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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасні тенденції трансферу та злиття фінансових і
капітальних активів формуються в умовах інтернаціонал-
ізації виробництва товарів і послуг, налагодження та роз-
витку транскордонних зв'язків, кооперації, інтегрування
та збільшення рівня концентрування капіталів, що сфор-
мувались на основі глобалізації світової економіки. Відпо-
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відно, з однієї сторони глобалізоване середовище суттє-
во впливає на інтеграцію виробництва і виникнення ТНК,
а з іншої сторони — діяльність ТНК впливає на економіку
держав та світову економіку, укрупнюючи світогоспо-
дарські зв'язки. У цьому контексті важливим є вирішення
інтеграційних проблем динаміки капіталів у межах світо-
вої економіки, що і обумовлює проблематику досліджен-
ня.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ
Проблемними питаннями тенденцій трансферу капіталів

в межах світової економічної системи приділяли увагу відомі
зарубіжні теоретики: Ролл Р. [20], Сіроуер М. [22], Равенск-
рафт Д. [19], Шерер Ф. [21], Маркідес С. [16], Іттнер С. [14],
Лугран Т. [12] та інші. Також теоретико-методичні засади
трансферу капіталів досліджувались у працях науковців
країн СНД, зокрема: Володимирова І.Г. [1], Коніна Н.Ю. [6],
Іонцев М. Г. [5] та інші.

При цьому характер діяльності ТНК в процесі транскор-
донних злиттів і поглинань, напрями зміни їх профілю в умо-
вах глобалізації, а також фактори впливу на ці процеси вив-
чені і представлені в літературі явно недостатньо. У зв'язку
з цим вивчення ТНК як глобального суб'єкта сектора тен-
денції трансферу капіталів і пов'язаних з цим процесів є ак-
туальним в сучасних умовах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій транс-

феру і злиття фінансових і капітальних активів, виділення
основних факторів формування цих тенденцій, а також мо-
тивів трансферу активів і виокремлення можливостей транс-
націоналізації українських компаній в аспекті світових гло-
балізованих тенденцій.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування тенденцій трансферу та злиття активів у
межах глобальної економіки здійснюється на основі укруп-
нення виробництв, спрямування потоків прямих іноземних
інвестицій та формування нових транснаціональних кор-
порацій.

 В умовах зростаючої інтернаціоналізації виробництва
для діяльності ТНК характерний тісний взаємозв'язок пря-
мих іноземних інвестицій (далі — ПІІ) із зовнішньою торгів-
лею [13, c. 112].

Аналізуючи світовий досвід і систематизуючи його, мож-
на виділити наступні основні мотиви трансферу та злиття
фінансових і капітальних активів ТНК в межах глобальної
економіки [10, c. 52]:

1. Отримання синергетичного ефекту — тобто, от-
римання ефекту взаємодоповнюючої дії активів двох
або декількох підприємств, сукупний результат якої на-
багато перевищує суму результатів окремих дій цих
компаній.

2. Мотиви монополізації — тобто, формування умов
монополізування ринку для виграшу компаній в умовах ціно-
вої та нецінової конкуренції.

3. Податкові мотиви. Чинне податкове законодавство
стимулює часом злиття і поглинання, результатами яких є
зниження податків або отримання податкових пільг.

4. Диверсифікація виробництва — тобто, можливість
використання надлишкових ресурсів, що допомагає
збільшувати асортимент товарів і послуг.

Визначальними факторами здійснення міжнародної
діяльності ТНК є [18, p. 29]: необхідність отримання досту-
пу до природних ресурсів інших країн, що продиктовано як
виробничими або торговими інтересами самої корпорації,
так і сформульовано урядом держави, де розташована ма-
теринська компанія, як завдання для забезпечення стратег-
ічних потреб країни (наприклад, в області енергоресурсів);
пошук ринків збуту; прагнення підвищити ефективність своїх
операцій; бажання перемогти в конкурентній боротьбі.

Сучасний етап трансферу та злиття інвестицій і активів
у глобальній економіці починає активно розвиватись із кінця
ХХ ст., і характеризується активним нарощуванням тенденції
злиттів та поглинань у світовій економіці, розширенням інно-
ваційних вкладень у економічне виробництво.

