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МИКОЛА АЗАРОВ:
«Ми оживили
економiку.
Депозити населення
вийшли
на докризовий
рiвень
2007 року.
Це велике
досягнення
Уряду».

Банки долають
збитковiсть
visualphotos.com

ЦИТAТA

№1

Прем’єр−мiнiстр України про депозити

Гривня скорiш посилиться,
нiж ослабне
àöiîíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ïîêðàùèâ ïðîãíîç iç çàãàëüíîãî ñàëüäî ïëàòiæíîãî áàëàíñó Óêðà¿íè. Ïðî öå ïîâiäîìèâ
÷ëåí ïðàâëiííÿ òà âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ç åêîíîìi÷íèõ ïèòàíü
ÍÁÓ Iãîð Øóìèëî. «Íà ôîíi ïîãiðøåííÿ íàøèõ î÷iêóâàíü
ïî ïîòî÷íîìó ðàõóíêó ìè ïîêðàùèëè ïðîãíîç ñàëüäî ôiíàíñîâîãî ðàõóíêó i ââàæàºìî, ùî çàãàëüíå ñàëüäî áóäå
ïîçèòèâíèì. Áiëüø òîãî — ñêëàäå $1-1,5 ìëðä», — òàêó
äóìêó âèñëîâèâ ïàí Øóìèëî íà êîíôåðåíöi¿ ìiæíàðîäíîãî
ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà Fitch Ratings.
ßêùî óðÿä âèðiøèòü ïåðåíåñòè ïîâåðíåííÿ áîðãó ðîñiéñüêîìó «Âíåøòîðãáàíêó» ó ðîçìiði $2 ìëðä íà íàñòóïíèé ðiê,
òî ïîçèòèâíå ñàëüäî áóäå ùå áiëüøèì. ÍÁÓ òàêîæ ïîçèòèâíî îöiíþº ïëàòiæíèé áàëàíñ êðà¿íè íà 2011 ðiê. Åêñïåðòè
ââàæàþòü, ùî äî êiíöÿ ðîêó ðèçèêiâ äëÿ ñòàáiëüíîñòi êóðñó
ãðèâíi íåáàãàòî. Çàçíà÷åíà äèíàìiêà ïëàòiæíîãî áàëàíñó i
òèñê íà âàëþòíèé ðèíîê, íàãîëîøóþòü ó Íàöiîíàëüíîìó áàíêó, äîçâîëÿþòü ðîáèòè âèñíîâêè, ùî â Óêðà¿íi áiëüøå ïåðåäóìîâ äëÿ ïîñèëåííÿ ãðèâíi, íiæ ¿¿ îñëàáëåííÿ.

Í

ЦИФРA

$34,7млрд
становить загальний обсяг
мiжнародних резервiв НБУ
(на 1 жовтня 2010 р.)

СТРAТЕГIЯ. Кредитування банками нацiональної економiки

все ще залишається проблемою, але НБУ вже реалiзує
стратегiю, яка матиме позитивний вплив на вiдновлення
стор. 10
активностi пiдприємств

Київ намагається позбавитися боргiв
Петро ФIАЛКО
для «Урядового кур’єра»

У

2011 роцi столиця повинна
розрахуватися по євробондах загальною сумою $200 млн,
але мiськадмiнiстрацiя хоче обмiняти цiннi папери на бiльш
довгостроковi. «Або ж треба буде
вирiшувати питання про зменшення виплат з бюджету мiста

до бюджету країни», — таку позицiю висловив начальник Головного управлiння економiки та
iнвестицiй Київської мiськадмiнiстрацiї (КМДА) Iгор Довбань.
Голова профiльної бюджетної
комiсiї Київради Роман Ярошенко повiдомив «УК», що також
роглядається можливiсть реструктуризацiї займiв, строк яких
закiнчується у 2011-2012 роках.

ДOВIДКA «УК»
Çà ñâîþ iñòîðiþ Êè¿â òðè÷i âèïóñêàâ
ºâðîîáëiãàöi¿ çà ñòàâêàìè âiä 8% äî
8,625% ði÷íèõ. Òåïåð ñòîëèöÿ ìàº
çàêðèòè ºâðîáîíäè íà çàãàëüíó ñóìó
ó $700 ìëí, à ñàìå íà $200 ìëí 15
÷åðâíÿ 2011 ðîêó òà ïî $250 ìëí 26
ëèñòîïàäà 2012 ðîêó òà 11 ÷åðâíÿ
2015 ðîêó.

Станом на кiнець 2009 року,
за даними агентства Fitch, прямий борг столицi становив
5,6 млрд грн, або 47,3% поточних доходiв (2008 рiк — 33,1%).
При цьому борг значною мiрою
складається з номiнованих у доларах США довгострокових єврооблiгацiй на загальну суму
$700 млн, а це посилює валютнi
ризики.

За даними iншого рейтингового агентства S&P, у груднi цього
року Київ мав розрахуватися з
Державним казначейством —кредит на 310 млн грн, у квiтнi
2011 року з Альфа-банком —750
млн грн, а в березнi та червнi 2011
року з банком
«Хрещатик»
—
кредити 150 та
300 млн грн.
стор.
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AНAЛIТИКA РИНКУ

Банки долають збитковiсть
СТРАТЕГIЯ. Фiнансова система України поступово виходить iз кризи. Експерти Нацiонального
Ôîòî Oëåêñàíäðà ËÅÏÅÒÓÕÈ

банку проаналiзували, за рахунок яких чинникiв це вiдбувається
Олена ШРАМКО,
«Урядовий кур’єр»

З

а результатами дiяльностi
9 мiсяцiв 2010 р. банкiвська
система мала вiд’ємний фiнансовий результат. Сума збиткiв
склала 10 млрд грн. Проте вона
вдвiчi менша за вiдповiдний перiод минулого року: у мiнусi
опинився 41 банк, торiк — 65.
Нинi основною причиною
збиткiв залишається вiдрахування значної суми коштiв до
резервiв. Це пов’язано з неповерненням
позичальниками
банкiв ранiше отриманих позик.
При цьому деякi з них свiдомо
не повертають кредити. I саме
необхiднiсть покриття ризикiв
неповернення наданих кредитiв змушує банки здiйснювати
значнi вiдрахування до резервiв, що, своєю чергою, збiльшує
їхнi загальнi витрати i, як наслiдок, впливає на суму збиткiв.

Депозитнокредитна
полiтика

Деякi аналiтики вiдзначають,
що банки приймають депозити
вiд населення, але не заробляють на кредитуваннi, однак це
не вiдповiдає дiйсностi. Загальна сума вiдсоткових доходiв за
позиками, що наданi суб’єктам
господарювання та фiзичним
особам, майже втричi перевищує суму вiдсоткових витрат за
залученими вiд них коштами.
Щодо кредитування, то дiйсно, з початку 2010 р. загальний
обсяг наданих банками позик
скоротився на 0,2%. Але це
пов’язано iз зменшенням заборгованостi за кредитами, наданими фiзичним особам (на
12%). Це можна вважати свiдченням того, що населення почало повертати отриманi вiд
банкiв позики.
Починаючи з липня цього року, в Українi спостерiгається
поступове зростання кредитного
портфеля банкiв (за липень —
на 1,1%, за серпень — на 0,9%, за
вересень — на 1,9%), тобто вже
можна говорити про пожвавлення кредитування, насамперед
суб’єктiв господарювання. З початку 2010 р. наданi їм позики
(їхня частка у кредитному портфелi банкiв становить 66%) зросли на 3,8%, а кредити, наданi
суб’єктам господарювання у нацiональнiй валютi, — на 9,0%.
НБУ вживає заходiв для стимулювання кредитування банками
нацiональної економiки. Врештiрешт реалiзацiя цiєї стратегiї матиме позитивний вплив на вiдновлення активностi пiдприємств.
Насамперед мається на увазi
створення вiдповiдних монетарних умов: низької та стабiльної iнфляцiї, низьких вiдсоткових ставок, стабiльностi та передбачуваностi на валютному ринку, вiдновлення довiри до банкiвської системи i нацiональної валюти.
Зокрема, цьогорiч НБУ тричi
знижував облiкову ставку (з 10
серпня 2010 р. її розмiр становить 7,75% рiчних), яка є орiєнтиром для банкiв щодо встановлення ними вiдсоткових ставок
за кредитними продуктами. Вiдтак з початку 2010 р. вiдбулося
зниження вiдсоткових ставок за
депозитами (з 11,9% до 8,0%) i, як
наслiдок, за кредитами (з 17,3%
до 12,2%).

ДOВIДКA «УК»
Cåðåä áàíêiâ, ÿêi ñòàíîì íà 1 æîâòíÿ
2010 ð. ìàëè íàéáiëüøi çáèòêè i
âïëèíóëè íà çàãàëüíó ñóìó çáèòêó â
ñèñòåìi áàíêiâ, îáñÿã âiäðàõóâàíü äî
ðåçåðâiâ ñêëàäàâ 50-70% âiä ¿õíiõ
âèòðàò.

визначена вимога, що на момент
створення банку його статутний
капiтал має бути у розмiрi не
менше 500 млн грн.
Примiром, Росiя анонсувала
намiри збiльшити статутний капiтал банкiв лише до 1 млрд руб.
(це близько 260 млн грн), i таке
рiшення планується ухвалити
не ранiше нiж за 5 рокiв.

Валютнi
вiйни: мiф
чи реальнiсть?

ÍÁÓ çàïðîâàäèëî íèçêó çàõîäiâ äëÿ ñòèìóëþâàííÿ êðåäèòóâàííÿ áàíêàìè íàöiîíàëüíî¿ åêîíîìiêè

Крiм того, регулятор вжив
низку заходiв для створення
сприятливих умов для заохочення банкiв реструктуризувати наданi кредити, зменшив навантаження на капiтал фiнустанов через послаблення вимог до оцiнки
окремих кредитних операцiй
(зокрема передбачив можливiсть
не враховувати наявнiсть збиткiв пiд час здiйснення оцiнки фiнансового стану позичальникiвтоваровиробникiв), послабив вимоги до окремих видiв забезпечення за кредитними операцiями
таких позичальникiв.

Iнфляцiю
утримаємо
Цiлi щодо рiвня базової iнфляцiї, якi мiстяться в укладенiй з
МВФ програмi «Стенд-бай», тiсно
пов’язанi з визначеними у нiй обсягами приросту грошової пропозицiї. Зокрема, встановленi щоквартальнi iндикативнi цiлi щодо
верхньої межi монетарної бази
(яка характеризує обсяг грошей,
що випускає Нацбанк) та критерiї
ефективностi щодо верхньої межi
чистих внутрiшнiх активiв. Останнiй показник характеризує
обсяг випуску грошей в обiг через
механiзми, не пов’язанi iз викупом iноземної валюти.
Станом на 1 жовтня 2010 р.
НБУ виконав кiлькiсний критерiй
ефективностi за чистими внутрiшнiми активами та iндикативну
цiль з монетарної бази. Тобто обсяг грошової пропозицiї у країнi
не перевищив узгоджених меж.
Також динамiка приросту монетарної бази перебуває у межах прогнозованих iндикаторiв,
визначених Основними засадами грошово-кредитної полiтики
на 2010 рiк. Останнi передбачають прирiст монетарної бази за
пiдсумками поточного року в межах 9-13%, тодi як за 9 мiсяцiв
2010 р. монетарна база збiльшилася на 11,2%. Таким чином монетарний чинник не був визначальним у формуваннi iнфляцiйної динамiки.
Прискорення протягом останнiх мiсяцiв iндексу базової iнфляцiї (0,6% — у серпнi, 1,5% —
у вереснi, до 7,7% — в рiчному

вимiрi) головно вiдбулося за рахунок адмiнiстративних чинникiв. Вони хоча напряму i не
пов’язанi iз монетарною полiтикою, однак їхнiй вплив на очiкування громадян може знайти вiдображення i в грошово-кредитнiй сферi. За таких обставин
Нацбанк
продовжуватиме
уважно вiдстежувати ситуацiю i
за потреби вживати запобiжних
заходiв, здатних стабiлiзувати
очiкування та компенсувати
вплив структурних чинникiв на
стабiльнiсть грошової одиницi.

