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ВСТУП
Фінансова криза 2007 р., що прискорила дивер�

гентні і конвергентні процеси у світовій економіці, ста�

ла каталізатором активності суверенних фондів (СФ).

Несподіване зростання ролі СФ на фінансовому ринку

створило чимало складнощів для конкурентів і стало

об'єктом прискіпливої уваги науковців та аналітиків.

Незважаючи на наявність певних міжнародних структур,

що надають узагальнену інформацію про СФ, існуючий

аналіз їх активності не можна назвати всеохоплюючим.

Інвестиційні стратегії СФ є актуальним об'єктом дослі�

дження з огляду на зміну конфігурації влади у світі, на

перерозподіл наявних активів, на можливості, що з'я�

вилися внаслідок фінансово�економічної кризи. Мета

дослідження полягає у виявленні інвестиційного потен�

ціалу СФ у другому десятилітті 21 століття. Наукова

новизна зумовлена необхідністю виявлення особливо�

стей діяльності СФ у поточному десятилітті, впливу їх

організаційних особливостей на інвестиційну діяльність.

Теоретична значущість дослідження полягає у система�

тизації існуючих поглядів на СФ, прогнозуванні їх інве�

стиційної діяльності.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Термін sovereign wealth fund (SWF) запропонував у

2005 р. А.Розанов, а широкого вжитку він набув у 2007

р. після використання відомим виданням Financial Times.

Саме з 2007 р. історію, динаміку розвитку суверенних

фондів, пріоритетні напрями інвестування стали інтен�
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сивно обговорювати фінансисти, економісти, політики.

Досить швидко ці питання мігрували з останніх сторінок

спеціалізованих фінансових журналів до порядку ден�

ного міжнародних організацій і політичних саммітів, і

навіть до найбільш популярних Інтернет�порталів.

У період 1945—2001 рр. казначейські облігації

США були головним і надійним об'єктом інвестицій для

центральних банків багатьох країн. Винятком стали де�

кілька країн Близького Сходу, які не були задоволені

дивідендами від цих цінних паперів і бажали знайти інве�

стиційні альтернативи для своїх експортних надход�

жень. Саме ці країни першими утворили фонди, які за�

раз відносяться до категорії СФ. Перший СФ був ство�

рений у Кувейті у 1953 р. з метою диверсифікації порт�

феля інвестицій і зменшення залежності добробуту краї�

ни від експорту нафти. СФ стали важливим компонен�

том національної політики цих країн. На початок 2010

р. у світі нараховувалось більше 60 СФ, 32 з яких були

створені після 2000 р., 14 — після 2004 р. СФ утворені в

країнах з різними суспільними системами, але переваж�

но у тих, що багаті корисними копалинами (нафта, газ,

мідь, діаманти, фосфати). Зростання цін на нафту після

2000 р. призвело до різкого і неочікуваного зростання

прибутків країн�експортерів нафти, що надало їм мож�

ливість створити стабілізаційні фонди і фонди націо�

нального багатства. СФ утворили і декілька країн Азії,

які, не маючи ресурсів сировини, протягом тривалого

періоду мали стабільне торгове сальдо і накопичили

значні валютні резерви за рахунок експортних надхо�
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джень та внаслідок зростаючої конкурентоспроможності

продукції. На початок 2010 г. 38% складали СФ країн

Азії, 37% — Близького Сходу, 18% — Європи, 3% —

Африки, 2% — Америки. Співвідношення сировинних і

не�сировинних СФ: 60% — 40% [6, c. 36]. За прогноза�

ми фінансових аналітиків, співвідношення між сировин�

ними і несировинними фондами буде швидко змінюва�

тися на користь останніх.

Фінансові аналітики та експерти пов'язують хви�

леподібне зростання кількості СФ та підвищення їх

ролі з проявами дисбалансів і кардинальними зміна�

ми у світовій економіці та фінансовій системі у ново�

му тисячолітті. Головною причиною став перероз�

поділ зростаючого і потенційного фінансового багат�

ства між відомими індустріальними державами (США,

розвинуті країни Європи) і країнами, які внаслідок

історичних умов не вважалися впливовими фігурами

на міжнародному фінансовому ринку і не мали мож�

ливості впливати на формування міжнародної фінан�

сової системи [18, с. 3]. Фінансова криза 2007 р. дала

імпульс процесу корекції дисбалансів — дефіцит ак�

тивів у розвинених країнах компенсується за рахунок

притоку коштів з країн, що розвиваються. Діяльність

СФ посилила ці тенденції, що може, з одного боку,

поставити їх у складну ситуацію; з іншого боку,

відкрити для них нові можливості [5, с. 7], наприклад,

можливості придбати чисельні великі і привабливі

об'єкти за низькими цінами під час фінансової кризи.