Сьогодні,  транснаціональними корпораціями
здійснюється динамічна політика в області капіталовкладень
і науково-дослідних робіт у континентальному міжнародно-
му масштабі. ТНК проникають у високотехнологічні, нау-
комісткі галузі виробництва, які вимагають величезних інве-
стицій і висококваліфікованого персоналу. При цьому по-
мітно проявляється тенденція до монополізації цих галузей
транснаціональними корпораціями. Чітко виділяється тен-
денція збільшення інвестицій у сферу послуг і наукоємного
виробництва (за оцінками експертів ЮНКТАД, понад 2/3
прямих іноземних інвестицій ТНК). Одночасно знижується
їхня частка у видобувній промисловості, сільському госпо-
дарстві та ресурсоємному виробництві [3, c. 67].

Угоди злиття і поглинань між великими ТНК стають ос-
новним чинником, що визначає рівень і напрямки руху пря-
мих іноземних інвестицій на сучасному етапі. Об'єднуючись
і поглинаючи один одного, компанії концентрують у своїх
руках економічну владу, роблячи вплив на розвиток окре-
мих ринків і на економічну політику окремих держав [9, 15,
18]. Особливостями сучасних тенденцій злиттів та поглинань
є [12, p. 93]: виникнення нових ТНК в області високих тех-
нологій; зміна політики старих ТНК, які бажають перетво-
ритися в компанії, орієнтовані на обслуговування клієнтів.

Після деякого спаду активності на глобальному ринку
злиття і поглинань 2001—2003 рр. окреслюється тенденція
пожвавлення формування транскордонних об'єднань, що
підтверджують великі транскордонні угоди 2004—2005 рр.
в ЄС і свідчать про підйом на ринку злиттів і поглинань [4, c.
62].

Динаміка прямих іноземних інвестицій по регіонах світу
у кризовий період (2007—2009 рр.) відображає, що фінан-
сово-економічна криза і поглиблення економічного спаду
серйозно торкнулися всіх основних економічних держав
світу, приплив прямих іноземних інвестицій в розвинені краї-

Країни 
ВВІЗ ПІІ ВИВІЗ ПІІ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Розвинені 
країни 

1444,0 1018,0 566 635.6 753,2 856,3 903,5 1924,0 1572,0 821,0 1140,2 995,9 1097,2 1134,6 

Європа 899,6 518,3 в/д 346,8 425,7 552,4 595,4 1270,5 944,5 - - - - - 

Японія 22,5 24,4 в/д -1,3 -1,3 -2,2 -1,8 73,5 128,0 - - - - - 

США 271,2 316,1 в/д 228,2 210,7 238,2 262,0 378,4 311,8 - - - - - 

Країни, що 
розвиваються 

565,0 630,0 478,0 583,9 663,7 659,8 575,7 292,0 296,0 229,0 231,0 233,0 236,2 233,4 

Південно-
Східна 
Європа  
й СНД 

91,0 123,0 70,0 308,7 343,7 364,4 402,9 52,0 61,0 51,0 50,0 53,2 50,8 51,2 

Всі країни 
світу 

2100,0 1771,0 1114,0 1289,7 1508,6 1703,2 1763,4 2268,0 1929,0 1101,0 1344,2 1476,5 1524,7 1580,3 

Таблиця 1. Потоки прямих іноземних інвестицій, по регіонах та окремим країнам

2005—2013 роки (в млрд дол. США)

Джерело:  [25].
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ни і відплив інвестицій з них, які досягли своїх історичних
максимумів в 2007 році, в 2008—2009 роках різко скороти-
лись [3, c. 28].

Проте із зменшенням впливу кризових тенденцій в еко-
номіці динаміка вивозу інвестицій скоротилась, а ввозу інве-
стицій по окремих країнах зросла (табл. 1).

Тенденції зміни позиції окремих країн на світовому рин-
ку капіталу можна виявити на основі аналізу потоків інвес-
тицій в поточному періоді, які відображаються в платіжно-
му балансі. Саме вони приводять до зміни накопиченого
запасу інвестицій та місця держави у світовій фінансовій
системі (табл. 2). [8, c. 46].

Отже, за останні роки постерігалось не лише підвищення
динаміки прямих іноземних інвестицій світу, а й значне зрос-
тання рівня транскордонної співпраці, із 338,8 млрд дол., США
у 2010 році до 507,3 млрд дол. США у 2011 році (на 49,7 %), у
цьому контексті підвищується роль та значення трансферу ка-
піталів та діяльності транснаціональних компаній [25]. Обсяг
угод злиття і поглинання (M&A) в світовому масштабі зріс в
2013 році і досяг рекордного рівня з 2009 року [26].

