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 БАНКИ 
ТА ФІНАНСИ

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ СПОЖИВАЧ

11 16Банки дещо 
полегшили умови 
надання іпотечних 
позик та продовжують 
знижувати ставки

Дешеву позику 
на авто можна 
отримати, лише 
сплативши 50–70% 
його вартості

 ПРЯмА мОВА

циФРА

МИКОЛА АЗАРОВ:
«У нас нормальна 
валюта з вами — 

гривня. 
Вона стабільна, 

надійна, і вона має 
використовуватися 

при розрахункових 
операціях 

у країні»
Прем’єр-міністр про неприпустимість 
використання доларів як засобу розрахунку

Обсяг збитковості 
скорочується

ПОКРАЩЕННЯ. Збитки банків України за 8 місяців 2011 ро-
ку склали 4,6 млрд грн. Такі дані оприлюднила прес-служба 
НБУ. Доходи банків, за інформацією регулятора, за вісім міся-
ців 2011 року, у порівнянні з відповідним періодом 2010 року, 
збільшилися на 2,8% і склали 91,8 млрд грн. 

Таким чином, «фінансовий результат діяльності банків Укра-
їни був негативний (–4,6 млрд грн)», — йдеться в повідомлен-
ні регулятора.  Динаміка збитків банків показує великі коливан-
ня. Так, негативний фінансовий результат по банківській систе-
мі на 1 січня 2011 р. склав 13 млрд грн, що майже втричі мен-
ше, ніж станом на 1 січня 2010 р. (38,4 млрд грн).

Збитки продовжували знижуватися і в І кварталі поточного 
року, коли вони склали 210 800 000 грн (за I квартал 2010 р. — 
збиток 4,4 млрд грн). Очікувалося, що в другій половині поточ-
ного року банки вже вийдуть на прибуток.

Навіть за підсумками І півріччя фінансова ситуація виглядає 
відносно благополучною. За І півріччя загальний негативний 
фінансовий результат склав 1,06 млрд грн, що в 7,8 раза мен-
ше, ніж за аналогічний період минулого року (8,3 млрд грн).

38,2 млрд доларів  
 становили на 1 вересня 2011 р. 

золотовалютні резерви НБУ
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Вікторія КОВАЛЬОВА, 
«Урядовий кур’єр»

На початку вересня голо-
ва Національного банку 

України (НБУ) Сергій Арбу-

зов повідомив, що централь-
ний банк спільно з Міністер-
ством фінансів практично 
завершив розробку програ-
ми з випуску облігацій вну-
трішньої державної позики 

ОВДП, деномінованих у ва-
люті. Втім, і досі параметри 
та умови випуску цього ін-
струмента залишаються не-
відомими. «Цей інструмент 
дасть змогу Міністерству фі-

нансів залучити додатковий 
сегмент інвесторів і здешеви-
ти фінансування державно-
го боргу. Проте оцінити ши-
роту його використання по-
ки що неможливо, оскільки 

невідомі основні параметри 
випусків валютних ОВДП», 
— зауважує заступ-
ник голови правління 
АТ «Сбербанк Росії» 
Дмитро Золотко.

Держбонд 
з «іноземним» забарвленням
РиНОК КАПІТАЛУ. Експерти неоднозначно сприймають наміри Нацбанку 
випустити облігації внутрішньої державної позики, номіновані у валюті 
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Рейтинг надійності 
українських банків

ТеНДеНцІї. Результати першого півріччя 2011 року
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ЕКСПЕРТИЗА
УРЯДОВИЙ КУР’ЄР, 29 вересня 2011 року, четвер, № 179 

Рейтинг надійності українських банків за результатами першого півріччя 2011 року
№  
п/п

Назва банку Рейтингова 
оцінка

Загальна 
кількість 
набраних  

балів

Преміальні коефіцієнти Показники роботи банку, млн грн Достатність капіталу Якість активів Дохідність Загальна 
ліквідність

За частку 
ринку

За зовнішню 
підтримку

За якість 
управління

Активи 
всього

Частка в групі  
ТОП-100 банків  

за розміром  
активів

Кредити та 
заборгованість 

клієнтів

Власний  
капітал

Власний 
капітал / 
Активи

Власний 
капітал / 

Зобов’язання

Резерви під знецінення 
кредитів / Кредити  
та заборгованість 

клієнтів

Резерви під 
знецінення 
активів / 
Активи

Чистий 
процентний 

дохід /  
Активи 

Прибуток 
за період / 
Власний 
капітал

1 IHГ БАНК УКРАЇНА (ING GROUP) ua.1 882 1,050 3,0 1,0 9393,34 1,01% 6366,00 1698,21 18,08% 22,07% 2,35% 1,72% 4,36% 9,81% 17,75%
2 ОЩАДБАНК ua.1 840 1,388 2,5 1,0 72451,51 7,76% 49451,89 17396,17 24,01% 31,60% 13,69% 9,52% 4,16% 1,42% 13,29%
3 УКРЕКСІМБАНК ua.1 807 1,429 2,5 1,0 80011,47 8,57% 52898,28 17622,09 22,02% 28,25% 16,87% 11,59% 3,04% 0,21% 23,49%
4 СІТІБАНК (УКРАЇНА)  ua.1 773 1,030 3,0 1,0 5660,31 0,61% 2490,04 615,53 10,87% 12,20% 4,52% 2,34% 4,73% 33,37% 23,13%
5 УКРСОЦБАНК (UNICREDIT BANK) ua.1 707 1,214 3,0 1,0 39968,17 4,28% 37704,67 6579,06 16,46% 19,70% 19,87% 19,04% 3,81% 0,08% 9,49%
6 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ua.1 645 1,035 3,0 1,3 6499,83 0,70% 4981,20 751,00 11,55% 13,06% 11,93% 9,28% 3,16% 3,44% 28,12%
7 БРОКБІЗНЕСБАНК ua.1 592 1,096 2,0 1,0 17842,05 1,91% 12553,54 2390,94 13,40% 15,47% 7,02% 5,24% 1,10% 1,02% 26,66%
8 СВЕДБАНК  ua.1 558 1,062 3,0 1,2 11602,11 1,24% 12289,37 1515,86 13,07% 15,03% 47,06% 50,88% 3,40% 2,91% 32,21%
9 УКРСИББАНК ua.1 555 1,248 3,0 1,2 46285,97 4,96% 34787,16 4469,76 9,66% 10,69% 28,58% 21,79% 3,45% -12,51% 21,90%