Курс гнучкий,
але стабiльний
Вiдповiдно до Меморандуму
про економiчну та фiнансову полiтику у рамках спiльної з МВФ
програми «Стенд-бай», Нацбанк
узяв на себе низку зобов’язань,
якi серед iншого передбачають
поступовий перехiд до гнучкого
обмiнного курсу.
У зв’язку з цим з квiтня 2009 р.
регулятор встановлює офiцiйний курс гривнi до долара США
на рiвнi її середньозваженого
ринкового курсу за попереднiй
робочий день, з можливим вiдхиленням 2 %. Своєю чергою
ринковi котирування гривнi визначаються коливаннями попиту
та пропозицiї iноземної валюти.
Завдяки стiйкому домiнуванню
валютної пропозицiї, упродовж
лютого-серпня 2010 р. НБУ мав
можливiсть поповнювати мiжнароднi резерви, активно купуючи
iноземну валюту. Загальний обсяг
придбаної ним з початку року валюти становить майже $7,3 млрд
(в еквiвалентi), виступаючи суттєвим чинником зростання мiжнародних резервiв, обсяг яких за
9 мiсяцiв 2010 р. збiльшився на
30,7%, до $34,7 млрд, що є достатнiм для фiнансування майбутнього iмпорту товарiв та послуг упродовж 5-6 мiсяцiв.
Що стосується пiдвищення
попиту на iноземну валюту у вереснi, то воно мало переважно
сезонний характер та було
пов’язано iз збiльшенням платежiв за iмпортними контрактами.
Хоча валютний попит i був посилений певними негативними очi-

куваннями через подорожчання
комунальних послуг та окремих
споживчих товарiв, проте системного впливу на стан валютного ринку вони не мали.
При цьому також спрацював
накопичений потенцiал мiцностi,
який дозволяє Нацбанку згладжувати рiзкi ситуативнi курсовi
коливання гривнi, сприяючи
збереженню її прогнозованої динамiки.

Стрес-тести
банкiв уже
вiдбулися

НБУ ще наприкiнцi 2008 — на
початку 2009 рр. провiв дiагностичне обстеження банкiв, щоб
оцiнити їхню поточну та перспективну платоспроможнiсть,
життєздатнiсть в умовах кризи,
а також щоби визначити потрiбнi обсяги докапiталiзацiї.
За результатами цього обстеження були визначенi банки, що
потребували додаткової капiталiзацiї, а також можливi шляхи
та джерела збiльшення капiталу
(за рахунок iснуючих акцiонерiв, залучення нових iнвесторiв
або капiталiзацiя за участю держави).
У 2010 р., вiдповiдно до вимог
НБУ в рамках перевiрки рiчної
фiнансової звiтностi, за 2009 р.
зовнiшнiми аудиторами було
здiйснено стрес-тестування банкiв України з метою оцiнки достатностi резервiв i капiталу та
визначення можливої потреби у
збiльшеннi капiталу.
За його пiдсумками виявленi
банки, якi потребували збiльшення капiталу, та затвердженi
програми капiталiзацiї банкiв i
плани заходiв, спрямованi на
зниження їхнiх кредитних ризикiв.

Вимогливiшi
за Росiю
У законопроектi «Про внесення змiн до деяких законiв України (щодо регулювання дiяльностi банкiв)» (реєстр. № 0884),
який наданий Верховнiй Радi
для розгляду у другому читаннi,

Питання так званих «валютних вiйн», безумовно, є дуже цiкавим. Утiм, ажiотаж навколо
нього здебiльшого залишається
штучним. Мова, радше, має йти
про наочнi дисбаланси у низцi
iндустрiальних країн.
Значнi бюджетнi дефiцити, неконтрольоване зростання державного боргу, недостатня активнiсть iнвестицiйної полiтики
разом з надмiрним приватним та
державним споживанням — все
це дослiдженi питання. Свiтовий
досвiд має достатньо прикладiв
їхнього успiшного розв’язання.
Вiдомо також, що країни iз зазначеними проблемами часто мають значнi торговельнi дефiцити.
Очевидно, що їхнє подолання
має вiдбуватися завдяки структурним змiнам. Зовнiшнi фактори можуть лише сприяти проведенню реформ. Однак за вiдсутностi системних внутрiшнiх зрушень розраховувати лише на посилення iноземної валюти не
варто. Наочний приклад цього —
Нiмеччина, яка спромоглася пiдтримувати додатне сальдо поточного рахунку всупереч посиленню євро.
Що стосується України, то її
не можна звинуватити у неринкових курсових заходах. Як уже
зазначалося, офiцiйний курс
гривнi встановлюється фактично за її ринковими котируваннями. Останнi ж визначаються коливаннями попиту та пропозицiї
iноземної валюти.
Щодо загальних курсових перспектив гривнi, то вони насамперед визначатимуться рiвнем конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї як на зовнiшньому,
так i на внутрiшньому ринках
збуту. Його пiдвищення вимагає
невiдкладної структурної перебудови нацiональної економiки.
При цьому особливе значення
має зниження енергоємностi вiтчизняного виробництва та його
загальної витратностi, переорiєнтацiя зовнiшнiх запозичень на iнвестицiйнi цiлi, технологiчне
оновлення виробництва й зниження його собiвартостi, подолання сировинної спецiалiзацiї з
переходом на випуск бiльш високотехнологiчної продукцiї.
Звичайно, принципове значення пiд час реалiзацiї цих завдань матимуть мiжнароднi резерви, обсяги яких мають пiдтримуватися на рiвнi, достатньому для нiвелювання потенцiйних валютних ризикiв.

4 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó, ÷åòâåð, ¹ 206
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Oрiєнтири посткризового перiоду
visualphotos.com

НOВI ТЕНДЕНЦIЇ. Фiнансисти оголошують кастинг клiєнтiв: розшукують найнадiйнiших

К

риза у фiнансовому секторi України закiнчилася.
Про це говорять як фiнансовi
звiти III кварталу, за якими
збитковi протягом останнiх
двох рокiв банки нарештi отримали прибуток, так i програми кредитування, що за минулi
три мiсяцi повернулися майже
в усi великi та середнi фiнустанови. Проте банки сьогодення, навiть тi, що пережили фiнансову кризу з найменшими
втратами, разюче вiдрiзняються вiд установ докризового
перiоду. Насамперед — ставленням до клiєнта.

Перегони
фiнiшували
Банки знову повертаються на
ринок як власне банки, а не колекторськi компанiї, якими їм
довелося бути останнього року.
Програми кредитування потроху замiнюють програми зi збирання боргiв. Вiдмов у наданнi
позик уже менше i не перевищує 50% (ще наприкiнцi минулого року для фiзосiб вiн становив майже 60%, а для малих i середнiх пiдприємцiв — бiльше
70%). I навiть iпотека, повернення якої банкiри прогнозували не
ранiше середини 2011 р., вже
з’явилася у перелiку пропозицiй бiльшостi фiнустанов першої двадцятки. Поки що не пiдйомнi ставки — близько 10% —
за автокредитування, хоча пiвроку тому воно коштувало
близько 20-23% рiчних.
Утiм говорити, що старi добрi
докризовi часи повернулися у
фiнсектор, не можна. I рiч не у
вартостi грошей, якi стали
значно дорожчi й коротшi з
об’єктивних причин (дешевi
зовнiшнi позики на вiтчизняний банкiвський ринок так i не
повернулися, а тi банки, якi були спроможнi зберегти довiру
зовнiшнiх кредиторiв, сьогоднi
переплачують за пiдтримку європейцiв значно бiльше, нiж до
осенi 2008 р.). А у тому, що банкiри переглянули своє ставлення як до принципiв ведення
бiзнесу, так i до роботи з клiєнтами. I вони тепер не вважають
завоювання вiдповiдної частки
ринку, яке i досягається обсягом виданих кредитiв та залучених депозитiв, метою номер
один. Як депозитнi, так i кредитнi перегони закiнчилися.
Настав етап жорсткого природного вiдбору клiєнтiв, коли
на партнерство з банками можуть розраховувати лише найнадiйнiшi.

Êóðñ íà çàáåçïå÷åíîãî êëiºíòà!

Не хочуть
iти в люди
Так чи iнакше, але банкiвське
кредитування в Україну повернулося. Автокредити вже мають
цiлком ринковий вигляд: 7-15%
рiчних на нове авто в залежностi
вiд банку, марки, дилера та деяких iнших показникiв. Iпотека
поки що здебiльшого не ринкова:
вигiдний вiдсоток у фiнустановах можна отримати лише за
кредитами на житло у тих об’єктах, зведення яких кредитувалося цими банками, i яким зараз
конче необхiдно заселити цi будинки будь-що.
Тi ж фiнустанови, що не мають
заморожених квадратних метрiв, не спускають ставки нижче
16%, але самi визнають, що така
ставка прийнятна ще для дуже
вузької групи населення. Говорити про будь-яку активнiсть на
ринку iпотечного кредитування
можна буде лише тодi, коли
ставки знизяться хоча б до 15%.
Iнакше людям просто немає сенсу брати такi кредити.
Щодо пiдприємств малого та
середнього бiзнесу, то, попри заяви банкiрiв про важливiсть для
них цього сегменту, представники МСБ можуть розраховувати

наразi на короткi та недешевi
кошти. Так, бiльшiсть великих
фiнустанов кредитують дрiбних
пiдприємцiв не бiльш, нiж на рiк,
а ефективна ставка часом складає майже 30%.
Набагато краще стоїть справа у
середнiх та великих корпоративних клiєнтiв, якi, за визнанням
банкiрiв, стають top priority клiєнтами у посткризовiй стратегiї
фiнустанов. Стан та перспективи
українського банкiвського ринку
свiдчать, що наймiцнiшi позицiї у

сегментi клiєнтiв з доходом середнiм i вище. Тому банкiри вирiшили концентруватися саме на них,
а у корпоративному бiзнесi —диверсифiкувати ризики за рахунок
залучення середнiх компанiй.
Аналогiчно наступного року
збираються вчинити ще декiлька банкiв з iноземним капiталом.
Проте, як зiзнається представник однiєї з таких фiнустанов,
банки у багатьох випадках пiдвищують планку для клiєнтiв не
тiльки i навiть не стiльки тому,
що вважають своєю сильною
стороною саме цей сегмент, а тому, що обпеклися на масових
клiєнтах з доходами середнiй та
середнiй мiнус, якi виявилися
одними з недбайливих неплатникiв кредитiв, i тепер не наважуються до них повертатися.
«Наш iдеальний клiєнт зараз —
це менеджер середньої ланки,
кар’єрно орiєнтований, вiд 35 до
45 рокiв, з мiнiмальним прибутком $1 тис. пiдтвердженого доходу, з вищою освiтою, родиною.
Також вiн має хобi, любить спорт
i мандрувати, адже саме у цьому
— їхнiй запас мiцностi. У клiєнта
має бути те, що вiн може «порiзати» у випадку проблем зi сплатою
кредитiв. А коли у нього немає нiчого, крiм заставного майна?» —
риторично запитує ризик-менеджер одного з найбiльших українських банкiв. Тому наскiльки наступного року скоротиться кiлькiсть потенцiйних позичальникiв
банкiв — теж риторичне питання.