У 2013 році ринок трансферу та злиттів капіталів і ак-
тивів показав позитивну динаміку розвитку завдяки
збільшенню угод у Центральній та Східній Європі і країнах
СНД, Північній Америці та Західній Європі. Водночас, у 2013
році було характерне зниження обсягів проведення угод
M&A в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і на Близькому
Сході, проте на загальний позитивний результат по року це
не вплинуло [2, c. 51].

Компанії з США, Великобританії, Австралії, Китаю, Ка-
нади, Японії, Росії, Південної Кореї та Іспанії проявляли най-
більшу активність з проведення угод M&A в 2013 році в
кількісному вимірі [23] (табл. 4).

Якщо оцінювати найбільший внесок у розвиток ринку
M&A в 2013 році з точки зору обсягів трансакцій, то до
лідерів слід віднести компанії США, Китай, Великобританії,
Росії, Нідерландів, Німеччини, Канади, Японії, Австралії,
Іспанії, Франції [13, 17].

Тенденційно, що найбільша кількість угод злиття та по-
глинання здійснювалась у найбільш високо розвинутих краї-
нах із найвищими рівнями ВВП. Зокрема, США, де і виник-
ли сучасні ТНК, а також найбільш розвинута економіка се-
ред інших країн світу, Китаю — друга за обсягом ВВП краї-
на світу та перша за народонаселенням.

Якщо аналізувати у галузевому розрізі, оцінюючи
кількість проведених угод злиття та поглинання (M&A) в 2013
році, то найбільша активність спостерігалася в секторі по-
слуг, машинобудуванні, виробництві обладнання і техніки,
оптової та роздрібної торгівлі, банківському секторі, хімічній
промисловості, будівництві, металургії, транспортному сек-
торі [26], (табл. 6).

Отже, у галузевому розрізі, найбільшою мірою укруп-
нювались за останні роки сектори послуг, виробництва тех-
ніки і технологій, оптової і роздрібної торгівлі та банківські
і фінансові сектори.

Представляє інтерес територіальний аналіз діяльності
ТНК розвинутих країн світу, їх активність та роль у секторі
злиттів та поглинань (M&A). Можна зазначити, що найбіль-
шого розвитку зазнають ТНК США, оскільки їх компанії є
найбільш капіталоємними та глобалізованими і почали спец-
іалізуватись уже на інноваційних видах діяльності, зокре-
ма, інформаційних технологіях.

Сутність таких ТНК більшою мірою відображає, мабуть,
термін "глобальні компанії". Ці корпорації передають вироб-
ництво відповідно до системи угод іншим компаніям, нерідко
в країнах, що розвиваються, а самі концентрують свою
діяльність на НДДКР. Крім того, вони активно співпрацю-
ють один з одним в рамках міжнародних стратегічних аль-
янсів [19, 6].

Американські ТНК нерідко стають лідерами у великих
альянсах. Так, міжнародний стратегічний альянс Delta ство-

Регіони / 
країни 

ПІІ Транскордонні операції M & A Інвестиції в нові проекти 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Весь світ 1 289,7 1 508,6 1703,4 1810,7 338,8 507,3 610,8 694,7 807,0 780,4 822,5 870,6 

