фінан -
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сіалізації озна чає про вал спроб шля хом вста нов лен ня неолібе раль но го еко -
номічно го ре жи му роз в’я за ти струк тур ну кри зу капіталізму, а та кож по ча -
ток кра ху са мо го цьо го ре жи му. Ми мо же мо го во ри ти про кри зу все ре дині
кри зи подібно до того, як Ва лер стайн з при во ду струк ту ри капіталістич ної
світ-еко номіки ука зу вав на на явність у ній “верств усе ре дині верств” [Wa -
llerstein, 1980]. З од но го боку, кри за у 1970-х ро ках — пер вин ний про яв
струк тур ної кри зи капіталізму, з іншо го — кри за неолібе ралізму — це вто -
рин ний про яв струк тур ної кри зи, що зна ме нує со бою про вал інсти ту ціо -
наль ної струк ту ри, кот ра була лише ре акцією на пер вин ну кри зу, спро бою
стри ма ти її роз ви ток. Між пер вин ним і вто рин ним про я ва ми струк тур ної
кри зи ле жить період її ла тен тно го пе ребігу, що об ме жується й ві д тер мi -
новується зрос тан ням фіктив но го капіталу, над уван ням спе ку ля тив них
 бульбашок і вклю чен ням у СКС ве ли чез них те ри торій по стсоціалістич но го
світу і Ки таю з їхніми при род ни ми, ма теріаль ни ми і лю дськи ми ре сур са ми.
Хоча кри за 2008 року пе ре дусім уда ри ла по фіна нсовій сис темі, життєвому
цен тру неолібе раль но го еко номічно го ре жи му, фіна нсові спе ку ляції — не
стільки при чи на, скільки про яв гли бин них су перечнос тей світо вої капіта -
лістичної системи.

Оскільки час тко ве віднов лен ня нор ми при бут ку в період ко нстру ю ван -
ня неолібе раль но го еко номічно го ре жи му здійсню ва ло ся за ра ху нок зрос -
тан ня фіктив но го капіталу, воно саме знач ною мірою є фіктив ним. На ро щу -
ван ня фіктив но го капіталу пе ре дба чає при влас нен ня ре аль но го ба га тства
че рез ви ко рис тан ня кре дит но-бор го вих ме ханізмів і про даж ти тулів влас -
ності, котрі самі не ма ють вар тості, а є пре тензіями на вартість, яку ще тільки 
тре ба ви ро би ти. Тому тією мірою, якою наслідком зрос тан ня фіктив но го
капіталу є пе ре роз поділ уже ство ре ної вар тості, він не змінює нор ми при -
бут ку. Час тко ве віднов лен ня нор ми при бут ку за умов неолібе ралізму —
 результат того, що зрос тан ня пре тензій фіктив но го капіталу на до дат ко -
ву вартість суп ро вод жується по си лен ням експлу а тації робітни чо го кла су.
Про те ви роб лю ва ний об сяг до дат ко вої вар тості, як свідчить зістав лен ня об -
ся гу світо во го ВВП з об ся гом рин ку фіна нсо вих похідних інстру ментів
(останній дорівнює де сять ом світо вим ВВП), не відповідає масі фіктив но го
капіталу, і цей дис ба ланс на рос тає, оскільки фіктив ний капітал зрос тає
швид ше, ніж ре аль не ви роб ниц тво, що стаґнує. Неолібе ралізм, та ким чи -
ном, не ство рює умов по до лан ня струк тур ної кри зи, він лише врешті-решт
поглиблює її.

Яки ми ж тоді є умо ви ви хо ду СКС зі струк тур ної кри зи? Пе рехід до но -
во го періоду еко номічної ек спансії мож ли вий за умо ви усу нен ня при чин,
що вик ли ка ли струк тур ну кри зу. Якщо при чи на у пе ренаг ро мад женні ка -
піталу і не дос тат ності ви роб ле ної до дат ко вої вар тості, віднов лен ня може
відбу ти ся, коли об сяг на гро мад же но го капіталу буде увідповідне но до дат -
ковій вар тості. Істо рич но капіталізм вирішу вав цю про бле му у два спо со -
би — по си лен ням експлу а тації праці та час тко вою руй нацією капіталу, в
про цесі якої відбу ва ло ся його знеціне ння, що відкри ва ло мож ли вості для
ма сив них капіта лов кла день в нові тех но логії та здійснен ня кар ди наль ної
тех но логічної пе ре бу до ви ви роб ниц тва. Цей про цес, що за пус кав нову фазу
при швид ше но го на гро мад жен ня капіталу, Й.Шум пе тер на зи вав твор чим
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руй ну ван ням. Його істин на суть по ля гає в тому, що коли дос тат ня кількість
над лиш ко во го капіталу буде зруй но ва на, тоб то збан кру тує і знеціни ться,
органічна бу до ва капіталу зни зить ся, відкри ють ся мож ли вості  розшире -
ного відтво рен ня й от ри мані збільшені при бут ки бу дуть реінвес то вані у
 виробництво. Як за зна чає Ґ.Кар чеді: “Капітал по тре бує мо мен ту ка тар сису.
