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міжнародні організації працюють у напрямі розробки нових прогностичних ма-
тематичних моделей, спроможних вимірювати впливи від будь-яких змін націо-
нальних торгових політик. Українська модель має враховувати як найкращий сві-
товий досвід математичного моделювання торгових політик, так і специфічні
умови механізму формування національної торгової політики.
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена проблематиці визначення офшорного фінансового
центру. Oб’єктoм дoслiдження статтi є офшорна зона або юрисдикція. У результа-
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящается проблематике определения оффшорного фи-
нансового центра. Объектом исследования статьи является оффшорная зона или
юрисдикция. В результате проведенного исследования были установлены меха-
низмы оффшорных центров и сферы распределения оффшоров мире.

ANNOTATION. This article is dedicated to the dilemma of defining an offshore financial
centre. The subject of this study is an offshore zone or jurisdiction. As a result of the
conducted research there established mechanisms of offshore centers and a sphere of
offshores’ allocation in the world.

Вступ. Одним із багатьох суперечливих проявів глобалізації у світовій еко-
номіці стала активізація й еволюція діяльності офшорних фінансових центрів.
Зв’язані з цим суспільні відносини більшою мірою регулюються міжнародним
правом, яке знаходиться на початку свого становлення. Крім використаного в
документах МВФ терміна «офшорний фінансовий центр», у науковій літерату-
рі, у тому числі і юридичній, вживаються інші терміни, результати дослідження
чого наводитимуться нижче. Крім того, в теперішньому глобалізованому світі
все більшу роль займають офшорні юрисдикції, на території яких знаходиться
значна частка капіталу та через зони яких проходять левова частка світових фі-
нансових потоків.

Сьогодні результати детального вивчення фінансових механізмів офшору
подано в багатьох наукових працях. Різні підходи до самого визначення терміна
«офшор», вибору типу офшорної зони висвітлено в працях В. Полякова, Э. Ша-
мбост, Ван Хорн Дж. К, М. Я. Азаров, В. В. Барановський, В. М. Геєць, Ю. А.
Кармазін, C. Ю. Козьяков, А. В. Череп та ін.

Цілі статті. Метою даного дослідження є аналіз проблематики різних назв
офшору таких, як офшорна юрисдикція, офшорна територія, податкова гавань.
У сукупності ці поняття об’єднуються в єдине — офшорний фінансовий центр.
Важливий аспект даної статті полягає у встановлення механізмів дії офшорних
центрів і визначення їх особливостей, оскільки вибір необхідного типу офшор-
ного центру є складною задачею перед багатьма підприємствами світу.

Крім того, досліджуючи дану тематику слід загострити свою увагу на вста-
новленні мотиваційних стимулів, що спонукають до виходу тої чи тої компанії
на офшорну територію. У той же час, необхідно проаналізувати тенденцію на-
копичення капіталу в офшорах і визначення взаємозв’язку між ключовими еко-
номічними показниками й офшорними юрисдикціями.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, офшор для більшості обивателів
— це спосіб ухилення від оподаткування, «відмивання брудних грошей», засіб
для «швидкої наживи» та ін. Тобто дане явище оцінюється як негативне. Однак
з позиції права дане явище, на нашу думку, варто розглядати виходячи з основ-
них цілей, головних мотивів використання, а саме, з метою зменшення податко-
вого тиску. У результаті цього суб’єкти, що здійснюють господарську діяль-
ність, розробляють і застосовують на практиці різні схеми, спрямовані на
збільшення обсягу коштів, що залишаються в розпорядженні підприємства піс-
ля сплати належних податків (що називається «податковим планування» в юри-
дичній та економічній літературі) [1, с. 40—49; 20, с. 124].