Розвинені 
країни 

635,6 753,2 806,2 856,4 251,7 396,3 409,4 472,5 263,5 229,9 236,2 241,6 

Європа 346,8 425,7 556,8 612,9 123,4 191,2 195,7 202,9 148,9 145,2 154,6 168,2 

Велико-
британія 

51,8 77,1 86,0 91,3 58,3 34,9 36,0 39,2 23,6 31,1 33,2 36,9 

США 228,2 210,7 215,4 217,2 80,3 129,7 127,6 131,4 57,1 51,3 50,4 51,8 

Японія - 1,3 - 1,3 -1,3 -1,2 6,7 5,1 4,6 4,2 4,5 4,2 4,2 4,3 

Країни, що 
розвиваю-
ться 

583,9 663,7 664,2 660,5 82,8 78,8 84,3 89,4 491,6 498,1 503,7 506,9 

Африка 54,7 54,4 55,0 54,7 7,6 6,3 6,0 6,6 84,1 76,6 77,4 77,9 

Єгипет 6,4 0,5 1,1 1,3 0,2 0,6 0,6 0,4 13,8 6,1 7,8 8,2 

Південна, 
Східна і 
Південно-
Східна Азія 

308,7 343,7 355,6 356,2 32,1 42,7 46,5 51,4 236,2 231,4 246,9 264,3 

Китай 114,7 124,0 126,9 132,0 6,0 9,0 8,8 9,6 84,6 81,9 79,7 77,2 

Південно-
Східна 
Європа і 
СНД 

70,2 91,7 98,0 101,3 4,3 32,2 41,6 52,4 51,8 52,3 55,0 56,9 

Таблиця 2. Світові прямі іноземні інвестиції (ПІІ), транскордонні угоди,

інвестиції в нові проекти по регіонам і основним країнам світу,

2010—2013 рр. (млрд дол. США)

Джерело: [25].

Рік 
Кількість 
угод 
M&A 

Загальна 
вартість 
угод M&A 

($ млн) 

2013 71 811 3 450 462 

2012 72 523 3 232 450 

2011 72 384 3 401 854 

2010 72 879 3 390 241 

2009 74 410 3 726 174 

2008 69 929 4 213 576 

Джерело: [26].

Таблиця 3. Світовий ринок злиття і поглинання

2008—2013 рр.
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рений за участю відомих європейських авіакомпаній (Air
France, Austrian Airlines), проте лідирує в ньому американсь-
ка Delta. Аналогічна ситуація склалася у сфері реклами —
провідними міжнародними холдингами тут виступають ТНК
США (Omnicom Corp., Interpublic Group) [14]. Аналі

найбільш вартісних угод злиттів та поглинань (M & A) у краї-
нах Америки наведемо у таблиці 7.

Загальною відмінною рисою і своєрідною тенденцією
європейських ТНК можна вважати низьку і постійно падаю-
чу питому вагу в їх структурі власності засновників компаній,
контролюючих лише 7% корпорацій, при високій і зроста-
ючої частці банків та інших інвесторів, що контролюють
близько 45 % ТНК, а також інсайдерів (менеджерів корпо-
рацій), контролюючих приблизно 25% ТНК [11, с. 149].

При аналізі європейських ТНК можна виділити ряд тен-
денцій, частина яких є відображенням світових. Європейські
ТНК відрізняються схильністю до протистояння один одно-
му, в той час як американські та японські більш розташо-
вані до компромісів і альянсів навіть зі своїми конкурента-
ми. Однак в останні роки все чіткіше проявляється тенден-
ція до об'єднання європейських корпорацій перед облич-
чям заокеанських суперників [3, c. 88].

Як і в США, в Європі утворилася "нова економіка", що
базується на високотехнологічних, інформаційно-комуніка-
ційних ТНК. Обсяг венчурного капіталу в країнах ЄС,
збільшуючись з 1973 р. на 35 — 45 % щорічно, досяг до
2000 р. майже 9 млрд дол. У 1996 р. був заснований євро-
пейський фондовий індекс для високотехнологічних ком-
паній — EASDAQ, в лістингу якого знаходилися 26 фірм
загальною вартістю 12 млрд дол. Його зростання склало
приблизно 100 % і в 1997, і в 1998 р., а німецького і фран-
цузького аналогів (Neuer Markt і Le Nouveau Marche) тільки
в першій половині 1998 р. — 131 і 85 % відповідно [8, 11].

Як і в США, в Європі стратегічна ініціатива все більше
йде від банків, які втрачають з виникненням розвиненого
електронного ринку капіталу свої конкурентні переваги, і пе-
реходить до страхових та інвестиційних фондів, Процеси
концентрації капіталу у світовій економіці посилюються, що
дає великим об'єднанням конкурентні переваги. [4, c. 103].

У результаті об'єднань компанії отримують негайний
доступ до технологій, товарів компанії-партнера, її збуто-
вої мережі, кваліфікованого персоналу, бажаної позиції на
ринку і рівню витрат.

Злиття та поглинання призводять не тільки до концент-
рації капіталу і посилення його значимості у світовій еко-
номіці, але і появи синергетичного ефекту, оцінка якого на-
буває особливої актуальності при обгрунтуванні прийняття
рішення перед вчиненням злиття або поглинання [9, c. 45].
Найбільш вартісні угоди злиття у Західній Європі представ-
лені в таблиці 8.

Дуже характерною є регіонально-галузева спрямо-
ваність інвестицій транснаціональних корпорацій із розви-
нутих країн.

