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ВСТУП
За сучасних умов глобалізації світової економіки швид#

кими темпами зростає кількість транснаціональних корпо#

рацій (ТНК). За визначенням ЮНКТАД, ТНК — це акціонер#

не чи неакціонерне підприємство, що складається з голов#

ного (материнського) підприємства та його іноземних філій

[1]. Саме шляхом створення нових філій, холдингових ком#

паній, відкриття представництв та інших структур#сателітів

ТНК проникають на світові ринки та здійснюють інвестуван#

ня в національні економіки.

Різні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій

досліджувались такими вітчизняними ученими, як Ю. Мако#

гон, В. Новицький, Ю. Пахомов, О. Рогач, В. Рокоча, I. Дах#

но., І. Гладій, В. Новицький, І. Сазонець, Л. Суплін та інші.

До зарубіжних дослідників цієї тематики відносяться

Ч. Кіндлебергер, Ч. Гіл, Д. Деніелс, Е. Пенроуз, Дж. Майєр,

Г. Перлмуттер, С. Хаймер, Д. Стігліц.

Незважаючи на велику кількість наукових публікацій, як

зарубіжних, так і вітчизняних вчених з досліджуваної про#

блеми, проблематика розвитку міжнародного бізнесу в епо#

ху активних глобалізаційних процесів потребує подальших

поглиблених досліджень, результати яких повинні донести

та застосувати активні учасники цих процесів в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є дослідження ролі транснаціональ#

них корпорацій у сучасному світовому се#

редовищі, визначення тенденцій, що ха#

рактеризують процес розвитку ТНК на

сучасному етапі. Методами дослідження

є метод системного узагальнення, по#

рівняльного аналізу, синтезу, історично#

го підходу, якісних порівнянь.

РЕЗУЛЬТАТИ
Транснаціоналізація є складовою ча#

стиною глобалізації. В основі процесів

економічної глобалізації  лежить

діяльність ТНК, експансія яких є одним

із феноменів другої половини ХХ сто#

ліття. ТНК діють у високотехнологічних
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галузях, які вимагають величезних інвестицій та висококва#

ліфікованого персоналу, — машинобудуванні, нафтовій і

хімічній промисловості, електроніці, а також в роздрібній

торгівлі, банківській, телекомунікаційній, страховій сферах.

Вони продають 79% продукції машинобудування, 80% —

електроніки, 95% — фармацевтики.

До найбільших компаній за показником ринкової капіта#

лізації належать: у США — "General Electric" ($ 477 млрд), у

Великій Британії — "Vodafone Group" ($ 227 млрд), в Іспанії

— "Telephonica" ( $ 75,5 млрд), у Швейцарії "Novartis" ($ 123,

4 млрд), у Франції — "Total Fina Elf" ($ 102,9 млрд), в Японії

— "NTT DoCoMo" ($ 175,4 млрд), в Італії — "Тelecom Italia" ($

64,6 млрд), у Німеччині — "DeutscheTelecom" ($ 94,7 млрд), у

Швеції — "Ericsson" ($ 90,9 млрд), у Нідерландах — "Royal

Dutch Shell" ($206,3 млрд), у Гонконзі (Китай) — "China Mobile

Hong Kong" ($ 102,3 млрд), у Фінляндії — "Nokia" ($ 197,5

млрд), у Канаді — "Nortel Networks" ($ 113,4 млрд).

Провідні корпорації світу створили глобальну мережу інно#

ваційної, виробничої, науково#технічної, інвестиційної, торгової

та культурної взаємозалежності країн і заклали підвалини гло#

бальної економіки. Нині галузева структура виробництва транс#

національних корпорацій виглядає таким чином: 60 % міжна#

родних корпорацій зайняті в сфері виробництва, 37 % у сфері

послуг та 3 % у видобувній промисловості і сільському госпо#

дарстві. Нині ТНК належить 90 % прямих зарубіжних інвестицій.

Постійно розширюється географія розміщення корпорацій.

Рис. 1. Динаміка кількості транснаціональних компаній [2]
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  100  4982  1,0  49,82  

Таблиця 2. Розподіл 100 найбільших ТНК Європи за галузями,
2010 р.