 Перед тим, як розглядати фінансові механізми офшору та їх місце у світовій
економіці, слід чітко визначитись із самим поняттям. Найпоширенішим є таке
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формулювання: офшор — фінансовий центр, який заохочує приплив іноземного
капіталу шляхом надання податкових та інших пільг іноземним компаніям, за-
реєстрованим у країні розміщення центра. За іншим джерелом — це один з най-
відоміших і найефективніших методів податкового планування. Основою цього
методу є законодавства багатьох країн, які частково або повністю звільняють
від оподаткування компанії, що належать нерезидентам [10; 11, с. 6—8].

 Походження терміна «офшор», що в перекладі з англійської — «offshore» —
означає «поза берегом», «поза межами». Уперше цей термін з’явився в амери-
канській пресі наприкінці 50-х років минулого століття. Ішлося про фінансову
структуру, яка звільнилася від оподаткування шляхом розміщення свого офісу
поза межами США. Ідея лягла на благодатний ґрунт, і за підтримки великого бі-
знесу в усьому світі до кінця ХХ століття було створено понад 70 офшорних зон
і юрисдикцій. Бурхливе зростання кількості податкових гаваней припало на 90-
ті роки минулого століття [6; 17, с. 377].

Офшорними зонами (юрисдикціями) є країни чи окремі території єдиних дер-
жав, де на державному рівні для визначених типів компаній, власниками яких є
іноземці, встановлено значні пільги в оподаткуванні, знижені чи відсутні вимоги до
бухгалтерського обліку й аудиту, частково або повністю знято митні і торговельні
обмеження. Умовами надання пільг для таких компаній є їх нерезиденство, тобто
ними повинні володіти іноземці і прибутки мають отримуватися за межами юрис-
дикції, де вони зареєстровані [4].

Офшорні фінансові центри можна класифікувати за різними ознаками: від но-
мінальних, які надають мінімальний набір фінансових послуг, до функціональ-
них, які надають широкий спектр фінансових послуг. Наукові дослідження ефек-
тивності створення офшорного фінансового центру як стратегія економічного
розвитку показують, що номінальні офшори мають невеликий вплив на економі-
ку і не формують основи для сталого економічного розвитку. По-перше, номіна-
льні офшори досить дешеві в організуванні і тому конкуренція за клієнтів між
ними є високою. По-друге, номінальні офшори надають мало послуг з доданою
вартістю і тому такі центри не мають економічного попиту у вітчизняній реаль-
ній економіці і не створюють зайнятості, товарів та послуг

За наданим визначенням МВФ під поняттям офшорний фінансовий центр
слід розуміти наступне:

• юрисдикції, на території яких розміщується значна частина фінансових ін-
ституцій, що першочергово займаються бізнесом з нерезидентами;

• фінансові системи із зовнішніми активами та зобов’язаннями, які виходять
за допустимі пропорції фінансової діяльності на території країни у співвідно-
шенні до внутрішніх господарських діяльностей;

• більш популярним є таке визначення: центри, які надають деякі або всі на-
ступні послуги — низькі або нульові податки, доступне або легке фінансове ре-
гулювання, банківська таємниця та автономія (див. табл. 1 основні офшорні фі-
нансові центри) [18].

Крім того, міжурядова організація з боротьби з відмиванням коштів ФАТФ
(FATF) надає таке визначення терміну «офшорний фінансовий центр», яке засто-
совується до територій, які мають розвинутий ринок капіталів, ліберальний пода-
тковий і валютний режим і ігнорують рекомендації міжнародних фінансових
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установ про вдосконалення міжнародного регулювання і контролю за банківсь-
кою та фінансово-валютними системами. На практиці офшорні зони поділяють
на так звані податкові гавані та країни із сприятливим оподаткуванням [12].

Термін «податкова гавань» відноситься до тих юрисдикціях, у яких немає ні-
яких корпоративних податків; податками обкладаються тільки прибуток, отри-
маний в результаті комерційної діяльності, що проводиться всередині юрисдик-
ції, а не за її межами; або в яких існують спеціальні податкові привілеї для
деяких типів компаній або видів комерційної діяльності [5, с. 201].

