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Ринки капіталу в країнах
з економікою, що розвивається,
та з граничною економікою
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З того моменту, як в 2008 році
почалася глобальна економічна криза,
стало ясно, що світ повинен звернути
увагу на хід економічного розвитку в
країнах, що розвиваються, в Африці,
Азії та Латинській Америці. Незважаючи
на безліч проблем, ці регіони не
тільки були лідерами економічного
оздоровлення, але вони тепер дедалі
частіше претендують на важливішу роль
у глобальному економічному управлінні.
Забігаючи наперед, слід сказати, що
підприємства в цих регіонах повинні
будуть фінансувати себе більш
ефективно та з декількох джерел,
оскільки у своїх країнах вони вже
виходять за рамки вузької бази
заощаджень і банківської системи,
розвиток якої триває. За відсутності
економічно ефективних і різнопланових
джерел фінансування країни з
економікою, що розвивається, та
граничні ринки капіталу не тільки будуть
рости повільніше, ніж могли б, але також
ставатимуть дедалі вразливішими до

нової глобальної банківської кризи. А
якщо в цих країнах не буде доступу до
першокласних інвестиційних засобів, то
вкладники та інвестори, як на місцевому
рівні, так і в міжнародному масштабі, не
матимуть тих кращих можливостей, які їм
може запропонувати світ.
У політиків, крім стимулювання
економічного зростання, є й інші
причини для створення сприятливих
умов для зростання ринків капіталу:
ринковий контроль дозволить посилити
корпоративне управління та звітність,
а уряди в країнах з економікою, що
розвивається, зацікавлені в тому, щоб
більша частка виробництва, зайнятості й
податкових надходжень були пов'язані
з підприємствами, які є прозорими та
відповідальними перед суспільством.
Бухгалтерська професія відіграє важливу
роль в розвитку ринку капіталу, який
без бухгалтерів буде недостатньо
розвиненим або незбалансованим.
Будучи укладачами, користувачами або
аудиторами фінансових звітів, вони...
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Про доповідь
Нова серія публікацій АССА про ринки капіталу була
офіційно представлена на засіданні Ради АССА в Найробі,
Кенія, в 2012 році та складається з двох частин.

•

Розкриття і підтвердження фінансової інформації мають
важливе значення для здоров'я ринків капіталу і відіграють
суттєву роль у визначенні того, чи йде їхнє зростання на
користь чи на шкоду національній економіці.

У доповіді-дискусії «Зростання ринків капіталу в країнах з
економікою, що розвивається, та з граничною економікою»
дається огляд наукової літератури про розвиток ринку
капіталу, і пропонуються способи розвитку міжнародної
дискусії з цього питання.

• Ринки зазнають краху через нестачу ліквідності - але
вони також можуть стати нестабільними, коли ліквідність
переростає їхні інституційні рамки

«Запуск ринків капіталу в країнах з економікою, що
розвивається, та з граничною економікою, збірник
тематичних досліджень», надає доповідь з перших рук
про критичні епізоди розвитку ринків капіталу в Африці,
Азії і в Карибському басейні, підготовлений фахівцями
вищої ланки в організаціях, що регулюють ринки капіталу,
біржовими операторами і фахівцями з бухгалтерських
практик.

• Розвиток ринку капіталу відбувається на рівні регіону жоден регулятор, біржовий оператор чи орган влади не
може працювати в ізоляції

Разом ці документи представляють огляд теорії та
практики розвитку ринку та оцінки проблем в країнах з
економікою, що розвивається, а також задіяних чинників.
Без деяких ключових ідей, представлених в доповідях,
неможливо зрозуміти багато з того, що відбувається в
політиці і в розвитку ринку в країнах, що розвиваються:

• Ринки капіталу є торговими марками - добру репутацію
важко заробити, але легко втратити, однак вона дозволяє
отримувати вигоди

• На ринках капіталу домінуючі сімейні фірми і колишні
державні організації є нормою, а не винятком. Механізми
управління повинні це враховувати: не слід просто
запозичувати практики у більш розвинених ринків.
• Розвиток ринку є досвідом для всіх учасників, будь то для
регуляторів, учасників ринку чи широкої громадськості.
Певний досвід доводиться отримувати довше, або ж
потрібно вчитися на гіркому досвіді.

