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Возний М. І. Інвестиційна експансія провідних країн світу у ххІ столітті
Мета статті полягає у проведенні аналізу інвестиційної діяльності провідних країн світу з метою відокремлення інвестиційної експансії. При 
аналізі, систематизації та узагальненні статистичних даних було розглянуто інвестиційні потоки трьох основних світових інвесторів. У ре-
зультаті дослідження було виділено ті інвестиції, які здійснювалися з метою інвестиційної експансії. Визначені основні світові інвестиційні екс-
пансіонисти та найпривабливіші об’єкти для експансії. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є більш глибший і всеосяжний 
аналіз інвестиційної діяльності країн світу з метою розширення списку інвестиційних експансіонистів, а також виокремлення найпривабливіших 
секторів економіки для інвестування. Подальший розвиток цих досліджень дозволить створити світовий розподіл країн на експансіонистів та 
об’єктів експансії. Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що воно допомагає зрозуміти основні інвестиційні «смаки» найбіль-
ших інвесторів світу, що, своєю чергою, дає можливість покращити інвестиційну політику країн з метою захисту своїх національних інтересів і 
не допустити повної втрати контролю над основними галузями економіки.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційна експансія, експансіонист, інвестиційна безпека, рівень інвестиційної безпеки.
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УДК 339.727.24
Возный Н. И. Инвестиционная экспансия ведущих стран мира  

в XXI веке
Целью статьи является анализ инвестиционной деятельности ве-
дущих стран мира с целью отделения инвестиционной экспансии. 
При анализе, систематизации и обобщении статистических данных 
были рассмотрены инвестиционные потоки трех основных мировых 
инвесторов. В результате исследования были выделены те инвести-
ции, которые осуществлялись с целью инвестиционной экспансии. 
Определены основные мировые инвестиционные экспансионисты и 
привлекательные объекты для экспансии. Перспективами для даль-
нейших исследований в этом направлении являются более глубокий 
и всесторонний анализ инвестиционной деятельности стран мира с 
целью расширения списка инвестиционных экспансионистов, а так-
же выделение наиболее привлекательных секторов экономики для 
инвестирования. Дальнейшее развитие этих исследований позволит 
создать мировое разделение стран на экспансионистов и объектов 
экспансии. Практическое значение данного исследования заключается 
в том, что оно помогает понять основные инвестиционные «вкусы» 
крупнейших инвесторов мира, что, в свою очередь, дает возмож-
ность создания лучшей инвестиционной политики стран с целью за-
щиты своих национальных интересов и недопущения полной потери 
контроля над основными отраслями экономики.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционная 
экспансия, экспансионист, инвестиционная безопасность, уровень ин-
вестиционной безопасности.
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The article is aimed to analyze investment activity of the leading world coun-
tries in order to separate investment expansion. When analyzing, systematiz-
ing and generalizing statistical data, investment flows by three major world 
investors were considered. As a result of the study, the investments carried 
out for the purpose of investment expansion have been allocated. The ma-
jor world investment expansionists as well as attractive sites for expansion 
have been identified. Prospects for research in this direction are the further 
comprehensive analysis of investment activity of the world countries with a 
view to extending the list of investment expansionists, as well as allocation of 
the economy sectors, which are the most attractive for investments. Further 
development of these studies will provide a global division of countries into 
expansionists and objects of expansion. The study helps to understand the ba-
sic «investment tastes» of the world's largest investors, which in turn makes it 
possible to establish better investment policies in the countries to protect the 
national interests and to prevent the complete loss of control over the main 
economy sectors.
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Середина ХХ століття вплинула на генезис між-
народних економічних відносин, що привело до 
формування специфічного характеру міжнарод-

ного руху капіталу – інвестиційної експансії. Інвестицій-
на експансія – це інвестування економічно розвинутих 
країн, підприємств або компаній в економіку зарубіж-
них країн з метою розширення сфери свого впливу та 
досягнення своїх стратегічних цілей [1]. Інвестиційна 
експансія є складним і багатогранним процесом, який 
не просто виділити з потоку інвестицій. Саме тому, для 
виокремлення інвестицій з метою експансії від простих 
інвестицій, ми будемо використовувати як показники 
руху прямих іноземних інвестицій, так і показники ін-

вестиційної безпеки країни. Даний аналіз дозволить ді-
знатись, чи можуть інвестиції нашкодити національній 
економіці країни і чи можна їх приписати до інвестицій 
з метою експансії?