Цю ситуацію підтверджує такий факт: приватні інвес�

тори, які інвестували у ринки, що розвиваються, по�

бачили, що СФ цих країн несподівано стали власни�

ками акцій відомих західних компаній. Деякі експер�

ти з радикальними поглядами пов'язують це з розп�

родажем західними країнами своїх стратегічно важ�

ливих активів. Відтік активів з єврозони та США пе�

реважно в Японію та країни з ринками, що розвива�

ються, є підтвердженням так званого парадоксу Лу�

каса про акумуляцію активів у країнах, що розвива�

ються. Однак внаслідок цих процесів СФ можуть втра�

тити зв'язок з резервними валютами і стати більш за�

лежними від світового фондового ринку.

Другим фактором став зсув у відносинах між дер�

жавною владою і владою приватного бізнесу: у пері�

од глобалізації уряди відчули виклик і загрозу з боку

транснаціональних корпорацій. Приватний бізнес, ко�

лись заснований окремими індивідами, перетворив�

шись на гігантські корпорації, сконцентрувавши ве�

лику економічну владу, став конкурувати з держав�

ною владою. Деякі експерти вважають, що такі при�

ватні структури, зростаючи у розмірах і перетворю�

ючись на інституціональних наднаціональних публіч�

них гравців, можуть поставити під загрозу не лише

владу уряду в окремій країні, традиційну ієрархію з

владою держави, а й глобальну монополію політич�

ної влади [9, с. 8]. Державна влада за допомогою СФ

почала шукати можливості розширити свій вплив: дер�

жави перетворилися на впливові фігури на ринках

економічної влади [9, с. 9]. Держави стали інвестува�

ти державний капітал у найбільш прибуткові ко�

мерційні проекти. Виявилася можливою максимізація

комерційних прибутків і координація політичних зав�

дань. Таким чином, концентрація грошей і влади у

приватному бізнесі налякала державну владу у ХХ

столітті, а у ХХІ ст., навпаки, активність СФ викликає

занепокоєння приватного бізнесу. Інвестиції в еконо�

міку інших країн раніше були зарезервовані для при�

ватного бізнесу. З утворенням СФ державна влада,

яка здійснювала інвестиції в межах держрезервів про�

тягом десятиліть, стала використовувати надлишкові

активи для закордонних інвестицій [13]. Один з пока�

зових епізодів — готовність СФ врятувати приватні

компанії США у період фінансової кризи 2008—2009

рр. Держава може використати СФ як інструмент для

придбання стратегічно важливих об'єктів, наприклад,

високотехнологічних компаній. Однак використання

СФ з метою поглинання певних компанії призведе до

зниження конкуренції. Такі функції СФ, як накопичен�

ня багатств для майбутніх поколінь, реалізація соц�

іально�економічних проектів, захист економіки від

коливань цін на сировину, науково�технічна реструк�

туризація — зумовлюють інтерпретацію СФ як суве�

ренних фондів накопичення, нового фінансового типу

соціалізму. Нове багатство, яке стає помітним у

міжнародному масштабі, контролюється урядами і

свідчить як про зміни у моделі прийняття рішень, так

і про зміни в економічній парадигмі, що протягом три�

валого часу базувалася на пріоритетах приватної

власності і ринкової економіки [18, с. 5]. Зростання

ролі СФ пов'язують з "поверненням державного кап�

італізму" [14, с. 2]. Інші концепції розглядають роль

держави у корпоративній діяльності як "новий мер�

кантилізм".

З іншого боку, не можна не зазначити той факт,

що активність СФ після 2000 р. викликає занепокоєн�

ня і у політиків, в тому числі і в країні, де вони утво�

рені [18]. Якщо СФ є інструментами держави, то вони,

звичайно, можуть бути використані як інструменти по�

ширення впливу і влади однієї держави в іншій, для

вирішення політичних завдань, можуть загрожувати

національним інтересам і національним ринкам.

