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Постановка проблеми. Фінансова глобалізація у 
період міжнародного поширення кризових потрясінь, 
що відбуваються в одній країні, призводить до більш 
синхронізованих циклів ділової активності. Ряд до-
слідників стверджують, що фінансові посередники 
(постачальники кредитних ресурсів) стимулюють біз-
нес-цикли за рахунок їх впливу на зміну ціни ризи-
ку в середовищі приймаючої країни, та визначають 
балансові інструменти макроекономічного аналізу – 
сукупні активи та розмір кредитного плеча. У цьому 
контексті, за даними оцінки американська банків-
ська і тіньова банківська системи та більш ринкові 
фінансові посередники (брокери-дилери) залежать від 
більш ризикового зовнішнього фінансування.

У нинішніх економічних умовах посткризового 
розвитку міжнародні банківські групи активно змі-
нюють стратегії експансії капіталу на ринках при-
ймаючих країн. Вивчення методологічних підходів 
реструктуризації їх стратегій є безперечно актуаль-
ним з точки зору оцінки наслідків їх впливу на бан-
ківські системи приймаючих країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кон-
кретні механізми формування та оцінки антикризо-
вих стратегій міжнародних банківських груп відріз-

няються в різних дослідженнях. Як приклад – це 
використання важелів обмеження відповідальності 
за перерозподіл капіталу інвесторами з міжнародно- 
диверсифікованих портфелів у відповідь на потря-
сіння. Економісти досліджували відповідь на по-
трясіння через ВВП США (наприклад А. Свистон), 
зони євро, Японії, сукупності невеликих промис-
лово розвинених країнах з метою визначення осно-
вних міжнародних каналів, через які поширюють-
ся кризові потрясіння [1, с. 362]. Найбільші внески 
до переливів майже повсюдно приходять від фінан-
сових деривативів, на відміну від торгових потоків 
або через ціни на сировинні товари. Також вченими  
А. Пабло, Ф. Перрі встановлено, що світові процент-
ні ставки є важливим елементом впливу на бізнес-ци-
кли [2, с. 351]. Продовжив це дослідження Е. Марко, 
виявивши, що американські потрясіння чітко пере-
даються країнам Латинської Америки [3, с. 237]. Фі-
нансова інтеграція підвищує синхронізації економіч-
них циклів серед промислово розвинених країнах, 
навіть якщо ці країни також мають тенденцію бути 
більш спеціалізованими [4, с. 729]. Результати емпі-
ричних оцінок А. Косе та Е. Прасада моделі розпо-
ділу ризиків серед країн, що володіють різним сту-
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пенем міжнародної фінансової інтеграції, в кращому 
випадку, скромні, і, звичайно, навіть не наближе-
ні до рівнів, передбачених теорією [5]. Разом з тим, 
класифікація антикризових стратегій міжнародних 
банківських груп не представлені у розглянутих до-
слідженнях, що ускладнює розуміння загальних тен-
денцій розвитку міжнародної банківської діяльності.

Постановка завдання. Зважаючи на вищезазначе-
не можна сформулювати дослідження, яке полягає 
в систематизації методичних підходів щодо класифі-
кації антикризових стратегій міжнародних банків-
ських груп у глобальному бізнес-середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тіль-
ки промислово розвинені країни досягли кращих 
результатів у ході останнього періоду глобалізації. 
Країни, що розвиваються були частково закриті і 
мали високий рівень ризиків, за рахунок значного 
боргового портфелю, в якому домінували зовнішні 
зобов’язання. Більшість ринків, що розвиваються до 
недавнього часу, є менш сприятливими для розподі-
лу ризиків.

Диверсифікація переваг розподілу ризиків у бан-
ківській діяльності показана на основі моделі макро-
банкінгу. В умовах послаблення тенденцій інтеграції 
зменшується і вплив іноземного капіталу на банків-

ські системи приймаючих країн. На міжнародному 
рівні зниження впливу фінансових кризових потря-
сінь у середовищі приймаючої країни починається з 
наявності кредитних коштів у суб’єктів кредитуван-
ня, що сприяє циклічності кредитування реального 
сектору економіки. Якщо іноземний банк є менш за-
лежним від джерел фінансування приймаючої краї-
ни та більш залежним від іноземних джерел фінан-
сування, то циклічність кредитування з позичкових 
коштів у вітчизняних банків може бути нижчою.

На даний час встановлено, що міжнародні банків-
ські групи є агентами передачі та створення більш 
комплексної міжнародної кредитної активності. 
Японські банківські групи поширюють кризові по-
трясіння від японських коливань цін на акції, які 
вражають їх власний капітал та впливають на ринок 
нерухомості США через свої банківські філіали, що 
діють в Сполучених Штатах [6, с. 496; 7, с. 30]. По-
трясіння ліквідності глобальними американськими 
банківськими групами передається індивідуально че-
рез послаблення каналу банківського кредитування 
на території США і збільшення надання кредитів на 
ринках країн позиціонування їх філіалів та дочірніх 
структур [8, с. 1128].