Сутність інвестиційної експансії як основної 
складової економічної експансії досліджували зару-
біжні вчені Шапталов Б. Н. та Ерон Л. Проблематика 
сутності категорії «інвестиційна експансія» розгля-
дається в роботах вітчизняних вчених Вядрова І. М., 
Пашова С. М., Мойсененка І. П., Шарпа У., Татарен- 
ко Н. О., Поручник А. М. У наукових дослідженнях цих 
учених значну увагу приділено вивченню інвестицій та 
інвестування. 
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Незважаючи на наявність достатньої кількості те-
оретичних досліджень, присвячених проблемі інвести-
ційної експансії, продовжують існувати питання щодо 
реалізації інвестиційної експансії на практиці.

Метою статті є проведення аналізу інвестиційної 
діяльності провідних країн світу з метою відокремлення 
інвестиційної експансії.

Методологічною та інформаційною основою ро-
боти є наукові праці, матеріали періодичних 
видань, ресурси Internet, звіти міжнародних 

організацій та статистичних бюро. При проведенні до-
слідження використано методи структурно-логічного 
аналізу, порівняння та узагальнення.

Для аналізу виберемо топ-3 – країни інвесторів 
у 2014 р., а саме: Сполучені Штати Америки, Японія та 
Китай [11].

У 2014 р. США інвестували в країни світу понад 
$ 336 млрд. Найбільшу зацікавленість у них викликали:
 Нідерланди – було інвестовано 50,23 млрд дол. 

США, або 14,91 %;
 Великобританія – 46,81 млрд дол. США, або 

13,9 %;
 Канада – 26,3 млрд дол. США, або 7,81 % [10].

Як видно, ці три країни прийняли майже 37 % усіх 
американських інвестицій, що доказує високу зацікавле-
ність даних країн і дає можливість припустити, що ці кра-
їни виступають об’єктами інвестиційної експансії США.

Найперспективніші галузі для інвестування аме-
риканськими компаніями в Нідерландах були:
 холдингові компанії (79,69 %);
 виробництво (7,07 %);
 фінансовий сектор і страхування (5,21 %);
 оптова торгівля (2,58 %);
 освіта і наука (0,77 %);
 телекомунікації та інформація (0,63 %);
 видобувні галузі (0,38 %) [5].

Як видно з даного переліку, найбільше грошей 
вкладається в розвиток своєї присутності за рахунок 
створення дочірніх підприємств своїх холдингів, ство-
рення чи поглинання виробничих підприємств для роз-
ширення своєї ринкової частки. 

Інвестиційні інтереси США стосовно Великобри-
танії та Канади не зазнали особливих змін і представле-
ні в табл. 1.

Можна зробити припущення, що США має одна-
кову інвестиційну стратегію і веде цілеспрямовану 
інвестиційну політику саме в ті галузі, які найбільше 
дають можливість впливати на розвиток економіки та 
політичне життя країн – об’єктів інвестування. А отже, 
США мають свою глобальну стратегію експансії, яку 
проводять з часів Другої світової війни по теперішній 
час, і яка є доволі успішною.

Нідерланди є однією з найбільших бажаних країн 
для потенційних інвесторів. Сильна міжнародна орієн-
тація і ліберальна політика по відношенню до іноземних 
інвестицій є характерними рисами політики Нідерлан-
дів у цій галузі. Чимало голландських компаній є бага-
тонаціональними за своєю природою, і велика кількість 
з них котируються на зарубіжних фондових ринках.  

У Нідерландах немає нормативних обмежень на прямі 
іноземні інвестиції (ПІІ). Після уповільнення у 2012 р. 
ПІІ знову відновились у 2013 р., і ця тенденція повинна 
стати сильнішою у 2015 р. завдяки поліпшенню еконо-
мічної ситуації у світі. Після Люксембургу, Бельгії та 
Ірландії Нідерланди були четвертою найбільш відкри-
тою економікою з усіх країн ЄС-15 по відношенню до 
зовнішніх ПІІ у 2014 р. (табл. 2).

таблиця 1

прямі іноземні інвестиції СшА у Великобританію  
та Канаду по секторах економіки, % у 2014 р.

