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УДК 336.71:334.758

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА МІЖНАРОДНОМУ БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

2018 ШУЛЬГА К. Д. 

Шульга К. Д. Основні тенденції та особливості консолідаційних процесів на міжнародному банківському ринку
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У
раховуючи сьогоднішній стан економіки Украї-

ни, існує необхідність використання зарубіж-

ного досвіду консолідаційних процесів банків. 

Більше того, оскільки відбуваються активні процеси 

оптимізації банківської системи, такі зміни необхідні 

якнайшвидше.

Традиційно основна частка процесів реструк-

туризації та реорганізації у грошовому еквіваленті 

належить таким країнам, як США і Великобританія, 

а країни Західної Європи та Японія до 1990-х років ха-

рактеризувалися низькою активністю даних процесів. 

Розглядаючи зарубіжний досвід реорганізації банків, 

необхідно зазначити, що світова практика свідчить 

про те, що в більшості випадків банківські установи 

самі обирають спосіб реорганізації. Найпоширеніший 

з них – консолідація шляхом злиття та поглинання.
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О
сновною тенденцією у банківському секторі 

є консолідація банківського капіталу. У су-

часній світовій економіці банківський сектор  

є одним з найбільш висококонцентрованих, оскіль-

ки майже 80% капіталу й активів світової банківської 

системи належить 12 найбільшим банкам світу [3].

Кожен регіон характеризується своїми особли-

востями протікання консолідаційних процесів. Роз-

глянемо їх.

Європа. Європейські центральні банкіри та на-

глядачі останнім часом закликають до більшої консо-

лідації банківської системи, зокрема в єврозоні, та до 

прискорення проекту Європейського Союзу з ринку 

капіталу, запропонованого Європейською комісією. 

Основними особливостями європейського ринку 

консолідації банків є: зосередження на внутрішньо-

групових реорганізаціях, спрямованих на оптиміза-

цію регулятивного капіталу, управління операцій-

ною та податковою діяльністю через централізацію 

регулюючих дозволів та максимальне використання 

ефективності паспорта ЄС; використання існуючих 

відносин між юридичними особами, бізнес-підрозді-

лами та функціями; упорядкування внутрішньогру-

пових послуг. Системно важливі банки впорядкову-

ються в межах географічних кордонів, продовжуючи 

генерувати угоди через вилучення неосновних засо-

бів та стратегічні придбання [2].

Голови найбільших кредиторів Європи та їх 

регуляторів відкрито говорять про необхідність 

консолідації в банківському секторі. Необхідність 

консолідації підкреслюється новими дослідженнями 

щодо європейського банківського сектора від ZEB, 

консультанта з фінансових послуг Німеччини, який 

скоротив рівень рентабельності та капіталу в 50 най-

більших європейських кредиторів протягом останніх 

чотирьох років. За даними ZEB, прибутки провідних 

європейських банків будуть під більшим тиском через 

постійно низькі процентні ставки та регулювання,  

а також через необхідність випуску так званої MREL 

або TLAC – такого типу гібридного боргу, який може 

бути виплачений під час кризи. Водночас деякі банки 

зможуть компенсувати зменшення своїх прибутків, 

скоротивши витрати, покращуючи свої пропозиції 

продукту, охоплюючи нові технології та позбавля-

ючись неефективних активів. Дані Європейського 

центрального банку показують, що кількість креди-

торів в ЄС вже скорочується, але банківський сектор 

залишається дуже фрагментованим, тому майбутня 

консолідація є неминучою.

Серед факторів, що уповільнюють консолідацію 

в секторі, такі як: слабке економічне зростання, не-

впевненість у нестачах кредитів та неповний харак-

тер банківського союзу єврозони.

Консолідація є позитивним підходом для вирі-

шення проблем великого банківського сектора, ніж 

більш болісний варіант примушення слабких креди-

торів вийти з ринку.

У 2017 р. загальна вартість консолідації склала 

лише 5,9 млрд дол. між європейськими банками, що є 

найнижчим рівнем за останні десять років [1] (рис. 1).

Азія. Банки в Азії за останні роки знизили свою 

прибутковість. Як результат, багато з них розгляда-

ють (або змушені розглядати) консолідацію як вирі-

шення даної проблеми. 

Консолідація вже розпочалася в Сінгапурі – 

злиття OUB та UOB, і Keppel Capital Holdings та 

OCBC. У Таїланді іноземні банки взяли під контроль 

тайські банки як для їх порятунку, так і для виходу 

на ринок після азійської фінансової кризи. Приклади 

придбання: UOB – банк "Radanasin Bank" та "Standard 

Chartered Bank" придбав "Nakornthon Bank". У Кореї 

подібні кроки свідчать про те, що іноземні компа-

нії отримують значні частки капіталу в корейських 

банках, наприклад "Newbridge Capital" придбала 51% 

акцій "Korea First Bank", а консорціум, що складався 

з JP Morgan та Carlyle Group, отримав 40,7% акцій в 
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Рис. 1. Розподіл консолідаційних процесів Європи 2007–2017 р.