Оптимiстична
оптимiзацiя
Зменшиться у 2011 р. не тiльки
кiлькiсть потенцiйних клiєнтiв
банкiв, а й число вiддiлень та
спiвробiтникiв фiнустанов —
банкiри всерйоз взялися за опти-

Òîï−10 çàâäàíü äëÿ áàíêiðiâ íà 2011 ð.
1. Ïîçáóòèñÿ ïðîáëåìíèõ ïîðôòåëiâ i ïî÷èñòèòè áàëàíñ
2. Îïòèìiçóâàòè îïåðàöiéíi âèäàòêè
3. Àâòîìàòèçóâàòè áiëüøiñòü ïðîöåñiâ (ÿê âñåðåäèíi áàíêó, òàê i äëÿ êëiºíòiâ)
4. Âiäíîâèòè êðåäèòóâàííÿ ôiçîñiá òà ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî áiçíåñó
5. Âèòðèìàòè êîíêóðåíöiþ ç ðîñiéñüêèìè áàíêàìè
6. Çíàéòè íîâi äæåðåëà ôîíäóâàííÿ
7. Ðîçøèðèòè ïðèñóòíiñòü íà ðèíêó çà äîïîìîãîþ íîâèõ ïðîäóêòiâ òà ïîñëóã
8. Âiäíîâèòè äîâiðó íàñåëåííÿ
9. Âèéòè ó ïðèáóòîê
10. Ïåðåæèòè äðóãó õâèëþ ôiíàíñîâî¿ êðèçè

мiзацiю витрат. I хоча, здавалося
б, пiк кризи минув i банки почали
виходити на прибуткову дiяльнiсть, саме на наступний рiк у багатьох запланованi процеси з оптимiзацiї мережi вiддiлень та,
вiдповiдно, кiлькостi персоналу.
«Скорочення спiвробiтникiв
вiдбувалися через оптимiзацiю
роботи i структур мережi продажу: частина процесiв була автоматизована, у зв’язку з чим вiдпала потреба у штатних одиницях, якi їх обслуговували. Крiм
того, ми переглянули ефективнiсть роботи вiддiлень, внаслiдок
чого вирiшили декiлька вiддiлень перемiстити, декiлька
просто закрити. Хоча водночас
ми вiдкрили новi вiддiлення.
Глобально у рамках реалiзацiї
нової стратегiї наша регiональна
мережа, що складалася з 25 вiддiлень, трансформується у 12
регiональних дирекцiй. Реорганiзацiя вiдбудеться у рамках
бiзнес-потенцiалу та бiзнес-результатiв регiонiв», — розповiдає голова правлiння OTP Bank
Дмитро Зiнков.
Власне, про те ж кажуть iншi
банкiри. «Ми не скорочуємо
свою мережу, а оптимiзуємо її.
Однi вiддiлення закриваємо через збитковiсть, iншi вiдкриваємо у перспективнiших мiсцях. З
початку року оптимiзували 15
вiддiлень. Майже 90% закритих
вiддiлень пiзнiше переїжджали
на новi, цiкавiшi мiсця. Деякi ми
вiдкривали пiд конкретних клiєнтiв, на їхнiй територiї», — каже Iгор Шевченко, директор департаменту органiзацiї продажу
банку «Фiнанси i Кредит».
Також закривав вiддiлення й
УкрСибБанк. Станом на 1 липня
2010 р. працювали 744 вiддiлення. З початку року в рамках оптимiзацiї витрат закрили 44
неприбутковi вiддiлення. При
цьому установа вiдкрила три новi точки. До кiнця року планують
закрити ще 10 вiддiлень i вiдкрити 5 у новому форматi.
Найбiльше — близько 80 вiддiлень — з початку 2010 р. закрив
Правекс-банк. Новий власник фiнустанови, iталiйська група Intesa Sanpaolo, продовжує налагоджувати регiональну мережу у
вiдповiдностi до своїх стандартiв.
Варто вiдзначити, що експерти дiйсно пояснюють масове скорочення вiддiлень банкiв не
тiльки їхнiми фiнансовими проблемами, але й переорiєнтацiєю
на бiльш заможних, а, вiдповiдно, меншу кiлькiсть клiєнтiв.
Потреби у мережi у 1,5 тис. вiддiлень, яку тримали ще 2-3 роки
тому деякi великi банки, сьогоднi просто немає.

ЄБРР пообiцяв усiм вихiд з рецесiї
ПОЗИТИВ. Україна впевнено долає кризу

К

раїни регiону ЄБРР у 2011 р.
вийдуть з рецесiї i продемонструють позитивне економiчне
зростання. Таке повiдомляється в
оновленому прогнозi банку. За
розрахунками експертiв установи, у 2010 р. у зонi негативної динамiки ВВП як завжди залишаться 5 країн: Киргизстан (-3,5%), Румунiя (-2%), Хорватiя (-1,5%),
Латвiя (-1%) i Чорногорiя (-0,6%).

Проте наступного року всi 29
держав регiону операцiй банку
чекає позитивний прирiст цього
показника. Найвищi темпи зростання економiки країни продемонструють Туркменiстан, Монголiя та Узбекистан. Останнiми у
перелiку будуть Хорватiя , Угорщина та Румунiя. Загалом у регiонi темпи зростання ВВП у 2010 р.
складуть 4,2%, у 2011 р. — 4,1% до

Ñòîðiíêó ïiäãîòóâàëà Àíàñòàñiÿ ÓÆ äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

рiвня попереднього року. Отже,
жовтневий прогноз ЄБРР пiдвищений на декiлька десятих процентного пункта в порiвняннi з

ДОВIДКОВО
ªÁÐÐ — íàéáiëüøèé ôiíàíñîâèé iíâåñòîð â Óêðà¿íi. Ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ
2010 ðîêó éîãî iíâåñòèöi¿ ñêëàëè
áiëüøå 5 ìëðä ºâðî ó 197 ïðîåêòiâ.

липневим (тодi банк передбачав
зростання у 3,5% у 2010 р. i 3,9%
— у 2011 р.). Наступного року на
18 країн чекає пришвидшення
темпiв зростання, у 11 державах
спостерiгатиметься зниження
темпiв за збереження позитивної
динамiки.
«Європейськi країни з перехiдною економiкою потроху наближаються до бiльш масштабно-

го економiчного вiдновлення, але
вiдмiнностi мiж ними залишаються. I хоча темпи вiдновлення
там будуть вищими, нiж у розвинених державах Європи, вони
залишаться нижчими за докризового рiвня. Хоча за правильної
економiчної полiтики темпи
зростання у майбутньому будуть стiйкiшими», — повiдомляється в офiцiйнiй заявi ЄБРР.
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Псевдомасова послуга
СИСТЕМНI ТРУДНOЩI. Фiнансисти голосно й радiсно рапортують про поступове, але впевнене

зниження позикових ставок. Однак масовим кредитування, як то було до кризи, стати не може
visualphotos.com

Єгор БОЛТРИК,
Петро ФIАЛКО
для «Урядового кур’єра»

У

порiвняннi з минулим роком ринок кредитування
вирує. У 2009 р. поява повiдомлень про те, що якась фiнкомпанiя повертає позики до портфеля своїх продуктiв, сприймалося як сенсацiя. Нинi кожний шанований банк пропонує
той чи iнший вид цiєї послуги.
Лише за вересень ставки за
рiзними видами кредитiв у середньому на ринку знизилися
на 0,3-2,5 процентних пунктiв
(п. п.), з початку року рiзниця
ще бiльша — до 5 п. п.

Привiд
для радостi
Пожвавлення на цьому ринку
продовжується. Банки трiщать
по швах вiд грошей, якi несуть
вкладники на депозити. Фiнансисти просто не знають, куди їх
подiти.
Пiсля тривалого зниження
ставок за депозитами фiнустанови сформували до осенi деякi
обсяги бiльш дешевого ресурсу, вони миттєво почали використовувати можливiсть знизити ставки i за позиками, розраховуючи на своєчаснiсть такого кроку за сезонного пожвавлення попиту на кредитнi
продукти пiсля лiтнiх вiдпусток.
НБУ на своєму офiцiйному
сайтi повiдомив, що частка простроченої заборгованостi за кредитами у вереснi зберiгалася на
рiвнi 11,6% вiд загальної суми
виданих позик. У серпнi цей показник був таким самим. Це означає, що заборгованiсть припинила зростати.
Якщо додати до цього невисокий рiвень iнфляцiї та збiльшення обсягу грошей в економiцi загалом, то вимальовується перспективна картина. Яскравих
штрихiв до неї додають i банкiри, котрi авторитетно запевняють, що зниження ставок продовжиться.
Україна сьогоднi показує
значнi темпи зростання економiки. I якщо наступного року полiтична та економiчна стабiлiзацiя
триватиме, позичальники почнуть демонструвати платiжну
дисциплiну. Уже зараз бiльшiсть пiдприємцiв ретельнiше
ставляться до повернення боргiв. Саме з цим банкiри пов’язують скорочення рiвня вiдсоткової маржi мiж кредитами та депозитами. Прогнозують зниження кредитних ставок для корпоративних клiєнтiв ще на 1-2% до
кiнця року.
Фiнкомпанiї дiйсно досить
активно збiльшують свої кредитнi програми, переглядають
вимоги iснуючих продуктiв у
бiк їхнього пом’якшення i для
бiзнесу, i для населення. Зростає також кiлькiсть гравцiв на
ринку. За даними Української
нацiональної iпотечної асоцiацiї (УНIА), станом на середину
жовтня кiлькiсть фiнкомпанiй,
якi працюють з одним iз
довгострокових видiв кредитування — iпотекою, досягла
28 (16 банкiв надають позики
для придбання житла на первинному ринку, 25 — на вторинному).