Г.Клінтон, Н.Саркозі у свій час робили заяви про те,

що уряд і політичні структури повинні мати більше

інформації про діяльність і характер операцій СФ [9,

с. 49—54]. Президент Франції також заявив, що на�

ціональні корпорації не можуть конкурувати з вико�

ристанням державної влади за для реалізації приват�

них комерційних інтересів [12, с. 54], тому державні

банки Франції мають захистити французькі компанії

від агресивних СФ.

До 2000 р., незважаючи на бурхливе зростання їх

кількості, СФ не привертали особливої уваги еко�

номістів, політиків, академічної спільноти, ЗМІ, сусп�

ільства. Хоча згідно і з більш пізніми опитуваннями

лише 6% серед 1000 пересічних громадян США чули

про СФ, 49% вважають, що іноземні інвестиції мають

негативний вплив на економіку країни, а 55% вважа�

ють, що іноземні інвестиції загрожують національній

безпеці США [18]. Значний інтерес до СФ сьогодні

нерідко супроводжується негативними імплікаціями.

Обговорення активності СФ призвело до появи або

популяризації окремих економічних термінів та стійких

словосполук, наприклад, resource curse ("ресурсне

прокляття" — нераціональне використання надход�

жень від експорту природних копалин), Dutch disease
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(негативні наслідки в економіці країни внаслідок ве�

ликих надходжень грошей ззовні), headlines risk ("ри�

зик газетних заголовків" — висвітлення у ЗМІ негатив�

них результатів діяльності СФ і пресинг на керівницт�

во СФ з метою корекції інвестиційних стратегій),

financial protectionism. Б.Бернанке в березні 2005р.

запропонував нову концепцію в економічній теорії, що

пов'язана з СФ — концепцію "глобальних надмірних

заощаджень".

Незважаючи на всю свою гетерогенність, СФ є дер�

жавними фондами, тому імпліцитно або експліцитно

пов'язані з політичними інтересами. СФ підпорядковані

довгостроковим національним стратегічним інтересам

(накопичення активів і збереження ресурсів для май�

бутніх поколінь) і мають забезпечити максимальний

прибуток від інвестицій державних коштів. За своєю

головною метою — підвищення національного добро�

буту, СФ відрізняються від приватних інвесторів, які

керуються комерційними інтересами [9, с. 47]. Фактич�

но СФ є макроекономічним інструментом довгостро�

кової стабілізації національної економіки. Чимало СФ

пройшли еволюцію від стабілізаційних фондів, якими

їх часто вважали до 2005р. (nonrenewable resource

fund, natural resource funds, commodity fund, oil fund,

stabilization fund, savings fund, rainy days fund) до

фондів збереження національного багатства для май�

бутніх поколінь. Деякі країни, наприклад, Норвегія,

неодноразово змінювали завдання СФ [15]. Уряди

декількох країн використали СФ під час фінансової

кризи для підтримки банків [2]. В академічних публі�

каціях можна побачити порівняльні таблиці щодо виз�

начення СФ та їх діяльності. Наприклад, фахівці спе�

речаються, чи варто включати до СФ пенсійні фонди

або стабілізаційні. СФ мають багато спільного з хедж�

фондами [14, с. 5]. Експерти висловлюють думку, що

у ХХІ ст. суперництво і співробітництво хедж�фондів і

СФ означатиме зустріч приватного сектора ХІХ ст. з

державою ХХІ ст. [1, с. 56].

До 2005 р., здійснюючи інвестиції в економіку своїх

країн або країн, що розвиваються, СФ дотримувалися

переважно консервативної стратегії. Однак мінімальні

зобов'язання або їх відсутність надають можливість

СФ використовувати більш ризиковані стратегії управ�

ління. На відміну від центральних банків, СФ інвесту�

ють в більш широкий спектр активів: цінні папери, ви�

робничі активи, нерухомість, деривативи [9]. Інвестиції

переважно в  урядові цінні папери (high�grade

government securities) на короткий термін приносять

лише 1% надходжень, інвестиції в акції (60%) і об�

лігації (40%) — 6%. Спекулятивні стратегії не є домі�

нуючими, особливо у СФ, що мають ощадний харак�

тер. Чимало СФ здійснюють інвестиції на умовах прин�

ципів соціальної і державної відповідальності та етики

— інвестиції в державних інтересах у національні і соц�

іальні проекти, у проекти з охорони навколишнього

середовища. Поворотним моментом в інвестиційних

стратегіях став 2005 р., коли СФ країн Близького Схо�

ду та Азії придбали вагому частку акцій корпорацій

західних країн.