Сектор 
економіки Великобританія Канада

Холдингові 
компанії 37,53 32,55

Фінансовий сек-
тор і страхування 30,19 14,06

Виробництво 8,42 21,98

Телекомунікації 
та інформація 5,42 2,41

Освіта і наука 4,01 2,31

Банківський 
сектор 3,34 1,26

Оптова торгівля 1,73 5,75

Видобувні галузі 1,72 8,25

Джерело: складено автором на основі [10].

таблиця 2

тОп інвесторів в економіку Нідерландів у 2014 р.

Країна % інвестицій

США 14,11

Люксембург 13,21

Бельгія 10,29

Об’єднане Королівство 10,10

Німеччина 9,04

Джерело: складено автором на основі [5].

Отже, Нідерланди були найбільш привабливими 
для інвесторів із США, тому не дивно, що інвес-
тори зі Сполучених Штатів Америки вибирали 

для своїх інвестицій саме Голландію і вклали в неї понад 
50 млрд дол. США.

Нідерланди заохотили такий великий потік інве-
стицій у свою економіку в першу чергу за рахунок своїх 
сильних сторін, а саме: високорозвинутої транспортної 
інфраструктури, кваліфікованої, продуктивної та ба-
гатомовної робочої сили, стратегічного географічного 
розташування, яке є воротами до основних європей-
ських ринків, стабільного політичного і макроекономіч-
ного середовища і дуже розвинутого фінансового секто-
ра. При цьому до слабкої сторони можна віднести тіль-
ки високу вартість робочої сили, обмежений внутрішній 
ринок та порівняно складне законодавство.

Щоб перевірити, чи піддаються Нідерланди інве-
стиційній експансії, чи ні, спочатку треба розрахувати 
рівень інвестиційної безпеки країни.
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Інвестиційна безпека – це такий рівень інвесту-

вання економіки, який забезпечував би її розширене 
відтворення, раціональну реструктуризацію та техноло-
гічне переозброєння.

Хронічний дефіцит інвестицій призводить до фі-
зичного і морального спрацювання обладнання, його 
некомпенсованого вибуття. У результаті відбувається 
зниження випуску продукції, падіння її конкуренто-
спроможності, дискваліфікація працюючих на техноло-
гічно відсталому обладнанні.

Інвестиції поділяються на внутрішні та зовнішні. 
До внутрішніх інвестицій слід відносити реальні інве-
стиції (у подальшому – CI). До зовнішніх – прямі іно-
земні інвестиції (FDI). Таким чином, реальні інвестиції в 
економіку можна відобразити такою формулою:

I = CI + FDI,
де І – загальний обсяг реальних інвестицій в економіку 
країни.

Визначення індикатора інвестиційної безпеки 
здійснюється завдяки досвіду інвестиційного за-
безпечення економіки. Світовий досвід свідчить, 

що для стабільного економічного зростання країни річ-
ні інвестиції за певний період часу мають бути на рівні 
19 – 25% до ВВП (GDP). Тобто для підтримання інвести-
ційної безпеки загальний обсяг інвестицій в економіку 
країни по відношенню до ВВП має бути на рівні:

100% 19 – 25%,is
I

L
GDP

  

де       Lis – рівень інвестиційної безпеки у відсотках;
І – загальний обсяг реальних інвестицій в еконо-

міку країни за період, який розглядається, у грошовому 
вимірі.

Величина
 

I
GDP  

повинна утримуватися на рівні 

19 – 25%, що є пороговим значенням інвестиційної без-
пеки» [2].

Максимальне порогове значення інвестиційної 
безпеки відповідає етапу, коли економіка перебуває 
на стадії реформування і потребує значних інвестицій. 
Коли економіка перебуває на етапі стабільного розвит-
ку, порогове значення інвестиційної безпеки може бути 
меншим.

Для Нідерландів рівень інвестиційної безпеки 
складає 

586872
100% 76%,

772200isL   

що є доволі високим показником, який у три рази пере-
вищує порогове значення та показує, що в Нідерландах 
великі проблеми з інвестиційною безпекою в країні. При 
цьому відношення інвестицій найбільших трьох інве-
сторів в Нідерланди до їхнього ВВП складають (50230 + 
+ 46815 + 26304) / 772200 ∙ 100 % = 15,97 %, що показує ви-
сокий вплив політики інвесторів цих країн на розвиток 
економіки Голландії. Отже, можна стверджувати, що Ні-
дерланди стикнулись з інвестиційною експансією США.

