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ВСТУП
Жодна національна економіка світу не може зали�

шитися осторонь процесів консолідації, концентрації та

укрупнення бізнесу. Постійні хвилі активізації даних про�

цесів у світі, зростання їх масштабів, проникнення та зак�

ріплення в національній економіці

транснаціональних корпорацій, по�

силення глобалізаційних чинників

— все це вимагає особливої уваги

до дослідження злиття та поглинан�

ня та їх впливу на економічну без�

пеку країни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження

особливостей та тенденцій розвит�

ку вітчизняного ринку корпоратив�

ної консолідації та оцінка загроз

злиття та поглинання економічній

безпеці України.
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господарювання, а отже і рівень їх впливу на розвиток

національної економіки виражається передусім через

показники іноземного інвестування. Динаміка обсягів

іноземного інвестування в Україну свідчить, що саме

державне регулювання процесів злиття і поглинання
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Таблиця 1. Контроль іноземними суб'єктами
національних підприємства*

* Розраховано на основі офіційних даних Держкомстату та НБУ
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повинно стати одним із пріоритетів

забезпечення економічної безпеки

України (табл. 1).

Аналізуючи показники, що відоб�

ражені у даній таблиці, можемо кон�

статувати суттєве зростання протягом

останніх семи років впливу зарубіж�

них корпорацій на економіку Украї�

ни. До початку 2011 року під їх конт�

ролем перебувала значна частина

власного капіталу вітчизняних

підприємств, адже сукупний приріст

прямих іноземних інвестицій по відно�

шенню до власного капіталу за

2005—2010 роки склав 30%.

Починаючи з 2008 року, темпи

приросту обсягів прямих іноземних

інвестицій у доларах США знижува�

лися, в той час як співвідношення при�

росту прямих іноземних інвестицій та

обсягу власного капіталу підприємств

залишалось в межах 0,037—0,038 за

рахунок зростання курсу долара

США. Тобто придбання іноземними

інвесторами активів вітчизняних

підприємства значно полегшувалося зі зростанням кур�

су долара США.

Отже, Україна поступово втрачає контроль над влас�

ними підприємствами. Згідно Методики розрахунку

рівня економічної безпеки України, частка прямих іно�

земних інвестицій в загальному обсязі інвестицій повин�

на складати від 20 до 30%. На нашу думку, даний по�

казник недостатньо точно характеризує економічну без�

пеку країни, доцільніше було б рахувати частку прямих

іноземних інвестицій у загальному обсязі прямих інвес�

тицій у країні.

Протягом трьох останніх років частка прямих іно�

земних інвестицій у загальному обсязі прямих інвестицій

в Україні значно перевищувала 30%, а у 2008 та 2010

взагалі становила більше 50%. Проте, згідно Методи�

ки, даний показник формує лише 21,3% оцінки інвес�

тиційної безпеки країни, яка, в свою чергу, формує лише

9,39% економічної безпеки. Тобто процес втрати пра�

ва власності на активи вітчизняних підприємств відоб�

разиться лише на 2% оцінки економічної безпеки Ук�

раїни.

Методикою передбачено ще один показник, що сто�

сується права власності на вітчизняні суб'єкти господа�

рювання, — це частка іноземного банківського капіта�

лу в загальному обсязі банківського капіталу, яка, на

думку авторів, не повинна перевищувати 30%.

Але конкретизовано, що мається на увазі — частка

іноземного банківського капіталу в сукупних пасивах

банків або у власному капіталі. Щодо першого припу�

щення, то, за даними НБУ, зобов'язання перед нерези�

дентами (без урахування власного капіталу) у 2008 році

становили близько 33% джерел формування капіталу

банків, до кінця 2010 року частка даного показника ско�

ротилась до 20% в основному через зменшення обсягів

залучених іноземних кредитів.

Щодо другого припущення, то більш�менш дос�

товірні дані щодо частки іноземного банківського капі�

талу у власному капіталі вітчизняних банків відсутні.

