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Сучасний ринок операцій міжнародного форфей�

тингу характеризується прискореним зростанням об�

сягів операцій. Загальний обсяг операцій з форфейтин�

гу в цілому по країнах світу у 2012 р. перевищив познач�

ку 280,0 млрд євро і склав 281,42 млрд євро, а за п'ять

останніх років зріс у 1,9 рази (2008 р. — 153,65 млрд

євро). При цьому динаміка даного показника свідчить

про тверду тенденцію його збільшення: якщо багатьом

інструментам фінансового ринку, які застосовуються у

міжнародній торгівлі, був притаманний спад у період

глобальної фінансової кризи 2008—2009 рр., то обся�

ги застосування операцій з факторингу характеризува�

лися зростанням їх обсягів як в цілому по світу, так і по

окремих країнах.

 Оцінка міжнародного ринку форфейтингу у міжна�

родному масштабі здійснюється найавторитетнішою в

світі асоціацією Factors and Discounters Association, яка

щорічно оприлюднює дані за окремими країнами та

в цілому у світі. На підставі цих даних узагальнені по�

казники міжнародного ринку факторингу наведено в

табл. 1.

Характерною ознакою розширення обсягів опе�

рацій міжнародного форфейтингу в господарській

діяльності окремих підприємств як на національному,

так і міжнародних ринках є розширення цих операцій в

країнах Центральної та Східної Європи, які стали на
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рейки ринкових перетворень. Так, тільки за чотири роки

загальний обсяг операцій з дисконтування в країнах

Балтії зріс у 6,5 раз, в Угорщині за шість років — у 3,9

раз і майже у 5 разів — у Польщі.

Найбільшим ринком форфейтингових послуг продов�

жує бути Європа, що представляє 64% світового обсягу

форфейтингу, зі зростанням обсягу цих операцій за ос�

танній рік на 18%. Зростання обсягу форфейтингових

операцій в Америці склало 10%, а в Австралії відбулося

вражаюче збільшення — на 40%. Незначними були зміни

в Африці, тоді як в Азії відбулося навіть зменшення об�

сягів факторингу. Це відбулося майже повністю тому, що

з числа факторів випала Південна Корея, у той час як інші

азіатські регіони мали зростаючі обсяги форфейтингу.

Така динаміка зростання обсягів операцій за цією про�

гресивною фінансовою технологією свідчить про ефек�

тивність і зацікавленість суб'єктів міжнародної торгівлі у

її більш широкому впровадженні в перспективі.

Серед методів дисконтування дебіторської забор�

гованості у міжнародній практиці безумовне лідерство

належить власне самому факторингу. Аналіз обсягу і

динаміки здійснення операцій дисконтування в міжна�

родній практиці свідчить про достатньо сталу структу�

ру конкретних методів у загальному обсязі фінансово�

кредитної технології дисконтування. Так, у всій сукуп�

ності методів дисконтування на долю факторингу при�
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падає левова частка — 73,3 % .

Значно від факторингу відстає

за обсягом операцій дисконту�

вання рахунків, на долю яких

припадає чверть загального об�

сягу операцій з дисконтування. І

третє місце посідає форфейтинг,

частка якого складає 23,5 % за�

гального обсягу операцій з дисконтування.

Відносно структури самого факторингу, то у загаль�

ному обсязі факторингових операцій факторинг без

права регресу складає дві третини його загального об�

сягу, тобто за активністю застосування методів дискон�

тування перше місце посідає факторинг, друге — дис�

контування рахунків, і третє — форфейтинг.

Загальна тенденція співвідношення обсягів внут�

рішніх та міжнародних операцій з форфейтингу в ціло�

му у країнах світу зберігається. Між тим, для деяких

країн є характерним дуже високий рівень міжнародних

операцій з форфейтингу. Наприклад, частка міжнарод�

них операцій з форфейтингу в загальному обсягу цих

операцій в Нідерландах складає 30 %, Данії — 39 %,

Туреччині — 27 %, Німеччині — 22 %. Достатньо висо�

кою часткою характеризується і Бельгія — 17 %. Але

все ж загальна частка міжнародних операцій з факторин�

гу за всіма країнами світу коливається на рівні 7—9 %.