Внутрішні ринки капіталу в рамках міжнарод-
них банківських груп працюють з 
транскордонними фінансовими по-
токами, як з шляхами для передачі 
кредитування як з внутрішньобан-
ківського запозичення, так і з між-
народного кредитування в кризових 
умовах [9, с. 214; 10, с. 303]. До-
ведено, що транскордонні фонди і 
традиційні міжбанківські операції є 
більш нестійкими, ніж місцеві аген-
ти [11, с. 52; 12, с. 905; 13, с. 1059]. 
Синдикована кредитна активність є 
однією з форм транскордонних по-
токів фінансового капіталу. Ці спо-
стереження також вказують на важ-
ливість чіткого уявлення про форму 
міжнародних банківських потоків та 
впливу на них наслідків банківської 
глобалізації.

Посередницькі фінансові опера-
ції глобальних банків та їх мережі 
афілійованих структур зменшують 
ризики на міжнародних ринках ка-
піталу за рахунок використання 
більш швидкого коригування своїх 
позицій. Водночас замість зменшен-
ня волотильності міжнародних по-
токів капіталу вони знижують ризи-
ки за рахунок скорочення відстані 
між позичальником та кредитором 
за допомогою використання мережі 
дочірніх структур. Місцеві вимоги 
дочірніх банків до середовища прий-
маючих країн полегшують потенціал 
для міжнародного руху капіталу та 
знижують ризиковість цих потоків, 
що зменшує вразливість місцевих 
ринків від кризових явищ в умовах 
присутності світових банків.

Крім того, відмінності між бізнес-
моделями країн і бізнес-моделями 
всередині міжнародних банківських 
груп повинні урізноманітнювати і 
наслідки їх впливу на міжнародну 
передачу кризових потрясінь і біз-
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тистично значимим коефіцієнтом ймовірності наці-
ональної регресії в кризових умовах. Пізніші еконо-
мічні дослідження з використанням даних з вибірки 
20 розвинених країн у період 1978–2009 рр. для по-
рівняння наявності двосторонніх зв’язків і кризових 
ймовірностей в періоди наявності та відсутності фі-
нансових криз довели, що в період відсутності фінан-
сових криз кореляція між зв’язками та ймовірністю 
криз слабкіша, ніж у періоди фінансових криз. 
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нес-цикли спів-руху капіталу (мається на увазі нео-
днорідність впливу). У той час, коли потрясіння для 
материнської структури міжнародної банківської 
групи та ринків приймаючих країн згладжуються за 
рахунок перерозподілу капіталу, не до всіх партнер-
ських чи афілійованих структур можна застосовува-
ти аналогічний інструментарій. Американські банки 
застосовують ієрархічний підхід до зовнішніх пото-
ків своїх філіалів, замість альтернативного, тобто 
тут діє організаційна ієрархія материнської підтрим-
ки філіалів за єдиним рахунком [10]. Реальні ефекти 
і форми передачі кризових потрясінь не очікують-
ся в бізнес-середовищі цих банків і визначаються, 
як однакові для всіх місць. Материнські структури 
німецьких банків також використовують внутріш-
ні ринки для перерозподілу фінансування в рамках 
своїх організацій. Результати оцінки динаміки ви-
користання галузевих протекцій та стратегій тиску 
фінансування у філіях і дочірніх структурах свідчать 
про їх еволюційні зміни [14].

Все вище викладене дозволяє систематизувати ан-
тикризові стратегії міжнародних банківських груп в 
бізнес-середовищі приймаючих країн (рис. 1).

Висновки з проведеного дослідження. З прове-
деного дослідження можна зробити висновки, що з 
макроекономічної точки зору роль світових банків 
у розширенні циклів ділової активності може бути 
перебільшена. Дослідження бізнес-циклів спів-руху 
капіталу в більш ніж 150 двосторонніх пар з країн 
із розвиненою економікою в період з 1970 року по 
2006 рік підтверджують значну позитивну кореля-
цію між банківською інтеграцією і синхронізації їх 
кредитної діяльності. Більш того, сукупні кредитні 
ефекти для місцевих позичальників залежать від по-
тенціалу заміни кредитних потоків через ринки облі-
гацій і тіньову банківську систему, які можуть силь-
но відрізнятися в різних країнах.

Як не дивно, ще однією причиною активізації ді-
лового циклу спів-руху капіталу у різних країнах 
може бути те, що банківська глобалізація асоціюєть-
ся із зменшенням випадків фінансових криз в рин-
кових країнах, і тим самим з меншою кількістю різ-
кого виходу та скороченням банківської діяльності, 
які супроводжують такі кризи. У більшості країн 
частка банківських активів, що належать іноземним 
власникам, негативно корелює з ймовірністю кризи. 
Було також встановлено, що присутність іноземних 
банків у приймаючих країнах є негативним і ста-