Згідно зі щорічною Доповіддю про світові інвестиції

(2009 р.), підготовленою UNCTAD, яка традиційно вивчає

діяльність ТНК, у світі налічується 80 тис. транснаціональних

корпорацій з 777 тис. зарубіжних підрозділів [2] (рис. 1). За

останні сорок років кількість ТНК збільшилась у 9 разів (у

1970 р. було зареєстровано 7 тис. таких фірм, у 1976 р. їхня

кількість становила 11 тис. із 86 тис. зарубіжних філій, а у

1990 р. — 24 тис. ТНК). В середині 90#х років функціонува#

ло 40 тис. таких корпорацій, які контролювали за межами

своїх країн до 250 тис. дочірніх компаній [2].

Значна кількість країн світу зацікавлена у діяльності

ТНК. У результаті перенесення частини виробничого про#

цесу за кордон ТНК мають можливість використовувати кон#

курентні переваги та ресурсну базу багатьох країн. Держа#

ва#реципієнт отримує фінансові вливання через прямі іно#

земні інвестиції, спостерігається прискорення залучення

новітніх технологічних досягнень, управлінського досвіду,

державний бюджет отримує доходи через стягнення по#

датків із господарюючих суб'єктів. Зокрема, представники

приймаючої сторони можуть бути недопущеними до участі

в проведенні дослідних робіт, можливе встановлення жор#

сткого тотального контролю зі сторони ТНК над усіма сто#

ронами діяльності структурної одиниці компанії, яка діє на

національному ринку. Також ТНК можуть монопольно дик#

тувати ціни, які утискають інтереси приймаючих країн.

Масштаби діяльності ТНК дозволяють їм входити у сфе#

ри, які традиційно вважалися прерогативою державних інте#

ресів. З огляду на розмах їхньої діяльності та розбіжність

інтересів країни базування ТНК з інтересами країни#прий#

мача, вони здатні протидіяти реалізації економічної політи#

ки країн, в яких вони здійснюють свою діяльність, дезорга#

нізовувати зовнішньоекономічну сферу країни#партнера.

У рейтингу 500 найбільших компаній журналу "Fortune"

за результатами 2010 р. перше місце зайняла мережа амери#

канських супермаркетів "Wal#Mart Stores". Її виручка склала

378,799 млрд дол. США. На другому місці рейтингу з показни#

ком виручки 372,824 млрд дол. США нафтова компанія "Exxon

Mobil". Трійку перших закриває англо#голландська нафтова

компанія "Royal Dutch Shell", виручка якої в 2010р. складала

355,782 млрд дол. США. В першу десятку потрапили також

компанії#автомобілебудівники, страхова компанія (табл. 1).

Методика складання рейтингу наступна. Всі компанії

ранжуються за 12 показниками, серед яких обсяг продажів,

прибуток, активи, акціонерний капітал, позитивна динаміка

доходу в розрахунку на одну акцію протягом 10#літнього

періоду, сумарний річний дохід усіх інвесторів і середньор#

ічна ставка сумарного доходу інвесторів за останні 10 років.

Сучасний етап розвитку промисловості характеризуєть#

ся все глибшою спеціалізацією більшості частин транснаці#

ональної виробничої системи в результаті прогресу в засо#

бах комунікацій, лібералізацією міжнародної торгівлі та

зняттям бар'єрів для переміщення капіталу. Внутрішня

цілісність транснаціонального виробництва значною мірою

забезпечується за рахунок внутрішньовиробничої коопе#

рації. Враховуючи масштабні наслідки діяльності ТНК, зау#

важимо, що вони відіграють провідну роль не лише у світовій

економіці, але і в міжнародному політичному житті, втруча#

ючись у формування не тільки внутрішньої, але і зовнішньої

політики держав. Інтереси ТНК часто вступають в протиріч#

чя з інтересами держави, малим та середнім бізнесом.

Виникнення міжнародних корпорацій є закономірним

кроком у розвитку міжнародної економіки та необхідним

етапом сучасної реорганізації і розвитку міжнародних відно#

син. Враховуючи масштаби розвитку, потужності та роль

ТНК у світовій економіці і політиці країн, зокрема позитивні

і негативні наслідки їх діяльності, можна стверджувати, що

ТНК сприяють перетворенню світу в єдине ціле, де його ок#

ремі частини стають функціонально взаємозалежними і де

виникають нові тенденції і закони розвитку.