Крім того, варто звернути увагу на аналіз впливу легалізації злочинних до-
ходів на офшорні фінансові центри, оскільки протягом минулого десятиліття
багато офшорних фінансових центрів або зон були створені як спроба країн, що
розвиваються (або територій), розвинути свої національні економіки через на-
дання міжнародних фінансових послуг.

Відповідно до вітчизняного законодавства (Розпорядження КМУ №143-р) до
офшорних зон відносяться Андорра, Кайманові острови, Великобританія, Кос-
та-Ріка, Маврикій, Маршаллові острови, Аруба, Монако, Багами, Бруней, Ост-
рови Кука, Вануату, Сінгапур, Гібралтар, Панама, Нова Зеландія, острів Мен,
Гонконг, Сейшельські острови [16; 19, с. 487].

Офшорну компанію можна зареєструвати в багатьох юрисдикціях. Ці юрис-
дикції умовно поділяються на три групи:

1. Острівні офшори − невеликі острови і архіпелаги Карибського моря, Ти-
хого і Індійського океанів. Їх головна особливість: повна відсутність податків,
відсутність обов’язковості ведення бухгалтерського обліку, висока ступінь
конфіденційності та анонімності власників. Проте, часто такі компанії мають
невисокі репутацію та престиж.

2. Європейські території мають вищий статус, але і вартість утримання оф-
шору може сягати десятків тисяч доларів у рік. Ці країни пропонують податкові
пільги на деякі види діяльності.

3. Деякі адміністративно-територіальні утворення, в яких діє особливий ре-
жим обкладення податками, як, наприклад, Лабуан у Малайзії чи деякі штати в
США [10].

Також можна виділити фінансові центри за наступними видами:
• Нью-Йоркська модель: спеціально формально встановлюються домовлено-

сті з такими авторитетними фінансовими центрами як Нью-Йорк, Токіо, Сінга-
пур. Встановлюються спеціальні вільні від обмежень рахунки, існує корпорати-
вне оподаткування, місцевий гербовий збір;

• лондонська модель: Фінансові угоди вільні від обмежень, незалежно від
того резиденти чи нерезиденти є учасниками ринку, оподаткування ділових
цінних паперів і корпорацій (Лондон, Гонконг);

• податкове сховище: Угоди укладаються нерезидентами без оподаткування,
існує плата за реєстрацію та ліцензію (Багамські та Кайманові острови) [13].

Питання про офшорну компанію, за оцінками фахівців, виникає, коли розмір
податку, який його підприємець має сплатити державі, сягає більше 10 тис. дол.
на рік. Важливо зважити й на характер ділової операції: чи то буде одноразова,
чи тривалий бізнес. Для одноразових операцій звичайно реєструють порівняно
недорогі ($500–700) компанії, приміром, в офшорних зонах у Карибському мо-
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рі, Ла Манші тощо. Приблизно таку ж суму доведеться сплатити за реєстрацію
компаній у деяких штатах США. До речі, компанії, зареєстровані у США, за-
слуговують окремої уваги, позаяк в Україні на них особливий попит, і більшість
сервісних фірм пропонують відкрити саме американські компанії. Проте офшо-
рними вони, власне, не є. Зареєстрована у США компанія звільняється від спла-
ти податків лише за умови, що проводить операції поза межами цієї країни. У
будь-якому разі при реєстрації та «експлуатації» нерезидентської компанії у
США необхідно проконсультуватися у фахівців з податкової справи. Якщо у
планах компанії міжнародні операції на постійній основі із залученням офшор-
них фірм, то вибирають ті з них, які зареєстровані у країнах — членах ЄС (Ірла-
ндія, Люксембург), на Кіпрі тощо. З огляду на це, найкращим (але разом з тим і
найдорожчим) варіантом є відкриття цілого комплексу офшорних компаній,
розташованих у різних країнах, що дає змогу з максимальною ефективністю ви-
користовувати всі привабливі сторони у законодавстві різних країн [3; 8, с. 464].