10 УКРГАЗБАНК ua.1 531 1,092 2,5 1,1 17213,44 1,84% 12457,42 1970,53 11,45% 12,93% 40,80% 34,30% 3,30% 0,34% 14,47%
11 АСТРА БАНК ua.1 512 1,008 1,8 1,0 1572,14 0,17% 776,80 1084,08 68,96% 222,12% 16,00% 9,08% 8,20% 0,99% 58,76%
12 ПРАВЕКС-БАНК ua.1 510 1,033 3,0 1,3 6208,93 0,67% 5000,85 1197,32 19,28% 23,89% 19,46% 15,77% 4,35% 0,51% 22,99%
13 СЕБ БАНК ua.1 500 1,017 3,0 1,3 3196,73 0,34% 2236,19 437,58 13,69% 15,86% 26,27% 18,72% 2,97% -4,12% 28,25%
14 ПЛАТИНУМ БАНК ua.1 499 1,015 2,0 1,0 2731,59 0,29% 1656,91 372,58 13,64% 15,79% 16,47% 10,27% 11,50% 0,13% 39,99%
15 АКТИВ-БАНК ua.1 485 1,019 1,7 1,0 3548,49 0,38% 2495,20 562,39 15,85% 18,83% 4,38% 3,10% 1,48% 0,11% 26,85%
16 ПРИВАТБАНК ua.1 467 1,727 1,3 1,0 135740,84 14,54% 118003,41 12683,56 9,34% 10,31% 15,96% 14,21% 2,57% 6,17% 17,98%
17 БАНК КІПРУ ua.1 448 1,015 1,5 1,0 2815,74 0,30% 1898,33 779,80 27,69% 38,30% 10,07% 6,81% 5,54% 0,10% 43,73%
18 ПРОМІНВЕСТБАНК ua.1 445 1,185 2,0 1,3 34590,48 3,71% 27162,15 4593,18 13,28% 15,31% 10,05% 8,71% 2,76% 0,08% 18,13%
19 БАНК ФОРУМ ua.1 440 1,071 3,0 1,3 13208,45 1,41% 13786,52 1708,19 12,93% 14,85% 34,22% 37,34% 2,10% -32,16% 20,47%
20 ВТБ БАНК ua.1 422 1,192 2,5 1,2 35869,92 3,84% 32261,79 3872,22 10,80% 12,10% 16,87% 15,32% 3,46% 9,63% 9,49%
21 МАРФІН БАНК ua.1 418 1,024 2,0 1,0 4392,72 0,47% 3140,13 515,95 11,75% 13,31% 19,79% 14,30% 3,43% 0,03% 26,66%
22 ПУМБ ua.1 414 1,104 2,0 1,2 19505,61 2,09% 14479,36 2968,30 15,22% 17,95% 22,25% 17,18% 3,41% 3,39% 26,94%
23 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ ua.1 397 1,295 2,0 1,2 55089,81 5,90% 44211,44 6444,39 11,70% 13,25% 29,76% 24,40% 4,83% 0,23% 16,80%
24 АЛЬФА-БАНК ua.1 392 1,154 2,0 1,2 28786,23 3,08% 24432,10 3172,91 11,02% 12,39% 26,55% 22,81% 3,21% 0,23% 23,27%
25 МЕГАБАНК ua.1 388 1,019 1,5 1,0 3603,06 0,39% 2911,08 648,64 18,00% 21,95% 5,61% 4,58% 2,03% 0,21% 14,82%
26 ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ ua.1 388 1,063 2,5 1,2 11838,89 1,27% 9985,77 1178,11 9,95% 11,05% 25,55% 22,65% 4,15% 7,97% 13,91%
27 КРЕДИТПРОМБАНК ua.2 360 1,080 2,0 1,2 14993,12 1,61% 11326,10 1855,59 12,38% 14,12% 14,52% 11,23% 1,87% 0,07% 18,26%
28 ПРОКРЕДИТ БАНК ua.2 359 1,014 2,0 1,3 2589,72 0,28% 2168,27 256,01 9,89% 10,97% 10,41% 8,88% 5,85% 2,77% 17,27%
29 «ГЛОБУС» ua.2 354 1,009 1,5 1,0 1609,06 0,17% 409,43 189,97 11,81% 13,39% 17,56% 5,31% 7,49% 3,19% 66,92%
30 ФОЛЬКСБАНК ua.2 328 1,015 2,0 1,3 2823,94 0,30% 2057,63 258,66 9,16% 10,08% 30,32% 22,13% 3,94% 9,17% 33,58%
31 КРЕДOБАНК ua.2 327 1,023 2,5 1,4 4223,14 0,45% 3701,86 581,35 13,77% 15,96% 33,25% 32,30% 1,83% -7,30% 17,59%
32 УНІВЕРСАЛ БАНК ua.2 316 1,037 2,0 1,3 6970,61 0,75% 5317,56 822,85 11,80% 13,38% 26,34% 20,41% 5,58% -6,26% 19,96%
33 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК ua.2 315 1,007 1,5 1,2 1385,24 0,15% 996,90 503,96 36,38% 57,18% 14,34% 11,61% 6,43% 2,08% 17,09%
34 VAB БАНК ua.2 311 1,041 2,0 1,1 7736,80 0,83% 6343,00 671,50 8,68% 9,50% 21,24% 17,55% 1,11% -23,57% 19,28%
35 ЕРСТЕ БАНК ua.2 310 1,060 2,0 1,3 11200,58 1,20% 5236,44 1379,83 12,32% 14,05% 27,48% 12,89% 4,74% -0,34% 23,41%
36 «ПІВДЕННИЙ» ua.2 308 1,058 1,1 1,0 10883,44 1,17% 8866,33 1523,47 14,00% 16,28% 7,62% 6,33% 2,68% 1,22% 20,00%
37 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК ua.2 305 1,016 1,1 1,1 2964,94 0,32% 2082,42 579,45 19,54% 24,29% 6,74% 4,82% 4,33% 5,67% 33,10%
38 БТА БАНК  ua.2 305 1,026 1,1 1,0 4803,30 0,51% 2384,10 1496,54 31,16% 45,26% 14,74% 7,48% 5,37% -3,47% 54,50%
39 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ ua.2 303 1,010 1,0 1,0 1785,34 0,19% 1187,51 285,98 16,02% 19,07% 5,31% 3,70% 2,80% 0,64% 39,68%
40 «ЮНЕКС» ua.2 302 1,006 1,0 1,0 1038,51 0,11% 802,66 338,48 32,59% 48,35% 6,08% 4,77% 3,64% 0,72% 26,26%
41 УКРГАЗПРОМБАНК ua.2 302 1,005 1,0 1,0 1013,40 0,11% 710,84 157,18 15,51% 18,36% 9,12% 6,86% 3,27% 1,02% 31,04%
42 IНДУСТРІАЛБАНК ua.2 288 1,020 1,0 1,0 3764,11 0,40% 2009,81 753,23 20,01% 25,02% 16,01% 9,12% 4,80% 1,44% 42,85%
43 УКРІНБАНК ua.3 284 1,015 1,0 1,0 2876,42 0,31% 2140,00 532,24 18,50% 22,70% 7,72% 5,97% 3,18% 0,52% 15,45%
44 ПОЛТАВА-БАНК ua.3 282 1,007 1,0 1,0 1231,20 0,13% 816,00 219,00 17,79% 21,64% 6,93% 4,71% 2,45% 1,57% 23,90%
45 «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ» ua.3 281 1,005 1,0 1,0 946,16 0,10% 735,99 205,34 21,70% 27,72% 11,12% 9,60% 3,18% 1,46% 17,48%
46 БАНК 3/4 ua.3 276 1,021 1,0 1,0 3931,70 0,42% 130,12 465,40 11,84% 13,43% 2,85% 0,28% 28,11% 59,73% 55,75%
47 «ТК КРЕДИТ» ua.3 272 1,007 1,0 1,0 1297,90 0,14% 625,57 168,80 13,01% 14,95% 6,08% 3,56% 3,13% 0,34% 55,33%
48 БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ ua.3 272 1,006 1,0 1,0 1089,65 0,12% 287,52 109,92 10,09% 11,22% 9,66% 2,65% 5,30% 0,44% 48,22%
49 «СОЮЗ» ua.3 269 1,018 1,0 1,0 3411,77 0,37% 2626,18 339,28 9,94% 11,04% 7,29% 5,64% 2,24% 0,22% 26,03%
50 ПЛЮС БАНК ua.3 268 1,006 1,0 1,0 1125,65 0,12% 932,50 203,59 18,09% 22,08% 6,30% 5,33% 1,81% 2,50% 16,66%