Інвестиції СФ продовжували швидко зростати у

2005—2008 р., коли ціни на нафту досягли пікових

значень. Під час фінансової кризи, коли фінансові

ринки стиснулися, частка активів СФ значною мірою

зросла [5, с. 53]. На думку деяких дослідників, саме

фінансова криза 2008 р. винесла СФ на поверхню як

динамічні елементи в еволюції світової фінансової

системи [13], які вже протягом останнього десятиліття

доволі активно, іноді агресивно втручалися у світову

фінансову систему, координуючи свою активність з

економічними і національними інтересами відповід�

них держав. Репутацію найбільш агресивних СФ на�

були фонди Китаю, відзначившись у декількох вели�

ких транзакціях в Африці, Америці, Європі. Поява СФ

Китаю може викликати занепокоєння у будь�якій

країні [3, с. 9]. Ескалація протистояння між фондами

та країнами�реципієнтами може стати суттєвим дес�

табілізуючим фактором у рамках усієї глобальної

економічної системи. Тому дослідження і детальне

вивчення ризиків та загроз, пов'язаних із діяльністю

СФ, а також пошук шляхів їх мінімізації може бути

корисним у випадку приходу СФ в економіку України

[4, с. 202]. Попри відсутність детальної інформації про

портфельні інвестиції СФ відомо, що у більшості ви�

падків вони здійснюють інвестиції за кордоном, хоча

декілька з них обмежуються інвестиціями в межах

своїй країни. Деякі країни свідомо обмежують іно�

земні інвестиції у стратегічних галузях, наприклад,

Китай і Росія, хоча СФ цих країн здійснюють масш�

табні інвестиції за кордоном. На тлі таких тенденцій

важливо, щоб уряди країн дотримувалися стратегії

лібералізації щодо іноземних інвестицій, а націо�

нальні інтереси не перешкоджали руху світового ка�

піталу. Якщо діяльність СФ зростатиме такими тем�

пами, як у першому десятилітті ХХІ століття, буде по�

ширюватися їхня географічна диверсифікація, мож�

на очікувати збільшення притоку ліквідності в різні

класи активів. Фонди мають лише виграти від відкри�

того ринку та взаємного доступу до нього.

Як і інші фінансові структури, СФ не уникнули сут�

тєвих збитків під час фінансової кризи 2008—2009 рр.

(у 2008 р. найбільші втрати зазнали фонди Норвегії та

Абу�Дабі). Зараз СФ багатьох країн в умовах фінансо�

вої кризи і зростання боргових зобов'язань в Європі на�

магаються диверсифікувати портфелі, збільшуючи ак�

тиви та альтернативні інвестиції [9].

Динаміку розвитку СФ, що охоплює декілька

етапів, віддзеркалюють наступні номінації — Un�

known Shadows, Unwanted Raiders, Unexpected

Saviors, Unrivaled Titans, Uncertain Mortals [5, с.

44—45]. Три останніх номінації з цього ряду пов'я�

зані з роллю СФ та їх активністю під час фінансової

кризи 2008 р. Не викликає сумнівів той факт, що у

другому десятилітті ХХІ ст. СФ, що перебували за

кулісами інвестиційного бізнесу, вийшли на інвести�

ційну арену і стали системними учасниками фінан�

сового ринку з глобальними інвестиційними амбіці�

ями, які не завжди і не повністю співпадають з пол�

ітичними інтересами урядів країн, які ці інвестиції

отримують [7].

Згідно з даними Deutsche Bank Research, у 2007 р.

СФ розпоряджалися 3 трл. дол., що вдвічі перевищу�

вало активи хедж�фондів [16]. У порівнянні з іншими

фінансовими інституціями (загальна вартість активів:

250 триліонів і 100 триліонів за кордоном) СФ є неве�
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ликими (вартість активів: 9 триліонів, в тому числі 4 три�

ліони за кордоном). Інші фахівці вважають, що активи

СФ вже коливаються між 3,1—5,3 трлн дол. Експерти

прогнозують, що активи СФ можуть зрости до 5 трлн

дол. протягом наступних 5 років, і до 10 трлн дол. у

наступні десять років. Така перспектива означатиме

приплив ліквідності до різних класів активів, зростан�

ня вимог до управління активами і інвестиційного бан�

кінгу. Враховуючи тенденції розвитку, СФ можуть не�

забаром стати більш впливовими, ніж пенсійні фонди

або приватні компанії з управління активами. Але деякі

експерти вважають, що розміри СФ дещо пере�

більшені, і відповідно їх потенційний вплив на світо�

вий фінансовий ринок [10]. Крім того, надходження до

СФ можуть зменшуватися у зв'язку з циклічними спа�

дами в економіці, послабленням конкурентоспромож�

ності економік, що розвиваються за рахунок експор�

ту, повільним зростання цін на нафту та іншу сирови�

ну.