Нижче наведено рейтинг країн за найбільшим значенням валового внутріш-
нього продукту на душу населення (ВВП) країн у 2011—2012 рр. за даними
МВФ. З цього списку топ-10 країн світу можна виділити країни, що займаються
офшорною діяльністю: Люксембург, Сінгапур, Бруней, Нідерланди, Гонконг,
Швейцарія, які становлять у сумі 6 країн із 10, що свідчить про пряму залеж-
ність між рівнем ВВП на душу населення та здійсненням офшорної діяльності в
країні.

Рис. 1. ВВП на душу населення з купівельною спроможністю населення
Джерело: звіт Міжнародного валютного фонду за 2011—2012 рр. [18]
Крім того, прослідковується позитивна кореляція між потоками фінансових

послуг та запасами фінансових активів [11, с. 217]. А саме, використання офшо-
рних схем корпораціями загалом переслідує єдине ключову ціль — отримати
високий відсоток повернення з інвестицій при обміні на платежі за послуги на
користь розміщуючи юрисдикцій. У таких схемах використовуються наступні
системи:

• інструменти з отримання активів (asset-holding vehicles) : акумуляція та
ізоляція високо ризикованих активів;
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• загальні інструменти з інвестування і торгівлі деривативами (collective
investment and derivatives trading vehicles): отримувати вигоду із заохочувальних
схем з оподаткування або займатись ризикованими інвестиціями, які важко
оперувати відповідно до офшорних регулятивних правил;

• схеми щодо захисту активів: уникнення податків або потенційної експроп-
ріації;

• торгівельні засоби: зберегти доходи від експорту та завдяки офшорним зо-
нам [18].

За даними МВФ, сукупні закордонні банківські депозити тільки семи офшо-
рних центрів (Гонконг, Бахрейн, Панама, Сінгапур, Багамські, Кайманові, Ні-
дерландські Антильські Острови) становили в 1975 році 21,7% депозитів усіх
розвинених країн світу, а в 1995-му — вже 28,3 %. Практично всі великі амери-
канські і європейські банки мають дочірні структури в офшорних зонах. Сього-
дні, за даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР),
світова система банківського офшору приховує близько 11,5 трлн доларів США
[6; 14, с. 6—8].

На діаграмі рис. 2 зображено головні причини, чому підприємства переходять
у офшорні зони, відповідно до звіту консалтингової компанії A.T. Kearney. Від-
повідно до наведених нижче даних потреба у доступі до ринку та потреба у зме-
ншенні видатків зменшує залежність між горизонтальними та вертикальними ін-
вестиціями. В той час як рис. 2 показує мотивацію великих фірм, інші дослід-
ження проводяться щодо малих компаній. Консалтингова компанія великої четві-
рки KPMG здійснила огляд такого роду у Франції за участю 212 фірм з оборотом
від 7 до 25 млн євро. Дане дослідження показує, що компанії в більшості не ро-
зуміють переваг офшорних зон, але у 2004 році у порівнянні з 2003 р. число під-
приємств, що не очікували жодних переваг від переміщення своєї компанії на
офшорну територію зменшилось [15].
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Рис. 2. Мотивація до здійснення офшорного бізнесу [15]

Кайманові острови, розташовані в Карибському басейні, є лідером саме ба-
нківського офшорного бізнесу і при цьому п’ятим найбільшим фінансовим
центром у світі після таких всесвітньо відомих фінансових центрів, як Гон-
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конг, Лондон, Нью-Йорк і Токіо. В офшорній зоні Кайманових островів було
зареєстровано більше 450 банків, крім цього, 43 із 50 найбільших банків світу
мають на Кайманових островах свої відділення або філії.