Повна доповідь-обговорення про ринки капіталу і збірник тематичних
досліджень ACCA на нашому мікросайті «Доступ до фінансів»:
www.accaglobal.com/en/research-insights/access-finance.html

Досвід розвитку ринків у країнах, що
розвиваються, та граничних ринків
ЗВОРОТНЯ ТЕНДЕНЦІЯ
Провідні ринки капіталу чинили опір
втраті довіри до розкриття фінансової
інформації, через що постраждали
найбільш розвинені ринки по всьому
світу. На таких найбільш розвинених
ринках впевненість у розкритті
інформації стала танути задовго до
того, як вималювалися масштаби
кризи, що насувалася, що і стало
головним показником дисфункції ринку.
Очевидно, що розкриття фінансової
інформації — це цінний аспект,
хоча не вся інформація являє собою
цінність пропорційно до витрат, яких
зазнає бізнес. У країнах з економікою,
що розвивається, та з граничною
економікою немає можливості
послабити вимоги до розкриття
інформації та її підтвердження. Від
інвесторів не варто очікувати, що вони
візьмуть на себе ризик, пов'язаний з
інвестиціями в нові і неліквідні активи,
не маючи якомога точнішої якісної
інформації. Вони також не можуть діяти
на ринках, де важлива інформація
залишається приватною.
Політикам та представникам
бухгалтерської професії необхідно
невпинно відстоювати цінність
розкриття інформації та її
підтвердження, щоб гарантувати
високу якість лістингу, проте їм також
потрібно зрозуміти, що компаніям,
можливо, спочатку буде важко
пристосуватися до цих вимог. Політики
повинні брати до уваги цей навчальний
процес, заохочуючи потенційних
емітентів до того, щоб вони слідували
рекомендаціям компетентних і
незалежних консультантів. Податкові
стимули відіграють важливу роль у
балансуванні витрат на одноразове
навчання, яке передбачається для
інвесторів та емітентів на самому
початку. Головне — зробити так,
щоб стимули були чітко визначені і
відповідали цілям стратегії.
БРЕНДИНГ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Існує таке поняття, як «бренд» ринку
капіталу: бізнес, уряд і бухгалтерська
професія можуть працювати разом, щоб
створити добру репутацію і, тим самим,
залучити якомога більше учасників
і ліквідності на свої ринки. Бізнес в
країнах з економікою, що розвивається,
намагається підняти престиж за рахунок
включення в списки на кращих ринках,
і репутація суворого й послідовного
дотримання правил вкладається в

регуляторний капітал внутрішніх
ринків капіталу.
Насправді існує досить багато як
матеріальної, так і нематеріальної
інфраструктури, що випускається
з уваги, на яку покладаються
ринки. Системи платежів, клірингу,
розрахунків та зберігання
мають вирішальне значення
для забезпечення правильного
функціонування ринків, і зв'язаність
цих систем є необхідною умовою
належного функціонування ринку та
інтеграції на регіональному рівні. На
граничних ринках капіталу необхідно
спочатку визначити пріоритетність
цих компонентів, перш ніж перейти
до більш серйозних інвестицій.
Автоматизація біржі є ще однією
проблемою для країн з граничними
ринками капіталу, причому в таких
країнах часто потрібне ретельне
планування, і навіть зовнішня
допомога, щоб впоратися з великими
обсягами необхідних інвестицій.
РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ
Інтеграція на регіональному рівні є
важливою тенденцією серед ринків
капіталу, що розвиваються, в усьому
світі, і такій тенденції багато в чому
природним чином може посприяти
глобалізована бухгалтерська професія.
Велику частину цієї програми
становить нарощування потенціалу
та застосування передових практик
з усталеним обміном інформацією в
присутності регуляторів, як цінного
джерела досвіду і передової практики
для своїх колег. Хоча цей процес добре
працює на регіональному рівні, він
залежить від особистих стосунків між
ідейними лідерами, а тому, на жаль,
набагато менше відпрацьований на
глобальному рівні. Ясно, що деякі
проблеми регіональної інтеграції дуже
схожі між собою в різних регіонах:
наприклад, замість великих проектів
централізованої регіональної структури
ринку характерно вдаватися до
багатошвидкісних децентралізованих
моделей співробітництва. Такий досвід
набувають учасники ринку у всьому
світі, оскільки інтеграція здійснюється
ізольовано в різних регіонах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІКВІДНОСТІ
Неліквідні ринки — це збанкрутілі
ринки; але при цьому наявність
більшої ліквідності не призводить
до більш значних успіхів. Коли

