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РОЗВИТОК СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ
У статті викладені основні результати дослідження тенденцій розвитку світових інвестиційних

фондів на сучасному етапі. Розглянуті зміни кількості світових інвестиційних фондів, обсягів чис-
тої вартості їх активів за географічною ознакою й видами інвестиційних фондів за 2007-2011 рр.
Виявлений вплив світової фінансової кризи.
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ВСТУП
Розвиток фінансових ринків окремих країн і світового фінансового ринку в цілому багато в

чому визначається наявністю й успішним функціонуванням інститутів спільного інвестування,
до яких у більш широкому змісті відносять інвестиційні фонди різних видів, недержавні пенсійні
фонди, страхові компанії зі страхування життя та інш. При цьому слід зазначити особливу роль
інвестиційних фондів і їх вагомий внесок в обсяги інвестування економік різних країн. Так, пито-
ма вага чистих активів відкритих інвестиційних фондів у США становить 77,1%, Франції — 62,4%,
Бразилії — 43,7%, Канаді — 54,2%, Великобританії — 36,2%, у середньому по країнах світу —
30,2% ВВП кожної із країн та світу в цілому [1, 2]. У зв’язку із цим усе більше значення набуває
подальший розвиток світових інвестиційних фондів, збільшення їх кількості, зростання обсягів
чистих активів і продажів цінних паперів. Однак цей процес значною мірою перебуває під впли-
вом світових фінансових криз і зокрема кризи, що почалася у 2007 році, й ще не минула в те-
перішній час.

В умовах кризи, як відомо, відбувається порушення взаємозв’язків між різними факторами, що
обумовлюють розвиток економічних процесів. Це робить практично неможливим прогнозування
прибутковості інвестицій за допомогою індикаторів, які добре зарекомендували себе на докризо-
вому етапі при відносно стабільній економічній кон’юнктурі й зростаючих фінансових ринках. В
економічних умовах, що склалися, виникає необхідність пошуку механізмів, що дозволяють захи-
стити інвестиції від знецінення при значних коливаннях прибутковості фінансових інструментів і
відсутності певних тенденцій їх зміни. При цьому аналіз впливу фінансової кризи на обсяги інве-
стицій у світові інвестиційні фонди дозволяє оцінити стійкість різних видів інвестиційних фондів
до негативних змін ринкової кон’юнктури.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є дослідження тенденцій розвитку світових інвестиційних фондів на су-

часному етапі. Об’єктом дослідження є процеси спільного інвестування у світі. Предметом до-
слідження є діяльність глобальних інвестиційних фондів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження проведено з використанням щоквартальних звітних даних представницької асо-

ціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту — European Funds and Asset Management
Association (EFAMA), яка узагальнює основні показники, що характеризують діяльність світових
інвестиційних фондів. У 2007 і 2009 роках EFAMA були узагальнені дані 44, у 2008 році — 43, у
2010 — 45, у 2011 — 46 країн світу. Як показав аналіз, загальна кількість світових інвестиційних
фондів склала на кінець 2011 року 72,66 тис., у тому числі в Північній і Південній Америці — 19,8
тис. (27,3%), з них у США — 7,64 тис. (10,5%), у країнах Європи — 35,71 тис. (49,1%), Азії й
Тихоокеанського регіоні — 16,20 тис. (22,3%), Африці — 0,95 тис. (1,3%). Найбільшу питому
вагу в загальній кількості світових інвестиційних фондів займають інвестиційні фонди Європи
— від 53,0% в 2008 році до 49,1% в 2011 році. На другому місці перебувають країни Північної й
Південної Америки — відповідно 24,0% і 27,3%, на третьому — країни Азії й Тихоокеанського
регіону — 21,7% і 22,3% (рис. 1).