Джерело: складено за [7].
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"Koram Bank". Зокрема, в Гонконгу банківські рин-

ки, як роздрібні, так і оптові, вже добре розвинені 

та домінують такими банками, як HSBC, "Standard 

Chartered", Банк Китаю та Банк Східної Азії. 

Оскільки банківські ринки стають більш роз-

виненими та конкурентоспроможними, збільшити 

частку ринку стає все тяжче. У такому середовищі 

банки прагнуть розширюватися та скорочувати ви-

трати через консолідацію [4].

США. Відсутність інтересу до консолідації се-

ред великих банків, а також рівень невизначеності 

навколо податкової реформи протягом року призвела 

до значно нижчої активності в даній сфері у 2017 р. [5]. 

Тенденції та основні моменти:

 незважаючи на збільшення обсягу операцій з 

цінними паперами у першому кварталі 2017 р.,  

загальний обсяг даних операцій залишається 

відносно стабільним;

 загальні обсяги угод на ринку банківських 

послуг і капіталу (що включає не лише бан-

ківську діяльність, а й спеціалізоване фінан-

сування, інвестиційний банкінг, брокерські, 

дилерські та біржові угоди) продовжують 

відставати від пікових постфінансових кри-

зових рівнів на 551 угоду у 2013 р., 620 угод  

у 2014 р. і 566 угод у 2015 р.;

 діяльність угод у 2017 р. переважно зумов-

лювалася консолідацією малих регіональних 

банків, оскільки ці операції становили 52% 

загального обсягу угод протягом року [8].

У цілому регіональну консолідацію банків нада-

но на рис. 2.

Можна виділити такі тенденції консолідації 

банків за останні роки: 

1) Регіональні та місцеві банки США збільшу-

ватимуться – розвиток консолідації.

У 2015 та 2016 рр. близько 35% угод консоліда-

цій у сфері фінансових послуг у США підтвердили 

тенденцію до регіональної консолідації.

О
чікується, що регіональні та місцеві банки 

США будуть продовжувати консолідацію й у 

2018 р. Ця тенденція буде розвиватися через 

фактори, що зумовили структурне зниження прибут-

ковості банків: зростаючі фіксовані регуляторні ви-

трати, незадовільний рівень зростання через низькі 

процентні ставки, швидкозмінні технології та фінан-

сові інновації. 

Проте процентні ставки (фактичні та очікува-

ні) можуть відвернути потенційні угоди. Вплив нової 

політики банківського регулювання є невизначеним, 

але навряд чи буде вплив на банківські консолідації в 

майбутніх роках.

2) Продовження європейської банківської над-

мірної потужності – подальша внутрішня консолі-

дація є неминучою.

У Європі найбільшою проблемою є низька при-

бутковість банків, яка продовжує впливати на показ-

ник рентабельності власного капіталу, оскільки інвес-

тори більше не можуть очікувати прибутку до кризи. 

Високий рівень простроченої заборгованості зберіга-

ється, а якість активів у багатьох банків залишається 

низькою. Регуляторний тиск вимагає залучення біль-

шого капіталу та залишається сильною перешкодою 

до збільшення рентабельності та прибутку.

Консолідація серед середніх банків у ЄС зустрі-

чається частіше, ніж угоди серед великих банків. Між-

народні злиття та поглинання, ймовірно, залишаться 

на низькому рівні. Банкам потрібні: політична під-

тримка європейських банків на найвищому рівні; під-

тримка Ради з єдиної резолюції (СРБ) і національних 

органів з питань дозвільного характеру; загальноєв-
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Рис. 2. Вартість угод з консолідації банків

Джерело: складено за [7].
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ропейська схема гарантування вкладів, щоб зменши-
ти занепокоєння урядів щодо відповідальності перед 
вкладниками інших країн після злиття; докази, які 
переконали б Європейський центральний банк (ЄЦБ) 
у тому, що злиття та поглинання вирішать проблеми 
простроченої заборгованості та прибутковості. 

3) Китайські банки більше зосереджуються на 
вітчизняних злиттях та поглинаннях.

Стратегія зростання китайських банків, ймовір-
но, буде зосереджена на угодах на внутрішньому рин-
ку. Вони також зосереджують свою увагу на зростанні 
через диверсифікацію продукції та отриманні ліцен-
зій на інші фінансові послуги (страхування, ф’ючерси, 
цінні папери, банківське страхування тощо). Пілотна 
програма, започаткована в минулому році, дозво-
лила відібраним комерційним банкам інвестувати 
в акції для участі в капіталі, щоб отримати частки  
в технологічних фірмах. Програма, спрямована на 
підтримку високотехнологічних інновацій у країні, та-
кож дозволить китайським кредиторам конкурувати  
з учасниками приватного капіталу. З точки зору тран-
скордонної перспективи китайські банки займаються 
консервативним і свідомим підходом в умовах неви-
значеності економічних і політичних ситуацій у захід-
них країнах. Проте китайські банки все ще активно 
оцінюють можливості транскордонного співробітни-
цтва, особливо в економіках, що знаходяться в менш 
стабільному стані. 