Станом на початок 2009 року до найкрупніших банків

України відносились: ПриватБанк, Райффайзен Банк

Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Надра

Банк, OTP Bank, Альфа�Банк (Україна), Ощадбанк, ВТБ

Банк, Промінвестбанк, банк Форум, Перший українсь�

кий міжнародний банк (ПУМБ), банк Фінанси та Кре�

дит, Укрпромбанк, Брокбізнесбанк, Укргазбанк і Свед�

банк, а в перелік великих банків входили: Кредитпром�

банк, Родовід Банк, банк Південний, ING Bank (Украї�

на), Ерсте Банк, Unicredit Bank, Universal Bank, Правекс�

Банк, VAB Банк, Донгорбанк, Імексбанк, Кредобанк,

банк Фінансова ініціатива, банк Хрещатик, Calyon Bank

(Україна), Сведбанк Інвест, Дельта Банк, Ощадбанк,

Індустріалбанк, Сітібанк (Україна). Розподіл прав влас�

ності на них відображено в табл. 2.

Із 18 найкрупніших на початок 2009 року банків Ук�

раїни 10 належать нерезидентам, 3 — державі, 3 —

фізичним особам — резидентам, 1 — позбавлений

ліцензій, а приналежність ще одного губиться у непро�

зорому середовищі ТОВ. Серед 20 великих банків роз�

поділ власності наступний: 10 належать іноземцям, 4 —

фізичним особам — резидентам, 2 — державі, 1 при�

пинив існування внаслідок злиття, реальних власників

ще 3�х виявити не вдалося.

Незважаючи на значний вплив на економічну без�

пеку країни приналежності банків, даний фактор, згідно

Методики, формує всього 0,8% інтегрального показни�

ка.

Прихід нових власників зумовив переорієнтацію

кредитної політики вітчизняних банків, що позначилось,

насамперед, на структурі їх кредитного портфеля. Про�

тягом 2002—2010 років частка ресурсів, що спрямо�

вувалися банками на кредитування реального сектора

економіки, значно скоротилась, а обсяги кредитування

фізичних осіб, навпаки, зросли. Враховуючи світові тен�

денції до зрощення промислового та фінансового капі�
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Рис. 1. Частки основних галузей у загальному обсязі вимог
банків за кредитами, наданими підприємствам переробної

промисловості

* складено за даними НБУ.

На рисунку:

1. Харчова промисловість.

2. Галузі машинобудування та виробництва транспортних засобів.

3. Металургійне виробництво.

4. Хімічне виробництво.
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талів, можна припустити, що зміщення акцентів кредит�

ної політики вітчизняних банків певною мірою виклика�

не прагненням стимулювання вітчизняного споживчого

ринку з метою збуту продукції пов'язаних зарубіжних

підприємств.

Протягом 2006—2010 років відбулось зростання пи�

томої ваги кредитів, наданих підприємствам, що займа�

ються операціями з нерухомістю, орендою та наданням

послуг підприємцям, та будівельним компаніям. На�

томість знизилась частка кредитів, наданих підприєм�

ствам переробної промисловості, сільського господар�

ства та торгівлі. Особливо негативною, на нашу думку,

є тенденція до зниження пріоритетності кредитування

вітчизняної переробної промисловості, адже це знижує

її потенціал у задоволенні внутрішнього попиту та фор�

муванні задовільної структури експорту. З цих позицій

підходи до оцінки банківської безпеки, відображені в

Методиці розрахунку рівня економічної безпеки Украї�

ни, слід оцінювати як поверхові. Для забезпечення еко�

номічної безпеки недостатньо дотримуватися встанов�

леного показника кредитування реального сектора,

важливим також є розподіл кредитних ресурсів за ви�

дами економічної діяльності.

Представлені на рис. 1 дані дозволяють констату�

вати дві чіткі тенденції:

— зростання питомої ваги наданих кредитів підпри�

ємствам металургійного та хімічного виробництва;

— скорочення питомої ваги наданих кредитів під�

приємствам харчової промисловості та машинобудуван�

ня.