Йому потрібно час тко во зруй ну ва ти себе, щоб відро ди ти ся. Чим сильніше
руй ну ван ня, тим енергічнішим є віднов лен ня” [Carchedi, 2011]. Під руй ну -
ван ням капіталу слід ро зуміти не тільки фізич ну руй націю про дук тив но -
го капіталу, а на сам пе ред те, що еле мен ти капіталу пе ре ста ють діяти як
капітал: ви роб ничі по туж ності не ви ко рис то ву ють ся, мо раль но за старіва -
ють і руй ну ють ся, то ва ри не роз про да ють ся. Капітал, та ким чи ном, втра чає
свою спо жив чу вартість. Крім того, ро бо ча сила виш тов хується із ви роб -
ниц тва, лан цюг пла тежів роз ри вається, бор ги не вип ла чу ють ся, очіку ва ний
при бу ток не реалізується, ціни ак тивів па да ють, відбу ва ють ся бан кру тства і
руй нується вартість капіталу. Руй нація капіталу являє со бою не лише ре -
зуль тат кри зи, а й основ ний ме ханізм за пус ку но во го періоду при ско ре но -
го на гро мад жен ня, умо ву скла дан ня но во го істо рич но го режиму  нагро ма -
дження.

Нап рик лад, три ва ла повоєнна еко номічна ек спансія була б не мож ли -
вою без гігантсько го руй ну ван ня капіталу, здійсне но го в пе ребігу Ве ли кої
деп ресії і Дру гої світо вої війни, що при зве ло до різко го зни жен ня органічної 
бу до ви капіталу і по си лен ня експлу а тації праці. Зреш тою, приміром, у
США се ред ня нор ма при бут ку кор по рацій, роз ра хо ва на як відно шен ня при -
бут ку без вип ла ти под атків до чис то го об ся гу основ но го капіталу, вартість
яко го ви ра же на в нинішніх цінах, у 1941–1956 ро ках ста но ви ла 28,2% [Kli -
man, 2009: p. 50; Harman, 2007, 2009; Kliman, 2008b]. Руй ну ван ня капіталу в
роки Дру гої світо вої війни і по в’я за но го з нею по си ле но го зно шен ня за собів
ви роб ниц тва, що пе ре ви щу ва ло об сяг но вих інвес тицій, відкри ло мож ли -
вості для зміни тех но логічно го укла ду і по гли нан ня над лиш ко во го ка піта -
лу. З іншо го боку, кейнсіанський ком проміс зу мо вив зни жен ня експлу а -
тації, підви щен ня рівня жит тя і купівель ної спро мож ності робітни чо го кла -
су, що сти му лю ва ло зрос тан ня ви роб ниц тва. Взаємодія збільшен ня по пи ту
і зрос тан ня ви роб ниц тва зу мо ви ла три ва лий період роз ши ре но го ка піта -
лістич но го відтво рен ня. Але все ре дині “зо ло тої доби” визрівали гро на при -
й деш ньої струк тур ної кри зи. Оскільки за про вад жені після війни фор дист -
ські тех но логії були більш капіта ломістки ми, вони спри я ли зрос тан ню ор -
ганічної бу до ви капіталу. Зни жен ня експлу а тації, ви щий рівень спо жи ван -
ня, вища органічна бу до ва капіталу справ ля ли тиск на при бу ток. Період
визріван ня кри зи три вав май же трид цять років, аж поки наслідки зни жен ня
се ред ньої нор ми при бут ку да ли ся взна ки по вною мірою у 1970-х. І по при
твер джен ня, ніби неолібе ралізм і неолібе раль на ґло балізація спри я ли час т -
ко во му віднов лен ню, се ред ня нор ма при бут ку аме ри ка нських кор по рацій і
далі зни жується. 2001-го вона дорівню ва ла 12,0%, а за га лом у 1981–2004 ро -
ках ста но ви ла 14,2% [Kliman, 2009: p. 50]. Відповідно зни зи ла ся нор ма на -
гро мад жен ня (тоб то чис тих інвес тицій щодо вар тості основ но го капіталу) із 
13% у 1979-му до 3% у 2003-му [Kliman, 2009: p. 50]. При чи на цьо го — у змен -
шенні до дат ко вої вар тості щодо на гро мад же но го капіталу в ре зуль таті зрос -
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тан ня його органічної бу до ви. По каз ни ком рівня того, яким воно зрос ло за
останні п’ят де сят років, є та об ста ви на, що у 1960-х ро ках у США на оди ни -
цю основ но го капіталу при па да ло 133 робітни ки, тоді як 2009-го — ли шень 6 
[Carchedi, 2011]. Унаслідок цьо го кількість до дат ко вої вар тості, ви роб ле ної
на оди ни цю інвес то ва них ак тивів, зни жу вал ася, як по ка зу ють чис ленні
досліджен ня, впро довж усьо го повоєнно го періоду. Проґресійне зни жен ня
кількості робітників, не обхідної для при ве ден ня в дію об ся гу капіталу, що
зрос тає, є ви ра жен ням роз вит ку про дук тив них сил, але ре зуль та том остан -
ньо го за капіталізму вис ту пає тен денція до хронічно го пе ренаг ро мад жен ня