Банківські активи Кайманових островів перевершують активи швейцарсь-
ких банків в 1,3 разу, сінгапурських — у 2,5 разу. Вони відносно небагато по-
ступаються банківським активам Японії (2402 млрд дол на кінець 2009 р.),
Франції (2817 млрд дол), США (2959 млрд дол). При цьому слід враховувати,
що існують певні фінансові «зв’язки», коли банки цивілізованих країн чи «бі-
лих» офшорів активно використовують фінансові установи, зареєстровані в
класичних офшорах. Так, швейцарські банки, зазвичай, розміщують великі
кошти закордонних клієнтів не в себе на депозитах, а в афільованих зарубіж-
них банках і фондах [7, с. 10—11].

За офіційними даними Національного банку Швейцарії, з переданих в
управління у швейцарські банки коштів в розмірі 356 млрд дол. на кінець 2009
р. у Люксембурзі було розміщено 68 млрд дол, у Великобританії — 55 млрд, у
Нідерландах — 53 млрд. Проте дані самих офшорних юрисдикції — на порядок
вищі. Зокрема, за деякими оцінками, в Гернсі розміщено депозитів швейцарсь-
ких банків на 293,1 млрд дол, у Джерсі — на 491,6 млрд, на острові Мен — на
150,5 млрд дол. [2].

Таблиця 1
ВИБІРКА КРАЇН З НАЙБІЛЬШИМ КАПІТАЛОМ НА ТЕРИТОРІЯХ ОФШОРНИХ ЗОН

Країна 2009, млн дол. США 2010, млн дол. США 2011, млн дол. США

Багамські о-ви 269,620 367,474 481,342

Кайманові 1,732,729 1,780,219 1,661,436

О. Гернсі 136,293 115,084 108,988

Джерсі 258,220 224,787 207,036

Сінгапур 401,473 469,718 510,834

Швейцарія 612,215 606,563 652,727

Нідерланди 1,239,056 1,121,621 1,176,124

Джерело: Банк міжнародних розрахунків, квартальний звіт 2012 р. [9]

Згідно з наведеними в табл. 1 даними спостерігаємо нестабільний процес
примноження капіталу в офшорних зонах протягом останніх 3-х років. Зокре-
ма, в таких країнах, як Багамські острови, Сінгапур і Нідерланди відбулось
зростання офшорних активів майже на 30 % у 2011 р. порівняно з 2010 р. У
той час, як у решті країн, перелічених у табл. 1, можна побачити зменшення
активів.

Висновки. Діяльність офшорних банківських зон не можливо оцінити одно-
значно, як і будь-яке економічне явище, вони несуть у собі як позитивні, так і
негативні риси.

На рівні міжнародних законодавчих актів відсутнє чітке визначення ознак
офшорної зони — критеріїв, за якими та чи інша юрисдикція могла б отримати
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офіційний статус офшору. Тому до цього часу основним критерієм, який дає
підстави вважати зарубіжну компанію офшорною, є рівень співробітництва
держави, в якій ця компанія зареєстрована, з тією чи тією міжнародною органі-
зацією. Наприклад, відповідно до класифікації відомих міжнародних організа-
цій FATF (Тhe financial action task force on money laundering) і FSF (Financial
stability forum) термін «офшорний фінансовий центр» застосовується до терито-
рій, які мають розвинутий ринок капіталів, ліберальний податковий і валютний
режим і ігнорують рекомендації міжнародних фінансових установ про вдоско-
налення міжнародного регулювання і контролю за банківською та фінансово-
валютними системами. На практиці офшорні зони поділяють на так звані пода-
ткові гавані та країни із сприятливим оподаткуванням.

Інша назва офшорної території є податкова гавань, що під собою розуміє не-
великі держави і території, які здійснюють політику залучення позикових капі-
талів, надаючи податкові та інші пільги. Іноді зниження оподаткування поши-
рюється лише на деякі види доходів. Так, у Люксембурзі існує пільговий
податковий режим для банків, у Швейцарії — для холдингових, посередниць-
ких і торгових компаній, на Багамських островах — звільнення від прибутково-
го податку. У податкових гаванях пільги поширюються на іноземні та місцеві
компанії. На відміну від цього, в офшорних зонах пільги поширюються тільки
на іноземні компанії. У світі налічується понад 70 податкових гаваней.