Як правило, вони здійснюють капіталовкладення в га-
лузі обробної промисловості нових індустріальних країн і
відносно розвинених держав, країн що розвиваються. Для
найбідніших країн політика ТНК інша — транснаціональні
корпорації вважають доцільним здійснювати капіталовкла-
дення у видобувну промисловість, але при цьому головним
чином нарощувати товарний експорт. У цьому випадку роз-
гортається жорстка конкурентна боротьба між самими ТНК
за просування своїх товарів на місцеві ринки. Багато угод
злиття відбуваються між ТНК і фірмами, що надають цим
ТНК консультаційні, транспортні послуги, послуги зв'язку.
Такі злиття сприяють формуванню глобальних мереж у
різних сферах економіки [3, c. 92].

Відповідно, із проаналізованих тенденцій бачимо зро-
стання значення інноваційного виробництва у діяльності
ТНК, стрімке зростання злиттів на ринку послуг, торгівлі
та фінансового сектору. Найбільші обсяги угод злиттів та
поглинань формуються у високо розвинутих країнах —
США, Китаї, країнах ЄС, такі поглинання значно підвищу-
ють конкурентоспроможність виробництва та національних
економік.

№ ТОП 10 країн 2011 2012 2013 

1 США 10,855 12,101 10,862 

2 Великобританія 5,854 6,262 6,517 

3 Австралія 4,620 5,387 4,557 

4 Китай 6,462 3,954 3,971 

5 Канада 4,257 4,085 3,673 

6 Японія 2,545 3,306 2,700 

7 Росія 3,382 2,585 2,555 

8 Південна Корея 3,043 2,917 2,456 

9 Іспанія 2,276 2,270 2,260 

10 Болгарія 152 249 1,989 

Таблиця 4. Кількість угод злиття і поглинання

(M&A) в 2011—2013 рр. в регіональному

розрізі

Джерело: [23].

№ ТОП 10 країн 2011 2012 2013 

1 США 976 142 876 906 1 186 201 

2 Китай 251 594 194 195 247 410 

3 Великобританія 171 606 208 759 187 262 

4 Росія 159 252 96 478 170 923 

5 Нідерланди 36 636 47 160 133 173 

6 Німеччина 67 877 81 392 122 474 

7 Канада 140 343 151 531 115 781 

8 Японія 116 532 132 777 102 718 

9 Австралія 162 532 131 298 88 316 

10 Іспанія 123 412 123 520 79 147 

Таблиця 5. Обсяг угод злиття та поглинання

(M&A) в 2011—2013 рр.в регіональному розрізі

(млндол. США)

Джерело: [23].

№ ТОП галузей 2011 2012 2013 

1 Сектор послуг 26 115 27 317 27 538 

2 Машинобудівництво, 
виробництво обладнання 
та техніки 

9 118 9 097 8 272 

3 Гуртова і роздрібна 
торгівля 

5 768 6 096 5 951 

4 Банківська сфера 5 208 5 538 5 848 

5 Виробництво хімічної 
продукції, пластика та 
гуми 

4 595 4 218 4 040 

6 Будівництво 3 314 3 106 3 297 

7 Металургійне виробництво 3 033 2 754 2 276 

8 Транспортна сфера 1 944 2 090 2 046 

9 Видобувна промисловість і 
агросектор 

2 300 2 090 1 988 

10 Харчова промисловість 2 080 2 104 1 935 

11 Видавнича діяльність і 
поліграфія 

1 395 1 520 1 712 

12 Газозабезпечення, 
водозабезпечення, 
електрозабезпечення 

1 488 1 445 1 684 

13 Освіта і охорона здоров'я 1 450 1 785 1 666 

14 Готелі та ресторани 1 058 1 102 1 200 

15 Текстильна промисловість 805 773 767 

16 Страхова сфера 779 736 752 

17 Деревообробна 
промисловість 

582 599 547 

18 Телекомунікації та зв'язок 61 79 92 

19 Державне управління і 
оборона 

47 45 34 

Таблиця 6. Кількість угод злиття і поглинання

(M&A) в 2011—2013 рр. в галузевому розрізі

Джерело: [26].
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Такі злиття та трансфер капіталів
дозволяють широко інтегрувати усі
бізнес-процеси, та сформувати нові
технічні, фінансові, управлінські перева-
ги [7, c. 112].