Результати дослідження 100 найбільших ТНК Європи

представлено в табл. 2. Як видно з таблиці, найбільша

кількість ТНК Європи концентрується в банківсько#фінан#

совому, телекомунікаційному, медійному та страховому

бізнесі (50 компаній з 100), хоча їхня частка в загальній ка#

піталізації дещо менша (48%). У той же час найбільш по#

тужні за середнім показником капіталізації ТНК відносять#

ся до нафтогазової промисловості, фармацевтики, комп'ю#

терної індустрії та телекомунікацій.

Сумарні валютні резерви ТНК є

у декілька разів більшими, ніж ре#

зерви усіх національних банків, ра#

зом узяті. Низка ТНК (наприклад,

"General Motors", "Exxon Mobil

Сorporation", "General Electric",

"Ford", "Royal Dutch / Shell") розпо#

ряджаються коштами, що перевищу#

ють національний дохід багатьох не#

залежних держав, а характер міжна#

родних операцій ставить їх практич#

но поза контролем будь#яких націо#

нальних органів влади. Розподіл

транснаціональних корпорацій і

їхніх закордонних філій по групах

країн представлено в табл. 3.

Більшість держав, зацікавлених

в іноземних інвестиціях, стимулюють

їх залучення за допомогою ТНК, які

порівняно легко домагаються піль#

гових режимів функціонування у виг#

ляді зниження податків і мита, на#

дання урядових гарантій тощо. Сьо#

    
1 Wal-Mart Storea 378799 12731 
2 xxon bil 372824 40610 
3 Royal Dutch Shell 355782 31331 
4 Britiah Petroleum 291438 20845 
5 Toyota Motor 230201 15042 
6 Chevron 210783 18688 
7 ING Group 201516 12649 
8 Total 187280 18042 
9 General Motors 182347 38732 
10 noco Philips 178558 11891 

Таблиця 1. 10 найбільших корпорацій
в 2010 році, млн дол. США*

* розроблено за даними [3].
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годні прямі та портфельні інвестиції ТНК відіграють більшу

роль, ніж державні позики і кредити. Найбільш значущими се#

ред них є ПІІ. Причиною іноземного інвестування в економіку

країни розміщення філій нерідко виступає інтерес до природ#

них ресурсів приймаючих країн, за якими стоїть прагнення за#

безпечити гарантоване постачання своїм підприємствам сиро#

вини. За рахунок інвестицій ТНК США, наприклад, одержують

усі імпортні фосфати, мідь і олово, марганцеву та залізну руду,

Японія — боксити, нікель і мідну руди.

Інтеграція ТНК в економіку України приходить швидки#

ми темпами, в той час як українських ТНК у нас ще фактич#

но одиниці: Приватбанк, Інтерпайп, Індустріальний союз

Донбасу, Систем Кепітал Менеджмент, Укрнафта, УкрСіб#

банк. Близькою до статусу ТНК є фірма "Оболонь", якщо

реалізує свій проект із будівництва заводу в Німеччині. Ство#

рити корпорації повного замкненого циклу, які займалися б

видобутком сировини, її переробленням і виготовленням та

реалізацією з неї продукції, Україна може лише в окремих

галузях економіки. Фактично, повним замкненим циклом ме#

таловиробництва, що властивий ТНК, володіла колишня дер#

жавна компанія "Криворіжсталь". Проте для повного виз#

нання компанії як ТНК потрібна її повна фінансова про#

зорість, що на сьогодні для багатьох наших компаній є не#

дозволеною розкішшю з певних суб'єктивних причин. Крім

того, створення власних ТНК можливе в галузях, що найб#

ільше інтегровані у світове господарство. Чи не найголовні#

шою такою галуззю в Україні є транспортування енерго#

носіїв на ринки європейських держав.