51 «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» ua.3 267 1,131 1,3 1,1 24410,13 2,61% 19648,49 1860,30 7,62% 8,25% 8,11% 6,58% 1,05% 0,15% 15,97%
52 ЄВРОГАЗБАНК ua.3 262 1,019 1,1 1,0 3632,84 0,39% 617,52 206,41 5,68% 6,02% 4,47% 0,83% 2,08% 0,16% 34,44%
53 ЗЛАТОБАНК ua.3 261 1,013 1,0 1,0 2513,69 0,27% 2045,57 238,17 9,47% 10,47% 12,79% 10,50% 3,34% 0,38% 26,56%
54 ОТП БАНК ua.3 260 1,124 1,5 1,2 23225,47 2,49% 19511,17 3273,75 14,10% 16,41% 16,35% 14,02% 4,90% 11,60% 10,70%
55 ЕКСПРЕС-БАНК ua.3 259 1,016 1,0 1,0 3004,15 0,32% 1499,91 395,07 13,15% 15,14% 9,54% 4,85% 4,00% 2,41% 53,57%
56 УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК ua.3 259 1,014 1,0 1,0 2638,85 0,28% 1889,05 226,30 8,58% 9,38% 4,79% 3,63% 2,56% 4,14% 26,02%
57 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ua.3 255 1,035 1,1 1,0 6493,31 0,70% 4889,32 600,10 9,24% 10,18% 9,47% 7,17% 2,50% 0,08% 24,14%
58 «ДЕМАРК» ua.3 255 1,008 1,0 1,0 1440,94 0,15% 1215,58 214,14 14,86% 17,45% 12,98% 11,10% 2,47% 0,15% 27,55%
59 АКТАБАНК ua.3 255 1,014 1,0 1,0 2631,42 0,28% 1188,02 303,05 11,52% 13,02% 4,18% 1,90% 0,39% 0,10% 28,64%
60 ДІАМАНТБАНК ua.3 253 1,013 1,0 1,0 2428,71 0,26% 1776,49 269,86 11,11% 12,50% 5,30% 4,37% 3,52% 0,67% 22,85%
61 «ДАНІЕЛЬ» ua.3 252 1,007 1,0 1,0 1282,65 0,14% 655,65 129,66 10,11% 11,25% 9,07% 4,73% 1,51% 0,17% 40,13%
62 БАНК МЕРКУРІЙ ua.3 247 1,007 1,0 1,0 1310,63 0,14% 783,89 216,05 16,48% 19,74% 2,39% 1,46% 1,07% 0,15% 15,90%
63 ФОРТУНА-БАНК ua.3 246 1,009 1,0 1,0 1740,71 0,19% 1489,92 386,81 22,22% 28,57% 11,74% 10,08% 3,18% 0,39% 18,02%
64 БАНК ПЕРШИЙ ua.3 243 1,008 1,0 1,0 1455,58 0,16% 895,64 293,35 20,15% 25,24% 7,57% 5,17% 1,76% 0,13% 25,63%
65 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК ua.3 241 1,006 1,0 1,0 1054,85 0,11% 544,65 81,60 7,74% 8,38% 1,96% 1,02% 2,30% 3,51% 41,45%
66 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК ua.3 241 1,005 1,0 1,0 947,85 0,10% 665,47 258,91 27,32% 37,58% 18,58% 14,11% 2,94% 0,44% 44,30%
67 IМЕКСБАНК ua.3 241 1,036 1,1 1,2 6654,44 0,71% 6210,29 1021,50 15,35% 18,13% 9,79% 9,16% 3,53% 0,89% 10,91%
68 ФІНБАНК ua.3 236 1,010 1,0 1,0 1778,09 0,19% 929,72 126,98 7,14% 7,69% 1,74% 0,97% 2,16% 0,10% 37,80%
69 ЕРДЕ БАНК ua.3 233 1,011 1,0 1,0 2032,24 0,22% 617,04 226,57 11,15% 12,55% 5,00% 1,72% 1,25% 0,15% 23,28%
70 «HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ua.3 229 1,012 1,0 1,0 2180,72 0,23% 1547,47 115,77 5,31% 5,61% 5,55% 3,96% 1,97% 3,06% 30,36%
71 ТЕРРА БАНК ua.3 223 1,010 1,0 1,2 1902,57 0,20% 822,74 266,59 14,01% 16,30% 4,78% 2,48% 1,71% 0,07% 41,04%
72 «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» ua.3 220 1,039 1,0 1,0 7246,77 0,78% 7651,64 1907,20 26,32% 35,72% 13,68% 15,11% 4,33% 0,03% 10,07%
73 «ТАВРИКА» ua.3 219 1,021 1,0 1,0 3849,98 0,41% 3024,26 320,56 8,33% 9,08% 3,44% 2,73% 0,98% 0,40% 24,55%
74 ТАСКОМБАНК ua.3 215 1,011 1,0 1,0 2098,70 0,22% 948,82 182,71 8,71% 9,54% 18,18% 8,60% 2,49% 0,16% 34,69%
75 МІСТО БАНК ua.3 212 1,008 1,0 1,0 1505,95 0,16% 973,64 252,08 16,74% 20,10% 19,85% 12,89% 5,19% -5,36% 38,69%
76 «ПІВДЕНКОМБАНК» ua.3 210 1,019 1,0 1,0 3580,69 0,38% 2360,84 233,84 6,53% 6,99% 4,98% 3,48% 1,81% 1,04% 16,90%
77 АКЦЕНТ-БАНК ua.3 209 1,005 1,0 1,0 939,54 0,10% 921,58 184,36 19,62% 24,41% 17,34% 17,20% 2,67% 0,01% 15,93%
78 КОНВЕРСБАНК ua.3 208 1,007 1,0 1,0 1381,04 0,15% 445,89 102,25 7,40% 8,00% 5,79% 2,42% -1,37% 0,15% 51,51%
79 «ХРЕЩАТИК» ua.3 206 1,038 1,1 1,3 7136,62 0,76% 4470,57 580,88 8,14% 8,86% 8,66% 5,50% 1,67% 0,20% 29,08%
80 IНТЕГРАЛ-БАНК ua.3 206 1,009 1,0 1,0 1644,63 0,18% 544,03 124,53 7,57% 8,19% 20,27% 7,11% 6,56% 0,91% 61,28%
81 «БАЗИС» ua.3 205 1,007 1,0 1,0 1262,16 0,14% 918,40 140,18 11,11% 12,49% 6,11% 4,53% 0,62% -15,39% 14,26%
82 БАНК КАМБІО ua.3 198 1,008 1,0 1,0 1460,76 0,16% 1112,14 102,05 6,99% 7,51% 4,00% 3,05% 2,29% 0,43% 16,79%
83 АВТОКРАЗБАНК ua.3 193 1,005 1,0 1,3 928,74 0,10% 709,58 114,35 12,31% 14,04% 8,57% 6,63% 3,07% 3,31% 19,62%
84 ЕНЕРГОБАНК ua.3 193 1,009 1,0 1,2 1754,74 0,19% 1062,64 189,53 10,80% 12,11% 8,83% 5,62% 1,32% -18,39% 41,00%
85 «КАПІТАЛ» ua.3 185 1,006 1,0 1,3 1062,67 0,11% 742,48 157,53 14,82% 17,40% 5,17% 3,67% 0,72% -2,08% 21,75%
86 БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА ua.3 183 1,007 1,0 1,3 1270,48 0,14% 1082,80 105,85 8,33% 9,09% 10,53% 9,36% 1,74% 0,46% 17,04%
87 БМ БАНК ua.3 180 1,016 1,0 1,3 2960,73 0,32% 2325,09 328,74 11,10% 12,49% 5,96% 5,38% 0,74% 0,03% 23,36%
88 «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» ua.3 179 1,018 1,0 1,3 3382,41 0,36% 2837,32 525,33 15,53% 18,39% 19,51% 16,61% 3,17% -10,00% 32,33%
89 ДЕЛЬТА БАНК ua.3 152 1,088 1,0 1,0 16368,19 1,75% 13605,80 976,51 5,97% 6,34% 24,14% 20,21% 13,42% 4,05% 14,33%
90 ЕКСПОБАНК ua.3 132 1,011 1,0 1,3 2123,31 0,23% 1500,67 238,46 11,23% 12,65% 20,01% 14,26% -0,46% -4,27% 36,85%