правила лояльніші для постачальників
ліквідності, ніж для інвесторів,
отримана в результаті нестійкість
може загрожувати стабільності ринку
і, тим самим, може відлякувати як
бізнес (емітентів), так і інвесторів.
Залучення ліквідності шляхом введення
великих гравців, таких як іноземні
інвестори або пенсійні фонди, може
бути складним, оскільки якість їхньої
участі варіюється. Як правило, ринки
отримують мало користі від «німих
грошей», і жодної користі від «занадто
розумних» грошей з використанням
інсайдерської інформації. Участь
широкої громадськості необхідна для
наявності ліквідності на ринку, проте
без інвестицій в державну фінансову
освіту, приватні інвестори будуть
піддаватися непропорційним ризикам.
Політики зрозуміли це і визначили
правильні пріоритети, але в державній
освіті потрібно терпіння і розумне
використання відповідних каналів для
забезпечення максимальної віддачі.
Будучи укладачами і тлумачами
фінансової звітності, фінансові
фахівці — це саме ті люди, які можуть
допомогти в цьому процесі. ACCA
вдалося використати їхні навички, щоб
засоби масової інформації надавали
громадськості інформацію високої
якості.
УПРАВЛІННЯ І ПОВЕДІНКА НА
РИНКУ
Наявність систем контролю та
управління, а також конкурентних
умови, характерних для багатьох
ринків, що розвиваються, ставлять
кілька унікальних завдань. У той час як
розширення використання професійних
менеджерів і захист міноритарних
акціонерів є ключовими кроками для
досягнення статусу розвиненого ринку,
конфлікти між клієнтами, властиві для
ринків, що розвиваються, навряд чи
вдасться вирішити повністю за рахунок
впровадження передової практики,
взятої з багатих країн, де основний
акцент робиться на проблемах між
клієнтом і агентом. У багатьох випадках
на ринку розвинулися паралельні
системи управління або навіть
неформальні ринки з управління
послугами, з такими агентами як
контролюючі мажоритарні акціонери,
аудитори та інші постачальники послуг.
Оскільки приватизація — це
зовсім не вийняток із нормального
функціонування ринків капіталу, вона

Досвід розвитку ринків у країнах, що
розвиваються, та граничних ринків
здійснюється за допомогою відкритої
емісії нових акцій по більшій частині
діяльності, яка спостерігається на
ринках країн, що розвиваються, і на
граничних ринках. Важливо ставитися
до цього як до норми, якщо уряди
продовжують здійснювати прийняті
ними програми приватизації. Державні
підприємства стикаються з особливими
проблемами коли намагаються
виправдати очікування інвесторів.
Вони повинні діяти в рамках передових

міжнародних практик, щоб переконати
інвесторів у своїй життєздатності при
існуючій стурбованості в приватному
секторі.
ПРОФЕСІЙНА ДУМКА І
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У
НЕІДЕАЛЬНОМУ СВІТІ
На жодному ринку немає бездоганної
історії розкриття інформації та її
підтвердження. У країнах з економікою,
що розвивається, та з граничною

економікою для бухгалтерської професії
особливо важливо відрізняти проблеми,
характерні для окремих фірм, які
повинні чітко контролюватися з боку
конкретних бухгалтерів і аудиторів,
від системних проблем, які необхідно
вирішувати на більш високому рівні.
Стикаючись з постійними системними
недоліками, бухгалтери повинні бути
готові надати професійну думку і брати
на себе відповідальність за свою думку.

Запуск ринків капіталу
Що можуть зробити політики та учасники ринку, щоб забезпечити стійке зростання ринку капіталу, який дійсно приносить
користь їхнім національним економікам? Що можуть зробити бухгалтери, щоб їм посприяти? У двох документах даються
деякі практичні рекомендації для тих, хто формує ринок як в приватному, так і в державному секторі:
• Щоб отримати гарну репутацію, прагніть до суворого і послідовного дотримання ринкових правил на внутрішніх ринках.
• Уникайте спокуси послаблення вимог до розкриття інформації
• Засвоюйте основи (платежі, кліринг та розрахунки), перш ніж брати участь у більш амбітних програмах
• Встановлюйте відносини, як на інституційному, так і на персональному рівні, з більш зрілими ринками у ваших регіонах,
створюйте механізми передачі знань та практик, використовуйте глобальні масштаби бухгалтерської професії для
створення зв'язків з іншими регіонами
• Виявляйте, заохочуйте та підтримуйте організації, які можуть забезпечити високу якість нових списків для ринків
• Надавайте податкові та інші стимули емітентам та роздрібним інвесторам на молодих ринках для того, щоб компенсувати
витрати на навчання з обох сторін
• Уважно стежте за потоками капіталу, щоб перехідні «гарячі гроші» не приймалися за справжню ліквідність
• Звертайте увагу на ознаки зменшення довіри до розкриття фінансової інформації або в поведінці інвесторів, оскільки це
може свідчити про страх неблагонадійного управління.
• Організовуйте довгострокові освітні програми, спрямовані на роздрібних інвесторів, і поширюйте інформацію про них за
рахунок залучення засобів масової інформації та бухгалтерів
• Забезпечуйте стимули і підтримку домінуючим приватним фірмам і державним підприємствам, на яких планується провести
приватизацію, в напрямку забезпечення міжнародної звітності, підтвердження інформації та стандартів корпоративного
управління
• Акцентуйте увагу на професійному судженні фінансових фахівців, заохочуйте рішення проблем низькоякісних методів на
рівні підприємств і усунення системних збоїв на національному рівні.