При цьому доволі "скромні" відносні показники міжна�

родних операцій з форфейтингу приховують достатньо

великі обсяги таких операцій у абсолютному виразі.

Рівень поширення операцій з форфейтингу збігаєть�

ся з рівнем економічної розвиненості країни. Погляд на

рангований ряд країн світу за обсягами операцій з фор�

фейтингу дозволяє зробити такий укладання: попу�

лярність та широта застосування методів форфейтингу

корелюють з рівнем соціально�економічного та ринко�

вого розвитку країни.

Набуває сили спрямованість посилення ролі банків у

наданні послуг з форфейтингу. Як свідчить аналіз діяль�

ності суб'єктів цього ринку, на ньому в якості форфей�

торів присутні банки, фінансові компанії, які здійснюють

форфейтингові операції поряд з іншими фінансовими

операціями, та спеціалізовані факторингові компанії. При

цьому тенденція розвитку цих інституціональних суб'єктів

ринку форфейтингу свідчить про значну динаміку роз�

витку обсягів послуг, які надаються саме спеціалізова�

ними форфейтинговими компаніями. Варто також відзна�

чити, що обсяги операцій провідних форфейтингових

компаній сягають дуже значних розмірів. (табл. 2).

У більшості зарубіжних країн існує змішана модель

функціонування ринку форфейтингу, на якому присутні

банки, багатопрофільні фінансові компанії, а також спе�

ціалізовані форфейтингові компанії. Така модель ринку

склалася еволюційним шляхом. І що характер�

но, вперше операції з форфейтингу почали

здійснювати фінансові компанії, в яких операції

з форфейтингу доповнювали види фінансових

послуг, які вже надавалися клієнтам. У подаль�

шому з таких компаній почали відокремлюва�

тися спеціалізовані компанії, які орієнтувалися

тільки на здійснення операцій форфейтингу з

розширенням кола послуг, які супроводжують

ці операції: адміністрування дебіторської забор�

гованості, ведення бухгалтерського обліку тощо. У 50�х

роках минулого століття на високодохідний ринок фак�

торингу прийшли комерційні банки, які в подальшому ста�

ли не тільки надавати послуги дисконтування як один із

видів банківських операцій, а і скуповувати вже існуючі

спеціалізовані факторингові компанії. Загалом треба за�

уважити, що тенденція розвитку інституціональної струк�

тури ринку факторингу характеризується посиленням

ролі банків на цьому сегменті фінансового ринку. Що

стосується України, то, очевидно, ринок послуг з фор�

фейтингу повинен відноситися виключно до банківських

операцій, оскільки вже нема часу створювати оптималь�

ну структуру еволюційним шляхом.

Пріоритет банків на ринку послуг з форфейтингу

обумовлено такими чинниками: а) банки мають у своє�

му розпорядженні значні фінансові ресурси, без яких

неможливо здійснення ефективного обслуговування по�

треб підприємств — експортерів та імпортерів у додат�

ковому зовнішньоекономічному фінансуванні; б) фор�

фейтинг за своєю природою є кредитною операцією; в)

банки мають гнучку і широку систему бухгалтерського

обліку, яка дозволяє відображати значну кількість ню�

ансів здійснення фінансових операцій і перш за все

здійснювати контрольні функції по ризиковим операці�

ям, до яких відносяться кредитні операції; г) банки ма�

ють розгалужену філіальну мережу, що особливо важ�

ливо для здійснення контролю за всіма етапами факто�

рингової операції, коли покупці та постачальники зна�

ходяться в різних регіонах; і нарешті, д) банки як фінан�

     
, $  

CIT Commercial Group 20000 
GMAC Commercial Finance 10000 
Sun Trust Bank 6000 
Century Busyness Credit Corp. 5000 
HSBC Busyness Credit Inc. 5000 
Capital Factors 3000 
GE Capital Commercial Finance 2500 
Milberg Factors 2500 
Rosental & Rosental Inc. 2500 
Sterling Bancorp  750 
IDB Factors 500 

Таблиця 2. Основні показники діяльності
провідних спеціалізованих форфейтингових

компаній світу у 2012 р.