Найбільший вплив на динаміку кількості світових інвестиційних фондів справила фінансова
криза в 2009 році, що характеризувалося зменшенням загальної кількості інвестиційних фондів
на 1,02 тис., або на 1,5%. Це відбулося в основному за рахунок зменшення кількості інвестицій-
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Рис. 1. Кількість і питома вага інвестиційних фондів за регіонами світу (Розраховано за даними EFAMA [1])

них фондів країн Європи на 1,42 тис., або на 3,9%, і Сполучених Штатів Америки — на 0,34 тис.,
або на 4,2% у порівнянні з 2008 роком.

Як і в попередні передкризові роки, кількість світових інвестиційних фондів у 2008 році збільшу-
валася, як у цілому, так і за окремими регіонами і країнами (темп росту до 2007 року склав 103,3%).
У 2010 та 2011 роках також спостерігалося збільшення кількості інвестиційних фондів: у цілому
приріст становив відповідно 2,9% і 4,5% до попереднього року. При цьому більш високі розміри
приросту склалися в країнах Північної й Південної Америки (6,3% у 2010 році й 9,9% у 2011
році), Азії й Тихоокеанського регіону (відповідно 3,2% і 6,1%).

Порівняння кількості світових інвестиційних фондів у 2011 році по відношенню до 2008 року
показало, що в США та в Європі не був досягнутий передкризовий рівень, темп росту становив
відповідно 95,3% і 98,3%.

Викладені результати аналізу отримані на основі даних, узагальнених і представлених EFAMA
у звіті за перший квартал 2012 року, у якому наведені також дані за рядом показників і за період з
2007 року (за деякими — з 2008) по 2011 рік. Аналіз даних, що надавалися Асоціацією в попе-
редні роки (за кожний рік) показав наявність деяких їх відмінностей. Це, з нашого погляду, може
бути пов’язане: з методикою узагальнення даних різних країн, які відрізняються своєю специфі-
кою; з різною кількістю країн, що надали звіти; з урахуванням даних не з усіх видів інвестицій-
них фондів; з курсом євро до долара й до валют різних країн і, можливо, іншими причинами, що
не надаються авторами аналітичних звітів і релізів. Так, наприклад, згідно зі звітом EFAMA за
2009 рік загальна кількість світових інвестиційних фондів на кінець даного року склала 65,306
тис., а у звіті за перший квартал 2012 року — 67,551 тис. Таким чином, зменшення даного показ-
ника в порівнянні з 2008 роком дорівнювало 3,27 тис., або 4,8%, замість зазначених вище 1,02
тис., або 1,5%. Є відмінності й за іншими показниками, зокрема за обсягами активів і чистих
активів інвестиційних фондів, обсягами чистих продажів цінних паперів і ін.

Аналіз кількості світових інвестиційних фондів за їхніми видами (фонди акцій, фонди об-
лігацій, фонди грошового ринку, збалансовані та змішані фонди) показав, що на кінець 2011 року
найбільша питома вага припадає на фонди акцій — 38,7%, їхня загальна кількість становила 28,09
тис. Другу позицію займають збалансовані та змішані фонди (16,84 тис., або 23,2%), третю —
фонди облігацій (12,97 тис., або 17,8%). Питома вага фондів грошового ринку на кінець 2011 року
становила 4,3% їх загальної кількості (13,16 тис.). При цьому можна відзначити, що співвідно-
шення, яке склалося, є характерним для всього аналізованого періоду (рис. 2).

Розгляд даного показника в динаміці за 2007-2011 роки свідчить про зменшення кількості фондів
облігацій у 2008 році на 1,09 тис., або на 8,2% і збільшення кількості інших фондів стосовно 2007
року (фондів акцій — на 2,1%, збалансованих та змішаних фондів — на 5,5%, фондів грошового
ринку — на 7,2%). У 2009 році відбулося зменшення загальної кількості інвестиційних фондів на
1,5%, а також фондів грошового ринку на 4,9% і фондів акцій на 1,4%. У 2010 та 2011 роках
спостерігалось зростання кількості всіх фондів, крім фондів грошового ринку, темпи росту кількості
яких стосовно попереднього року склали відповідно 94,9% і 94,6%, а стосовно 2007 року — 91,6%.
Не досягнуто рівня 2007 року й у фондах облігацій (темп росту склав 97,2%).
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Рис. 2. Питома вага кількості світових інвестиційних фондів за їхніми видами в динаміці за
2007-2011 рр. (Розраховано за даними EFAMA [1])