Ñèòóàöiþ ç àâòîêðåäèòàìè ïîêðàùèëè ñêîðiøå ñàìi àâòîìîáiëüíi äiëåðè, àíiæ áàíêè

Захмарна
реальнiсть
Та от бiда. Кiлькiсть банкiв iз заявленою послугою не спричиняє
бурхливого зростання наданих
позик i не збiльшує число щасливих позичальникiв анi серед бiзнесу, анi серед населення. За даними Бюро економiчних i соцiальних технологiй, за 9 мiсяцiв поточного року зростання кредитування збiльшилося лише на 0,5%.
На його обсяги впливало те, що
навченi гiрким досвiдом банки
почали ретельнiше оцiнювати
ризики. I самi пiдприємства почали бiльш прискiпливо ставитися до кредитiв. Крiм того, багато компанiй уже достатньо
закредитованi, а ставки, попри
постiйне зниження, все ще далекi вiд омрiяних цифр. А для населення умови бiльшостi позикових програм залишаються за
межею розсудливого рiшення.
Примiром, для населення вiдсотковi ставки за кредитами, як
на первинне, так i на вторинне
житло, складають вiд 15% до 30%
рiчних у гривнi. Термiни кредитування — вiд 1 до 20 рокiв за початкового внеску 30-60%. Для бiзнесу
ставка перебуває на рiвнi 22,7%.
«Реально ставка за iпотечним
кредитом повинна бути на рiвнi
5-6%, але про це в Українi зараз

i говорити годi. Банки не витримують вимог справжньої класичної iпотеки i за термiнами, на
якi надають кредит (термiн класичної iпотеки — не менше 25
рокiв. Прим. ред.)», — зазначила
перший заступник голови Правлiння Укрiнбанку Свiтлана Корчинська.
За iншими видами позик ситуацiя така ж, як i з iпотекою. Iншi
термiни, iншi цифри, але результат однаковий: попри активнiсть фiнкомпанiй ставки за-

Помiрнi проблеми
та перспективи
Чому ж за великої кiлькостi
позитивних факторiв ставки
залишаються такими високими, а розрив зi ставками за депозитами такий великий? I коли можна чекати на нормалiзацiю ринку?
Рiч у тiм, що у банкiв збереглася цiла низка проблем: вiд
дрiбних неприємностей до сис-

Ó âåðåñíi áàíêè ïðîäîâæèëè çíèæóâàòè êðåäèòíi
ñòàâêè äëÿ þðèäè÷íèõ îñiá. Îäíàê ðèíêó ùå äàëåêî
äî âiäíîâëåííÿ. Ñåðåäíi ðåàëüíi ñòàâêè ó âåðåñíi, ó
ïîðiâíÿííi iç ñåðïíåì, óïàëè çà âñiìà âèäàìè êðå−
äèòíèõ ïðîãðàì. Çíèæåííÿ ñêëàëî âiä 0,3 äî 2,5 ï. ï.
лишаються майже недосяжними
для ринку.
Винятки зустрiчаються лише
тодi, коли банки працюють разом iз ритейлерами. Стимулюють збут i продавцi побутової
технiки, i автосалони, i страховики. Адже тодi умови значно
нижче ринкових, аж до ставок,
що дорiвнюють нулю. Це стосується i автокредитiв: близько
90% продажiв вiдбуваються саме
за такими програмами.

темних труднощiв. Звiсно, у
фiнансовому секторi досить
висока лiквiднiсть, але той ресурс коштiв, який привнесли
населення й бiзнес на депозити
та ощадрахунки, є короткостроковим, зазвичай менше року. До того ж i ставки, за яких
грошi надходили у банки, були
високими. Це стосується й
мiжбанкiвських кредитiв. Навiть довгостроковi ресурси,
якими фiнкомпанiї рятувалися

Ñåðåäíi ñòàâêè çà êðåäèòàìè ó íàöiîíàëüíié âàëþòi äëÿ þðèäè÷íèõ îñiá
Вид кредиту

Серпень, % рiчних

Вересень, % рiчних

Змiни (п. п.)

Ìiêðîêðåäèòè

24,4

24,1

0,3

Àâòîêðåäèòè

23,1

22,6

1,5

Íà íåðóõîìiñòü

25,2

22,7

2,5

Íà ïîïîâíåííÿ îáiãîâèõ êîøòiâ

24,3

23,4

0,9

Íà óñòàòêóâàííÿ

25,6

24,6

1

Äæåðåëî: «Ïðîñòîáàíê Êîíñàëòèíã»

або докредитовувалися за кризи, були значними. Варто взяти до уваги i проблемнi позики
(прострочена заборгованiсть,
труднощi з реалiзацiєю заставного майна, судовi тяганини
та iн.).
Перше, про що кажуть самi
банкiри, як про обов’язкову
умову для бiльш людянiшого
ринку, — продовження стабiлiзацiї вiтчизняної економiки i
сприятлива кон’юнктура у
мiжнародному
фiнансовому
секторi. Потому — звiльнення
вiд проблемних боржникiв або
їхнього майна. За оцiнками
бiльшостi фiнансистiв, банки
зможуть очистити свої портфелi вiд проблемних кредитiв
протягом першої половини наступного року. Утiм не всi зможуть сформувати необхiднi резерви пiд проблемнi кредити,
адже банкам потрiбно додатково влити десятки мiльярдiв
гривень.
Представники фiнустанов,
материнськi структури яких
розташованi у Росiї, запевняють, що додатковим стимулом
для розвитку ринку стане можливiсть надання кредитiв у
рублях, особливо коли йдеться
про довгостроковi позики. Адже ставки у цiй валютi зараз
значно нижчi, нiж у гривнi, тож
для клiєнта ставки упали б до
3-7 п. п. В усякому разi саме такi цифри озвучують представники системних банкiв з акцiонерами у РФ.
Водночас на руку ринку i
продовження мораторiю на валютне кредитування пiсля
01.01.2011 р. У цьому випадку
ставки за депозитами у гривнi
можуть знизитися на 2-3 п. п.,
що за накопичення у системi
дешевшого i довшого ресурсу
обов’язково вiдiб’ється на вартостi кредитiв.
За його словами, на змiну
тенденцiй може вплинути сам
НБУ за умови вилучення з банкiвської системи надлишкової
лiквiдностi шляхом повернення
рефiнансування, отриманого
банками у 2008 р. А це спричинить збiльшення конкуренцiї
на ринку залучення пасивiв,
яка вплине на ставки кредитування.
Допоможе ринку i Мiжнародна фiнансова корпорацiя, яка
домовилася про спiвробiтництво з Асоцiацiєю українських
банкiв. Ця спiвпраця полягає у
впровадженнi методики полiпшення управлiння ризиками, а
також у продажу або передачi
проблемних активiв фiнустанов для подальшого стимулювання кредитування економiки
України.
За будь-яких обставин найгiрша ситуацiя iз кредитами,
для яких потрiбен довгий ресурс, себто iпотека. Враховуючи те, що ринок нерухомостi не
скоро повернеться на докризовий рiвень, якщо взагалi це станеться, сподiватися на швидке
вiдновлення iпотеки не варто.
Оптимiстичний прогноз банкiрiв — 2 роки, песимiсти кажуть
про 5 рокiв. Поставити на ноги
цей сегмент ринку зможуть лише новi продукти, зокрема й
кредити iз плавучими ставками. Але тодi клiєнтам доведеться брати частину ризику на себе. Iнакше — залишається чекати й сподiватися.
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ПOРAДИ ЕКСПЕРТIВ

Банкам грошi не потрiбнi

Ставкам — падати

ВКЛАДИ. Депозитнi перегони, розпочатi банкiрами торiк

ÇÄÅØÅÂËÅÍÍß. Åêñïåðòè ôiíðèíêó äàëè ñâî¿ ïðîãíîçè ùîäî
çìií äåïîçèòíèõ ñòàâîê äî êiíöÿ ðîêó. Äèðåêòîð êàçíà÷åéñòâà
áàíêó «Õðåùàòèê» Îëåêñié Êîçèðºâ ââàæàº, ùî çíà÷íîãî çíèæåííÿ ñòàâîê çà ãðèâíåâèìè äåïîçèòàìè ðàäøå âæå íå áóäå.
«Çíèæåííÿ ñêëàäå ùå 0,25-0,5% ði÷íèõ ó ãðèâíÿõ, ó äîëàðàõ
— 0,75—1,25% ði÷íèõ äî êiíöÿ ðîêó, à çà âêëàäàìè â ºâðî —
1—2% ði÷íèõ. Òàêèì ÷èíîì, äî êiíöÿ ðîêó ñåðåäíi ñòàâêè âêëàäiâ ôiçîñiá íà ði÷íèé äåïîçèò ìîæóòü ñêëàñòè 16—18,25% ði÷íèõ â ãðèâíi, 7—8,75% — ó äîëàðàõ, 6,5—7,5% — â ºâðî», —
òàêà äóìêà ïàíà Êîçèðºâà.
Çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâëiííÿ áàíêó «Ôiíàíñè i Êðåäèò» Âiêòîð
Ãîëóá çàóâàæóº, ùî òåíäåíöiÿ äî çíèæåííÿ âiäñîòêîâèõ ñòàâîê
ç áåðåçíÿ 2010 ð. ñòàëà ïåðìàíåíòíèì ÿâèùåì i ïðîäîâæèòüñÿ äî êiíöÿ ðîêó. Ïðè öüîìó âàðòî çàçíà÷èòè: ÿêùî ó II—III
êâàðòàëi ïîòî÷íîãî ðîêó çíèæåííÿ äåïîçèòíèõ ñòàâîê áóëî
íàäòî âiä÷óòíèì — ñåðåäíüîçâàæåíà ñòàâêà ó ði÷íié ãðèâíi
çíèçèëàñÿ ç 23—24% äî 17—18%, òî ó êiíöi III — íà ïî÷àòêó IV
— ïðîöåñ äåùî ñïîâiëüíèâñÿ ó çâ’ÿçêó iç ñòàáiëiçàöiºþ ðåñóðñíîãî áàëàíñó áàíêiâñüêî¿ ñèñòåìè i âiäñóòíiñòþ ðåàëüíîãî
çðîñòàííÿ ìîíåòàðíî¿ áàçè.
Äåÿêi áàíêiðè çàçíà÷àþòü, ùî çíèæåííÿ âçàãàëi íå áóäå õàðàêòåðèçóâàòè âiäñîòêîâi ñòàâêè çà âêëàäàìè â iíîçåìíié âàëþòi. Òàê, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó ðîçäðiáíîãî áiçíåñó Àíòîí Øàïåðåíêîâ â åêñêëþçèâíîìó êîìåíòàði «ÓÊ» ïiäêðåñëèâ, ùî êîðèãóâàííÿ iìîâiðíî óñåðåäèíi ãðóïè áàíêiâ, ùî
âïëèâàþòü íà çàãàëüíó äåïîçèòíó ïîëiòèêó iç çàëó÷åííÿ çàñîáiâ â iíâàëþòi. «Çàðàç áàíêè ðîçäiëèëèñÿ íà äâi ãðóïè: òi, õòî
ïðîïîíóº äóæå íèçüêi âiäñîòêîâi ñòàâêè çà äåïîçèòàìè, i òi, õòî
óòðèìóâàâ äîñèòü âèñîêi ñòàâêè. Îñòàííi íàìàãàòèìóòüñÿ çäåøåâëþâàòè çàëó÷åííÿ ðåñóðñó», —ïðîãíîçóþòü ó VAB Áàíêó.
Îòæå, îñêiëüêè áàíêè ïðîäîâæóþòü âèïðîáîâóâàòè íàäìiðíó
ëiêâiäíiñòü i íå âñòèãàþòü ðîçìiùóâàòè ¿¿ â àêòèâíi îïåðàöi¿, òî
çà âêëàäàìè â íàöiîíàëüíié âàëþòi, äå çàðàç âiäáóâàºòüñÿ îñíîâíå çàëó÷åííÿ êîøòiâ, ïðîäîâæèòüñÿ òåíäåíöiÿ äî çíèæåííÿ.
Îñîáëèâî öå ñòîñóâàòèìåòüñÿ äåïîçèòiâ íà íàäòî êîðîòêi òåðìiíè, à òàêîæ çà âêëàäàìè ç ìîæëèâiñòþ çíÿòòÿ i ïîïîâíåííÿ.

