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Засідання Клубу банкірів 27 лютого 2018 року в Посольстві 
Республіки Болгарія в Україні на тему: «Виклики та досягнення у 
банківському секторі України: підсумки 2017 року і прогнози на 2018-й» 

 

Члени Клубу банкірів та один із його ділових партнерів – Міжнародний 

трейд-клуб 27 лютого 2018 р. організували  у Посольстві Республіки Болгарія в 

Україні представницьку міжнародну зустріч «Виклики та досягнення у 

банківському секторі України: підсумки 2017 року і прогнози на 2018-й». 

Відкрив засідання Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки 

Болгарія в Україні пан Красимір Мінчев, який розповів про співпрацю між 

Україною та Болгарією на сучасному етапі, а також про міжнародні заходи, 

присвячені головуванню Болгарії в ЄС. 

Антоній Переновськи, радник з економічних питань Посольства 

Республіки Болгарія в Україні, приділив увагу нинішньому стану економічної 

співпраці між Україною та Болгарією та можливостям, які відкриваються у 

цьому напрямі для обох країн.  

З привітальним словом до учасників засідання звернулися також голова 

Ради Клубу банкірів Людмила Мостова та президент Міжнародного трейд-

клубу, радник з економічних питань Посольства Китайської Народної 

Республіки в Україні Лю Цзюнь. 

Наталія Шелудько, завідуюча відділом грошово-кредитних відносин 

Інституту економіки та прогнозування НАН України, доктор економічних наук, 

професор, та Владислав Зимовець, завідувач відділу фінансів реального сектора 

Інституту економіки та прогнозування НАН України, доктор економічних наук 

підготували презентацію на тему: «Банківський сектор: підсумки реформ». 

Ключові тези презентації: «… доступность кредитов и устойчивость банков в 

2014–2016 гг. снижалась, следствием чего стало уменьшение как ресурсной 

базы, так и объемов активов банковского сектора Украины. Значительно 

снизилось доверие к банкам. Согласно нашим расчетам, коэффициент 

интенсивности привлечения сбережений банковским сектором упал до 20% и 

ниже. Это означает, что только одна пятая часть денежных сбережений 

направляется в банковскую систему, остальные 80% – это теневые и 

оффшорные сбережения. Свободный кредитный ресурс банковского сектора в 

сопоставимых ценах, который рассчитывается по методике ИЭПр НАНУ 

(денежная масса и капитал банковской системы в целом, уменьшенные на 

облигации государственного долга в активах с корректировкой на темпы 
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инфляции) с 2013 г. по 2017 г. «сжался» втрое – с 610 млрд грн до 225 млрд грн 

(в постоянных ценах 2007 г.). По показателю соотношения внутреннего 

кредита, предоставленного финансовым сектором к ВВП, в период 2014–2016 

гг. имело место существенное падение от 108 до 70%, что более чем в два раза 

ниже аналогичного показателя стран со средними доходами (148%). Это дает 

основания говорить о значительном потенциале роста банковского сектора в 

среднесрочной перспективе.  

Причины, тормозящие такой рост: 

– огромные масштабы госдолга, несопоставимые с ресурсными 

возможностями финансового сектора Украины. Растущий разрыв между 

денежной массой и государственным долгом – на начало 2016 г. соотношение 

составляло примерно 200% (для выполнения функции трансформации 

сбережений в инвестиции – показатель для стран с доходами ниже средних не 

может превышать 50%, то есть для Украины приемлемый показатель 

государственного долга – до 500 млрд грн; 

– недоверие к банковскому сектору как результат крайне 

непрофессиональной кампании по «очищению» банковской системы. Начиная с 

2018 г. капитал НБУ превышает совокупный капитал коммерческих банков, что 

не есть нормальным для рыночной экономики. Сегодня государство 

доминирует в банковском секторе, что оценивается нами негативно, как возврат 

к позициям первой половины 1990-х годов. В то же время после «зачистки» 

банковского сектора новые игроки не спешат вкладывать капиталы в эту 

сферу». 

Велику увагу учасників спільного засідання Клубу банкірів і 

Міжнародного трейд-клубу в Посольстві Республіки Болгарія в Україні 

викликав виступ третього Президента України, колишнього Голови 

Національного банку Віктора Ющенка, в якому він поділився своїм баченням 

актуальних питань сучасного банківського життя. Віктор Ющенко зокрема 

підкреслив, що наріжним каменем успішної діяльності банківської системи є 

довіра до неї з боку населення та бізнесу. «Я стверджую, – наголосив Віктор 

Ющенко, – що немає дефіциту фінансів, а є дефіцит відносин між урядом та 

бізнесом. Як повернути в Україну виведені кошти? Треба ставити питання про 

легалізацію. Легалізацію пройшло багато країн і зараз нам потрібна влада, якій 

довіряють і яка розуміє, що це питання треба ставити на порядок денний. Адже 

нам потрібно виграти діалог у суспільстві». 
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Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов поділився своїм 

баченням стосовно перспектив і викликів, які нині має вітчизняна банківська 

система. Він прогнозує активний розвиток споживчого кредитування, помірний 

розвиток автокредитування та  іпотеки, активне зростання кредитного портфеля 

малого та середнього бізнесу, а також зростання обсягу депозитів фізосіб.  

Сергій Мамедов зауважив, що для підвищення своєї ефективності у 2018 

р. українським банкам необхідно збільшувати вимоги до якості корпоративного 

управління, знаходити нові підходи при організації фінансового моніторингу і 

комплаєнсу, активно інвестувати в розвиток ІТ та нових продуктів. Паралельно 

на ринку посилюватиметься конкуренція та нагляд з боку НБУ. 

На думку голови правління банку "Глобус", за прикладом Болгарії 

можливі варіанти активізації співпраці між банками з приватним українським 

капіталом і представниками бізнесу з інших країн. Ідеться про фінансування 

спільних експортно-імпортних проектів, здійснення документарних операцій, 

обслуговування валютних коррахунків українських банків. За словами банкіра, 

Україні особливу увагу слід приділити обміну досвідом з адаптації 

національного законодавства у фінансовій сфері до вимог ЄС, який вже мають 

її сусіди.  

Учасники спільного засідання дійшли висновку, що такі міжнародні 

зустрічі, які вже стали традиційними, дуже важливі й потрібними, адже вони 

дозволяють встановити прямі контакти та обмінятися досвідом у сфері 

економіки та банківської справи. Враховуючи те, що йдеться про 

потенційних інвесторів в українську економіку, кожна така зустріч може 

мати великий резонанс і в підсумку мати серйозні результати. 