Структура обсягів активів інвестиційних фондів 10 країн світу, що мають найбільші обсяги
за станом на кінець 2011 року, свідчить про перевагу Сполучених Штатів Америки (49,0%) та
велику питому вагу інших країн: Люксембургу (8,5%), Бразилії (5,7%), Австралії (5,6%), Франції
(5,4%), Японії (3,8%), Канади (3,6%), Великобританії (3,0%), Німеччини (1,1% загального об-
сягу активів) [1].

Вартість чистих активів світових інвестиційних фондів становила на кінець 2011 року 18,39
трлн. євро. При цьому найбільшу питому вагу займають чисті активи країн Північної й Південної
Америки (56,8%), у тому числі Сполучених Штатів Америки — 48,8%. На другому місці перебу-
вають інвестиційні фонди Європи, обсяг чистих активів яких склав 5,58 трлн. євро, або 30,3%. На
інвестиційні фонди країн Азії й Тихоокеанського регіону припадає 2,26 трлн. євро, або 12,3%
загального обсягу чистих активів інвестиційних фондів світу (рис. 3).

Аналіз даного показника в динаміці за 2008-2011 роки показав, що в 2008 році у зв’язку з
фінансовою кризою відбулося зменшення загального обсягу чистих активів інвестиційних фондів
світу на 4,16 трлн. євро, або на 23,4% стосовно 2007 року. У 2009 та 2010 роках спостерігалося
зростання обсягів чистих активів світових інвестиційних фондів відповідно на 17,2% і 16,0%, у
2011 році — падіння на 0,5% стосовно попереднього року. При цьому більш низькі темпи росту
склалися у 2010 і 2011 роках у США й країнах Європи, більш високі — у Бразилії, Австралії,
Канаді. У 2011 році відчувався вплив другої хвилі фінансової кризи, і темпи росту були значно
нижчими. При цьому в окремих регіонах і країнах спостерігалося падіння темпів росту. Так, у
Європі вони склали 94,4%, у тому числі у Франції — 88,4%, Люксембурзі — 93,6%, у країнах Азії
й Тихоокеанського регіону — 98,7%, у тому числі в Японії — 98,3% стосовно 2010 року. У цілому
в усіх країнах світу обсяг чистих активів інвестиційних фондів у 2011 році в порівнянні з 2007
передкризовим роком збільшився на 3,6%.

Що стосується зміни обсягів чистих активів світових інвестиційних фондів за їхніми видами,
то в аналізованому періоді за кожним із них спостерігалися різні тенденції, що характеризувалося
як їхньою питомою вагою, так і темпами щорічного зростання або зниження. Так, за станом на
кінець 2011 року найбільший обсяг активів спостерігався за фондами акцій — 7,33 трлн. євро
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Рис. 3. Обсяги чистих активів інвестиційних фондів за регіонами світу (Розраховано за даними EFAMA [1])

(39,9%). Обсяг активів фондів облігацій становив 4,52 трлн. євро (24,6%), фондів грошового рин-
ку — 3,63 трлн. євро (19,7%), збалансованих та змішаних фондів — 2,11 трлн. євро (11,5%), інших
фондів — 0,8 трлн. євро (4,3%). При цьому фонди акцій займали провідну позицію за обсягами
чистих активів у всіх аналізованих роках — найвища питома вага склалася у 2007 році (47,2%),
найнижча — у 2008 році (34,0%). Питома вага обсягів чистих активів фондів облігацій підвищи-
лася з 16,4% у 2007 році до 24,6% у 2011 році, фондів грошового ринку відповідно — з 18,9% до
19,7% (за винятком 2008 року — 30,6%), збалансованих і змішаних фондів — з 10,4 до 11,5%
загального обсягу чистих активів усіх світових інвестиційних фондів (табл. 1).

