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РОЛЬ ОФШОРНИХ ЗОН  
У МІЖНАРОДНОМУ РУСІ КАПІТАЛУ 

 
В умовах поглиблення глобалізації фінансів важливе значення 

в перерозподілі грошового капіталу між країнами має офшорний 
бізнес, роль якого в цьому процесі оцінюється не однозначно як 
учасниками міжнародних економічних відносин, так і 
міжнародними економічними організаціями, які беруть участь у 
багатосторонньому регулюванні взаємовигідного економічного 
співробітництва. 

Про значення офшорного бізнесу для світової економіки 
свідчить той факт, що, за експертними оцінками приблизно 1/4 
глобального грошової пропозиції знаходиться в офшорних 
фінансових центрах і через них проходить близько половини 
вартості міжнародної торгівлі, а за оцінками ЮНКТАД глобальна 
офшорна індустрія оцінюється в 12 трлн дол. [3] 

Активізація діяльності офшорних компаній у середині XX ст. 
тісно пов’язана з розширенням діяльності ТНК, які 
використовували ОФЦ для досягнення конкурентних переваг і 
вирішення різних стратегічних завдань. В умовах глобалізації 
економіки цей взаємозв’язок суттєво посилився і призвів до 
зростання капіталів зосереджених в банківських офшорних 
центрах. Так, іноземні депозити, розміщені в банках на 
Кайманових островах складають 956 млрд. дол, в Люксембурзі — 
464 млрд дол, в Гонконзі — 165 млрд дол, Швейцарії — 506 млрд 
дол, на Багамських островах — 150 млрд дол, в Сінгапурі — 260 
млрд дол, у той час як іноземні депозити в Японії складають 667 
млрд дол, у Франції — 986 млрд дол.[ 4] 

Більшість міжнародних компаній вважають офшорний бізнес 
необхідним елементом розширення своєї діяльності і 
нарощування капіталу, проводячи при цьому операції, 
принаймні, в одному офшорному фінансовому центрі. Так, 
наприклад, IBM і Microsoft проводять фінансові операції в 
Дубліні, Orient Express і American Airlines — на Бермудських 
островах, De Beers — на острові Мен, General Electric і CNN — 
на Кіпрі. Світові провідні фінансові інститути, включаючи Chase 
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Manhattan, Citibank, Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays Bank, 
Bank of America також є активними користувачами офшорних 
послуг [5]. 

Винятком не стала і Україна. За останні два роки українські 
банки перерахували в офшорні зони астрономічну суму ― 53 
млрд 397 млн дол. [2]. За валютним курсом, що діє останні 
чотири роки, це більше ніж 400 млрд грн. Для порівняння, 
державний бюджет на 2012 рік склав 367 млрд грн.  

Географія офшорних центрів, з якими співпрацює Україна, є 
досить широкою: тут і Маршаллові острови, і Мальдіви, і Багами. 
Однак, найбільш популярною країною залишається Кіпр. Туди 
було відправлено 51 млрд 495 млн дол. [2]. Тобто, це 96,4 % 
загальної суми грошей, що виведені з України за останні роки. На 
другому місці з великим відставанням ― Британські Віргінські 
острови, куди було перераховано з України 1 млрд 16 млн дол. 
[2]. На третьому місці ― Беліз, з 602 млн 945 тис. дол. [2]. 

Звісно, виведені мільярди повертаються в Україну у вигляді 
інвестицій, але вони є значно меншими від вивезених коштів в 
офшори, що в подальшому призводить до зростання дефіциту 
платіжного балансу країни. 
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