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НАРОЩЕННЯ КАПІТАЛУ СТРАХОВИКАМИ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ІРО

Сучасний стан страхового ринку України потребує змін для
того, щоб подолати і нівелювати наслідки світової дестабілізації
та внутрішні диспропорції, нею породжені. Однією з головних
проблем страхового ринку являється його низька капіталізація.
Станом на кінець вересня 2011 р. сукупні активи страховиків
становили близько 45,2 млрд грн [1].

Частковим вирішенням цієї проблеми мають стати законо-
давчі ініціативи запропоновані Лігою страхових організацій
України. Які винесені як Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про страхування» у Верховну Раду Украї-
ни у грудні 2011 року (далі — Проект Закону). Проект Зако-
ну закріплює вимогу до мінімального обсягу статутного капіта-
лу страховиків на рівні 3 млн євро [2]. На даний час вимоги до
статутного капіталу складають 1,5 млн євро для страховиків, що
займаються страхуванням життя і 1 млн євро для всіх інших
страховиків. Також залученням капіталу для страховиків має
сприяти зазначення у Проекті Закону створення страховиків ви-
ключно у акціонерній формі і низка вимог до розкриття звітнос-
ті. Таке законодавче закріплення створює основи для викорис-
тання страховими компаніями ІРО (первинної публічної
пропозиції) як методу залучення акціонерного капіталу.

Розглядаючи вітчизняний фондовий ринок, то з певністю
можна сказати, що для ІРО страхових компаній, його стан за-
раз далеко не найкращий. Пряме тому свідчення зниження се-
редньоденних торгів на українській фондовій біржі з 100—160
млн грн у лютому-квітні 2011 року зараз впали до мізерних
10-20 млн грн [3]. До такого стану призвела низка негативних
факторів і загальносвітових і національних, бо фондовий ри-
нок являється найчутливішим до подій, які відбуваються як у
середині країни, так і за її межами. З свого боку регулятор фон-
дового ринку — Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку (НКЦПФР) поступово реалізує положення про-
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грами про розвиток фондового ринку на 2012—2014 роки [4],
але протягом 2012 року розміщень українських міні-ІРО на
фондовому ринку України не відбулося. Натомість НКЦПФР
разом із федеральною службою з фінансових ринків Росії
(ФСФР) і «Московською біржею ММВБ-РТС» домовилися про
спільний проект запуску першого українського ІРО на «Мос-
ковській біржі ММВБ-РТС», що планується вже на кінець цьо-
го року [5].

З метою підвищення капіталізації фондовго ринку НКЦПФР
схвалила запропоновану Асоціацією «Українські фондові тор-
говці» «Концепцію доступу на український фондовий ринок фі-
нансових інструментів іноземних емітентів, активи яких розта-
шовані в Україні» (далі — Концепція) [6]. Залучення емітентів,
що торгуються на фондових біржах Варшави, Лондона та Франк-
фурта дозволить наповнити український ринок ліквідними та
паперами з високими інвестиційними характеристиками. А це
призведе до підвищення рівня глобалізації фондового ринку та
приверне увагу не тільки внутрішніх, але також і зовнішніх ін-
весторів.

У липні 2012 року НКЦПФР трансформувала Концепцію у
Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до
обігу на території України (далі — Положення) [7]. Положенням
визначено конкретні вимоги до іноземних емітентів і список про-
цедур, які їм потрібно пройти аби отримати право на обіг їх цін-
них паперів на фондовому ринку України.

Отже нарощення капіталізації за допомогою ІРО для страхо-
вих компаній являється перспективою на майбутнє, але вже зараз
цей спосіб залучення капіталу потрібно достойно оцінити, бо ІРО
являється найбільш поширеним способом капіталізації у світовій
економіці, часткою якої є і економіка України.
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ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ
КОШТІВ ЧЕРЕЗ ЕМІСІЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розвиток ринку цінних паперів як механізму нагромадження
та інвестування капіталів є необхідною умовою подолання кри-
зових явищ в економіці України. Особливим сегментом ринку
цінних паперів, який впливає на рух вільних коштів між
суб’єктами господарювання різних видів економічної діяльності,
є ринок облігацій. Зусілля для вирішення найактуальнішого пи-
тання сьогодення щодо залучення коштів на розвиток бізнесу
власників і керівництва багатьох українських підприємств транс-
формуються у сподівання на підтримку держави, звернення по
кредити до банків, чекання інвесторів, які дадуть грошей і не бу-
дуть втручатися в господарську діяльність підприємства, очікую-
чи повернення інвестицій. І лише невелика кількість українських
підприємств готова залучати кошти методом, що успішно засто-
совуєтся не одне десятиріччя їх зарубіжними колегами — випуск
підприємствами цінних паперів.