Фактично зміна акцентів банківського кредитуван�

ня переробної промисловості спрямована на підвищен�

ня фінансового забезпечення сировинних галузей за

рахунок підприємств високого ступеня переробки сиро�

вини.

Враховуючи, що зниження пріоритетності кредиту�

вання галузей машинобудування та виробництва транс�

портних засобів супроводжується одночасним зростан�

ням кредитування населення, слід очікувати погіршен�

ня стану платіжного балансу, оскільки незадоволеність

зростаючого споживчого попиту товарами вітчизняно�

го виробництва неминуче призводить до зростання об�

сягів імпорту. Причому виявлені тенденції банківського

кредитування економіки України сприяють зростанню

імпорту продукції галузей високого ступеня переробки

сировини в обмін на вивезення сировинних товарів.

На нашу думку, встановлення контролю над банкі�

вською системою є одним із ключових факторів пере�

творення України на сировинний придаток розвинених

країн, адже дозволяє орієнтувати фінансові ресурси на

кредитування сировинних галузей та стимулювання спо�

живчого попиту.

Для підтвердження даного припущення слід роз�

глянути структуру вітчизняного промислового вироб�

ництва, а також структуру експорту та імпорту. Протя�

гом 2005—2010 років у структурі промислового вироб�

ництва України спостерігалися наступні тенденції:

— значно зросла частка таких галузей, як харчова,

добувна промисловість, виробництво та розподілення

електроенергії, газу та води;

— відбулося скорочення питомої ваги таких галу�

зей, як машинобудування, виробництво коксу та нафто�

переробка, металургійне виробництво, виробництво

транспортних засобів та устаткування;

— спостерігалося також порівняно незначне скоро�

чення частки хімічної промисловості.

Найбільш яскраво зазначені тенденції проявлялися

після 2008 року, що дозволяє припускати, що кризові

явища в світовій економіці могли бути основною причи�

ною структурних змін у промисловому виробництві Ук�

раїни. Закономірним наслідком скорочення загально�

світового попиту є втрата локальних ринків збуту та ско�

рочення обсягів виробництва, проте паралельне суттє�

ве зростання частки сировинних галузей свідчить про

збереження попиту на вітчизняну сировину передусім

за кордоном, адже якби вона реалізувалася переважно

вітчизняним виробникам, то вони, зменшуючи обсяги

діяльності, знизили б і попит на сировину.

Розглянемо більш детально динаміку вітчизняного

експорту та імпорту (табл. 3). Показники товарної струк�

Таблиця 3. Товарна структура експорту та імпорту України*

* Складено за даними Держкомстату.



Інвестиції: практика та досвід № 23/201146

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

тури експорту та імпорту Украї�

ни загалом підтверджують зроб�

лене вище припущення. Основ�

ними позиціями вітчизняного

експорту є продукти рослинно�

го походження, жири та олії,

мінеральні продукти, чорні ме�

тали, в той час як продукція ма�

шинобудування посідає порівня�

но незначне місце. В структурі

імпорту найбільш вагомою стат�

тею є енергетичні матеріали, що

є наслідком енергетичної залеж�

ності України, решта сировин�

них продуктів імпортуються по�

рівняно в незначних обсягах.

Другою за важливістю статтею

імпорту є продукція машинобу�

дування.

Сировинна орієнтація віт�

чизняного експорту значною

мірою обумовлена неефектив�

ним державним регулюванням

економіки останнього десяти�

ліття ХХ століття. Проте некон�

трольованість процесів злиття і

поглинання в Україні призво�

дить до ситуації, коли відбу�

вається концентрація власності

на сировинні виробництва.

Спрямування значних об�

сягів ресурсів у сировинні галузі

та недостатня увага до перероб�

них підприємств сприяє закріп�

ленню існуючої позиції України

у міжнародному поділі праці.

Розглянемо розподіл прав влас�

ності на основні металургійні

підприємства України (табл. 4).