Таблиця 1. Обсяги чистих активів світових інвестиційних фондів за їхніми видами *

Види інвестиційних фондів 2007
рік

2008
рік

2009
рік

2010
рік

2011
рік

Вартість чистих активів інвестиційних фондів
світу, трлн. євро / %, у тому числі:

17,75 /
100,0

13,59 /
100,0

15,93 /
100,0

18,48 /
100,0

18,39 /
100,0

Фондів акцій, трлн. євро 8,38 4,62 6,16 7,83 7,33
Питома вага, % 47,2 34,0 38,7 42,4 39,9
Фондів облігацій, трлн. євро 2,91 2,44 3,17 4,06 4,52
Питома вага,% 16,4 18,0 19,9 22,0 24,6
Фондів грошового ринку, трлн. євро 3,36 4,16 3,69 3,74 3,63
Питома вага, % 18,9 30,6 23,2 20,2 19,7
Збалансованих та змішаних фондів, трлн. євро 1,85 1,31 1,67 2,08 2,11
Питома вага, % 10,4 9,6 10,4 11,2 11,5
Інших видів фондів, трлн. євро 1,25 1,06 1,24 0,77 0,80
Питома вага, % 7,1 7,8 7,8 4,2 4,3

* Розраховано за даними EFAMA [1]

Аналіз обсягів вартості чистих активів інвестиційних фондів світу за їхніми видами в динаміці
за 2007-2011 роки показав, що найбільше зниження спостерігалося у 2008 році у фондах акцій —
на 44,9%. Це пов’язане із кризовою ситуацією на фондових ринках більшості країн світу й особ-
ливо Сполучених Штатів Америки і Європи, де функціонує переважна кількість цих видів інвес-
тиційних фондів. Чисті активи збалансованих та змішаних фондів зменшилися на 29,2%, фондів
облігацій — на 16,2%. При цьому темпи зростання чистих активів фондів грошового ринку ста-
новили 123,8%. Обсяги чистих активів цього виду фондів зменшилися у 2009 році на 11,3% і на
2,9% у 2011 році. За іншими видами фондів у 2009-2010 роках спостерігалися темпи росту в
межах 124,6% (збалансовані та змішані фонди) — 133,3% (фонди акцій). Незважаючи на це, у
2011 році не був досягнутий передкризовий рівень 2007 року фондами акцій (на 12,5%), так як,
крім значного зменшення обсягів чистих активів у 2008 році, під впливом другої хвилі фінансової
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кризи відбулося їхнє зниження також у 2011 році на 6,4%. Зменшилися цього року також і активи
інвестиційних фондів грошового ринку на 2,9%, хоча стосовно 2007 року їхнє зростання станови-
ло 8,0%.

Обсяг чистих активів фондів акцій США за станом на кінець 2011 року дорівнював 4,02 трлн.
євро, країн Європи — 1,85 трлн. євро, Японії — 0,47 трлн. євро, Австралії — 0,44 трлн. євро,
Канади — 0,2 трлн. євро, Бразилії — 0,07 трлн. євро. Аналогічний показник фондів облігацій
становив у США 2,23 трлн. євро, у країнах Європи — 1,51 трлн. євро, у Бразилії — 0,44 трлн.
євро, у Японії — 0,09 трлн. євро, у Канаді — 0,08 трлн. євро, у Австралії — 0,06 трлн. євро. У
фондах грошового ринку він дорівнював: у США — 2,08 трлн. євро, у країнах Європи — 1,05
трлн. євро, у Австралії — 0,22 трлн. євро, у Бразилії — 0,03 трлн. євро, у Канаді — 0,03 трлн. євро,
у Японії — по 0,02 трлн. євро. У свою чергу, обсяг чистих активів збалансованих та змішаних
фондів у країнах Європи становив 0,9 трлн. євро, у США — 0,65 трлн. євро, у Канаді — 0,26 трлн.
євро, у Бразилії — 0,17 трлн. євро. Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був
такий: у США — 0,81 трлн. євро; у Бразилії — 0,44 трлн. євро; у Австралії — 0,4 трлн. євро; у
Європі — 0,31 трлн. євро; у Японії — 0,2 трлн. євро; у Канаді — 0,14 трлн. євро.