Другою країною, яка заохотила найбільше інве-
стицій зі США, є Великобританія, яка прийняла майже 

47 млрд дол. США. Великобританія є шостою за величи-
ною країною – одержувачем прямих іноземних інвести-
цій у світі. Лондон залишається фінансовою столицею 
Європи, Великобританія має сильну валюту і залиша-
ються найважливішим європейським ринком (табл. 3).

таблиця 3

тОп інвесторів в економіку Великобританії у 2014 р.

Країна % інвестицій

США 28,7

Нідерланди 15,4

Франція 8,40

Німеччина 6,90

Люксембург 5,80

Джерело: складено автором на основі [9].

Найбільшими інвесторами у Великобританію бу-
ли США, Нідерланди та Франція, на їхню долю при-
пало 52,5 % усіх інвестицій в країну. Великобританія 
заохотила таку значну кількість інвестицій за рахунок 
своїх сильних сторін, а саме: швидкість формальностей 
(усього за 13 днів у Великобританії зобов’язані створи-
ти компанію, у порівнянні із середньоєвропейськими 
32 днями, що ставить країну на перше місце в Європі 
та шосте місце у світі). Низький рівень оподаткування 
також створює привабливе інвестиційне середовище. 
Лондон є одним із ключових світових фінансових цен-
трів. Основними недоліками країни є: надмірний вплив 
фінансового сектора на ВВП, відстала інфраструктура 
та високий рівень конкурентоспроможності з іноземни-
ми компаніями в промисловому секторі.

Рівень інвестиційної безпеки для Великобританії 
складає:

1232352
100% 54,4%,

2428955isL   

що є високим показником, але меншим, ніж у Нідерлан-
дах, і при цьому він перевищує порогове значення у два 
рази. Тобто, і у Великобританії є також проблеми з ін-
вестиційною безпекою країни, де США відіграють знач-
ну роль у формуванні інвестиційного кошику країни зі 
своїми 28,7 % інвестицій.

Канада зайняла третю позицію з привабливості для 
інвесторів зі США зі $ 26,3 млрд. У 2009 – 2010 рр. при-
плив прямих іноземних інвестицій зазнав спаду, але вже 
у 2011 – 2012 рр. знову пішло пожвавлення припливу ПІІ 
(табл. 4). Канадська економіка вважається більш стабіль-
ною, ніж інші великі економіки західних країн. Канада за-
ймає 10-е місце з точки зору припливу ПІІ, має привабли-
ве бізнес-середовище та займає 19 місце зі 189 країн по 
легкості ведення бізнесу у 2014 р., згідно з класифікацією 
DoingBusiness-2014, виданою Світовим Банком.

Найбільшим інвестором в Канаду є США, які 
вкладають більше половини всіх інвестицій у цю краї-
ну. Найбільше приваблює їх кваліфікована робоча сила 
і легкий доступ до сировини. Канада – один з найди-
намічніших економік у світі, з понад 30 млн спожива-
чів і з дуже сучасною та розвинутою інфраструктурою.  
У Канаді низький рівень оподаткування на прибуток 
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компаній. У даний час це країна, яка застосовує найниж-
чі податки на заробітну плату серед країн G7. Компанії, 
що розміщують свої штаб-квартири в Канаді, отримують 
більш високі податкові пільги, ніж ті, що пропонуються 
в США. До слабкої сторони Канади, яка для головного 
інвестора виступає навпаки сильною стороною, є над-
мірна залежність від Сполучених Штатів Америки.

таблиця 4

тОп інвесторів в економіку Канади у 2014 р.

Країна % інвестицій

США 51,50

Нідерланди 9,70

Об’єднане Королівство 8,60

Люксембург 3,90

Швейцарія 3,40

Джерело: складено автором на основі [3].

Рівень інвестиційної безпеки для Канади складає:
636972

100% 35,9%.
1774295isL   

З трьох країн, найбільших реципієнтів американ-
ських інвестицій, Канада має найнижчий показник рів-
ня інвестиційної безпеки країни, який все одно є вищим 
за граничне його значення, що знов показує не дуже хо-
роший рівень її безпеки.