Примітка: ТОВ РА «Стандарт-Рейтинг» та засоби масової інформації, які опублікували рейтинг надійності банків, не несуть відповідальності за наслідки будь-яких рішень, що прийняті виключно на основі рейтингових оцінок. Будь-яку із наведених оцінок потрібно сприймати виключно як думку аналітиків ТОВ РА «Стандарт-Рейтинг» про рівень на-
дійності фінансової установи. Всі банки, котрі увійшли до рейтингової таблиці, вважаються надійними. Через використання у методиці визначення рейтингу середніх величин, рейтинг визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою за (pi)-шкалою Агентства. (рі)-шкала Агентства не є співставимою з національною рейтинговою шкалою.

«Потрібно зробити 
правильні висновки 
з кризи 2008 року»

Станіслав ШЛАПАК,  
перший заступник голови  

правління АБ «Укргазбанк»:

Сьогодні ситуація у світових фінансах ду-
же неоднозначна. Україна, яка, безсумнів-
но, є частиною глобальної фінансової інф-
раструктури, також повинна враховувати усі 
наявні і можливі майбутні ризики. Перш за 
все, необхідно зробити правильні висновки з кризи 2008 року 
та об’єктивно оцінити сьогоднішню ситуацію.

Але, попри усі наявні зовнішні негативи, за результатами пер-
шої половини 2011 р. банківська система в Україні стабілізува-
лася і почала входити у фазу зростання. Найбільш актуальне пи-
тання поточного року — необхідність формування резервів під 
обсяг проблемних активів, який ще залишається досить вели-
ким. Укргазбанк — один з небагатьох українських банків, який 
правильно і повністю відобразив весь обсяг проблемної заборго-
ваності шляхом формування резервів. 

Можна вважати, що процес рекапіталізації Укргазбанку 
успішно завершено. Держава збільшила статутний фонд на 
4,3 млрд грн, довівши свою частку до 93%. Усі регуляторні і юри-
дичні процедури також завершені. Без зайвої скромності мож-
на сказати, що наразі Укргазбанк — один з найбільших банків за 
розміром капіталу.

У зв’язку зі збільшенням капіталу банк затвердив усі необ-
хідні бізнес-показники до кінця року і працює над розробкою 
стратегії розвитку на трирічну перспективу. Сформовано до-
сить агресивні плани, зокрема по кредитному напрямку. На 
мою думку, у нас на даний момент одні з найкращих пропо-
зицій по кредитуванню, одні з найбільш конкурентних ставок. 
Ми плануємо рости швидше за середні показники по ринку в 
даному напрямку. Якщо говорити про цифри конкретно, то до 
кінця року ми плануємо наростити кредитний портфель ще мі-
німум на 20%.

У результаті реалізації запропонованої стратегії на кінець по-
точного року ми плануємо подвоїти показник прибутку до фор-
мування резервів, який на даний момент становить близько 
200 млн грн.

«Сьогодні  
немає підстав  
для девальвації гривні»

Володимир СКІДАН,  
перший заступник голови правління 

БРОКБІЗНЕСБАНКу:

Рух коштів на коррахунках банків постій-
но привертає увагу не лише професійних 
учасників ринку, а й населення. Ці питання 
завжди пов’язуються з ліквідністю. У I пів-
річчі 2011р. в банківській системі спостері-
галося зниження надлишкової ліквідності до 19,1 млрд грн. 
А 8 вересня 2011 р. досягло рекордного мінімуму за остан-
ні 5 років — 9,4 млрд грн. Останнім часом маємо поступове 
вирівнювання до 14,3 млрд грн. На її скорочення мали влив 
такі фактори: впровадження додаткових вимог з формуван-
ня обов’язкових резервів за валютними депозитами та поря-
док обліку ОВДП під Євро-2012; форсування НБУ погашення 
банками кредитів рефінансування, заборгованість за якими 
на сьогодні становить 60 млрд грн; уповільнення темпів еко-
номічного розвитку світових ринків; розрахунки за газ «На-
фтогаз України».