Визначені напрямки дослідження дозволили вказати основні переваги оф-
шорних зон, а саме:

1) повне або істотне звільнення від податків на прибуток і капітал;
2) повна конфіденційність інформації про власників і бізнес офшорної ком-

панії;
3) дуже спрощений бухгалтерський облік (а часом і взагалі ніякого);
4) відсутність валютного контролю;
5) можливість використання номінальних власників і директорів;
6) відсутність заборони ведення бізнесу на території офшорної юрисдикції.
Серед негативних сторін присутності офшорів у глобальній економіці зазви-

чай називаються:
— недобросовісна податкова конкуренція, що забирає доходи певних країн,

спрямовуючи їх до офшорів;
— створення елемента нестабільності у світовій економіці та фінансах у

зв’язку з можливістю накопичення в офшорних зонах великих обсягів капіталів,
перш за все спекулятивних;

— сприяння відтоку капіталу;
— підтримка тіньової економіки;
— скорочення зайнятості в країнах-донорах;
— отримання невиправданих переваг окремими компаніями, що використо-

вують офшори, перед іншими економічними гравцями, які не застосовують по-
дібні стратегії;

— вплив на соціальну ситуацію у країнах-донорах, пов’язаний з негативною
оцінкою громадської думки стосовно відходу від податків за допомогою офшорів.

На сьогоднішній день офшорні зони досягли значного успіху. Деякі оф-
шорні банківські центри (наприклад, Кайманові острови) здатні конкурувати
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з провідними світовими фінансовими центрами. Спеціалізація на офшорному
банківському бізнесі дає змогу таким країнам виходити на перші місця в сві-
ті за різними макроекономічними показниками, рівнем добробуту, ВВП на
душу населення і т.д. Однак тисячі компаній по всьому світу займаються
своєю діяльність в офшорних зонах. Багато хто з них переслідують таку ме-
ту, як оптимізувати свої оподаткування. У офшорного бізнесу є ряд і інших
переваг, ключові з яких можна виділити збереження комерційної інформації,
недороге банківське обслуговування, вільні валютно-обмінні операції.

За даними МВФ, сукупні закордонні банківські депозити тільки семи оф-
шорних центрів (Гонконг, Бахрейн, Панама, Сінгапур, Багамські, Кайманові,
Нідерландські Антильські Острови) становили в 1975 році 21,7 % депозитів
усіх розвинених країн світу, а в 1995-му — вже 28,3 %. Сьогодні, за даними
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), світова систе-
ма банківського офшору приховує близько 11,5 трлн дол. США.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

АНОТАЦІЯ. У пропонованій статті розглянуто загальні проблеми впливу світових
глобалізаційних процесів, зокрема, глобальної конкуренції на розвиток і створення
умов та можливостей для національних економік і компаній.

ANNOTATION. This paper is dedicated to the general influence problems of the world
global processes, in particular, global competition on development and conditioning and
possibilities for national economies and companies.

Постановка проблеми. Проблема економічного розвитку країни шляхом
підвищення конкурентоспроможності її продукції в усій різноманітності своїх
аспектів відображає практично усі сторони життя суспільства, і тому незмінно
перебуває у центрі уваги державних діячів і ділових кіл у всіх країнах світу. За-
гострення конкурентної боротьби за збут своєї продукції, за місце на світовому
ринку примушує всі країни шукати шляхи створення більш економічних товарів
підвищеного рівня якості. Особливе значення приділяється цій проблемі в інду-
стріально розвинутих країнах.

В Україні проблеми конкурентоспроможності вітчизняної продукції та наці-
ональної економіки набагато гостріші, ніж у розвинутих країнах світу. Некон-
курентоспроможність багатьох вітчизняних технологій, продукції, послуг не дає
змоги ефективно включитися в систему світогосподарських зв’язків.

Оскільки випуск конкурентоспроможної продукції, що відповідає за своїми
якісними характеристиками європейським і світовим зразкам, — головна вимо-