М

инулого року наляканi падiнням найбiльших вiтчизняних банкiв та обiцянками державного дефолту українцi масово змiнювали мiсце зберiгання своїх заощаджень
з банкiв реальних на банки трилiтровi, фактично
знищуючи лiквiднiсть фiнустанов. Банкiри вирiшили зрадити встановленому ними ж правилу, що
депозити — це iнструмент
зберiгання коштiв, а не заробiтку, i почали пропонувати зовсiм непристойнi
вiдсотки за депозитами.
Серед пропозицiй невеликих та середнiх банкiв
можна було вiдшукати навiть 30—35% рiчних за
гривневими вкладами i
20—25% — за валютними.
Фiнустанови першої десятки, в яких було трохи
краще з рiвнем лiквiдностi
(кошти, доступнi для розрахункiв iз кредиторами,
зокрема
вкладниками,
будь-якої митi) пропонували 20—25% рiчних за
гривню та 15—18% — за
долар та євро.

Понадлiквiднiсть
Розрахунок був вiрним:
бажання легко заробити
на вiдсотках виявилося
для наших громадян сильнiшим, нiж побоювання
втратити свої заощадження назавжди. Вже до кiнця
III кварталу 2009 р. деякi
банки, що демонстрували
бiльш-менш стабiльне становище на ринку (про
яких, принаймнi, не ходили чутки, що вони за п’ять
хвилин банкрути), вiдновили депозитний портфель до докризового рiвня. А у III кварталi цьогорiч вони навiть перевищили докризовi обсяги iз залучених коштiв.
Однак така динамiка
приросту
депозитних
портфелiв навряд чи тiшить банкiрiв так само,
як минулої осенi. Адже
сьогоднi замiсть недостатньої лiквiдностi фiнустановам почала загрожувати понадлiквiднiсть. Ця
проблема не була актуальною у роки кредитного
буму, поки банки мали
можливiсть одразу видавати зiбранi на депозити
грошi як позики i отримували постiйний прибуток
з виплати вiдсоткiв за ними (якi завжди вище депозитних), тому не надто
переймалися щодо джерел виплати вiдсоткiв за
вкладами. Але зараз, коли кредитування тiлькино починає розморожуватися,
понадлiквiднiсть
стала для фiнансистiв неабиякою проблемою. I
цiлком логiчним розв’язанням цього завдання
стало суттєве зменшення
вiдсоткiв за депозитами.
Не те, щоб банки намагалися всiляко уникнути

вкладникiв, проте додатково стимулювати прирiст
депозитних портфелiв вони бiльше не збираються.
Пояснюють це дуже просто — банкам грошi населення бiльше не потрiбнi.
Принаймнi тим, хто вийшов iз кризи. А до тих же,
хто продовжує тримати
депозитнi ставки понад
20% у гривнi та 15% у валютi, експерти радять бути обережними. Вочевидь,
ситуацiя з доступними
коштами там не найлiпша.

На депозитах
не заробиш
«За гривневими депозитами у III кварталi вiдсотковi ставки впали ще на
2—3%, у доларi та євро —
на 0,5—0,75%. Таким чином максимальнi ставки за
вкладами у гривнi зараз
перебувають на рiвнi 16—
17%, у євро — близько 7%,
у доларi — не вище 8%», —
коментує ситуацiю на депозитному ринку заступник голови Правлiння, директор з роздрiбного бiзнесу та дистрибуцiї VAB
Банк Цвєтан Петринiн.
За прогнозами банкiрiв,
у жовтнi-груднi ставки за
вкладами можуть упасти
ще щонайменше на 1—2%
рiчних. «Єдиний фактор,
який мiг би зупинити падiння ставок, — рiзке погiршення економiчної ситуацiї у свiтi i як наслiдок
— загострення проблем
банкiвської системи України. Проте у короткостроковiй перспективi такий
ризик невеликий», — вважає головний економiст
вiддiлу депозитиних продуктiв ОТП Банк В’ячеслав Фоменко.
Найшвидше втрачатимуть прибутковiсть короткi вклади на 3—6 мiсяцiв у
нацвалютi, а також ощаднi
депозити з можливiстю
вiльного зняття та поповнення. Фiнансисти пояснюють це тим, що для них
такий тип вкладiв — це

Ñòîðiíêó ïiäãîòóâàëà Àíàñòàñiÿ ÓÆ äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

майже замороженi кошти,
адже розраховувати на
портфель тримiсячних депозитiв за кредитування
вкрай ризиковано. Бо
строки занадто короткi, а
рух грошей на ощадних
рахунках взагалi неможливо передбачити.
Не стимулюватимуть українцiв нести у банки й валюту. У передчуттi остаточної заборони Нацбанком
валютного кредитування
(ходять чутки, що НБУ хоче запровадити заборону
на видачу валютних позик
не лише для фiзосiб, але й
для пiдприємцiв) фiнустанови не зацiкавленi у збiльшеннi портфелiв валютних
депозитiв.
Отже, за прогнозами експертiв, у IV кварталi середньоринкова ставка за
депозитами у гривнi складе близько 12—15% вiдсоткiв рiчних, у доларах —
впаде до 5—6%, а в євро —
знизиться аж до 4—5%
рiчних.

Розслаблятися
зарано
Цiлком можливо, що незабаром банкам знову доведеться докласти зусиль, аби затягти до себе
вкладникiв. Особливо тих,
якi приносять одразу великi суми. Адже у новому
Податковому кодексi запропоновано запровадити
податок у 5% на депозити,
що перевищують 200 тис.
грн. Держава планує заробити на цьому не менше
1,4 млрд грн, а ось скiльки
втратять банкiри, невiдомо. Причому фiнансисти
турбуються не з того, що
вкладникам буде шкода
заплатити 5% вiд своїх заощаджень, а про те, що
заможнi клiєнти просто не
захочуть вiдкривати iнформацiю про свої доходи.
«Якщо це положення
Податкового кодексу ухвалять, ми можемо втратити
до 10% депозитiв клiєнтiв
private banking», —жалi-

ється один iз банкiрiв. Хоча не всi експерти налаштованi так песимiстично.
«Бiльшiсть банкiв у рамках пiар-кампанiй вiзьме
цей податок на себе, пiдвищуючи ставки вкладникам
у розмiрi цього збору. Примiром, за ставки у 10% податок складе всього 0,5%
рiчних. Тодi як надходження iнформацiї у податкову про великих вкладникiв дiйсно може вплинути на їхню лояльнiсть до
українських фiнустанов.
Хоча, не думаю, що це закiнчиться масовим вiдтоком вкладiв», — вважає
В’ячеслав Фоменко.
А ось iншу iнiцiативу
Кабмiну банкiри вважають бiльш загрозливою.
Мова йде про пропозицiю
уряду дозволити фiзособам вiдкривати рахунки у
закордонних банках. «Великi компанiї вже можуть
виводити капiтал за кордон i класти його на депозити в iноземних банках.
А запровадження податку на доходи фiзосiб вiд
банкiвських депозитiв,
що передбачено проектом Податкового кодексу, ще бiльше пришвидшить вiдтiк капiталу за
кордон», — прогнозує
президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко.
Єдине, на що сподiваються банкiри (звiсно,
крiм того, що цей законопроект не пройде випробування парламентом), це
на невпинне зниження
ставок у закордонних банках. Вони й ранiше були
значно нижчими за українськi, а сьогоднi (оскiльки iноземнi установи вiдчувають тi самi проблеми,
що й нашi) стають мiзерними. Але якщо динамiка
падiння ставок у вiтчизняних фiнустановах збережеться, вони досить
скоро дiйдуть до рiвня європейських, i тодi боротьба за заможного українця,
а точнiше за його заощадження, поновиться.

Рахунки за кордоном
visualphotos.com

для збереження лiквiдностi, закiнчилися. До кiнця року вiдсотки
за внесками впадуть ще на 1—2%

ÍÅ ÄËß ÁIÇÍÅÑÓ. Çáåðiãàòè ãðîøi íà äåïîçèòàõ çà êîðäîíîì íå âèãiäíî. Òàê ââàæàº êåðóþ÷èé ïàðòíåð àäâîêàòñüêî¿
ôiðìè «Âàñüêî òà Íàçàð÷óê» Âàäèì Âàñüêî. «Çàçâè÷àé ðàõóíêè çà êîðäîíîì âiäêðèâàþòüñÿ äëÿ áiçíåñó, à ôiçè÷íèì îñîáàì
òðåáà ïîäàòè äîäàòêîâi äîêóìåíòè, ùî ïiäòâåðäæóþòü ïîõîäæåííÿ êîøòiâ i òàê äàëi. Äåïîçèòè òðèìàþòü â Óêðà¿íi (íàáàãàòî âèùèé âiäñîòîê), à çà ¿¿ ìåæàìè âiäêðèâàþòü ðàõóíêè äëÿ
ïðîâåäåííÿ áàíêiâñüêèõ îïåðàöié. Íà äåïîçèòi çà êîðäîíîì
òðèìàþòü ãðîøi çàçâè÷àé ëþäè íå ç áiçíåñó», — ââàæàº Âàäèì
Âàñüêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, ÿêùî ðàõóíîê âiäêðèâàºòüñÿ íà ìiñöi, òî öå
çàéìàº âiä êiëüêîõ ãîäèí äî êiëüêîõ äíiâ. ßêùî ìè ãîâîðèìî
ïðî âiääàëåíó ðîáîòó — òî âiä äâîõ äíiâ äî òèæíÿ. Ïðè öüîìó
ïîòðiáíî ìàòè êîïiþ ïàñïîðòà i äîêóìåíò ïðî ñïëàòó êîìóíàëüíîãî ðàõóíêó àáî iíøèé äîêóìåíò ç óêðà¿íñüêîãî áàíêó, çà ÿêèì
ìîæíà îòðèìàòè ìiíiìàëüíèé íàáið õàðàêòåðèñòèê ïðî âëàñíèêà, àáî áåíåôiöiàðà, áàíêiâñüêîãî ðàõóíêó. Äåÿêi óñòàíîâè, çàëåæíî âiä îáñòàâèí, ìîæóòü çàæàäàòè äîäàòêîâi äîêóìåíòè.
«Ç âiäêðèòèõ äæåðåë âiäîìî, ùî ïîñëóãè óêðà¿íñüêèõ ôàõiâöiâ ç âiäêðèòòÿ ðàõóíêó çà êîðäîíîì êîøòóþòü âiä $350 i âèùå.
Öå çàëåæèòü çàçâè÷àé âiä ôàêòè÷íî¿ ñòðóêòóðèçàöi¿ áiçíåñïðîöåñiâ çà êîðäîíîì. Íèíi áóäü-ÿêèé çàêîðäîííèé áàíê ìîæå
âiäêðèòè ðàõóíîê, ëèøå ÿêùî º ïîâíà iíôîðìàöiÿ ïðî éîãî
ôàêòè÷íîãî âëàñíèêà. Íàéáiëüøîþ i íàéäîðîæ÷îþ ïîñëóãîþ º
çàáåçïå÷åííÿ ôàêòè÷íî¿ áàíêiâñüêî¿ òàºìíèöi ïðî áåíåôiöiàðà.
Iñíóþòü ðiçíi ïðàâîâi ðiøåííÿ, çà ÿêèìè ìàéæå íåìîæëèâî
ðîçêðèòè âëàñíèêà áàíêiâñüêîãî ðàõóíêó àáî êîëè áiçíåñ-ïðîöåñè ñòðóêòóðóþòüñÿ áåç ôàêòè÷íîãî ïiäïèñó ñàìîãî áåíåôiöiàðà», — ðîçïîâiäàº Âàäèì Âàñüêî.
Çà ãðàìîòíó i çàêîííó ñòðóêòóðèçàöiþ áàíêiâñüêèõ îïåðàöié
òà áiçíåñó i ïëàòèòü êëiºíò. Äåøåâøå âiäêðèòè ðàõóíêè ó êðà¿íàõ Áàëòi¿ (íàéïîïóëÿðíiøå ìiñöå â ÑÍÄ). Íàäiéíiøå — ó Ëiõòåíøòåéíi, Øâåéöàði¿, à òàêîæ àíãëiéñüêèõ i øâåéöàðñüêèõ
áàíêàõ ó Ïiâäåííî-Ñõiäíié Àçi¿.
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З ПЕРШИХ ВУСТ