Таким чином, виходячи з географічного тренду розподілу інвестиційних фондів за їхніми ви-
дами, який склався у 2011 році й представлений EFAMA за п’ятьма країнами світу та європей-
ським регіоном у цілому, можна зробити висновок, що фонди акцій за питомою вагою їх активів
у загальному обсязі активів усіх фондів кожної із країн, переважну позицію займають у Японії
(60,0%), Сполучених Штатах Америки (41,1%), Австралії (39,7%), Європі (32,9%).

Фонди облігацій переважають у Бразилії, де обсяги активів цього виду фондів становлять 38,0%
від активів усіх фондів країни. У Європі цей показник дорівнює 26,8% (друга позиція в країні), у
США — 22,8%, у Канаді — 11,8%, у Японії — 11,0% активів усіх інвестиційних фондів даних
країн.

Фонди грошового ринку знаходяться, як правило, на третій позиції: у США їх активи становлять
21,2%, у Австралії — 19,7%, у Європі — 18,7% обсягів активів усіх інвестиційних фондів країн.
Збалансовані та змішані фонди за обсягами активів першу позицію займають у Канаді (36,1%),
третю — у Бразилії (14,7%), четверту — у країнах Європи (16,0%), п’яту — у США (6,6%).

Аналіз обсягів чистих продажів цінних паперів інвестиційних фондів світу показав, що протя-
гом 2007 року спостерігалася тенденція до зниження даного показника, хоча в четвертому квар-
талі було незначне збільшення. Так, згідно з даними EFAMA за 2007 рік чистий приплив коштів в
інвестиційні фонди дорівнював 1,29 трлн. євро, що на 8,4% більше показника попереднього року
(1,19 трлн. євро).

Найбільший приплив коштів у 2007 році спостерігався у фондах грошового ринку. Обсяги
чистого продажу цінних паперів цих фондів становили 578 млрд. євро. При цьому збалансовані та
змішані фонди залучили 253 млрд. євро, фонди акцій — 250 млрд. євро, а фонди облігацій — 69
млрд. євро (табл. 2).

Протягом першого й другого кварталів 2008 року відбувалося зниження обсягів чистого про-
дажу цінних паперів інвестиційних фондів світу, а в третьому кварталі спостерігався значний
відтік коштів із цих установ. Ситуація трохи покращилася в четвертому кварталі. Однак за весь
2008 рік чистий приплив коштів в усі інвестиційні фонди світу становив лише 236 млрд. євро, що
на 81,5% менше показника 2007 року.

Таблиця 2. Обсяги продажів цінних паперів світовими інвестиційними фондами у 2007-2011 рр.,
млрд. євро *

Види інвестиційних фондів 2007
рік

2008
рік

2009
рік

2010
рік

2011
рік

Обсяг чистих продажів цінних паперів інвести-
ційних фондів світу, у тому числі: 1294 236 285 282 228
Фондів акцій 250 -261 127 106 -70
Фондів облігацій 69 -146 440 356 168
Фондів грошового ринку 578 637 -444 -522 -107
Збалансованих та змішаних фондів 144 -59 86 128 58
Інших видів фондів 253 65 76 214 179

* Розраховано за даними EFAMA [1]
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Найбільший приплив коштів у 2008 році спостерігався у фондах грошового ринку, обсяги чи-
стого продажу цінних паперів яких становили 637 млрд. євро. Разом з тим, у фондах акцій спосте-
рігався відтік коштів у сумі 261 млрд. євро, у фондів облігацій — у сумі 146 млрд. євро, а в збалан-
сованих та змішаних фондах — у сумі 58 млрд. євро. В інших видах фондів був зафіксований
приплив коштів у сумі 65 млрд. євро.