В умовах інтернаціоналізації еконо-
міка будь-якої країни органічно пов'яза-
на зі світовим господарством. Тому еко-
номічний розвиток в національних рам-
ках і зовнішньоекономічні зв'язки нероз-
ривно пов'язані один з одним, є ланка-
ми одного і того ж процесу. Це повністю
відноситься і до країн з перехідною еко-
номікою, зокрема України.

Основою розвитку процесу трансна-
ціоналізації для вітчизняних підприємств
можуть стати: науково-технічні розроб-
ки (у тому числі на стадії фундаменталь-
них досліджень) або технології; кадро-
вий потенціал (наукові працівники,
фахівці, кваліфіковані робітники з до-
сить низькою за світовими масштабами
оплатою праці); виробнича інфраструк-
тура; транзитне положення між країна-
ми Східної Європи та державами СНД;
створення українських ТНК в країнах
СНД (Росії, Казахстані, Молдові і т.д.) [9,
c. 62].

ВИСНОВКИ
Тенденції трансферу і злиття фінан-

сових і капітальних активів визначають
напрямок діяльності ТНК під дією про-
цесу глобалізації. До таких факторів на-
лежать: низькі витрати при виробництві,
місткий внутрішній ринок країни-рецип-
ієнта, політична стійкість країни, на-
явність кваліфікованої робочої сили, яка
готова працювати в дочірній компанії
ТНК, наявність доступних природних ре-
сурсів тощо. У статті виокремлено
територіальні та галузеві особливості
трансферу і злиття фінансових і капі-
тальних активів, зокрема, з'ясовано, що
значна вартість угод злиття здійснюєть-
ся у сфері послуг, і зокрема фінансових
послуг, капіталовкладення в які постійно
зростають, натомість утримується знач-
на частка капіталовкладень в традицій-
них секторах економіки (машинобудуванні, торгівлі та буд-
івництві). Географічний розподіл трансферу активів дає
можливість побачити подальше зростання транс націоналі-
зації економіки США, Китаю та країн ЄС. Щодо України, то
держава повинна створювати сприятливий інноваційний
клімат для розвитку технологій та інновацій в приватному
секторі шляхом використання різних заходів впливу.
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№ 
Вартість 
(млн дол. 
США) 

Тип угоди 
M&A 

Цільова 
компанія 
поглинання 

Регіон 
Компанія-
покупець 

Регіон Дата 

1 130 040 
Поглинання 
з 55% до 
100% 

Cellco 
Partnership 
Inc. 

US 
Verizon 
Communications 
Inc. 

US 02/09/2013 

2 38 900 
Поглинання 
100% 

Sprint 
Nextel 
Corporation 

US Starburst II Inc. US 10/06/2013 
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Поглинання 
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HJ Heinz 
Company 

US 

Hawk 
Acquisition 
Holding 
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100% 

International 
Lease 
Finance 
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US 
AerCap Holdings 
NV 

NL 16/12/2013 

5 24 900 
Поглинання 
100% 

Dell Inc. US 
Denali 
Intermediate Inc. 

US 02/08/2013 

Таблиця 7. ТОП-5 угод злиття та поглинання (M&A)

в 2013 році (Північна Америка)

Джерело: [23].

Таблиця 8. ТОП-5 угод злиття та поглинання (M & A) в 2013 р.

(Західна Європа)

№ 

Вартість 
(млн дол. 
США) 

Тип угоди 
M&A 

Цільова 
компанія 
поглинання 

Регіон 
Компанія-
покупець 

Регіон Дата 

1 13 748 
Поглинання 
97% 

Bankia SA ES 

Shareholders; 
Banco 
Financiero y 
de Ahorros SA 

N/A; ES 17/04/2013 

2 12 696 
Поглинання 
95% 

National Bank of 
Greece SA 

GR 

Investors; 
Hellenic 
Financial 
Stability Fund 

N/A; GR 30/04/2013 

3 11 273 
Поглинання 
100% 

E-Plus 
Mobilfunk 
GmbH & Co. 
KG 

DE 
Telefonica 
Deutschland 
Holding AG 

DE 23/07/2013 

4 11 108 
Поглинання 
77% 

Kabel 
Deutschland 
Holding AG 

DE 

Vodafone 
Vierte 
Verwaltungs 
AG 

DE 24/06/2013 

5 10 939 
Поглинання 
98% 

Piraeus Bank SA GR 

Private 
Investors; 
Investors; 
Hellenic 
Financial 
Stability Fund 

GR 29/05/2013 

 Джерело: [23].
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