«Майновi iнтереси клiєнтiв фiнансових
установ повиннi бути понад усе»
жетi на наступний рiк уряд закладе кошти для рефiнансування
кредитних спiлок. I тодi, якщо
нам вдасться документально
встановити фiнансовий стан Першого кредитного товариства, воно
одним з перших отримає рефiнансування. Тодi ми вирiвняємо
лiквiднiсть i поступово почнемо
розраховуватися iз вкладниками.

ДОСЬЄ «УК»

Г

олова Держфiнпослуг розповiв «Урядовому кур’єру», чому в нього волосся стає дибки
через роботу колишнього складу
Комiсiї, чи є в Українi безгрiшнi
страховики i чи отримають свої
кошти вкладники Першого кредитного товариства.
УК Проект Податкового кодексу передбачає перехiд страхових компанiй на загальну
систему оподаткування. Чи варто у зв’язку з цим очiкувати
кардинальних змiн на ринку?
— Проект Податкового кодексу
має на метi створити такi умови
роботи страхового ринку, коли
стане неможливим податковий
арбiтраж. Що означає: все пiдприємницьке поле оподатковується за одним принципом, за однаковою схемою. Але у цьому полi є шпаринка, де закони стягнення зборiв принципово вiдрiзняються. Це дiяльнiсть страховикiв,
у яких базою оподаткування є валовi доходи, тодi як решта суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi
платять податок з чистого прибутку. Така ситуацiя дає можливiсть ухилятися вiд податкiв за
допомогою так званих схемних
страхових компанiй. Тому переведення страховикiв на загальну
систему оподаткування, як це
пропонується у проектi Податкового кодексу, є позитивом. Щоправда, новi умови трохи ускладнять роботу СК, зокрема збiльшать їхнi адмiнiстративнi витрати, утiм, для тих, хто якiсно працює, не будуть надто суттєвими.
УК Вiдомий факт, що страховикiв сьогоднi забагато, i бiльшiсть iз них навряд чи має стосунок до класичного страхування. Чи є у вас бажання зменшити кiлькiсть компанiй на ринку?
— На моє переконання, збiльшення або зменшення числа СК
не повинно бути самоцiллю. Не
варто думати, що коли компанiй стане менше, то їхнiй фiнансовий стан обов’язково гарантуватиме повнi та своєчаснi
виплати страхувальникам. Наше завдання полягає в iншому.
А саме — аби майновi iнтереси
клiєнтiв фiнансових установ
були понад усе.
Тому я хочу, щоб СК, незалежно вiд того скiльки їх буде,
перейшли до класичної системи роботи i, що не менш важливо, формували свої показники
у вiдповiдностi до нинiшнього
законодавства. Зокрема, щоб
компанiї були максимально капiталiзованi, щоб не брали на
себе ризикiв бiльше, нiж це їм
дозволяє закон, i щоб страховi
резерви формувалися належним чином, а не так, як це зазвичай є — за рахунок цiнних
паперiв, якi фактично нiчого не
коштують.
На цiй пiдставi комiсiя дуже
жорстко вимагає пiдтримання

платiжної дисциплiни страховикiв. Тому кiлькiсть СК вже зменшилася. Якщо мене не зраджує
пам’ять, то з початку моєї роботи 49 компанiй ми вже вивели з
ринку.
УК Нещодавно уряд доручив
Комiсiї створити Державну перестрахувальну компанiю. Навiщо це потрiбно?
— Одна зi схем страховикiв
пов’язана з внутрiшнiм перестрахуванням, яке насправдi не
має жодного стосунку до реального перестрахування. Торiк
майже 9 млрд грн «вiдмили» у
такий спосiб. Серед компанiй,
якi цим займаються, є дуже вiдомi. Одна з них працює буцiмто у космiчнiй та авiацiйнiй галузi, а насправдi займається
оптимiзацiєю оподаткування.
Ця СК має величезнi кошти i
лобi у Верховнiй Радi. У неї чудовi юристи, вiдтак висувати їй
претензiї у межах чинного законодавства надто складно. Тому такi питання треба вирiшувати через змiну законiв, а також шляхом створення великої
державної перестрахувальної
компанiї. Тодi ми перекриємо
можливостi для такої суспiльно
некорисної дiяльностi, i лише
податкiв держава отримає до 3
млрд грн.
УК Чи iснує досвiд створення
подiбних компанiй в iнших країнах?
— Так, iснує. Примiром, третiй рiк поспiль мiжнароднi рейтинговi агенцiї визнають Бiлорусь як найбiльш iнвестицiйно
привабливу країну в СНД. I
державна перестрахувальна
компанiя вiдiграє у цiй моделi
iнвестування ключову роль.
Тобто ризики, що виникають за
великих iнвестицiй, перестраховуються саме у цiй держкомпанiї. I саме завдяки їй у Бiлорусi були перекритi схеми оптимiзацiї. Аналогiчний досвiд
iснує i в Бразилiї. Китай перестраховується за рахунок кiлькох власних державних перестрахувальних компанiй. Отже,
свiтовий досвiд є, i вiн позитивний.
УК Чи означає створення Державної перестрахувальної компанiї те, що страховики будуть
змушенi
працювати
лише
з нею?
— Звичайно, нi. Лише певна
частка платежу повинна йти
через цю компанiю. Що дозволить здiйснювати повний контроль над тим, що вiдбувається
на внутрiшньому ринку перестрахування. Ця компанiя братиме на себе ризикiв не бiльше,
нiж дозволять її страховi резерви. Все, що виходить за межi
дозволених законом обсягiв, має
перестраховуватися в iншiй
компанiї.

УК Як сьогоднi спiввiдносяться обсяги ринку класичного i
схемного страхування?
— Близько однiєї третини
припадає на схемне страхування, а решта — класичне. Були й
такi часи, коли схемний ринок
сягав 50%.
УК Можна говорити про те, що
страховi компанiї подiляються
на тi, якi займаються лише класичним страхуванням, i тi, що
працюють лише зi схемами?
— Насправдi грiшать усi компанiї. А з iншого боку, одна iз
найбiльших схемних компанiй,
про яку я вже згадував, бере на
себе деякi серйознi ризики.
УК Який максимальний вiдсоток схем у портфелi компанiї
дозволяє їй все ще бути класичною?
— Зрозумiло, що така норма
нiде не прописана, тому суб’єктивно, якщо у СК на внутрiшнє
перестрахування припадає не
бiльше 10%, то значить, грiшить
вона не надто. Топ-20 страховикiв на нашому ринку — це компанiї класичного сегменту. Вони
потребують захисту держави. I
якщо десь станеться внутрiшнє
перестрахування, то врештiрешт це не означає, що СК порушують закон.
УК Якщо говорити про кiлькiсть скарг вiд громадян, що незадоволенi роботою фiнансових
установ, то яка її динамiка?
— Кiлькiсть не зменшується.
Особливо це стосується кредитної кооперацiї. Але слiд зважати i
на iнший бiк справи. Зараз ми ве-

УК З початку вашої дiяльностi у Держфiнпослуг ви заявили
про ознаки корупцiї в роботi
минулого складу комiсiї. У чому
полягають вашi пiдозри?
— Нещодавно ми закiнчили
службове розслiдування, i мушу
сказати, що через його результати волосся стає дибки. Йдеться про стан Державного реєстру
фiнансових установ. Спершу поясню, навiщо вiн потрiбен.
Держреєстр фiнансових установ — це свята святих комiсiї. За
ним визначається, яку дiяльнiсть має право здiйснювати та
чи iнша фiнустанова. У реєстрi
також фiксують їхнi пiдроздiли.
У ньому нинi — трохи бiльше
2 тис. установ, а якщо рахувати
з вiдокремленими пiдроздiлами,
то бiльше 6 тис.
Так-от, у звiтi комiсiї, який ми
нещодавно отримали, йдеться:
iз бiльш нiж 2 тис. фiнансових
установ 1022 працюють з порушенням законодавства, що стосується Держреєстру! Вони або
не внесенi до реєстру взагалi,
або внесенi з грубими порушеннями. Тобто половина ринку
працює поза законом, а це страховики, ломбарди та кредитнi
спiлки, до яких Держфiнпослуг
зараз зобов’язана вжити заходiв
впливу. Крiм того, ми маємо
звернутися до прокуратури i повiдомити про ведення нелiцензiйної дiяльностi.
I це ще не все. Угоди, якi укладалися цими компанiями, зокрема i на мiжнародному рiвнi, можуть бути визнанi недiйсними.