Для усунення дефіциту ліквідності деякі банки збільшили 
відсоткові ставки за короткостроковими депозитами. Поточ-
на ситуація з ліквідністю швидше за все нормалізується. В 
кінці вересня заплановано погашення двох серій ОВДП, що 
має позитивно вплинути на рівень ліквідності. Темпи росту 
економіки мають оптимістичні прогнози. Нещодавно НБУ пе-
реглянув прогноз інфляції на 2011–2012 рр. у бік зниження 
на 1 п.п. (до 9 ± 1% і 7 ± 1% відповідно) та прогнозує зрос-
тання ВВП на рівні 5 ± 0,5% та 4 ± 0,5% відповідно. З остан-
ніх коментарів Ірини Акімової, можна зробити висновок, що 
в Україні сьогодні немає підстав для девальвації гривні, хоча 
можливе коригування в рамках декількох відсотків. Незважа-
ючи на світові ризики, рівень довіри з боку іноземних інвес-
торів зростає. 

НБУ має достатні валютні резерви, зможе вжити відповідні за-
ходи, в т.ч. з монетарної політики, для контролю інфляційних про-
цесів та підтримки стабільності курсу гривні, як підтримував до 
цього часу ліквідність в цілому через відповідні інструменти ре-
фінансування. 

КОмеНТАРІ
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Ощадбанк опустився на 
другу сходинку рейтин-
гу, а його місце через по-
кращення показників ро-
боти посів ІНГ Банк Укра-
їна, дочірній банк гол-
ландської фінансової гру-
пи ING Group. Із рейтингу 
надійності ми також вида-
лили банки, які брали, бе-
руть або братимуть участь 
у поглинанні. Із банків гру-
пи UniCredit, що працю-
ють в Україні, ми зали-
шили тільки Укрсоцбанк, 
так само із рейтингу ми 
виключили Донгорбанк, 
який фактично вже приєд-
наний до Першого україн-
ського міжнародного бан-
ку (ПУМБ). Із двох бан-
ків французької банків-
ської групи Credit Agricole 
Агентство залишило тіль-
ки Креді Агріколь Банк 
(раніше Індекс-Банк).

Сприймаючи резуль-
тати рейтингу, слід ро-
зуміти, що в частині бан-
ків процедуру злиття на 
момент виходу рейтин-
гу вже завершено, але 
станом на 01.07.2011 вони 
все ще існували як окре-
мі юридичні особи та по-

давали звітність регуля-
тору. Вже за підсумками 
2011 року по завершен-
ні злиття ці банки можуть 
покращити свою позицію 
у рейтингу надійності че-
рез укрупнення, яке фак-
тично не враховане у ста-
тистиці НБУ від 01.07.2011. 
Загалом ми позитивно оці-
нюємо процеси укруп-
нення банків, що відбува-
ються зараз в Україні че-
рез злиття дочірніх, асоці-
йованих або споріднених 
установ. Таке укрупнен-
ня має позитивно відбити-
ся на пожвавленні креди-
тування і поліпшити ста-
більність функціонування 
системи.

Із 26 банків, які отрима-
ли найвищу оцінку надій-
ності, 19 були з іноземним 
капіталом, 5 банків повніс-
тю або частково підтриму-
вались урядами держав 
різних країн. Саме названі 
категорії банків забезпе-
чували стабільне функці-
онування банківської сис-
теми України.

Рейтингове агентство 
«Стандарт-Рейтинг»

АнАліЗ РИнКу АнАліЗ РИнКу

Відновлення триває
ТеНДеНцІї. Підсумки рейтингу надійності банків за результатами першого півріччя

За 8 місяців 2011 року 
ВВП України зріс на 

5%, а промислове виробни-
цтво на 8,9% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2010 
року. За другий квартал 
2011 року кредитний порт-
фель комерційних бан-
ків зріс на 2,8%. У банків-
ській системі продовжу-
валось активне відновлен-
ня, яке супроводжувалось 
якісними змінами у систе-
мі. Зменшилась надлиш-
кова ліквідність, особли-
во у групі найбільших бан-
ків, відбулось укрупнен-
ня банківських інститу-
тів через злиття Укрсоц-
банку та Унікредіт, ПУМБ 
та Донгорбанку. В рейтинг 
надійності за підсумками 
першого півріччя 2011 р. 
увійшло 90 банків, з яких 
найкращу оцінку надій-
ності отримали 26 банків.

Поновлення кредиту-
вання. За 8 місяців 2011 
року кредитний портфель 
банків збільшився на 7,9% 
та склав 781,4 млрд грн. 
Зростання відбулось за-
вдяки пожвавленню кре-
дитування корпоративно-
го сектору. Кредити, нада-
ні компаніям, за 8 місяців 
зросли на 11,2%, а креди-
ти населенню збільшились 
тільки на 0,2%. Як і прогно-
зувало Агентство у трав-
ні, банки поступово поча-
ли відходити від надлиш-
кової ліквідності. За дру-
гий квартал грошові ко-
шти та їх еквіваленти на 
рахунках банків зменши-
лись зі 142 млрд до 133,8 
млрд грн. Під впливом мо-
нетарної стабільності бан-
ки розпочали нарощувати 
кредитування бізнесу. По-
жвавлення бізнес-середо-
вища має позитивно впли-
нути на доходи населення, 
що спричинить зростання 
обсягу наданих фізични-
ми особами кредитів. Від-
повідний сценарій є типо-
вим для відновлення піс-
ля кризи, проте швидкість 
його реалізації залежати-
ме виключно від інтенсив-
ності кредитування бан-
ками корпоративного сек-
тору.

Традиційно Агентство 
звертає увагу на тем-
пи збільшення кредитних 
портфелів банків, оскіль-
ки такий показник вка-
зує не тільки на те, скіль-
ки вони вклали в розви-
ток економіки, а й наскіль-
ки вони володіють вільни-
ми ресурсами для креди-
тування. Ми проаналізу-
вали першу-третю групу 
банків за класифікацією 
НБУ, на які загалом при-
падало приблизно 92% ак-
тивів банківської систе-
ми. Найбільші темпи зрос-
тання кредитного портфе-
ля за підсумками першо-
го півріччя демонстрували 
такі невеликі банки, як Єв-
рогазбанк (62,8%), Півден-
комбанк (47,1%) та Укрін-
банк (25,2%). Відповідні 
банківські установи були 
нездатні значно вплину-
ти на збільшення креди-
тування в Україні, втім во-
ни істотно наростили свої 
кредитні портфелі протя-
гом першого півріччя. Від-
чутним також було збіль-

шення кредитних портфе-
лів у банків, які перебува-
ли під контролем урядів: 
Укргазбанк, Ощадбанк, 
Дочірній банк Сбербанку 
РФ (рис. 1).

