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У статті розкрито характер та специфіка розвитку транснаціоналізаційних процесів на світовому фінансовому 

ринку. Зроблено кластерний аналіз найбільших європейських ТНБ за критерієм кількості країн присутності. Визначено 

проблеми розвитку світового фінансового ринку в контексті міжнародної фінансової інтеграції та 

транснаціоналізації. Наведено механізм співпраці ТНБ з приймаючою державою з метою мінімізації конфлікту 
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Постановка проблеми. Глобальний фінан-

совий простір був сформований взаємодією 

транснаціональних банків (ТНБ) та фінансових 

ринків. В міжнародному банківському бізнесі 

зараз відбуваються серйозні зрушення, які 

прямо та опосередковано впливають на розви-

ток національних фінансових систем. Світова 

економіка зазнає фундаментальних трансфор-

мацій під впливом транснаціоналізаційних про-

цесів, що обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження транснаціоналізаційних тенденцій 

на світовому фінансовому ринку були 

висвітлені в роботах таких українських вчених, 

як О. Білєнький [1], Т. Болгар [5], Є. Вакуленко 

[2], В. Коваленко [3], В. Стойка, Я. Столярчук 

[1], [6] та ін. Проте ряд питань, пов’язаних з 

аналізом діяльності потужних ТНБ на 

зовнішніх ринках, визначенням їх стратегій 

розвитку на світовому фінансовому ринку, 

оцінкою регіону присутності ТНБ, розв’язання 

яких має важливе наукове і практичне 

значення, є опрацьованими недостатньо.  

Мета статті – аналіз діяльності 

європейських ТНБ на світовому фінансовому 

ринку з метою визначення їх конкурентного 

позиціонування. 

Основні результати дослідження. Однією з 

домінуючих тенденцій на світовому фінансово-

му ринку є системна транснаціоналізація наці-

ональних економік, яка в третьому тисячолітті 

набула глобального формату і концентрованого 

вияву у постійно зростаючих масштабах діяль-

ності транснаціональних корпоративних струк-

тур [1, с. 56]. Цікавою є думка Вакуленко Є.В., 

яка під специфікою транснаціоналізації розгля-

дає, що ТНБ не переміщуються з країни в кра-

їну. Вони мають багатодержавну природу, яка 

дозволяє їм лише зменшувати при необхідності 

свою присутність в одній країні та збільшувати 

її в інших, що обумовлено діяльністю їх за ме-

жами своєї батьківщини. ТНБ продовжує зали-

шатися в тій країні, де розташовані їх штаб-

квартири, проте охоплюють величезну кількі-

сть країн, в яких вони розгортають свої струк-

тури, поширюючи свій пакет менеджменту, 

управління та організаційного потенціалу за 

межами своїх країн  [2, с. 14].   

Оскільки капітал виявився найбільш мобіль-

нішим чинником виробництва, тому трансна-

ціоналізація банківської системи є домінуючою 

формою глобалізаційних процесів.  

Таким чином, транснаціоналізація банківсь-

кого бізнесу – один з напрямів глобалізації, 

який передбачає ефективний та вільний рух 

капіталів між країнами та регіонами за участю 

ТНБ та формує глобальний фінансовий ринок. 

ТНБ, володіючи колосальними фінансовими 

ресурсами, мають широкі можливості, а саме: 

створювати та впроваджувати нові фінансові 

послуги та банківські продукти; наймати 

висококваліфікований персонал, що дозволить 

їм зміцнити свої позиції в ролі лідерів на 

міжнародному фінансовому ринку. З метою 

утримання своїх позицій на світовій арені в 

умовах жорсткої конкуренції ТНБ повинні 

активно використовувати новаторство та 

постійно бути готовим до трансформації 

специфіки своєї діяльності. 

Тенденції розвитку та зміни глобального 

фінансового ринку під впливом 

транснаціональних процесів: 
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 лібералізація міжнародних та національних 

фінансових ринків; 

 зростання та посилення конкуренції між 

національними та міжнародними банками на 

фінансових ринках; 

 випереджаюче зростання обсягів 

міжнародної ліквідності та мобільності 

капіталу у порівнянні зі світовим ВВП та 

обсягами міжнародної торгівлі; 

 створення вільного руху капіталу; 

 формування транскордонних фінансових 

інструментів [3, с. 315-316].   

На світовому фінансовому ринку серед 

найбільших європейських ТНБ домінують 

банківські установи Великобританії, Франції, 

Німеччини, Іспанії та Італії. Згідно з методикою 

ООН до ТНБ  відносяться банки, які мають 

власну мережу філій не менше ніж у 5 

іноземних державах. Отже, необхідно зробити 

кластерний аналіз 40 найбільших європейських 

ТНБ за критерієм кількості країн присутності. В 

дослідженні сформовано чотири кластери: «від 

5 до 10 країн»; «від 10 до 15 країн»; «від 15 до 

20 країн» та «більше 20 країн» (табл. 1).  