демо бiльш жорстку полiтику
щодо страхових компанiй. Як
наслiдок — обсяг їхньої заборгованостi перед громадянами зменшився з 1 млрд до 600 млн грн.
Українцi побачили, що звернення до Держфiнпослуг має ефект,
а це, своєю чергою, призвело до
того, що активiзувалися шахраї,
якi бажають незаконно отримати
страхове вiдшкодування. I на цiй
нивi роботи у нас, на жаль, побiльшало. Тому давати однозначну оцiнку ситуацiї, зважаючи на
кiлькiсть скарг, не можна.
УК Яка ситуацiя зi справою
Першого кредитного товариства?
— На початку жовтня Генпрокуратура порушила справу за
фактом розкрадання коштiв громадян в особливо великих розмiрах, i зараз триває слiдство. Заборгованiсть Першого кредитного товариства перед українцями
складає 55 млн грн. Найбiльш ускладнює ситуацiю те, що з офiсу
цiєї компанiї зникли 7 серверiв,
де була вся iнформацiя про фiнансовi операцiї. Ми також не
знайшли оригiналiв договорiв
кредитування. Тому зараз оцiнити фiнансовий стан кредитного
товариства неможливо.
УК Чи iснують реальнi шанси
у вкладникiв отримати свої
кошти?
— Шанс такий є. Дуже багато
залежить вiд слiдчих органiв та
прокуратури. Необхiдно якомога
швидше знайти електроннi сервери з iнформацiєю, а також архiв оригiналiв договорiв кредитування. Але моє найголовнiше сподiвання полягає в тому, що в бюдvisualphotos.com

Голова Держфiнпослуг
Василь ВОЛГА

Âàñèëü ÂÎËÃÀ. Íàðîäèâñÿ 5 áåðåçíÿ 1968 ð. ó ì. Ñºâåðîäîíåöüê Ëóãàíñüêî¿ îáë. Îòðèìàâ îñâiòó ó Ñåâàñòîïîëüñüêîìó âèùîìó âiéñüêîâî-ìîðñüêîìó ó÷èëèùi («Àòîìíi åíåðãåòè÷íi óñòàíîâêè», iíæåíåð-ìåõàíiê) òà ó
Ìiæðåãiîíàëüíié àêàäåìi¿ óïðàâëiííÿ ïåðñîíàëîì («Áàíêiâñüêà ñïðàâà»).
Áóâ êîìàíäèðîì òóðáiííî¿ ãðóïè íà àòîìíèõ ïiäâîäíèõ ÷îâíàõ Ïiâíi÷íîãî
ôëîòó. Çàéìàâñÿ ïiäïðèºìíèöüêîþ äiÿëüíiñòþ, îáiéìàâ ïîñàäó ãåíäèðåêòîðà Ìiæíàðîäíîãî ñîþçó óêðà¿íñüêèõ ïiäïðèºìöiâ, áóâ ãîëîâîþ âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàíiçàöi¿ «Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü», à ïîòiì — ëiäåðîì
îäíîéìåííî¿ ïàðòi¿. Ó 2008 ð. î÷îëèâ ïîëiòè÷íó ïàðòiþ «Ñîþç ëiâèõ ñèë». Ç
áåðåçíÿ öüîãî ðîêó îáiéìàº ïîñàäó ãîëîâè Äåðæôiíïîñëóã. Ó 2004 ð. áàëîòóâàâñÿ íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà, à â 2006 ð. áóâ îáðàíèé äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
çà ñïèñêàìè Ñîöiàëiñòè÷íî¿ ïàðòi¿.

Держфiнпослуг оголосив вiйну «космiчним» ризикам

УК Але як це стало можливим?
— Я думаю, що Держфiнпослуг надавала статус фiнансової
установи за хабарi, оскiльки
зробити це легально неможливо,
бо компанiя не вiдповiдала встановленим законодавством вимогам. Установа отримувала довiдку, яку навiть не реєструвала у
вiддiлi дiловодства комiсiї, i за
цим незрозумiлим документом
розпочинала свою дiяльнiсть.
Звiсно, ми вiдпрацьовуватимемо схему, за якою цi компанiї
не є винними. Точнiше, ступiнь
їхньої провини встановить прокуратура. Проблема полягає в
тому, що не прописаний регламент з приводу того, як комiсiя
має дiяти за таких обставин. На
мою думку, єдиний можливий
вихiд полягає в тому, щоб цi фiнустанови зверталися до суду,
опротестовуючи рiшення комiсiї
про застосування заходiв впливу. Суд має ухвалити рiшення на
користь фiнансової установи,
i ми з ним погодимося.
Оцiнюючи дiяльнiсть попереднього складу Держфiнпослуг, я
можу зробити такий висновок:
або цi люди були не професiйними, або вони свiдомо йшли на порушення закону. Нехай це з’ясовує прокуратура. А нам, я думаю,
знадобиться рiк на те, щоб виправити ту ситуацiю, яка склалася.
Дмитро СIМОНОВ
для «Урядового кур’єра»
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Як фiнансовi пiрамiди
перешкоджають страховикам
ГAЛУЗЬ. Мiзернi доходи українцiв i стереотипи заважають розвитку ринку

накопичувального страхування

visualphotos.com

Дмитро СIМОНОВ
для «Урядового кур’єра»

С

амi страховики кажуть, що страхування
життя — це не для багатих,
але i не для бiдних... Це для
розумних! Важко не погодитися iз цiєю квiнтесенцiєю фiнансової мудростi,
зважаючи на ту роль, яку
накопичувальне страхування вiдiграє в усiх розвинених країнах. Але з iншого боку, цiкавi висновки
можна зробити з цiєї формули. За даними Держфiнпослуг, на кiнець першого
пiврiччя лише один з 13—
14 українцiв мав полiс
страхування життя. Продовжуючи наш логiчний
ланцюжок, можна дiйти
висновку, що 93% наших
спiввiтчизникiв, пробачте,
не є розумними. Тут вiдразу згадується прислiв’я:
«Чому дурний? Бо бiдний...». Справдi, саме злиднi
є однiєю з головних причин
того, що продукти накопичувального страхування
мають таку низьку популярнiсть у нашiй країнi.
Та зупинiмося поки що
на розумних та дурних.
Знаю напевно, жоден
страховик зi мною нiзащо
не погодиться, але я
стверджую, що населення
поводиться цiлком логiчно,
коли боїться вiддавати
свої кошти будь-кому, навiть самiй Компанiї зi
Страхування Життя! Я в
жодному разi не заперечую поряднiсть та чеснiсть
таких компанiй, їхнiх спiвробiтникiв чи акцiонерiв.
Справа в iншому. Коли хочеш це пояснити, чомусь
виникає образ собаки
Павлова...
Пам’ятаєте
«МММ»? Це було бознаколи. «Елiта-Центр» —
зовсiм недавно. Перше
кредитне товариство — це
сьогоднiшнiй день. Нас
стiльки разiв дурили за
допомогою фiнансових пiрамiд рiзноманiтного масштабу та забарвлення, що
маємо всi пiдстави пiдозрювати будь-кого, хто хоче допомогти покращити
їхнiй фiнансовий стан.
Як це не парадоксально,
але цi пiдстави обумовленi
iнстинктом самозбереження. Iншими словами, пересiчний громадянин, що не
має ступеня магiстра фiнансiв, а натомiсть збагачений вiдповiдним життєвим
досвiдом, вважає, що iмовiрнiсть потрапити в аферу
зi страхуванням життя
бiльша, нiж втратити це
життя протягом найближчих, скажiмо, 10 рокiв! Українцi дуже добре пам’ятають, що на рекламi «МММ»
не було написано великими
лiтерами: «Уряд попереджає: влiзання до фiнансової пiрамiди шкiдливе для
вашого гаманця!». Вони також пам’ятають, що коли
пiрамiда
розвалюється,
держава енергiйно обiцяє
покарати винних та повер-

Наполегливiсть консультанта часто справляє на клiєнтiв бiльше враження, нiж об`єктивнi данi

нути постраждалим їхнi
кревнi грошi. На обiцянках
та погрозах, зазвичай, все
й закiнчується.

Шахраям
тут тiсно
Повторюся, я навiть не
припускаю думки, що
якась iз компанiй зi страхування життя (багато з
них, до речi, належать до
потужних мiжнародних
фiнансових груп) полює на
заощадження наших спiввiтчизникiв. Серед усiх
фiнустанов лайфовi компанiї викликають чи не
найбiльше довiри. Навiть
голова Держфiнпослуг Василь Волга, який нещадно
критикує не лише ломбарди та кредитнi товариства,
а й ризиковi страховi компанiї, називає страховикiв
життя найбiльш порядними учасниками ринку фiнансових послуг. Звiсно, i
тут трапляються непорозумiння, але лише як виняток, а не системне явище. Деяким заспокоєнням
для громадян може слугувати позитивний свiтовий
та вiтчизняний досвiд роботи лайфових компанiй.
«У свiтовiй практицi за
останнi 100 рокiв не вiдомi
випадки банкрутства компанiй зi страхування життя, — розповiдає начальник департаменту роботи
зi страховими посередниками компанiї страхування життя «Унiверсальна»
Наталя Стихальська. —
Також i в Українi цього не
було навiть за кризи».
Експерти пояснюють,
що нормативна база роботи страховикiв життя прописана таким чином, що
шахраям значно легше
знайти застосування своїм
талантам в iнших сегментах фiнансового ринку.

Зокрема, нинiшнє законодавство для ризикових
компанiй часто дозволяє
махiнаторам наживатися,
навiть не порушуючи закону. Можливо, саме тому
в Українi на одну компанiю зi страхування життя
припадає п’ять ризикових.
Навiть якщо СК збанкрутує, у законодавствi
передбачений чiткий механiзм повернення коштiв.
«Страховик не має покривати збитки за рахунок
коштiв сформованих страхових резервiв, — пояснює голова Правлiння
страхової компанiї УСГ
«Життя» Оксана Голеншина. — У разi банкрутства сформованi страховi
резерви повиннi бути переданi iншому страховику
за згодою iз страхувальником або виплаченi застрахованiй особi».
Тут важливо додати, що
резерви зi страхування
життя за законом повиннi
на будь-яку дату переви-

Джерело: Держфiнпослуг

щувати
зобов’язання
страховика перед своїми
клiєнтами принаймнi на
5%. А чи дотримується
компанiя цiєї вимоги, має
ретельно контролювати
Держфiнпослуг.

Труднощi
вибору
Звiсно, експерти мають
у своєму арсеналi ще не
один аргумент на користь
надiйностi накопичувального страхування. Якщо
всi разом вони вас переконають, при цьому ви
усвiдомлюєте
потребу
застрахувати себе чи
близьких, а вашi статки
дозволяють це зробити,
то залишилося лише обрати страхову компанiю.
Хоча офiцiйно у країнi
зареєстровано 68 лайфових СК, понад 95% ринку
у руках 20 найбiльших iз
них. Тому обирати швидше за все доведеться се-

ред них. У вiдкритих
джерелах можна знайти
iнформацiю щодо дiяльностi кожної компанiї.
«Я б звертав увагу на
фiнансову стабiльнiсть
балансу, запас платоспроможностi, iнвестицiйний дохiд та реалiзм, що
стоїть за цими цифрами.
Чи є сума iнвестицiйного
доходу реалiстичною? Чи
базується вона на реальних активах компанiї?»,
— за такими принципами
пропонує обирати компанiю голова Правлiння
«Фортiс
Страхування
Життя Україна» Хайс
Юкен.
А заступник голови
Правлiння компанiї страхування життя «Унiверсальна» Людмила Мiтякiна рекомендує орiєнтуватися на наступнi критерiї
вибору лайфової компанiї. Її досвiд роботи на
ринку має становити не
менше 7—10 рокiв; добре,
якщо компанiя входить

до складу великого холдингу; вона має бути ринковою, а не кептивною;
компанiя повинна бути
вiдкритою та прозорою,
пропонувати гнучкi умови програм та iндивiдуальний пiдхiд до клiєнта.
Утiм панi Мiтякiна наголошує, що оцiнювати СК
за цими параметрами
зможуть лише фахiвцi
фiнансової галузi, що мали справу з накопичувальним страхуванням.
Тому в цьому сенсi страхування життя — це дiйсно для розумних!
Нам залишається погодитися, що попри вiльний доступ до рiзноманiтної iнформацiї про роботу страховикiв, проблема її правильної iнтерпретацiї є досить гострою. Тут також спадає
на думку цiкавий висновок. Переважна бiльшiсть громадян не здатна
вирiшити, чи треба страхуватися, де та як страхуватися на основi об’єктивних даних i тверезої
логiки. Натомiсть вони
керуються суб’єктивними критерiями.