Протягом 2009 року спостерігалася тенденція поступового збільшення обсягів чистого прода-
жу цінних паперів світових інвестиційних фондів. Згідно з даними EFAMA у цілому за рік чистий
приплив коштів в усі інвестиційні фонди світу становив 285 млрд. євро, що майже на 21% більше
показника 2008 р. Найбільший приплив коштів (440 млрд. євро) був зафіксований у фондів об-
лігацій, фонди акцій залучили 127 млрд. євро, збалансовані та змішані фонди — 86 млрд. євро,
інші види фондів — 76 млрд. євро. Водночас у фондах грошового ринку спостерігався відтік
коштів у сумі 444 млрд. євро.

У 2010 році тривала тенденція по збільшенню обсягів чистого продажу цінних паперів інвес-
тиційними фондами. Згідно з даними EFAMA за 2010 рік чистий приплив коштів в усі інвес-
тиційні фонди світу становив 282 млрд. євро, що нижче показника 2009 року. Найбільший при-
плив коштів (356 млрд. євро) був зафіксований у фондах облігацій. При цьому фонди акцій залу-
чили 106 млрд. євро, збалансовані та змішані фонди — 128 млрд. євро, інші види фондів — 214
млрд. євро. Разом з тим у фондах грошового ринку, які до кризи були лідерами за показником
припливу коштів, спостерігався відтік коштів у сумі 522 млрд. євро.

У 2011 році на світових ринках спільного інвестування також спостерігався приплив коштів в
інвестиційні фонди, однак їх обсяги виявилися меншими, ніж показник попереднього року. Так, у
2011 році чисті продажі цінних паперів усіх інвестиційних фондів світу становили 228 млрд.
євро. Фонди облігацій залучили 168 млрд. євро, збалансовані та змішані фонди — 58 млрд. євро,
інші види фондів — 179 млрд. євро. У свою чергу, фонди акцій утратили 70 млрд. євро, а фонди
грошового ринку — 107 млрд. євро.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило виявити тенденції розвитку світових інвестиційних фондів

на сучасному етапі, а також їх роль і вплив на фінансові системи різних країн. У докризовий
період світовий ринок спільного інвестування розвивався досить стійкими темпами й на кінець
2007 року характеризувався наявністю 66,35 тис. інвестиційних фондів з обсягом чистих активів
у сумі 17,75 трлн. євро. Під впливом фінансової кризи кількість світових інвестиційних фондів у
2009 році зменшилася на 1,02 тис., або на 1,5%. Зниження обсягів чистих активів інвестиційних
фондів почалося в четвертому кварталі 2007 року, але найбільше зменшення відбулося у 2008
році — на 23,4% до 13,59 трлн. євро. У 2009-2011 роках спостерігалося зростання кількості світо-
вих інвестиційних фондів до 72,66 тис., на кінець 2011 року приріст склав 9,5% до 2007 року й
6,0% до 2008 року. При цьому обсяги чистих активів інвестиційних фондів світу збільшилися
відповідно на 3,6% і 35,3%. Найбільша кількість інвестиційних фондів функціонує в країнах Європи
(35,71 тис., або 49,1%). Переважаючі обсяги чистих активів мають інвестиційні фонди країн
Північної й Південної Америки (56,8%), у тому числі США — 48,8% чистих активів усіх інвести-
ційних фондів світу. Із загальної кількості інвестиційних фондів 28,09 тис. (38,7%) є фондами
акцій, обсяги чистих активів яких становили на кінець 2011 року 7,33 трлн. євро, або 39,9% за-
гального обсягу чистих активів усіх світових інвестиційних фондів.

Таким чином, світова фінансова криза порушила тенденції, що склалися у сфері фінансових
інвестицій, і обумовила необхідність перегляду застосовуваних раніше фінансових стратегій,
строків інвестування й використовуваних фінансових інструментів. Меншою мірою відчули вплив
кризи збалансовані та змішані фонди. У зв’язку із цим країнам, у яких більш розвинені фонди
акцій і облігацій, необхідно це враховувати й стимулювати розвиток збалансованих та змішаних
інвестиційних фондів, у тому числі й на законодавчому рівні.
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