капіталу, коли час ти на над лиш ко во го капіталу вза галі не ви роб ля ти ме до -
дат ко вої вар тості. За цієї си ту ації й ви ни кає дуже гос тра по тре ба в неолібе -
ральній мо делі ви лу чаль но го на гро мад жен ня, за яко го спо со бом при влас -
нен ня до дат ко вої вар тості може вис ту па ти зброй не по гра бу ван ня дер жав
пе ри ферії, пря ме за хоп лен ня їхніх при род них, ма теріаль них і фіна нсо вих
ре сурсів або пе рене сен ня ви роб ниц тва в реґіони з низ ь ки ми тех но логіями й
мен шою органічною будовою капіталу і вищим рівнем експлуатації.

Але все це на справді не вирішує про бле ми пе ренаг ро мад жен ня. Без руй -
ну ван ня час ти ни капіталу віднов лен ня при бут ко вості та пе рехід до но во го
ре жи му на гро мад жен ня не мож ливі. І пер шим кро ком тут є руй ну ван ня на -
гро мад же но го фіктив но го капіталу, по збав лен ня ре аль но го ви роб ниц тва,
“на ша ро ва но го па ра зи тич но го ба лас ту че рез біржові кра хи” [Гу ба нов, 2012:
c. 20]. Усу нен ня над лиш ко вих пре тензій озна чає не обхідність зни щен ня
його цілих сек торів і пе ре оцінки вар тості всіх на яв них ак тивів. Ця фаза руй -
ну ван ня вже стар ту ва ла із по чат ком ґло баль ної фіна нсо во-еко номічної кри -
зи у 2008 році. Фіна нсо вий крах 2007–2008 років су мар но об ну лив 4 трлн
дол. спе ку ля тив но го капіталу [Му син, Эль-Мю рид, 2012: c. 215]. Ясна річ,
оскільки це при зво дить “до силь них і гос трих криз, до рап то вих на силь -
ниць ких знеціню вань, спра вжньо го при пи нен ня і по ру шен ня про це су від -
тво рен ня і вод но час до спра вжньо го ско ро чен ня відтво рен ня” [Маркс, 1961:
с. 279], фіна нсо ва еліта чи нить опір такій пер спек тиві, мобілізу ю чи дер жа ву
на вря ту ван ня фіна нсо вих спе ку лянтів, “над то ве ли ких, щоб по то ну ти”, на -
ка чу ван ням банківської сис те ми ліквідністю. Одна че зу сил ля з підтри ман -
ня фіна нсо вої ек спансії при зво дять до зрос тан ня дер жав но го бор гу і де -
фіциту бюд же ту, ство рю ють за гро зу кри зи су ве рен но го бор гу навіть в еко -
номічно на й роз ви неніших дер жа вах-чле нах ОЕСР. Цей про цес уже при звів 
до фіна нсо во го кра ху Ісландії, те пер на стає чер га Греції, за нею мо жуть піти
Іспанія, Пор ту галія, Італія і Франція. Гла ва МВФ К.Лаґард за я ви ла на чер -
говій сесії МВФ і СБ у жовтні 2012 року, що дер жав ний борг індустріаль но
роз ви не них країн ста но вить 110% щодо їхньо го ВВП. Вона порівня ла цю си -
ту ацію із си ту ацією воєнно го часу і на го ло си ла не обхідність вжит тя екстра -
ор ди нар них за ходів, ха рак тер них для воєнно го часу [Ка та со нов, 2012]. За
цих умов прав лячі й панівні гру пи За хо ду з ме тою роз в’я зан ня світо вих
фіна нсо во-еко номічних про блем націлю ють ся на експропріацію капіталів,
що за хо вані в офшор них зо нах і на ле жать ну во ри шам із Росії й інших “по -
стра дя нських” дер жав і країн, що роз ви ва ють ся, під при во дом бо роть би з
под ат ко ви ми ухи лян ня ми, організо ва ною зло чинністю, відми ван ням бруд -
них гро шей, бо роть би з міжна род ним те ро риз мом [Ка та со нов, 2013d; Фур -
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сов, 2013]. Атака на такі офшо ри, як Швей царія, Кіпр, Бри танські Віргінські 
остро ви, і фак тич на ліквідація інсти ту ту банківської таємниці — по ча ток
цьо го про це су. Бе зу мов но, експропріація гро шей ну во ришів в офшо рах (від
21 до 32 трлн дол. [Ка та со нов, 2013с]) відтермінує крах світо вої еко номіки й
дасть змо гу фіна нсовій олігархії За хо ду виг ра ти час для про ек то ва ної пе ре -
бу до ви світо во го по ряд ку. Але зреш тою ви я вить ся, що фіна нсові спе ку лян -
ти “над то ве ликі, щоб їх вря ту ва ти”, і крах дер жав них фіна нсо вих сис тем по -
кла де край опе рації з по ря тун ку фіна нсо во го капіталу. І тоді соціаль но-кла -
со ва бо роть ба при ве де до спра вжньо го роз в’я зан ня про бле ми: замість пе ре -
кла дан ня вит рат фіна нсо во-спе ку ля тив но го капіталу на тру дарів і зрос тан -
ня їхніх соціаль них вит рат — до ве ден ня до бан кру тства і націоналізація
фінансових спекулянтів.

