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та Словаччині, та високі доходи нерезидентів від портфельних та інших інвестицій, 
результатом чого є негативний баланс первинних доходів.  

Структура інвестицій країн Вишеградської групи є досить цікавою та 
характеризується великим припливом ПІІ. Польща є лідером серед країн Центрально-
Східної Європи за обсягами припливу ПІІ, що не дивно: польська економіка - найбільша 
економіка регіону. Однак в розрахунку обсягу ПІІ на душу населення Польща 
поступається багатьом своїм сусідам. Серед чотирьох країн лише Угорщина має 
позитивне значення сальдо фінансового рахунку через переважання кредиту та від’ємний 
дебет портфельних та інших інвестицій, але це не заважає країні також мати значний 
приплив ПІІ. 
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СУЧАСНЕ МІСЦЕ ГОНКОНГУ ЯК СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО ЦЕНТРУ 

 
Сучасний Гонконг – це спеціальний адміністративний район Китаю, який є 

офшорною зоною та одним із головних фінансових центрів Азійсько-Тихоокеанського 
регіону [7]. Станом на кінець 2018 р. Гонконг посів третє місце у рейтингу світових 
фінансових центрів [3]. 

Фактично Гонконг виступає глобальним посередником у фінансовій сфері, який за 
короткий термін вивчив досвід зарубіжних країн з фінансової точки зору, створив 
сприятливі соціально-економічні умови для розвитку фінансового ринку та ринку 
фінансових послуг на конкурентній основі національного законодавства [7]. 

Гонконгська фондова біржа (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) - один з 
найпотужніших майданчиків планети, займає третє місце в Азії і шосте в світі [4]. Поряд 
з капіталізацією, що досягає 2,8 трлн. дол. США, вона може похвалитися присутністю 
найбільших банків - це HSBC, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of 
China і Bank of China. [6] Від прийнятих тут рішень залежить картина Південно-Східної 
Азії, Європи й обох Америк [2]. 

Станом на початок 2019 р. капіталізація ринку становить понад 4,2 трлн. дол. при 
денному обороті 205 млрд. [1]. 

Прогноз розвитку Гонконгу як міжнародного фінансового ринку оптимістичний. 
Гонконгській біржі вдалося обійти на аукціоні з продажу біржі металів, такі біржі як: 
NYSE - першої біржі в світі біржі за капіталом, а також CME Group і ICE. Завдяки тому, 
що в біржі щорічно проходять лістинг міжнародні компанії, фондова біржа Китаю 
постійно збільшує свій капітал і привертає все більше інвесторів [5]. 

Беручи до уваги досвід Гонконгу, для зміцнення позицій як міжнародного 
фінансового центу, варто акцентувати увагу на основних стимулюючих заходах, які були 
впроваджені в Гонконгу для зміцнення позицій на міжнародному фінансовому ринку: 
встановлення єдиного регулятора в сфері фінансових ринків; створення фондової біржі з 
виділенням у ній спеціалізованої секції для малих компаній; створення ефективної 
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електронної інфраструктури; створення умов для проведення ІPO; забезпечення 
прозорості фінансової інформації та встановлення контролю за дотриманням прав 
інвесторів; створення сприятливих умов для залучення висококваліфікованого персоналу 
до фінансового сектору; присвоєння статусу вільної економічної зони; відсутність 
протекціонізму відносно національних учасників фінансового ринку. 
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