Аналіз сучасних тенденцій інтеграції ТНК в економіці

України доводить, що небезпекою є перехід контролю до

іноземних партнерів у стратегічних сферах, наприклад, у

нафтопереробній галузі. Одеський нафтопереробний завод

контролюється "Лукойлом" (Росія), Лисичанський — ком#

панією "ТНК#ВР" (Росія), Херсонський — "Альянсом" (Ро#

сія), частина Кременчуцького нафтопереробного заводу —

"Татнафтою" і урядом Татарстану (Росія). Ще одним з не#

доліків діяльності ТНК в Україні для вітчизняних виробників

є неспроможність утримувати конкурентне становище по#

рівняно з великими міжнародними корпораціями. Українсь#

кий ринок практично захопили такі ТНК, як "Nestle", "Proc#

tor&Gamble", "Johnson&Johnson", "Coca#Cola", "McDonalds".

Три основні експортоорієнтовані галузі української еко#

номіки — машинобудування, хіміко#металургійна промис#

ловість і агропромисловий комплекс — тісно пов'язані з Ро#

сією. У тих сферах, де Україна випускає конкурентоспромож#

ний товар, наприклад атомне, авіаційне чи ракетно#космічне

машинобудування, частка російської комплектації становить

від 50 до 80%. Аналогічна ситуація в Росії. Наприклад, жо#

ден вертоліт не літає без українських двигунів. На думку ана#

літиків, за рахунок інтеграції України і Росії, відновлення та

розвитку єдиного економічного простору, українська еконо#

міка забезпечить приріст ВВП більш ніж на 15% [4].

Ще до початку 2010 р. практично під повний контроль

іноземців перейшли цементна і склоробна галузі. Українсь#

кий цемент, починаючи з 2000 р., виробляли європейські

ТНК. У 2005 р. до них приєднався російський "Євроцемент",

якому група "Приват" продала найбільший у Європі завод

"Балцем", а російська компанія "Iнтеко" стала власником

Краматорського комбінату "Пушка" [5].

Нещодавно українські компанії були активними гравця#

ми не лише локального ринку M&A, а й зарубіжного. Так,

група "Метінвест" Р. Ахметова купила сталепрокатні заво#

ди "Trametal Sp" (Італія) і "Spartan UK" (Велика Британія)

на загальну суму 600 млн дол. США, "Приват" І. Коломойсь#

кого і Г. Боголюбова придбав найбільшого австралійського

добувача марганцевих руд "Consolidated Minerals" за 1,1

млрд дол. США. На купівлю активів за кордоном зважила#

ся тільки група "SCM", що оформляє угоду з придбання ву#

гільної шахти ім. М.П. Чиха (Росія) [6].

ВИСНОВКИ
Сучасні ТНК найбільш діють у високотехнологічних галу#

зях, які вимагають величезних інвестицій та висококваліфікова#

ного персоналу, — машинобудуванні, нафтовій і хімічній про#

мисловості, електроніці, а також в роздрібній торгівлі,

банківській, телекомунікаційній, страховій сферах. Міжнародні

корпорації створили сучасну розвинуту мережу виробничої, на#

уково#технічної, інвестиційної, торгової та культурної взаємо#

залежності країн і заклали підвалини глобальної економіки.

Більшість держав світу, зацікавлених в іноземних інве#

стиціях, стимулюють їх залучення за допомогою ТНК, які

порівняно легко домагаються пільгових режимів функціо#

нування у вигляді зниження податків і мита, надання урядо#

вих гарантій тощо.

Для України, як і для багатьох інших держав, в яких лише

формується система ринкових відносин, класичні форми

підприємницької транснаціоналізації ще не набули поширен#

ня. Тому актуальним є завдання пошуку шляхів концентрації

внутрішніх промислових і фінансових ресурсів, серед яких

поширеним сьогодні є створення так званих промислово#фінан#

сових груп. Необхідне вдосконалення законодавчої бази.

Прийнятий нещодавно Закон України "Про акціонерні това#

риства" повною мірою регулює механізми внутрішнього ме#

неджменту акціонерного товариства, але значно меншою

мірою він відповідає сучасним вимогам до функціонування нор#

мативно#правового та фінансового механізму злиттів та погли#

нань, реструктуризації на міжнародному ринку капіталів.
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Таблиця 3. Розподіл транснаціональних
корпорацій і їхніх закордонних філій по групах

країн [1]