Згідно офіційних даних, 8 із 10 основних вітчизня�

них виробників чорних металів (основного експортно�

го товару) поглинені зарубіжни�

ми структурами. Крім того, в ме�

талургійній промисловості наяв�

ний значний рівень концентрації:

4 із 10 основних заводи підконт�

рольні єдиній структурі "Мет�

iнвест Б.В." (Нідерланди), ще два

— Корпорації "IСД" (Україна).

Дана ситуація створює переду�

мови для монополізації ринку

чорних металів в Україні.

Значна частка іноземної

власності спостерігається також

серед підприємств кольорової

металургії (табл. 5) та нафтопе�

реробки (табл. 6).

Два із п'яти основних вироб�

ників кольорових металів Украї�

ни належать іноземним корпора�

ціям.

Іноземні компанії мають ви�

рішальний контроль над трьома з п'яти розглянутих на�

фтопереробних заводів. Доступної достовірної інфор�

мації щодо другого покоління власників ще двох нафто�

* Складено за даними www.smida.gov.ua.
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переробних підприємств знайти не вдалося. Хоча вітчиз�

няна нафтопереробна галузь є недостатньо потужною

для забезпечення внутрішніх потреб у паливно�мастиль�

них матеріалах, проте втрата контролю над нею є сут�

тєвим прорахунком в контексті забезпечення економіч�

ної безпеки України.

Слід відзначити, що серед показників енергетичної

безпеки, вміщених у державній методиці, немає жод�

ного, що стосувався б структури власності на основні

підприємства паливно�енергетичного комплексу. Хоча,

очевидно, що державне регулювання діяльності зару�

біжних корпорацій у даній, життєво важливій для Ук�

раїні сфери, з метою забезпечення енергетичної безпе�

ки, є більш ускладненим порівняно з ситуацією, коли

підприємства паливно�енергетичного комплексу пере�

бувають у національній власності.

Вищенаведена інформація щодо придбання інозем�

ними бізнес�структурами вітчизняних сировинних

підприємств потребує доповнення дослідженням ситу�

ації у галузях високого ступеня переробки сировини. В

Україні сконцентрований значний потенціал машинобу�

дівної галузі.

Нами було опрацьовано дані щодо власників 105

вітчизняних машинобудівних підприємств і результати

даного дослідження систематизовані в табл. 7.

Представлений розподіл

власності на підприємства вітчиз�

няного машинобудування прин�

ципово відрізняється від ситуації

в сировинних галузях та фінан�

совій діяльності. Частка машино�

будівних підприємств, що пере�

бувають у іноземній власності,

значно менша за аналогічні по�

казники чорної та кольорової ме�

талургії, нафтопереробки, банк�

івської діяльності, що свідчить

про значно нижчий інтерес іно�

земних інвесторів до вітчизняних

галузей високого ступеня пере�

робки сировини. Натомість,

вітчизняні інвестори та держава

володіють значною часткою

підприємств машинобудування

України.

Галузеві пріоритети заруб�

іжних поглиначів зумовлюють

відповідне спрямування іно�

земних інвестицій, що надхо�

дять  в  економіку  України.

Органи державного регулюван�

ня,  загалом в ірно розуміючи не�

обхідність залучення іноземних інвес�

тицій в економіку України, не врахува�

ли необхідності їх обгрунтованого галу�

зевого спрямування. В результаті про�

ведення стимулюючої політики щодо

залучення іноземних інвестицій та прак�

тичної неконтрольованості процесів

злиття та поглинання, відбулася втрата

національного характеру сировинного

виробництва України та закріплення си�

ровинної орієнтації в її зовнішньоекономічній діяль�

ності.

ВИСНОВКИ
Безконтрольний перебіг процесів злиття та поглинан�

ня в Україні завдає серйозної шкоди її економічній без�

пеці та національним інтересам. Тому можемо впевнено

констатувати надзвичайну актуальність державного ре�

гулювання процесів злиття та поглинання. Лише державі

доступний той арсенал методів та засобів, що дозволять

максимально використати можливості та нейтралізувати

загрози злиттів і поглинань для національної економіки.
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