Крах фіктив но го капіталу при ско рить руй ну ван ня ре аль но го капіталу.
Оскільки на явні тех но логії внаслідок зрос тан ня органічної бу до ви капіталу
і ско ро чен ня змінно го капіталу до ся га ють меж ви роб ниц тва до дат ко вої вар -
тості і здат ності сти му лю ван ня еко номічно го зрос тан ня, руй ну ван ня на гро -
мад же но го ре аль но го капіталу є не обхідною умо вою ста нов лен ня но во го
ре жи му на гро мад жен ня. З огля ду на вихідний ве ли чез ний мас штаб пе -
ренаг ро мад жен ня капіталу сила еко номічно го стис нен ня й мас шта би руй -
ну ван ня капіталу ма ють пе ре вер ши ти всі відомі пре це ден ти, включ но з Ве -
ли кою деп ресією 1930-х років і Дру гою світо вою війною. Це озна чає, що
ліквідація або знеціню ван ня пе ренаг ро мад же но го капіталу може три ва ти
ба га то років, ба навіть де ся тиліть. Швид ший вихід із роз по ча тої три ва лої
деп ресії мож ли вий тільки в разі якоїсь світо вої еко номічної чи ге о політич -
ної ка тас тро фи. Крім руй ну ван ня капіталу, іншою дос тат ньою умо вою по -
чат ку но вої фази при швид ше но го на гро мад жен ня капіталу є ство рен ня
клас терів інно вацій, здат них ста ти но вим тех но логічним ба зи сом сис те ми
ви роб ниц тва, но вою сфе рою при бут ко во го док ла дан ня капіталу. За умов
по чат ко во низ ь кої органічної бу до ви капіталу нова сис те ма ви роб ниц тва,
ймовірно, відкриє добу но вої еко номічної ек спансії, як це відбу ло ся у по -
воєнний період.

Проб ле ма по ля гає в тому, що по вто рен ня цьо го досвіду відбу ва ти меть -
ся за но вих істо рич них об ста вин, ство ре них са мим роз вит ком капіталізму.
При пу щен ня, що опи сані вище істо рич но зви чайні умо ви віднов лен ня ка -
піталістич но го відтво рен ня є дос татніми для по до лан ня су час ної струк тур -
ної кри зи і пе ре хо ду до но во го ре жи му на гро мад жен ня, являє со бою про сту
екстра по ляцію ми ну ло го істо рич но го досвіду капіталізму в май бутнє. Іс -
нує, втім, низ ка при чин ва га ти ся в тому, що й цьо го разу капіталізм  спро -
можеться відно ви ти “бізнес як за зви чай”. При чи ни цьо го суттєвою мірою
ле жать за меж ами істо рич ної кон ’юн кту ри роз гля ду ва но го періоду. Щоб їх
по ба чи ти, тре ба піднес ти ся над особ ли вим істо рич ним періодом за род жен -
ня і роз гор тан ня струк тур ної кри зи, що роз по ча ли ся на зламі 1970-х років,
на рівень історії СКС за га лом, “більшої три ва лості” істо рич но го капіта ліз -
му. На цьо му рівні хвилі висхідно го і спад но го роз вит ку скла да ють ся в
 довго строкові струк тур но-істо ричні трен ди, рух яких постійно змінює за -
галь ний істо рич ний контекст дії загальних законів капіталізму, коротко- і
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се ред ньос тро ко вих циклічних коливань. Цю спробу я здійсню в подальших
пуб лікаціях.
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