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Дисбаланс фінансового ринку: причини та особливості в Україні
Фінансовий дисбаланс є причиною макроекономічної нестабільності. Стаття має на меті визначити основні
причини дисбалансу фінансових ринків. Автори вважають, що фінансові посередники в Україні працюють в
сегменті спекулятивного ринку, виконуючи трансакції з високим ризиком з метою отримання високого
прибутку. Насправді, в Україні роль цих установ в інвестиційному процесі фінансування є незначною. Автори
показують, що гарна робота банків поряд з легкістю доступу до позик та низький рівень впевненості в
національній банківській системі є головними причинами нестабільності фінансового ринку в Україні. Завдяки
дефіциту фінансової спроможності та відмови у виконанні трансакцій в сегменті ринку з високим ризиком,
страхові компанії не можуть виконувати функції перерозподілу ризику. Конкурентоспроможність українського
фінансового ринку залишається низькою з обмеженим переліком фінансових послуг та він може вважатися
привабливим для потенційних іноземних інвесторів.
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Дисбаланс финансового рынка: причины и особенности в Украине
Финансовый дисбаланс является причиной макроэкономической нестабильности. Статья имеет целью
определить основные причины дисбаланса финансовых рынков. Авторы считают, что финансовые посредники
в Украине работают в сегменте спекулятивного рынка, выполняя трансакции с высоким риском с целью
получения высокой прибыли. На самом деле, в Украине роль этих организаций в инвестиционном процессе
финансирования является незначительной. Авторы считают, что хорошая работа банков наряду с легкостью
доступа к займам и низкий уровень уверенности в национальной банковской системе являются главными
причинами нестабильности финансового рынка в Украине. Благодаря дефициту финансовой возможности и
отказа в выполнении трансакций в сегменте рынка с высоким риском, страховые компании не могут выполнять
функции перераспределения рисков. Конкурентноспособность украинского финансового рынка остается
низкой с огарниченным перечнем финансовых услуг и он может считаться привлекательным для
потенциальных иностранных инвесторов.
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страховой рынок.
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