СФ є гетерогенними, тому фахівці намагаються уза�

гальнити кращі результати практики СФ і розробити

оптимальні та ефективні принципи їх діяльності. Відо�

мо, що з метою вдосконалення роботи СФ запрошують

на роботу фахівців світового рівня.

Головні принципи діяльності СФ охоплюють:

— легітимність: накопичений капітал не витрачаєть�

ся моментально, він розподіляється між різними, в тому

числі майбутніми поколіннями; фонди мають бути

стійкими (sustainable); без легітимності і довіри важко

зберегти гроші для майбутніх поколінь;

— імпліцитну відповідальність (liability) СФ за

фіскальну і макроекономічну політику уряду;

— результати діяльності (performance) СФ, які ма�

ють співпадати з лінією уряду;

— довгострокові перспективи СФ, напрями діяль�

ності з урахуванням всій складності політичних та еко�

номічних векторів і факторів [8, с.1, 2, 3].

Серед інших принципів діяльності СФ можна виок�

ремити наступні: взаємна відкритість країн для інозем�

них інвестицій, в тому числі і з боку СФ; політичне втру�

чання лише у разі загрози національним інтересам; про�

зорість; інтегрована інституційна політика світового

рівня; ризик�менеджмент діяльності; транспарентна

звітність; чесна конкуренція з приватним сектором; за�

безпечення рівних прав приватних і державних інвес�

торів; повага до країни, в яку здійснюються інвестиції.

У процес регуляції діяльності СФ включилися МВФ,

країни G�7, які обговорюють ці питання на своїх саммі�

тах, керівництво США та країн�лідерів Європейського

Союзу, найбільші СФ. У 2008 р. у Сантьяго були підпи�

сані "принципи Сантьяго". Згідно з цими домовленос�

тями, СФ зобов'язалися забезпечувати належне керів�

ництво, дотримуватися прозорості та інвестувати лише

в економічні проекти [18]. За ініціативи МВФ у травні

2008 року на зустрічі представників основних світових

СФ у Вашингтоні була створена Міжнародна робоча

група з Суверенних фондів (International Working Group

of Sovereign Wealth Funds), яка включає представників

26 країн�власників суверенних інвестиційних фондів.

Принципи Сантьяго допомагають СФ знайти порозумі�

ння в країнах, в які вони інвестують, а також сприяти

ефективному корпоративному управлінню.

 Аналіз діяльності СФ здійснюється на основі бага�

тьох параметрів, серед яких головними можна вважа�

ти, наприклад, структуру СФ, фіскальну політику, відок�

ремленість СФ від міжнародних резервів країни, керів�

ництво фондом з боку уряду та менеджерів, в тому числі

етичні принципи, корпоративну відповідальність, управ�

ління портфелем інвестицій, в тому числі дериватива�

ми, збільшення прибутків і вартості (leverage) [18, с. 6].

Е. Труман зазначає п'ять головних проблем діяль�

ності суверенних фондів, що викликають найбільшу

стурбованість:

— помилки в управлінні активами СФ з боку уряду,

що можуть мати негативні економічні і фінансові на�

слідки, в тому числі і у світовому масштабі, а також мож�

лива корупція серед державних посадовців, які розпо�

ряджаються великою сумою грошей;

— використання СФ в у політичних цілях, просуван�

ня великих державних підприємств на позиції світових

лідерів, що може викликати політичні конфлікти і мікро�

економічні викривлення;

— фінансовий протекціонізм в країнах, що отриму�

ють інвестиції з СФ, в очікуванні політичних та еконо�

мічних переваг;

— управління активами СФ може як сприяти ста�

більності на світовому ринку, так і викликати нестабіль�

ність і невизначеність;

— можливі конфлікти між керівництвом СФ та уря�

дами країн, в які вони здійснюють інвестиції, між цент�

ральним офісом СФ та локальним менеджментом [18,

с. 3—4].