Як видно з даного аналізу, інвестори США виби-
рають розвинуті країни для експансії, країни які 
дають гарантії збереження їхніх інвестицій, га-

рантії вільного виведення заробленого капіталу. І в Ні-
дерландах, Великобританії та Канаді інвестиції зі США 
займають перші місця і складають відповідно 14,11 %, 
28,7 % та 51,5 % та відіграють важливе місце у формуван-
ні інвестиційного середовища. Також у цих трьох країн 
рівень інвестиційної безпеки перевищує граничний по-
казник і служить ще одним фактором, що підтверджує 
твердження, що Сполучені Штати Америки ведуть ін-
вестиційну експансію в Нідерландах, Об’єднаному Ко-
ролівстві та Канаді.

Другим найбільшим інвестором у світі є Японія. 
Японські інвестори у 2014 р. вклали у країни світу по-
над 113 млрд дол. США. Найбільшу цікавість японських 
інвесторів викликали такі країні:
 Сполучені Штати Америки ($ 32,1 млрд) – 28,25 %;
 Китай ($ 13,4 млрд) – 11,8 %;
 Великобританія ($ 11,8 млрд) – 10,4 % [4].

Ці три країні прийняли половину всіх японських 
інвестицій. І найбільшим реципієнтом інвестицій стали 
Сполучені Штати Америки з 28,25 %. Потоки ПІІ в США 
знизились у 2009 р. через фінансову кризу, яка послабила 
світову економіку, їх приплив відновився у 2010 – 2011 
роках, але потім вони знову сповільнився у 2012 – 2013 рр. 
(табл. 5). Сполучені Штати є найбільшим світовим ін-
вестором і водночас залишається першими у світовому 
рейтингу припливу прямих іноземних інвестицій. Краї-
на пропонує передбачувану і прозору правову систему, 
розвинену інфраструктуру і доступ до найбільш при-

буткового споживчого ринку у світі. Отже, США мають 
найбільшу економіку у світі, є третьою за населенням 
державою світу, займає 4 місце зі 189 країн відповідно 
до класифікації DoingBusiness-2014, виданої Світовим 
банком щодо якості його бізнес-клімату [6].

таблиця 5

тОп інвесторів в економіку СшА у 2014 р.

Країна % інвестицій

Великобританія 17,84

Нідерланди 13,87

Японія 10,94

Франція 9,40

Канада 8,70

Джерело: складено автором на основі [10].

Найбільше інвестують у фінансовий сектор – 
16,46 %, хімічну галузь – до 13,98 %, оптову торгівлю – 
13,14 %, електрообладнання – 10,43 %.

Для Сполучених Штатів Америки рівень інвести-
ційної безпеки складає: 

3931976
100% 25,31%.

15533865isL   

Величина Lis США майже утримується на рів-
ні 19 – 25 %, що є пороговим значенням інвестиційної 
безпеки. Отже, можна стверджувати, що інвестиційна 
експансія як Японією, так і будь-якою іншою країною у 
США на даний момент неможлива. Але оскільки інве-
стиційна безпека країни на межі, якщо уряд не прийме 
відповідні заходи захисту своєї економіки, то цілком 
можливо, що через пару років США стикнеться з інве-
стиційною експансією у своїй країні.

Другим значним напрямом японських інвестицій у 
2014 р. була Китайська Народна Республіка, яка прийня-
ла 13,4 млрд дол. США, або 11 %. Найбільше було інвес-
товано у виробництво – 43,74 %, нерухомість – 21,59 %, 
оптову та роздрібну торгівлю – 8,47% та лізинг та бізнес-
послуги – 7,35 % (табл. 6).

таблиця 6

тОп інвесторів в економіку КНР у 2014 р.

Країна % інвестицій

Гонконг, Китай 58,69

Сінгапур 5,64

Японія 6,58

Віргінські острови 7,01

Південна Корея 2,72

Джерело: складено автором на основі [8].

Для Китайської Народної Республіки рівень інве-
стиційної безпеки складає: 

832882
100% 10,12%.

8229490isL   

Величина Lis КНР є нижче порогового значення, і це 
означає, що економіка перебуває на етапі стабільного 
розвитку та має надійну інвестиційна безпеку. І можна 
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стверджувати, що найближчими роками Китаю не за-
грожує інвестиційна експансія будь-якої країни світу.