Найбільший вклад у 
зростання кредитної ак-
тивності банків за резуль-
татами першого півріччя 
був зроблений Приватбан-
ком, кредитний портфель 
якого за півроку зріс на 
16,15 млрд грн. Оцінюючи 
наведену статистику, не-
обхідно розуміти, що При-
ватбанк залишався най-
більшим банком країни: 
станом на 01.07.2011 йо-
го активи становили 135,7 
млрд, а кредитний порт-
фель 118 млрд грн, са-
ме тому банк був здатний 
впливати на сценарій роз-
витку кредитного ринку 
в країні. Значний вклад у 
зростання загального об-
сягу кредитного портфе-
ля банків було зроблено: 
Ощадбанком (+4,67 млрд 
грн), Укргазбанком (+1,92 
млрд грн), ВТБ Банком 
(+1,74 млрд грн) та Аль-
фа-банком (+1,52 млрд 
грн). Загалом вказані бан-
ки збільшили кредитний 
портфель за півроку на 
майже 10 млрд грн (рис. 2). 

На думку Агентства, 
сьогодні вкрай важливою 
залишається подальша 
підтримка монетарної ста-
більності для забезпечен-
ня процесів пожвавлен-
ня кредитування населен-
ня. Збільшення на 20–30% 
кредитного портфеля бан-
ків за кредитами фізич-
ним особам у річному об-
численні остаточно знизи-
ла ймовірність повернення 
кризових явищ у банків-
ську систему.

Перші позитивні сигна-
ли про зменшення збит-
ковості в роботі банків та 
зростання доходів вже 
отримані за результатом 
першого півріччя. У на-
шому рейтингу надійнос-
ті банків за результата-
ми першого кварталу з 85 
банків 14 закінчили квар-
тал зі збитком, за підсум-
ками півріччя з 90 бан-
ків тільки 11 були збит-
ковими. На позитивний 
тренд вказувала статис-
тика НБУ. За 8 місяців 
2011 року українські бан-
ки отримали збиток у роз-

мірі 2,8 млрд грн, за анало-
гічний період минулого ро-
ку збиток складав 8,9 млрд 
грн. Збільшення кредит-
них вкладень призвело до 
зростання процентних до-
ходів банків, які частково 
компенсували збільшення 
резервів по активах. По-
дальше збільшення кре-
дитних вкладень на 15–
20% у щорічному вимірі, 
за оцінками Агентства, по-

винно вивести банківську 
систему на позитивний ре-
зультат вже за підсумка-
ми 2011 року. Проте кінце-
вий сценарій розвитку по-
дій на кредитному ринку 
залежатиме від багатьох 
обставин, у тому числі від 
тих, які перебувають поза 
зоною впливу уряду Укра-
їни та НБУ.

Зміни у рейтингу. Зага-
лом методика рейтингової 
оцінки не змінилась і фун-
даментально нічим не від-
різняється від тієї, що була 
опублікована у спеціально-
му випуску газети «Урядо-
вий кур’єр» (від 26 травня 
2011 року). Жодний банк, 
який був визнаний надій-
ним у травневому рейтин-
гу Агентства, не постраж-
дав. Кількість банків у рей-
тингу збільшилася з 85 до 
90. Це зумовлено змінами 
у підходах до відбору бан-
ків для участі в рейтингу. 
Раніше Агентство встанов-
лювало бар’єрне значен-
ня розміру активів на рів-

ні 1 млрд грн. У вереснево-
му рейтингу підходи зміне-
но, до нього була включена 
вибірка зі 100 найбільших 
за розміром активів банків, 
з якої Агентство виклю-
чило кредитні установи з 
від’ємним власним капіта-
лом, з працюючим тимча-
совим адміністратором або 
ті, які, на думку Агентства, 
погано розкривали інфор-
мацію про свою діяльність. 

На момент складання рей-
тингу надійності банків та-
ких банків було виявлено 
10, отже, до рейтингу ввій-
шло 90 фінансових установ.

Нарешті у рейтин-
гу з’явився Укргазбанк, 
який, на думку фахівців 
Агентства, завдяки втру-
чанню уряду, відновив 
платоспроможність та за 
результатами оцінки на-
дійності ввійшов у ТОП-
10 надійних банків з оцін-
кою ua.1. Нагадаємо, що 
у серпні 2011 року уряд 
України збільшив част-
ку держави у ПАТ «Ук-

ргазбанк» до 92,9998%. На 
сьогодні Укргазбанк за-
лучений до кредитування 
масштабних енергетичних 
проектів, наприклад, банк 

найближчим часом від-
криє кредитну лінію ПАТ 
«Укргідроенерго» для фі-
нансування реконструкції 
другої черги ГЕС.

До першої групи надій-
ності з рейтинговою оцін-
кою ua.1 перейшов ПАТ 
«Брокбізнесбанк»: після 
збільшення статутного ка-
піталу у другому кварталі 
та покращення балансових 
показників Агентство під-
вищило коефіцієнт зовніш-
ньої підтримки банку з 1,1 
до 2,0. Зменшив свої пози-
ції в першій групі надійнос-
ті дочірній банк російсько-
го Альфа-банку. Агент-
ство знизило коефіцієнт 
зовнішньої підтримки бан-
ку з 3,0 до 2,0 після того, як 
міжнародні агентства S&P 
та Fitch визначили кре-
дитний рейтинг банку на 
рівні близького до спеку-
лятивного, і банк погодив-
ся з рішенням відповідних 
агентств. Проте в нашо-
му рейтингу Альфа-банк 
залишився у першій гру-
пі надійності і має рейтинг 
ua.1. Нагадаємо також, що 
банк увійшов до ТОП-5 
банків за темпами збіль-
шення кредитного порт-
феля у першому півріччі 
2011 року. Пам’ятаймо, що 
рейтинг банку визначаєть-

ся не його місцем у табли-
ці, а рейтинговою оцінкою 
за (pi)-шкалою Агентства.