Таблиця 1 

Кластерний аналіз найбільших європейських ТНБ  

за критерієм кількості країн присутності (розробка автора) [4] 

Кластер 

від 5 до 10 країн   
від 10 до 15 

країн 
  

від 15 до 20 
країн 

  більше 20 країн 

 17  10  6  7 
 

National Bank of 
Greece (Греція) 

9 
Svenska 

Handelsbanken 
(Швеція) 

14 
Intesa Sanpaolo 

(Італія)  

19 
BNP Paribas 
(Франція)  

29 

ABN AMRO 
(Нідерланди) 

9 
Credit Suisse 
(Швейцарія) 

13 
UniCredit 
(Італія) 

19 
Société Générale 

(Франція)  

28 

DNB (Норвегія) 9 
 DZ Bank 

(Німеччина) 

13 
Barclays 
(Велика 

Британія) 

16 
Deutsche Bank 
(Німеччина)  

22 

Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria 

(Іспанія) 

9 
 Rabobank 

(Нідерланди) 

13 
Santander 
(Іспанія) 

16 
HSBC (Велика 

Британія)  

22 

Nordea (Швеція) 9 
Danske Bank 

(Данія) 

12 
Commerzbank 
(Німеччина) 

15 
 Crédit Agricole 

(Франція)  

21 

OTP Bank 
(Угорщина) 

8 
Skandinaviska 

Enskilda Banken 
(Швеція) 

12 
UBS 

(Швейцарія) 

15 
ING Group 

(Нідерланди)  

20 

Swedbank (Швеція) 8 BPCE (Франція) 11 

  

The Royal Bank of 
Scotland  

(Велика Британія) 
20 

Lloyds Banking 
Group  

(Велика Британія) 
8 

Erste Group 
(Австрія) 

11 

  

 Standard Chartered 
(Велика Британія) 

8 
Raiffeisen 

Banking Group 
(Австрія) 

11 

Dexia (Бельгія) 6 KBC (Бельгія) 10 

 Alpha Bank 
(Греція) 

6 

Eurobank Ergasias 
(Греція) 

6 

Piraeus Bank 
(Греція) 

6 

Mediobanca (Італія) 6 

Millennium BCP 
(Португалія) 

6 

La Caixa (Іспанія) 5 

Julius Baer Group 
(Швейцарія) 

5 
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До кластеру «більше 20 країн» увійшли 

лідери європейського фінансового ринку. З 

семи банків цього кластеру три французькі ТНБ 

- BNP Paribas – 29; Société Générale - 28; Crédit 

Agricole – 21 та два британські ТНБ - HSBC – в 

22 країнах, а The Royal Bank of Scotland – в 20 

країнах. Німецький Deutsche Bank  присутній в 

22 країні Європи, а нідерландський ING Group - 

в 20 країнах. 

В кластері «від 15 до 20 країн» знаходиться 

шість ТНБ: два прямі конкуренти -  італійські 

Intesa Sanpaolo (19 країн) та  UniCredit (19 

країн). Свою діяльність в 16 країнах 

здійснюють - британський Barclays та 

іспанський Santander. В 15 європейських 

країнах мають свої філії німецький 

Commerzbank  та швейцарський UBS. 

Десять ТНБ увійшли до кластеру «від 10 до 

15 країн». Найбільшу кількість країн 

присутності у кластері має шведський Svenska 

Handelsbanken – 14.  Три ТНБ на зовнішньому 

ринку присутні в 13 країнах – швейцарський 

Credit Suisse, німецький DZ Bank  та 

нідерландський  Rabobank. Скандінавські 

країни мають свої філії в 12 європейських 

країнах – датський Danske Bank та швецький 

Skandinaviska Enskilda Banken. Австрійські 

Erste Group та Raiffeisen Banking Group мають 

однакову кількість країн присутності - 11. 

Також до кластеру увійшли французький BPCE 

– 11 країн та бельгійський KBC – 10 країн. 

До кластеру «від 5 до 10 країн» увійшла 

найбільша кількість ТНБ – 17 фінансово-кре-

дитних установ, з них чотири грецькі ТНБ - 

National Bank of Greece (9 країн)  Alpha Bank (6 

країн), Eurobank Ergasias (6 країн) та Piraeus 

Bank (6 країн); два іспанські - Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria (9 країн), La Caixa (5 країн); 

два британські - Lloyds Banking Group (8 країн) 

та Standard Chartered (8 країн); два швецькі – 

Nordea (9 країн) та Swedbank (8 країн). В дев’я-

ти країнах свою діяльність здійснюють нідер-

ландський ABN AMRO та норвезький DNB. 

Слід підкреслити, що система закордонних 

філій, яка була сформована за допомогою 

іноземних інвестицій, призвела до створення 

економічного простору, який називається «інша 

економіка» [2, с. 21].   