  2010 2011 2012  , % 
2011/ 2010 2012/ 2011

  26,91 193,98 390,87 620,8% 101,5% 
   

 (   ) 
32,57 351,6 166,24 979,5% -52,7% 

  88,76 90,33 119,26 1,8% 32,0% 
  11,27 4,88 6,43 -56,7% 31,8% 

 159,51 640,79 684,52 301,7% 6,8% 

Таблиця 3. Джерела фінансування укладених
форфейтингових операцій за 2010—2012 рр., млн грн.

 2008 2009 2010 2011 2012 
,     88657 90566 116491 144208 152736 
,    33485 40514 52116 58605 60925
,   31516 32459 40263 55787 67759

    153658 163539 208870 258600 281420 

Таблиця 1. Загальні обсяги застосування різних форм
форфейтингу в цілому по країнах світу, (млн євро)

Джерело: [1].
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сові структури мають найжорсткішу систему пруден�

ційного контролю за їх фінансовим станом.

Стосовно рівня впровадження методів форфейтингу

в Україні, то з всього спектра форм факторингу (факто�

ринг, форфейтинг, дисконтування рахунків) в теперішній

час активно застосовується лише власне факторинг, при�

чому його впровадження характеризується такими особ�

ливостями. По�перше, факторинг стали застосовувати ко�

мерційні банки, що в цілому природно, оскільки за ук�

раїнським національним законодавством факторингові

операції віднесені до фінансових. По�друге, в Україні опе�

рації, які за своєю економіко�правовою природою нага�

дують факторинг, проводилися в значних обсягах, але

кінцевий результат таких операцій був спрямований не

на одержання дострокового фінансування підприєм�

ством�кредитором, а на розв'язання кризи неплатежів.

По�третє, тільки в останній час, коли спала гострота про�

блеми неплатежів і банки були змушені розширювати

спектр банківських продуктів для своїх клієнтів з метою

їх утримання, почалося впровадження форфейтингу у

тому класичному розумінні, яке існує у країнах з ринко�

вою економікою. По�четверте, теперішній рівень розпов�

сюдження форфейтингу характеризується тим, що бага�

то підприємств бажають запровадити таку фінансово�

кредитну технологію, але не всі банки спроможні надати

відповідний комплекс послуг зі здійснення форфейтин�

гових операцій в силу як недостатності фінансових ре�

сурсів, так і необізнаності у здійсненні таких операцій.

На підставі аналізу сайтів комерційних банків, які вхо�

дять у перші п'ятдесят за рейтингом Української асоці�

ації комерційних банків, можна зробити висновки, що

тільки шістнадцять, як це свідчить розташована там

інформація для клієнтів, пропонують послуги з факто�

рингу, та два — з форфейтингу та жодного — з такого

виду факторингу, як дисконтування рахунків. Отже,

Україна за рівнем застосування такої прогресивної

фінансово�кредитної технології, як форфейтинг, зна�

ходиться тільки на початковому етапі, але потенційно

ця технологія затребувана практикою діяльності вітчиз�

няних підприємств як на внутрішньому, так і особливо

— на зовнішньому ринках.

Аналіз динаміки та структури операцій форфейтин�

гу в Україні, станом на 31.12.2012 у Державному реєстрі

фінансових установ України мав інформацію про 110

фінансових компаній, які мають право надавати послуги

форфейтингу. Протягом ІV кварталу 2012 року фінансові

компанії уклали 405 договорів форфейтингу загальним

обсягом 297,65 млн грн. і виконали 378 договір на суму

243,7 млн грн. Діючими на кінець ІV кварталу 2012 року

залишалося 390 договорів форфейтингу.

Важливим показником, який характеризує форфей�

тингові послуги, є джерела їх фінансування (табл.3) та

зображені на рис. 1, 2.

Обсяг фінансування за рахунок власних коштів ста�

ном на 31.12.2012 збільшився вдвічі (до 390,87 млн грн.)