Відбулася незначна ро-
тація й у групі лідерів. 
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 Рис. 1  ТОП-20 українських банків за темпами зростання кредитного портфеля
 за результатами першого півріччя 2011 року, %
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Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

КОмПеТеНТНО

ВисНОВКи

«Європейські відсоткові ставки, 
на жаль, і надалі залишатимуться 
лише мрією для українців»

Юрій ПРОЗОРОВ,  
президент Українського товариства 

фінансових аналітиків
Рейтинг надійності за результатами 2-го 

кварталу 2011 року свідчить про достат-
ньо стійке становище провідних банківських 
установ. Так, із 10 найбільших за розміра-
ми активів банків за інформацією НБУ ста-
ном на 1 липня цього року найвищий рейтинг 
— рівня ua.1 РА «Стандарт-Рейтинг» мають 9. Треба зазначити, 
що загалом активи банківської системи за підсумками першо-
го півріччя вперше за історію незалежної України перевищили 
1 трильйон гривень, а станом на 1.09.2011р. досягли позначки 
1028 млрд грн. Капітал банків зростав за 8 місяців випереджа-
ючими темпами в 0,9 п.п. в порівнянні з зобов’язаннями. Але є й 
показники, що свідчать про продовження кризових явищ у бан-
ківській системі, і динаміка яких насторожує банківських аналі-
тиків. Частка кредитного портфеля в банківських активах з січ-
ня по вересень поточного року зменшилася по системі з 69,3 до 
67,9 відсотка. Що стосується джерел кредитування, то кошти фі-
зичних осіб протягом цього періоду стабільно становили близь-
ко третини усіх зобов’язань банків, але на друге місце в структурі 
зобов’язань вийшли міжбанківські кредити та депозити, що ста-
новили в середньому близько 20 відсотків. Тоді як зазвичай дру-
гі за питомою вагою у стандартній структурі банківських пасивів 
кошти юридичних осіб були на рівні менше 19 відсотків, що свід-
чить про незбалансованість фінансування активних операцій.

Основна проблема банківської системи країни, на мій по-
гляд, це не ситуація в проблемних банках і достатньо вели-
кий відсоток поганих кредитів по ситемі. Як і перед кризою, не 
усунено основне — інституційне — протиріччя: у системі при 
управлінні активами та пасивами мають місце суттєві гепи 
(розриви) по валютах та строках, коли вкладники зазвичай го-
тові тримати у банках короткострокові депозити на 3, 6, макси-
мум 12 місяців переважно в доларах та євро, але кредитуван-
ня банки мусять здійснювати більше в національній валюті та 
на значно довші терміни, ніж залучають кошти в Україні від фі-
зичних та юридичних осіб. 

Подолання 22 вересня Верховною Радою вето Президента 
України на законопроект щодо заборони валютного кредитуван-
ня також, з моєї точки зору, не є позитивним сигналом як для іно-
земного банківського капіталу, так і для клієнтів банків — пере-
січних громадян та представників малого та середнього бізнесу, 
яких тепер законодавчо позбавлено можливості вибирати валю-
ту кредитування. Розмови про здешевлення гривневих кредитів 
вже не один десяток років залишаються розмовами, і надалі в 
умовах двозначної інфляції сподіватися про можливість отримати 
кредити у гривні нижче 15–20% річних майже нереально. І нада-
лі європейські чи американські процентні ставки, на жаль, будуть 
залишатися лише мрією для українців, що потребують довгостро-
кової іпотеки для покращення умов життя, чи кредиту для початку 
власної справи не під лихварський, а під справедливий процент.
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 Рис. 2  ТОП-20 українських банків за приростом кредитних портфелів 
 за підсумками першого півріччя 2011 року, млрд грн
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(Закінчення.  
Початок на стор. 9)

Сюрприз 
для внутрішніх 
інвесторів

Випуски гривневих об-
лігацій з прив’язкою до 
курсу національної ва-
люти вже були на укра-
їнському ринку корпора-
тивних облігацій. Так, пі-
онер українського ринку 
облігацій компанія «Ки-
ївстар» здійснила такий 
випуск 10 років тому, а 
востаннє такий інстру-
мент використовував 
міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», запропону-
вавши інвесторам вну-
трішні облігації у квітні 
2010 р. 

У післякризовий пері-
од ринок ОВДП розви-
вався стрімкими темпа-
ми порівняно з сегмен-
том корпоративних облі-
гацій. У січні-червні цьо-
го року Міністерство фі-
нансів України розмісти-
ло ОВДП на загальну су-
му понад 35,4 млрд грн. 
Підвищена емісійна ак-
тивність уряду пов’язана 
зі зменшенням ймовір-
ності технічних дефол-
тів емітентів, досить ви-
сокою ліквідністю ко-
мерційних банків і стра-
хових компаній, пожвав-
ленням діяльності лізин-
гових, факторингових та 
інших фінансових ком-
паній, потребою в довго-
строковому фінансуван-
ні підприємств. При цьо-
му обсяг ОВДП у влас-
ності нерезидентів у січ-
ні-червні цього року 
зменшився на 5,67% до 
8,9 млрд грн. Одна з при-
чин падіння їхньої по-

пулярності — зниження 
дохідності. В січні-черв-
ні її середньозважений 
рівень коливався в діа-
пазоні 8,46% — 9,49% (за 
аналогічний період 2010 
року — 10,67% — 15,66%). 
Крім того, через знижен-
ня ліквідності банків-
ської системи з червня 
по середину вересня по-
пит на ОВДП, номінова-
ні в гривні, на первинних 

аукціонах Мінфіну змен-
шився. З восьми аукціо-
нів, проведених у серп-
ні–вересні (станом на 20 
вересня), п’ять відбули-
ся з нульовим результа-
том. 

«Через бідну інфра-
структуру ринку іно-
земні інвестори не при-
йдуть на ринок валютних 
ОВДП, а для локальних 
гравців (банків з інозем-
ним капіталом та інвес-
тиційних компаній) вони 
будуть цікавими завдя-
ки вищій дохідності, ніж 
у гривневих ОВДП та єв-
рооблігацій», — прогно-
зує аналітик ІК «Рене-
санс Капітал» Анастасія 
Головач. 

З початку року валют-
ний депозитний порт-
фель українських бан-
ків виріс в еквіваленті на 
18,8 млрд грн, кредитний 
— всього на 4,6 млрд грн. 
Враховуючи заборону на 
видачу споживчих кре-
дитів в іноземній валю-
ті, поява нового інстру-
менту дасть змогу де-
що збалансувати акти-
ви і пасиви банків та пе-
рекласти валютні ризи-
ки на державу. За сло-
вами аналітика інвести-
ційної групи (ІГ) «Спар-
та» Олександра Шуліки, 
окрім цього, банки з іно-
земним капіталом змо-
жуть «застрахувати» 
свої гривневі активи від 
коливань курсу. Наяв-
ність прив’язки до ньо-
го може зацікавити і не-
резидентів, але за умов 
зрозумілого механіз-
му «прив’язки» та пре-
мії до кривої звичайних 
єврооблігацій, що розмі-
щує Україна на світових 
ринках. 

