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ливий — до 37 грн/$ при падінні ВВП 
на 4,1%. У березні 2020-го курс злетів з 
24,5 грн/$ до 28 грн/$, а бюджет переро-
били майже під стрес-тест — під курс 
29,5 грн/$ і падіння ВВП на 4,8%.

Фінансисти схвально оцінили пер-
ші кроки НБУ. На думку Олександра 
Паращія, НБУ діяв на упередження і 
цілком адекватно. «Схоже, що з усіх 
органів влади Нацбанк найкраще був 
готовий до можливих викликів, у 
тому числі до нових заходів, щоб упе-
редити проблеми в банківському сек-
торі», — констатував він. «Банківська 
система увійшла в кризову ситуацію 
в найкращому та найздоровішому 
стані за всю свою історію. Запас по 
капіталу, ефективності та ліквідності, 
і з точки зору якості контролю з боку 
Нацбанку, перебувають на піковому 
рівні», — запевняє Сергій Черненко. 
Голова правління Піреус Банку Сергій 
Наумов вважає, що українські банки 
легко увійшли в режим роботи в ка-
рантині, оскільки мали заздалегідь 
написані плани дій на випадок масш-
табних катастроф — так звані BCP-пла-
ни (Business Continuity Planning, або 
«планування безперервності бізнесу»). 
«І коли трапилася криза, ми як банк 
відчули, наскільки він нам допоміг 
дуже швидко зорганізуватися, налаш-
тувати віддалений доступ для співро-
бітників і ні на хвилину, ні на секунду 
не зупинити платежі та роботу банку, 

навіть не зупинити кредитну діяль-
ність», — пояснює Сергій Наумов. 

При цьому банки увійшли в кризу 
без буму кредитування. «На відміну від 
криз 2008 і 2014—2015 років банки де-
монструють консервативну політику 
до кредитування, а жорстке регулю-
вання НБУ не дає їм змоги збільшити 
ризик-апетит», — розповідає керівник 
відділу по роботі з інвесторами Банку 
Кредит Дніпро Андрій Приходько. 

Якщо перед минулими кризами 
банки нарощували видачу кредитів, 
які потім перетворювалися на NPL, то 
у 2019-му портфель кредитів юросіб 
скоротився через малу кількість пла-
тоспроможних клієнтів, які підходять 
під суворі вимоги НБУ. «Проте банки 
все ж можуть зіткнутися з погіршен-
ням якості кредитного портфеля, 
особливо в сегменті кредитів фізосіб, 
який останнім часом активно зростав. 
Найвірогідніше, погіршиться платіж-
на дисципліна і в клієнтів із МСБ, які 
зазнали основного удару від каранти-
ну», — попереджає Андрій Приходько. 
Перші щотижневі звіти НБУ підтвер-
дили ці побоювання.

Михайло Демків пророкує складні 
часи для роздрібного кредитування. 
«Ми очікували у 2020 році продовження 
зростання портфеля споживчих креди-
тів. Уже очевидно, що темпи приросту 
можуть бути від’ємними: POS-кредити на 
деякий час випадають через карантин, 

дозволив відкласти проведення що-
річних  зборів акціонерів. НБУ пообі-
цяв у разі потреби зменшити введене 
в березні 10-процентне резервування 
за валютними депозитами, тимчасо-
во знизити мінімальний показник 
LCR, провести позапланові тендери з 
підтримки банків ліквідністю та роз-
ширити перелік допустимого забез-
печення для екстрених позик. Також 
НБУ відклав на рік дію норм, які мали 
зробити невигідними інвестиції бан-
ків у валютні ОВДП.

Парламент заборонив банкам у пе-
ріод коронавірусного карантину під-
вищувати кредитні ставки за діючими 
договорами і штрафувати фізосіб за 
прострочку за кредитами. НБУ дещо 
спростив вимоги до розрахунку кре-
дитного ризику і закликав банки на-
дати кредитні канікули клієнтам, які 
постраждали від карантину, як фізич-
ним, так і юридичним особам.

НБУ скасував проведення щорічно-
го стрес-тестування: «академічні» тести 
НБУ замінила коронавірусна реаль-
ність. «Стрес-тести проводяться зазви-
чай в стабільний час, щоб зрозуміти, 
як банк буде проходити скрутні часи. 
Зараз ми реально живемо в умовах та-
кого стрес-тесту. Додаткові перевірки 
банкам зараз не потрібні», — зазначає 
Сергій Черненко. Минулого року базо-
вий сценарій стрес-тесту передбачав 
девальвацію до 30 грн/$, а несприят-

також банки можуть скоротити кредит-
ні лінії за картками й знизити відсоток 
погоджень нових кредитів у майбут-
ньому», — сказав він. Скорочення над-
прибуткового кредитування зменшить 
відсотковий дохід банків, який і так 
буде нижчим через скорочення ставок 
за депсертифікатами НБУ, а дохідність 
депозитів може зрости для недопущення 
відтоку. «А от витрати на резервування, 
які були рекордно низькими у 2019-му, 
безсумнівно, зростуть», — попередив 
Михайло Демків. Він констатує, що су-
купність цих факторів «боляче вдарить 
по прибутковості банків».

Рецесія економіки України нега-
тивно вплине на банківський сектор, 
але робити точні прогнози фінансисти 
побоюються через непередбачуваність 
кризи, джерело якої перебуває поза 
економікою та фінансовою системою. 
«Ситуація дуже динамічна: прогнози за-
старівають ще до того, як їх встигають 
опублікувати», — пояснив Олександр 
Паращій. «НБУ пішов на випереджен-
ня і ухвалив низку екстрених заходів 
для підтримки банківського сектору. 
Цілком ймовірно, що це не останні по-
слаблення, на які піде регулятор, і все 
залежатиме від того, як розвиватиметь-
ся ситуація з пандемією, та від її впливу 
на фінансові та товарні ринки», — спро-
гнозував заступник директора фінансо-
вого департаменту Укргазбанку Віктор 
Пастернак.
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