Великобританія є третім найбільшим реципієнтом 
японських інвестицій, і оскільки ми вже дослідили при-
тік інвестицій у цю країну, і там Японія як інвестор не 
увійшла навіть у п’ятірку найбільших інвесторів, можна 
стверджувати, що Японія не веде інвестиційну експан-
сію по відношенню до Великобританії.

Третім найбільшим інвестором у світі є Китайська 
Народна Республіка, яка інвестувала в країни сві-
ту понад 87,7 млрд дол. США. Найбільше Китай 

вкладає у свій особливий адміністративний район Гон-
конг – 58,36 %, або 51,2 млрд. дол. США. Найбільші три 
країни – реципієнти китайських інвестицій – отримали 
трохи більше 10%, а саме:
 США – 40,4 млрд дол. США, або 4,6 %;
 Англія – 27,7 млрд дол. США, або 3,16 %;
 Австралія – 21,7 млрд дол. США, або 2,47 % [8].

Оскільки ми вже проаналізували притік інвести-
цій у США і Великобританію, і там інвестиції з Китаю 
навіть не входять у п’ятірку топ-інвесторів цих країн, то 
можна стверджувати, що Китай не має планів з інвести-
ційної експансії США та Великобританії.

Австралія є однією з країн – членів ОЕСР, найбільш 
відкритих для прямих іноземних інвестицій. Згідно з 
Доповіддю про світові інвестиції 2014 р., опублікованою 
ЮНКТАД, Австралія посідає 7-е місце серед найбіль-
ших у світі одержувачів ПІІ. Економічний лібералізм, 
стабільність і прозорість правової системи, на додаток 
до сильного економічного зростання протягом останніх 
15 років, компенсують вузькість свого ринку і геогра-
фічну ізоляцію, що робить Австралію бажаним місцем 
для інвестицій. Австралія займає 10 місце по легкості 
ведення бізнесу. У 2014 р. в Австралію було інвестовано 
понад 51,8 млрд дол. США (табл. 7).

таблиця 7

тОп інвесторів в економіку Австралії у 2014 р.

Країна % інвестицій

США 27,21

Великобританія 18,70

Японія 18,55

Китай 16,92

Сінгапур 6,34

Джерело: складено автором на основі [7].

Австралія заохочує інвестиції у свою країну че-
рез її економічну стійкість, сильне зростання, стабільне 
бізнес-середовище. Іноземні компанії отримують допо-
могу, особливо для виробничих інвестицій, R & D, про-
фесійну підготовку та створення робочих місць.

Найбільше інвестуються у видобувну галузь – 37,5 %, 
виробництво – 16,3 %, оптову торгівлю – 10% та транспорт 
і зв’язок – 7,5%.

Для Австралії рівень інвестиційної безпеки скла-
дає: 

610517
100% 39,8%.

1532407isL   

Цей показник перевищує граничне значення і по-
казує, що в Австралії є проблеми з інвестиційною безпе-
кою. Але оскільки інвестиції з Китаю посідають аж чет-
верте місце з долею у 16,92 %, говорити про інвестицій-
но експансію в даному випадку не можна. Бо інвестиції 
зі США є значно більшими, а саме – 27,21%, і це дає нам 
можливість стверджувати про інвестиційну експансію 
саме США в Австралії.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши інвестиційні «смаки» трьох най-

більших світових інвесторів, можна зробити такі висно-
вки:
 Сполучені Штати Америки є найбільшим світо-

вим інвестором;
 США єдина країна з трьох лідерів, що веде по-

літику інвестиційної експансії, яка стосується 
таких країн, як Нідерланди, Великобританія, 
Канада та Австралія;

 Японія хоч і посідає друге місце серед світових 
інвесторів, на даний момент не веде політику ін-
вестиційної експансії стосовно жодної країни;

 Китайська Народна Республіка є третім най-
більшим світовим інвестором, але поки що 
всі її інвестиційні потоки спрямовуються на 
розвиток особливого адміністративного райо-
ну – Гонконг, куди і прямує більше половини 
інвестицій КНР. Але оскільки золотовалютний 
резерв Китаю є найбільшим у світі, то кроки з 
перекачування інвестицій з Китаю в Гонконг і 
навпаки робляться лише для того, щоб збіль-
шувати і надалі свій золотовалютний резерв і 
в певний момент використати всі свої запаси 
для стрімкої та результативної інвестиційної 
експансії. І нам лишається лише чекати, хто ж 
стане об’єктом їхньої експансії.                  
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