Менш оптимістично на-
лаштований начальник 

відділу аналізу фінан-
сових ринків ПАТ «ІНГ 
Банк Україна» Олександр 
Печерицин. «Все залежа-
тиме від умов випуску но-
вих бондів (тобто прибут-
ковість, термін розміщен-
ня та обсяг). Якщо обсяг 
буде невеликий, то їхня 
поява не зробить значно-
го впливу на попит. У той 
же час, у випадку більш 
високої привабливості 

порівняно з ОВДП і євро-
облігаціями є ймовірність 
переміщення частини по-
питу (особливо інвесто-
рів, які хеджували грив-
неву дохідність за ОВДП) 
в новий інструмент», — 
говорить він. Однак ма-
лоймовірно, що уряд за-
пропонує такі привабли-
ві умови. Швидше за все 
вони не надто відрізняти-
муться від умов поточних 
держпаперів або євро-
облігацій.

Священна 
нацвалюта

З тим, що поява «ва-
лютних» ОВДП особливо 
не вплине на дохідність 
звичайних, погоджуєть-
ся керівник аналітичного 
підрозділу групи «Інвес-
тиційний Капітал Укра-
їна» Олександр Вальчи-
шен. На його думку, вони 
будуть інструментом за-
лучення коштів. Теоре-
тично конкуруватимуть 
між собою, але емітент 
таких інструментів бу-
де один і той самий, тоб-
то уряд, що сам вирішу-
ватиме, які цінні папе-
ри йому пропонувати за-
для залучення коштів до 
фінансування держав-
ного бюджету. «Склад-
ність валютних ОВДП 
для уряду полягати-
ме у визначенні майбут-
нього курсу грн/долар, 
який він намагатиметь-
ся бачити дещо в пози-
тивнішому тоні, ніж ри-
нок, що зазвичай дивить-
ся на гривню через при-
зму значних девальва-
ційних очікувань (інколи 
доречно, а інколи — без-
підставно). Але з огляду 
на макроситуацію та фі-
нансову стабільність ідея 

про випуск «валютних» 
ОВДП хибна», — під-
креслює експерт. На йо-
го думку, насправді уря-
ду треба якомога актив-
ніше розвивати ринок 
звичайних ОВДП у грив-
ні з фіксованим купоном 
і без прив’язок до інших 
валют. Залучати кошти 
на цей ринок треба че-
рез широку економічну 
політику, де «священни-

ми коровами» є стабіль-
ні гроші, тобто низька та 
прогнозована інфляція, 
що спонукатиме до нако-
пичення населенням та 
бізнесом грошей саме у 
національній валюті.

Про те, що випуск де-
номінованих у валюті 
ОВДП підвищить ризики 
для державного бюджету 
України та йтиме в роз-
різ з указом Президен-
та про протидію долари-
зації економіки, заявля-
ють інші експерти. У разі 
негативного сценарію по-
ниження курсу гривні до 
основних світових валют 
прибутковість гривне-
вих ОВДП скоріше всьо-
го істотно зросте — іно-
земні банки захочуть від 
них позбавитися. Тому 
експерти не прогнозують 
суттєвого збільшення об-
сягу ринку держпаперів 
до кінця року.

«Для збільшення об-
сягу держбондів потріб-
но міняти розрахунко-
ву інфраструктуру. За-
раз технології розрахун-
ків НБУ стосовно таких 
цінних паперів, м’яко ка-
жучи, не стимулюють ак-
тивність операцій — по-
рядок розрахунків ду-
же відрізняється від то-
го, що використовуєть-
ся в операціях із корпо-
ративними облігаціями. 
Є можливість проводити 
операції через

Всеукраїнський депо-
зитарій цінних паперів 
— для цього достатньо 
відкрити йому кореспон-
дентський рахунок в де-
позитарії НБУ», — під-
креслює управляючий 
директор ІГ «УНІВЕР» 
Олексій Сухоруков. 

На думку експер-
тів рейтингового агент-
ства «Рюрик», для під-

вищення прибутковос-
ті діяльності банків необ-
хідно перенести фокус з 
державних цінних папе-
рів з невисокою прибут-
ковістю на кредитуван-
ня і боргові інструмен-
ти з більш високою нор-
мою прибутку. Та чи ста-
нуть таким інструментом 
держбонди у валюті, по-
ки що залишається пи-
танням.

Держбонд  
з «іноземним» забарвленням

Структура обсягів біржових контрактів (договорів)
на організаторах торгівлі за видами цінних паперів

Джерело: дані Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
 розрахунки національного рейтингового агентства «Рюрік»

Державні 
цінні папери

Облігації 
місцевих позик

Інвестиційні
сертифікати

Похідні
цінні папери

Облігації
підприємств

Акції2010 рік січень-липень 2011 року

46,4

40,1
5,1
2,8

8,9

8,9

5,35,4 0,1 0,2
38,4

38,4

1 В цілому ситуація у банківському секто-
рі покращилась, зменшилася збитковість 

операцій, почали зростати процентні доходи 
банків, знизилася кількість збиткових кредит-
них установ. Монетарна стабільність та зрос-
тання ВВП і промислового виробництва забез-
печують якнайкращі умови для прискорення 
банківського кредитування реального секто-
ру в Україні. Збільшення обсягів кредитування 
в Україні при відсутності будь-яких стресових 
явищ у світовій економіці до кінця 2011 року 
гарантоване. Незважаючи на зниження темпів 
зростання світової економіки у другому квар-
талі 2011 року, через збільшення кредитуван-
ня корпоративного сектору Україна має добрі 
шанси на пожвавлення економічного зростан-
ня вже за підсумками 2011 року.

2 У першому півріччі позитивний вплив 
на доходи банків спричиняло зростання 

кредитної активності. Ймовірність виникнен-
ня кризи у банківському секторі через змен-
шення рівня надлишкової ліквідності дійшла 
практично до нуля. Втім, основним драйвером 

зростання кредитів у першому півріччі 2011 
року залишався сектор кредитування бізнесу, 
отже, перший етап відновлення кредитної сис-
теми після кризи ще не завершено. Ймовірно, 
відновлення зростання в секторі кредитуван-
ня населення відбудеться вже у другій полови-
ні 2011 року, за умови збереження монетарної 
стабільності і сталого зростання рівня актив-
ності бізнесу. На думку фахівців Агентства, всі 
умови для сталого відновлення кредитної сис-
теми вже створені, саме це показали резуль-
тати першого півріччя та попередні результати 
за 8 місяців 2011 року.

3 Як і у травні, державні та іноземні банки 
залишаються фундаментом стабільності 

банківської системи України. За другий квар-
тал відбулася незначна ротація банків у пер-
шій групі надійності. Зміну лідера рейтингу 
ПАТ «Ощадбанк» на дочірній банк ING Group 
скоріше можна вважати статистичною фор-
мальністю, ніж трендом. Обидва банки мають 
добрі позиції на ринку кожен у своєму сегмен-
ті та залишаються надійними.