Полiс
iз доставкою
У спробi позбавити своїх
потенцiйних клiєнтiв сумнiвiв та невизначеностей
багато компанiй вирiшили
принести їм полiс зi страхування життя просто додому, тобто через систему
MLM-продажiв (багаторiвневий маркетинг). I варто
зазначити, що такi методи
роботи також зробили певний негативний внесок в
iмiдж страхування життя.
Що поробиш, знову виннi
умовнi рефлекси. Багаторiвневий маркетинг викликає у наших громадян
асоцiацiї з настирливими
агентами, що продають магiчнi пiгулки або диво-порошок для прання. I тут не
має значення, товар якої
якостi вам продають. Одним такий «ненав’язливий» сервiс просо не подобається, iнших — вiдверто
дратує.
Проте бiльшiсть опитаних нами експертiв стверджують, що об’єктивно
якiсть страхового продукту жодним чином не залежить вiд того, де саме ви
купили полiс. Але, на думку деяких з них, проблема
клiєнта полягає в тому, що
купуючи полiс через фiнансового консультанта,
вiн не бачить конкурентнi
пропозицiї iнших компанiй, а лише самого консультанта. I якщо той змiг
«продати себе», то клiєнт
придбає страховку саме у
нього. Зрештою, всi страховики погоджуються, що
важливо
застрахувати
своє життя, а як саме купувати полiс — питання
другорядне.
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Чи варто українцям
боятися валютних вiйн?
ПРОГНОЗ. Триває протистояння юаня i долара. «Урядовий кур’єр» дослiджував,
visualphotos.com

як гривня може прореагувати на можливi коливання на мiжнародних ринках
Єгор БОЛТРИК,
Петро ФIАЛКО
для «Урядового кур’єра»

К

раїна пристосувалася
до нових правил гри.
I бiзнес, i громадяни, i навiть аналiтики вiд влади
уже остаточно звикли й
змирилися з «новим курсом» гривнi. Звичайно, навiть через два роки бiльшiсть за звичкою множать
доларову вартiсть на 5, та,
отямившись, повертаються до курсу 8 грн/$.
Анi пертурбацiї у Нацбанку, анi оптимiзацiя
макроекономiчних процесiв новою владою, анi навiть вереснева «валютна
панiка» серйозно на курс
гривнi та свiдомiсть українцiв не вплинули. Кiлька
копiйок сюди, кiлька копiйок туди — ось i вся цiна
питання. Iнша рiч, коли
лихо приходить з-за кордону. У 2008 р. мало хто вiрив у те, що заокеанськi
проблеми вiдгукнуться в
Українi так, що декiлька
секторiв фiнансового ринку майже згорнуться й потягнуть за собою решту.
Нинi аналiтики та звичайнi громадяни активно слiдкують за повiдомленнями
про хiд «бойових дiй».

ди боротьби з нафтовими
та газовими економiками,
а тепер пожинають плоди.

... i злоязикiсть
практикiв

Звiстки
з «фронтiв»
Уперше на повний голос
про загрозу курсових баталiй заявили в Америцi,
але не у Пiвнiчнiй, як того
вимагає логiка, а у Пiвденнiй. Мiнiстр фiнансiв
Бразилiї Гвiдо Мантега у
кiнцi вересня iстерично
оголосив, що мiжнародна
валютна вiйна розпочалася, i уряди в усьому свiтi
намагаються знизити вартiсть своїх нацiональних
валют, щоби пiдвищити
конкурентоспроможнiсть
власної економiки та експорту.
Формальним приводом
для заяви стало те, що у
вереснi центральнi банки
Японiї, Пiвденної Кореї i
навiть Швейцарiї провели
iнтервенцiї на валютних
ринках, щоби запобiгти
подальшому змiцненню
нацвалют. Утiм насправдi
представник Латинської
Америки озвучив позицiю
США щодо Китаю, який
останнi 5 рокiв продовжує
стримувати зростання юаня, попри безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.
Потому
долучилися
представники низки країн,
що розвиваються, — вiд
Сингапура до Колумбiї, з
гучними заявами про негативнi наслiдки пiдвищення
своїх валютних курсiв. Хоча перетiк валютного капiталу й стимулює за допомогою iнвестицiй економiки,
що розвиваються, експорт

Дешевий юань та стабiльний долар — головнi прiоритети Китаю

згортається
достатньо
швидкими темпами.
Цiлком iмовiрно, що у
свiтi пропустили би повз
вуха всi цi факти i навiть
саму заяву мiнiстра, але
надто журналiсти та аналiтики уподобали забутий
термiн «валютнi вiйни», а
тут iще представники рiзних мiжнародних iнститутiв почали пiдливати олiї
до вогню.
Приїхавши до Ялти, директор-розпорядник Мiжнародного валютного фонду (МВФ) Домiнiк СтроссКан вiдзначив: свiтовiй фiнансовiй системi дiйсно
можуть загрожувати валютнi вiйни, що пов’язано
зi зменшенням рiвня мiжнародного спiвробiтництва, якого досягли за кризи i який дозволив уникнути гiрших його наслiдкiв. Та бiльше того, вiн наголосив, що такий шлях
безперспективний, оскiльки спроба пiдтримати експорт за рахунок девальвацiї валюти в однiй країнi
натрапить на таку ж вiдповiдь iнших держав.
Глава МВФ зазначив,
що досягнутий за кризи
високий рiвень кооперацiї
мiж країнами починає
знижуватися, i це є серйозною проблемою. «Дух
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спiльної роботи зникає, а
треба працювати разом,
адже криза може повернутися», — наголосив фiнансист.

Апокалiптичнi
прогнози...
Один iз найбiльш авторитетних економiстiв сучасностi та великий оптимiст Нурiель Рубiнi, який
у кожнiй негативнiй тенденцiї вбачає початок кризи, перебуваючи у Києвi,
заявив, що валютнi вiйни
взагалi можуть перерости
у вiйни торговельнi. Власне першi «продовольчi сутички» не за горами.
Конгресмени з Вашингтона вже давно наголошують, що дiї Пекiна —
це саботаж та запланована
довгострокова акцiя проти
США i взагалi цiлого свiту.
Логiчно, що бажаючи побороти надто агресивний
збут товару з Китаю, американцi наполягають посилити «надто недооцiнений» юань.
У Пiднебеснiй цi випади
парирують. «Китайськi
компанiї отримують вiд
експорту прибуток у 23%, щонайбiльше — 5%,
— озвучує свою позицiю

прем’єр КНР Вень Цзябао. — Якщо ми збiльшимо вартiсть юаня на 2040%, як на тому наполягають нашi американськi
партнери, бiльшiсть компанiй-експортерiв просто
закриються,
мiльйони
втратять роботу, почнеться соцiальна нестабiльнiсть. Якщо китайську економiку поглине
криза, це вплине на весь
свiт».
Така турбота про свiтове
благополуччя вочевидь не
влаштовує промислове лобi Пiвнiчної Америки, тому все частiше там чути
заклики про торговельнi
обмеження потокiв з Азiї.
А така активнiсть дiйсно
може призвести до торговельних вiйн, що спричинить рецесiї цiлих регiонiв,
свiтову суперкризу, яка
переросте у глобальну велику депресiю. Тодi анi
свiтова кооперацiя, анi локальнi рецепти не допоможуть розвинутим країнам
вийти з економiчного пiке.
До речi, на конференцiї
Bloomberg з валютних
ринкiв у кулуарах аналiтики з єхидством згадували, як 20 рокiв тому саме
США цiлеспрямовано занижували курс вiчнозеленої грошової одиницi зара-

Конференцiя Bloomberg
взагалi виявилася на подив цiкавою. В однiй iз
дискусiй учасники нагадали, що долар здешевшав
стосовно низки валют Латинської Америки на
15-20%. У випадку з бразильським реалом взагалi
на 25%. Потому делегати
взяли на глум усi страхи,
дiйшовши висновку, що
держави не ведуть валютних вiйн.
Країни з економiкою, що
розвивається, в усьому
свiтi лише збiльшили обсяги закупiвлi доларiв
США та вжили iнших заходiв для стримування
змiцнення курсiв своїх
нацвалют.
«Зараз це не вiйна. Я би
розмежовував прямi iнвестицiї та випадки, коли країни намагаються затримати темпи зростання основних показникiв», — наводить агенцiя «IнтерфаксУкраїна» слова аналiтика
управлiнської
компанiї
найбiльшого фонду облiгацiй свiту PIMCO Ричарда
Кларида. «Emerging markets завжди намагалися управляти своїми валютами»,
—стверджує засновник i
портфельний менеджер
Grant Capital Partners Стiвен Дунеєр.

Oчiкування
для гривнi
Однак українцям панiкувати не варто. В умовах
вiтчизняної
економiки
змiна вартостi основних
валют навряд чи знайде
своє вiдображення у змiцненнi гривнi. «Для України американський долар є
основною розрахунковою
валютою з експортно-iмпортних операцiй i вiдображає попит на iноземну
валюту всерединi країни,
— пояснює голова Правлiння ПАТ «Енергобанк»
Олена Малинська. — Тому його вартiсть напряму
не пов’язана зi змiнами у
свiтовiй економiцi та динамiкою розвитку окремих її лiдерiв». За словами експерта, iсторично
так склалося, що курси
iнших валют визначають-

ся через їхнi спiввiдношення до американського
долара на мiжнародних
ринках.
Тому значних коливань
пари долар/гривня вже не
варто очiкувати. «Але коливання курсiв iнших валют (євро, фунт, франк,
рубль, єна) можуть бути
надто великими доти, доки
не знайдуть нового способу виходу з фiнансовоекономiчного колапсу провiдних економiк», — застерiгає фiнансовий аналiтик Юлiя Прищепа.
До речi, експерти зазначають, що одним iз способiв здешевлення гривнi мiг
би стати перехiд до
прив’язки до валютного
кошика. Утiм це буде лише
за умови прийняття курсу
країни на євроiнтеграцiю i
ринкових методiв управлiння економiкою.
Однак Олена Малинська
рекомендує не забувати,
що значними факторами,
якi впливають на курси
iноземних валют проти
гривнi, є рiвень iнфляцiї та
сальдо фiнансового рахунку України. «Оскiльки Україна — експортно-орiєнтовна держава як щодо
сальдо iмпорту товарiв та
послуг, так i щодо залучення капiталу, цi фактори якнайбiльше впливатимуть
на вартiсть нацiональної
валюти у спiввiдношеннi
iноземних валют», — пояснює вона.
Зважаючи на показники
зростаючої iнфляцiї, на
збiльшення розриву мiж
експортом та iмпортом,
Олена Малинська попереджає про потенцiйне
послаблення нацiональної
валюти у межах 3-5% протягом найближчих шести
мiсяцiв. Експерти взагалi
вважають, що курс гривнi
у середньостроковiй перспективi так i буде тупцювати навколо вiдмiтки у 8
грн/$.
«Так i залишиться —
7,80-8,20, — додає Юлiя
Прищепа. — Щоправда,
обiцяна лiбералiзацiя може врiвноважити ринок
на iнших вiд вищезгаданого коридору рiвнях».
Це залежатиме вiд виручки експортерiв i бажання залишити капiтал
у країнi, а також вiд розв’язання проблем енергозалежностi. Але за будьяких обставин нiщо не вiщує українцям нових
економiчних обвалiв i катаклiзмiв.