Проблеми розвитку світового фінансового 

ринку в контексті міжнародної фінансової 

інтеграції та транснаціоналізації: 

 труднощі своєчасного прогнозування та 

виявлення менеджерами дестабілізуючих 

потоків коштів для формування адекватної 

стратегії через спрощення процедури переливу 

капіталу на фінансових ринках; 

 проблемність отримання інвесторами 

достовірних даних відносно діяльності на 

глобальному ринку капіталів; 

 збільшення чутливості валютно-

фінансового ринку та ускладнення контролю за 

його діяльністю під впливом ринкової 

інтеграції [3, с. 177].   

 передача негативних імпульсів у розвитку 

міжнародного фінансового ринку від однієї 

країни до іншої, тим самим спричиняючи 

«ефект зараження», що  пояснюється тісним 

зв’язком світової фінансової системи з 

національними економіками через інтенсивний 

рух фінансових потоків та лібералізацію; 

 ризик «залежного розвитку», загроза 

обвальної глобалізації та втрата економічного 

суверенітету можуть позначитися на розвитку 

не тільки банківської системи, але й на 

національній економіці в цілому [5, с. 18, 24].   

На сучасному етапі розвитку світової еконо-

міки Столярчук Я. М. виділяє глобальну транс-

націоналізацію бізнес-діяльності, яка поглиб-

лює асиметрію економічного розвитку країн та 

регіонів світу, а транснаціональні корпоративні 

структури є її головними носіями. Необхідно 

вжити заходів щодо нівелювання негативних 

наслідків існуючих глобальних асиметрій роз-

витку світової економіки  та сприяти гармоніза-

ції інтересів суб’єктів світового господарства, 

тобто провести реорганізацію діючої системи 

інституційного забезпечення глобального еко-

номічного розвитку під впливом транснаціо-

налізаційних процесів [6, с. 93].  Отже, необхід-

но створити дієвий механізм співпраці між ТНБ 

та країною присутності. 

Механізм співпраці ТНБ з приймаючою 

країною: 

 розробка спільної взаємовигідної 

економічної політики, що є найбільш 

ефективним методом у співпраці, ніж 

протекціоністська політика; 

 зважений підхід щодо напрямів інвести-

ційної активності транснаціональних корпора-

тивних структур в приймаючій країні, а саме 

заохочування притоку ПІІ до пріоритетних 

галузей національної економіки та одночасне 
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обмеження до стратегічно важливих для 

фінансової безпеки держави галузі; 

 проведення оцінки діяльності ТНБ з 

позиції позитивних та негативних наслідків; 

 розробка регулятивних документів з 

питання транснаціональної присутності в 

банківському секторі повинна спиратися на 

національні інтереси приймаючої країни з 

урахуванням можливих загроз та наслідків для 

фінансової безпеки. 

Висновки та пропозиції. Процеси трансна-

ціоналізації є однією з рис глобальної економі-

ки, яка здатна працювати як єдина система у 

світовому масштабі. Вона породжує асиметрію 

економічного розвитку світового фінансового 

ринку. Транснаціоналізація банківського бізне-

су є складним та суперечливим процесом, що 

має позитивний і негативний характер прояву. 

 В статті розлянуто специфіку транснаціона-

лізації та тенденції розвитку глобального фі-

нансового ринку під впливом транснаціона-

льних процесів. Зроблено кластерний аналіз 

найбільших європейських ТНБ за критерієм 

кількості країн присутності. Виявлено, що 

тільки сім з 40 провідних ТНБ присутні більше 

ніж в 20 європейських країнах, з них у трьох 

фінансово-кредитних установ (BNP Paribas, 

Société Générale, Crédit Agricole) країною 

походження є Франція та у двох – Велика 

Британія (HSBC та The Royal Bank of Scotland). 

Визначено проблеми розвитку банківських 

систем в контексті транснаціоналізації з метою 

оцінки впливу цього процесу на світовий 

фінансовий ринок. Наведений механізм 

співпраці ТНБ з приймаючою країною задля 

мінімізації конфлікту інтересів.  
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Месечко И.Н. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ТНБ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В КОНТЕКСТЕ КОНКУРЕНТНОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

В статье раскрыты характер и специфика развития транснационализационных процессов на мировом финансовом 

рынке. Сделан кластерный анализ крупнейших европейских ТНБ по критерию количества стран присутствия. 

Определены проблемы развития мирового рынка в контексте международной финансовой интеграции и 

транснационализации. Приведен механизм сотрудничества ТНБ с принимающим государством с целью минимизации 

конфликта интересов. 

Ключевые слова: транснационализация, финансовый рынок, банковская система, страна присутствия, Европа, ТНБ. 

 

Miesiechko I.M. 

THE ACTIVITIES OF EUROPEAN TNBS ON THE FINANCIAL MARKET IN THE CONTEXT OF COMPETITIVE 

POSITIONS 

The article deals with the character and features of the transnationalization processes development in the world financial market. 

The cluster analysis of the largest European TNBs by the criterion of number of presence countries has been made. The problems of 

the world financial market development in the context of international financial integration and transnationalization are determined. 

The mechanism of cooperation between TNBs and the host country in order to minimize conflicts of interests is given.  

Key words: transnationalization, financial market, banking system, country of presence, Europe, TNB. 
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