Недостатня прозорість і відповідальність є голов�

ною претензією до СФ. СФ, так саме, як інвестиційні

банки та хедж�фонди, внаслідок політичних і економіч�

них причин не виявляють особливого бажання надава�

ти інформацію про портфелі інвестицій і результати

діяльності. Недостатня прозорість СФ підвищує сис�

темні ризики. Прозорість фондів суттєво різниться не

лише внаслідок їх безпосередньої діяльності, вона на�

пряму залежить від якості юридичної системи та рівня

демократії у відповідній країні. Слід зазначити, що еле�

мент секретності завжди супроводжував діяльність дер�

жавних фондів: географічне місцезнаходження активів

СФ у більшості випадків невідоме. Відсутність прозо�

рості СФ пов'язують з національною безпекою: ін�

формація про реальні активи СФ може спровокувати

військову інтервенцію, громадяни країни можуть мобі�

лізувати певні політичні сили з метою безпосереднього

доступу до національного багатства. Оскільки СФ роз�

вивалися в ізоляції, вони не мають інформації про

діяльність аналогічних структур. Ситуація з прозорістю

покращилася після підписання принципів Сантьяго: при�

мусити СФ до прозорості було зовсім непростим зав�

данням, однак це сприяло порозумінню з іншими грав�

цями фондового ринку і підтвердило професіоналізм

керівництва фондів [7, с.164].

Інвестиційні можливості СФ суттєво відрізняються,

наприклад, СФ Норвегії, маючи інвестиції у 4000 об'єктів

у всьому світі, має суттєві обмеження в плані інвестицій

[16, с.15]. СФ Об'єднаних Арабських Еміратів здійснює

інвестиції у широкий спектр підприємств різних галузей,

приватних та державних, розташованих за кордоном.

75% активів фондів знаходяться в управлінні зовнішніх
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менеджерів [9, с. 43]. СФ Росії зазнав критики після

придбання газотранспортних систем і об'єктів вироб�

ництва в Європі. Фінансова криза 2008р. показала, що

Росія намагається кардинальним чином змінити інвес�

тиційні стратегії за кордоном [9, с. 43]. США і Китай самі

є найбільш популярними об'єктами інвестицій для СФ

[14, с. 15]. Різні країни світу проводять різну інвести�

ційну політику і накладають різні обмеження на інозем�

ний капітал [16, с. 13—14], хоча обмеження можуть бути

застосовані лише у випадку загрози національним інте�

ресам. Незважаючи на те, що представники G�8 на

самміті влітку 2007 р. зазначили, що слід мінімізувати

урядові регуляції щодо іноземних інвестицій, різні краї�

ни дотримуються різної політики: Німеччина, Велика

Британія, Франція більш відкриті, Китай, Росія мають

суттєві обмеження щодо іноземних інвестицій.

На тлі фінансової кризи і економічної нестабільності

СФ, що розширюють свої горизонти, диверсифікують

портфелі інвестицій з метою збільшення прибутків і

зміцнення своїх позицій [16], можуть стати стабіліза�

ційною силою. СФ можуть знизити волатильність на

світовому ринку, покращити ліквідність ринку, розмі�

щення фінансових ресурсів, сприяти відкритості фінан�

сової системи. Концентрація активів у СФ може зміни�

ти потоки капіталу у світі [11]. У свою чергу, ребалансу�

вання світових потоків капіталу впливатиме на ціни ак�

тивів. СФ також можуть створити дисбаланс і коливан�

ня на ринку цінних паперів і облігацій. Фінансова турбу�

лентність, яка виникла під час кризи 2008р., буде поси�

люватися, тому більш привабливим може стати не порт�

фельний підхід, а прямі інвестиції. Прогнози щодо май�

бутнього СФ різні [11]. Розмір фондів дозволяє ствер�

джувати, що СФ набувають статусу важливого елемен�

та нового фінансового порядку.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищезазначені фактори та сучасний

стан світової економіки, слід відзначити впливовість

нового типу інвестиційних фондів — суверенних фондів,

що відіграють дедалі більшу роль у світовому інвести�

ційному просторі. Їх подальший активний розвиток

може створювати як нові можливості, так і стати причи�

ною виникнення певних загроз та асиметрій розвитку.

Таким чином, самі інвестиційні фонди, набуваючи

більшої впливовості, повинні керуватися не тільки і не

стільки принципом максимізації прибутку, скільки зва�

женістю у прийнятті інвестиційних рішень.
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