в порівнянні з показником на відповідну дату 2011 року.

Обсяг позичкових коштів юридичних осіб (крім банківсь�

ких кредитів) станом на 31.12.2012 зменшився на 52,7%

(до 166,24 млн грн.) в порівнянні з показником на відпо�

відну дату 2011 року. Обсяг банківських кредитів станом

на 31.12.2012 збільшився на 32,0% (до 119,26 млн грн.)

в порівнянні з показником на відповідну дату 2011 року.

Характеризуючи структуру джерел фінансування фор�

фейтингових операцій за 2012 рік, очевидним є те, що

питома вага власних коштів зросла до 57,1%, що свідчить

про привабливість для підприємців щодо інвестування

коштів у ринок форфейтингових послуг.

Групування перших за обсягом наданих послуг фор�

фейтингових компаній за 2012 рік наведено в таблиці 2.

Частка 10 факторингових компаній становить 89,9% від

загального обсягу наданих послуг факторинговими ком�

паніями, а на частку 3 компаній припадає 63,6% від за�

Рис. 1. Джерела фінансування
форфейтингових операцій станом на

31.12.2011 р.

Рис. 2. Джерела фінансування форфейтингових
операцій станом на 31.12.2012 р.

Рис. 3. Розподіл укладених договорів
форфейтингу за основними галузями "станом

на 31.12.2012 р."
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гального обсягу послуг форфейтингу.

Розподіл за основними галузями обсягу наданих

фінансових послуг за укладеними договорами форфей�

тингу за 2011—2012 рр. наведено на рис. 3, 4.

Станом на 31.12.12 р. серед укладених фінансови�

ми компаніями договорів форфейтингу за галузями най�

меншу питому вагу мають будівництво — 0,04%, легка

та харчова промисловість — 1%, металургія — 2%,

дещо більшу частку займає сфера машинобудування —

5%, а найбільшу — 60% охоплюють інші галузі, сфера

послуг — 31%.

Зміна структури форфейтингових послуг за основ�

ними галузями пов'язана зі збільшенням частки укла�

дених договорів у сфері послуг майже втричі, що може

свідчити про збільшення боргу серед населення щодо

оплати різноманітних послуг (телекомунікаційних, зв'яз�

ку тощо). Станом на 31.12.12 р. зменшилася частка ук�

ладених договорів форфейтингу в сфері металургійної

промисловості з 8,5% до 2%, що є ознакою

оздоровлення галузі.

У розвинутих країнах ринок форфейтин�

гових послуг складає 1—5 % від ВВП. На

жаль, в Україні у 2012 р. питома вага операцій

форфейтингу оцінюється експертами на рівня

лише 0,1—0,2 % від ВВП. Тобто, вітчизняно�

го ринку форфейтингу майже не існує. Лише

окремі банківські інститути надають подібні

послуги. Серед них "Укрексімбанк", доля яко�

го складає приблизно 52 %, Укрсоцбанк із

37—40 %, Райффайзен Банк Аваль, ОТП

Банк, Сведбанк (ТАС�Коммерцбанк), банк

Credit Agricole (ІНДЕКС�БАНК), які сумар�

но охоплюють приблизно 10 % ринку.

Що стосується галузевої структури

форфейтингових послуг (рис. 5), то слід

відмітити, що, наприклад, в банку "Укрекс�

імбанк" більшість з них надавалася підприє�

мствам промисловості (52 % без врахуван�

ня фармацевтики), торгівлі (21 %), суб�

'єктам сільського господарства (15 %).

Найближчого часу також можливий

прихід на український ринок провідних ро�

сійських компаній, зокрема компанії

"НІКойл", яка має значний досвід у прове�

дення фінансування з використанням фор�

фейтингу в Російській Федерації та тримає

за собою майже весь російський ринок

форфейтингу. Це може призвести до поштовху у подаль�

шому розвитку міжнародного форфейтингу в Україні,

принаймні в сфері фінансового забезпечення розрахун�

кових відносин між підприємствами Росії та України.
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