4) Великі японські банки залишаться при владі 
за кордоном, очікується регіональна консолідація.

Японські банки будуть залишатися активними у 
придбанні закордонних фінансових установ або ком-
паній, пов’язаних з фармацевтичними компаніями, 
на тлі повільного економічного зростання та скоро-
чення чисельності населення на внутрішньому ринку. 
Основними напрямами діяльності є США та країни 
АСЕАН. У минулих роках спостерігалося, що вели-
кі японські банки, такі як “Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation“ та “Mitsubishi UFJ Financial Group“, здій-
снюють придбання в США для розширення геогафіч-
ної діяльності та збільшення бази клієнтів.

У 
довгостроковій перспективі буде видно осно-
вну тенденцію консолідації японських регіо-
нальних банків унаслідок скорочення клієнт-

ської бази в умовах низького рівня народжуваності 
та зміни економічної активності та населення у вели-
ких містах, а також наднизьких процентних ставок, 
що знижують прибутковість регіональних банків. 
Чотири ключові тенденції підштовхнуть консолі-
дацію: зменшення клієнтської бази; цифровий бан-
кінг; збільшений ліміт збереження приватизованого 
«Японського поштового банку», що складає конку-
ренцію регіональним гравцям; негативні або над-
низькі відсоткові ставки. 

5) Нові покупці виходять на ринок у 2017 р. 
За останні кілька років можна побачити, що 

приватний капітал відіграє все більш важливу роль 

у сфері фінансових послуг. Приватні фірми стають 

все більше привабливими – поглинаючи банківський 

борг і банківську/страхову справу, переміщуючись 

в райони, де банки скорочують кредитування через 

обмеження регулювання. Найвищий рівень участі 

мають приватні інвестиційні компанії, особливо зі 

США та Західної Європи. Вони займали приблизно 

15% банківських угод у 2016 р. 

6) Банки будуть розглядати можливість 

управління бізнесом.

Усі основні глобальні банки продовжать зміц-

нювати свої підрозділи з управління майном та ін-

шим платним бізнесом, а також будуть шукати інші 

технології та канали розподілу, оскільки чиста про-

центна маржа продовжує гальмуватися низькими 

процентними ставками. Банки купують малих і се-

редніх менеджерів по забезпеченню зростання, а та-

кож шукають альтернативні канали розподілу та роз-

повсюдження технологій. У 2016 р. були банківські 

групи, такі як “Bank of Singapore Ltd“, “DBS Bank Ltd“, 

“National Australia Bank Ltd“ і “Societe Generale“, які 

здійснювали придбання в цій сфері для збільшення 

присутності регіонального управління багатством. 

У Швейцарії, що є найбільшим офшорним центром 

управління активами у світі, відбувалася консолідація 

між вітчизняними приватними банками. Міжнарод-

на експансія, особливо на ринках, що розвиваються  

в Азії, залишається високою серед глобальних при-

ватних банків Швейцарії, таких як UBS, “Credit Suisse“ 

і “Julius Baer“. З метою зростання ці великі банки пови-

нні будуть прийняти стратегію переважно органічно-

го зростання, враховуючи відсутність великих цілей. 

7) Найбільш активні коридори угод: від США 

до ASPAC та до Західної Європи.

У подальшому очікується активність у таких ко-

ридорах: 

США > ASPAC та Західна Європа: американ-

ські інвестиційні установи залишаться активними в 

ASPAC, особливо в Індії. 

Японія > США та Європа: очікується, що 

японські фінансові установи ще більше проникнуть 

на ринки Сполучених Штатів та Європи. Більшість 

японських покупців перебувають у режимі зростання 

та прагнуть розширити глобальне поширення через 

придбання.

Китай > Європа: покупці нефінансових послуг 

у Китаї вже консолідуються на внутрішньому рин-

ку. У подальшому очікується, що вони також будуть 

спрямовані на Європу. 

ASPAC > ASPAC: очікується продовження регі-

ональної консолідації операцій в інфраструктурі но-

вих платежів та фінансових послуг, які призводять до 

збитків. Існує також постійний інтерес китайських та 

японських інвесторів, а також збільшення потоків ка-

піталу з приватних акцій та суверенних фондів із Сін-

гапуру та Гонконгу, спрямованих на зростаючі ринки 

в Індонезії, В’єтнамі, Тайланді, Тайвані та Малайзії.
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ВИСНОВКИ

Консолідація банків відіграє важливу роль у бан-

ківському секторі, оскільки є засобом реструктуриза-

ції, контролю та розвитку. Останніми роками спосте-

рігається зростаюча тенденція консолідації банків як 

на українському, так і на міжнародному ринках. Цю 

тенденцію можна пояснити великою кількістю при-

чин, починаючи із проблем в самому банку та закін-

чуючи проблемами в банківському секторі в цілому. 

Процес консолідації банків набув значного розвитку 

в міжнародній практиці за останні десять років та має 

чітко виражений тренд до зростання. Це сприяє роз-

витку структури банківського сектора, створенню фі-

лій, розширенню спектра банківських послуг.             
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