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"Залучення доходів і заощаджень приватних інвесторів
у корпоративний сектор України"
В умовах динамічного зовнішнього середовища та обмеженості
залучення зарубіжних інвесторів у національний корпоративний сектор
все більш актуальною стає проблема використання доходів і
заощаджень домогосподарств. Крім того, приватні інвестори зіткнулися з
проблемою вибору фінансових активів для збереження купівельної
спроможності своїх активів, оскільки ризики, пов’язані з розміщенням
ресурсів на ринку банківських послуг та валютному ринку, не
збалансовані рівнем прибутковості від інвестування. У цій ситуації
оптимальним рішенням стає залучення доходів і заощаджень
домогосподарств у корпоративний сектор України.
Дослідження показало, що досі в українському законодавстві та
літературі відсутнє чітке визначення понять "домогосподарство" і
"приватний інвестор". Аналіз динаміки розвитку фондового ринку також
свідчить про те, що приватні інвестори практично не використовують
його потенціал. Крім того, тільки один торговельний майданчик –
Українська біржа – надає можливість прямого виходу домогосподарств
на вторинний ринок цінних паперів. У зв’язку із цим пропонуються заходи
щодо підвищення ліквідності біржової торгівлі як через розвиток
інструментарію Інтернет-трейдингу, так і через активну участь держави в
цих процесах. Водночас в Україні не використовується потенціал ринку
корпоративних облігацій. Для його активізації запропоновано комплекс
рекомендацій щодо формування та розвитку національного ринку
корпоративних облігацій та виходу на міжнародний ринок єврооблігацій.
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