...зацікавлені в тому, щоб зберегти довіру до
правил і, в разі необхідності, надати навчання
фірмам та інвесторам. У свою чергу, вони
можуть розраховувати на те, що здорові
ринки капіталу будуть залучати до їхньої
країни все більше підприємств і потенційних
роботодавців, та будуть створювати для них
нові можливості кар’єрного росту. І, на сам
кінець, бухгалтерська професія настільки ж
глобальна, як і ринки капіталу; бухгалтери є
добре організованою мережею, що підходить
для передачі передового досвіду по всьому
світу.
Будучи найбільшою глобальною організацією
професійних бухгалтерів, ACCA відчуває цю
відповідальність найбільш гостро. Майже
половина (48%) членів АССА, що працюють не
в країнах ОЕСР, здійснюють свою діяльність
в регіональних або глобальних фінансових
центрах, і їхня доля пов’язана з долею
ринків капіталу, а деякі з них займають
керівні посади, з позиції яких вони активно
формують розвиток таких ринків. Завдяки
АССА вони мають доступ до безпрецедентної
мережі місцевих ноу-хау, які дозволяють

спрямовувати розвиток та інтеграцію ринків
капіталу і сприяти їхньому нормальному
функціонуванню.
Поширення доброї практики — це одне,
а її впровадження — інше. Те, що здається
очевидним на папері, може в реальності
виявитися складним процесом, для реалізації
якого потрібно багато років. Створення
політичного консенсусу, людського капіталу
та довіри серед ринкових інститутів є
поступовим і скрупульозним процесом,
причому, унікальним для кожної країни.
Таким чином, в майбутньому АССА має намір
об’єднати політиків, регуляторів і учасників
ринку в глобальному діалозі для обговорення
майбутнього ринків капіталу, що допоможе
побудувати довгострокові зв’язки як на
індивідуальному, так і на інституційному рівні.

Емануїл Скізас
Старший радник з питань розробки
стратегій, ACCA

Про АССА
АССА (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) – це всесвітнє об’єднання
професійних бухгалтерів. Наша мета – в будь-якій країні світу надавати необхідну в
бізнесі кваліфікацію наполегливим, здібним та амбіційним людям, які прагнуть мати
перспективну роботу в сфері бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту.
АССА була заснована в 1904 році і постійно утверджує унікальні базові цінності:
рівні можливості, різноманітність, інновацію, чесність та підзвітність. Ми вважаємо,
що бухгалтери додають вартості економіці на всіх етапах розвитку і прагнемо
розширювати потенціал професії та запроваджувати світові стандарти. Наші цінності
орієнтуються на потреби роботодавців з усіх сфер і своїми сертифікаційними
програмами ми забезпечуємо підготовку бухгалтерів для бізнесу. Ми прагнемо
відкрити професію людям, незалежно від їх професійного рівня та першої спеціалізації,
та усунути штучні бар’єри, вдосконалюючи навчальні програми та способи їх подачі,
аби вдовольнити найрізноманітніші запити студентів та їх роботодавців.
Ми підтримуємо 147 000 членів та 424 000 студентів в 170 країнах, допомагаючи
їм будувати кар’єру в бухгалтерії та бізнесі, з навиками, що відповідають вимогам
роботодавців. Ми працюємо через мережу з понад 83 офісів та центрів та більш ніж
8 500 акредитованих роботодавців по всьому світі, які підтримують високі стандарти
навчання та розвитку працівників.

Бухгалтерія для бізнесу
Глобальна програма АССА, Бухгалтерія для бізнесу, відстоює роль фінансових
спеціалістів з усіх секторів економіки як тих, хто створює справжню вартість в
організаціях. Залучаючи людей, процеси та професіоналізм, бухгалтери займають
центральне місце у продуктивності. Вони формують бізнес-стратегії на основі
глибокого розуміння фінансових чинників та шукають можливості для довгострокового
успіху. Концентруючи увагу на тій важливій ролі, що професійні бухгалтери відіграють
в економіці на всіх етапах розвитку по всьому світі, і в різних організаціях, ACCA
прагне підкреслити та підсилити роль бухгалтерської професії у підтримці здорової
глобальної економіки.

www.accaglobal.com/accountants_business

Інформація, що міститься в даній публікації, призначена для загальних цілей. Незважаючи на всі зусилля, зроблені для того, щоб інформація була точною та
актуальною на момент здачі в друк, АССА не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути в зв’язку з використанням інформації,
що міститься в даній публікації. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена в будь-якій формі без попереднього письмового дозволу ACCA.
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