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запровадив підвищений відсоток під
час автопролонгації. «У нас приплив
гривневих депозитів. Ми зробили
акцію: додаємо 1 в.п. за автопролонгацію для гривневих депозитів. Для
валютних ми цього не робимо, тому
що валюту нікуди діти, ми її спокійно
віддаємо», — зазначає перша заступниця голови правління банку «Глобус»
Олена Дмитрієва.

ГРИВНІ  ДОРОГУ
Протягом 2019 року гривневі кошти населення в банках зросли на
47,2 млрд грн — до 314,8 млрд грн.
Проте зростання довіри до гривні
не змінило продуктових уподобань
громадян. Як і роком раніше, 46,8%
накопичень було розміщено на поточних рахунках та вкладах на вимогу (за
результатами 2018 року частка таких
заощаджень становила 45,6%). Таким
чином, українці продовжують тримати руку на пульсі і за потреби можуть
без обмежень використовувати кошти чи оперативно конвертувати у валюту, не втрачаючи пасивного доходу.
Адже ставки за рахунками на вимогу
у гривні залишаються привабливими.
До того ж вони суттєво зросли протягом року. Станом на кінець грудня
середньозважена ставка за депозитами на вимогу становила 8,8% річних
у гривні.
Значною мірою на ситуацію на депозитному ринку у 2019 році впливали державні банки. Їм українці довірили понад 200 млрд грн, що становило
63,7% всього гривневого депозитного
портфеля. Проте темпи приросту гривневих коштів населення в держбанках
дещо знизились: приріст становив
14,4% (+25,3 млрд грн) проти 15,4% за
підсумками 2018 року.
ПриватБанк, відсотки за депозитами якого були орієнтиром для інших
кредитних установ, що працюють у
масовому сегменті, зберіг лідерство за
обсягом коштів фізосіб. Переманити
клієнтів не вдавалось навіть з огляду
на традиційно нижчі відсоткові ставки за депозитами та судовий конфлікт
із колишнім власником ПриватБанку Ігорем Коломойським. Гривневий
депозитний портфель ПриватБанку
за підсумками року зріс на 16,2 млрд
грн. Державний Ощадбанк займає другу сходинку із зростанням на 6,7 млрд
грн.
Для порівняння: «дочкам» усіх
іноземних банків у 2019 році вдалося
збільшити свій депозитний портфель
всього на 9,5 млрд грн. При цьому
лідером у цьому сегменті виявився
Альфа-Банк, портфель котрого зріс
на 3,5 млрд грн. Частково зростання
забезпечили клієнти Укрсоцбанку,
який минулого року завершив приєднання до Альфа-Банку. Окрім цього,
банк залучав клієнтів завдяки активній маркетинговій політиці та привабливим ставкам — 16,75% на рік у
гривні станом на кінець 2019 року
(тоді як середньозважена ставка в цей
час становила 15,07%).
Свій портфель наростили також
ОТП Банк та Райффайзен Банк Аваль
(по 1,8 млрд грн) попри невисокі ставки за вкладами — 13% та 12% річних

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КЛАСИЧНИЙ ДЕПОЗИТ
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89
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0,85%
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Під класичним депозитом мається на увазі стандартний (неакційний) вклад фізособи на 100 тис. грн на шість місяців
без права поповнення з виплатою відсотків наприкінці строку. На місце розташування банків у рейтингу впливали такі
показники: середньорічна процентна ставка; кількість відділень банку, в яких доступна послуга; абсолютна і відносна
динаміка гривневого депозитного портфеля фізосіб у банку за 2019 рік, а також різниця між середньорічною процентною
ставкою і середньорічним значенням UIRD (український індекс ставок за вкладами фізосіб, що розраховується НБУ на
основі даних, які надають 20 найбільших банків за обсягом депозитного портфеля населення; в 2019 році середньорічне

значення UIRD за шестимісячними вкладами становило 15,42%). Більшість банків, що увійшли до десятки перших,
залучали строкові депозити за ставками вищими від індексу UIRD. Ставки нижчі за UIRD традиційно пропонували
державні банки (ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк) і кредитні установи, що входять до міжнародних фінансових
груп (Райффайзен Банк Аваль та ОТП Банк). Крім того, всі банки з десятки пропонували вкладникам бонуси (+0,25–
1 п.п. до стандартної ставки) за відкриття депозиту онлайн, пролонгацію або розміщення вкладу на новий термін, за
розміщення на рахунку значної суми.
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7

ОТП БАНК
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0,32%
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ГЛОБУС
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0,18%

32
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0,11%
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Під ощадним вкладом для цілей дослідження мається на увазі стандартний (неакційний) вклад фізособи на поточний
рахунок у сумі 100 тис. грн. Такий вклад є безстроковим із підвищеним відсотком на залишок і «прив’язаним» до
пластикової картки. Під час розрахунку даного рейтингу враховувалися такі показники: середньорічна процентна
ставка; розмір незнижуваного залишку; наявність можливості вносити і знімати кошти за допомогою платіжної картки;
віддалений доступ до рахунку; можливість автоматичного перерахування відсотків на платіжну картку; кількість

відповідно. «Клієнти надавали перевагу строковим депозитам у гривні та
поточним рахункам у валюті», — розповів керівник з питань заощаджень
та трансакційних послуг Райффайзен
Банку Аваль Сергій Анніков.
Хороші результати продемонстрували і банки з українським капіталом.
Найбільшу прихильність вкладників
здобув Універсал Банк (проєкт «Монобанк»), який пропонував ставку вище
середньозваженої на ринку, — він
збільшив свій портфель фізосіб на
4,6 млрд грн за рік. На кінець року розмістити вклад строком на 12 місяців
тут можна було під 16,5% річних. «Ми
знижували ставку одночасно з ринком,
але при цьому приріст депозитного
портфеля збільшився за рік більш ніж
удвічі — з 4 млрд грн до 11 млрд грн.
При цьому розподіл портфеля суттєво
змінився: на кінець 2018 року вклади
в гривні становили 35%, а вже на початку 2020-го — 58%. Вклади в валюті
знизилися з 65% до 42%», — пояснили в
пресслужбі Універсал Банку.
Показово, що інший банк, підконтрольний Сергію Тігіпку, — ТАСком-

відділень банку, в яких доступна послуга; абсолютна і відносна динаміка гривневого депозитного портфеля фізосіб
у банку за 2019 рік; різниця між середньорічною процентною ставкою і середньорічним значенням UIRD (український
індекс ставок за вкладами фізосіб, що розраховується НБУ на основі даних, які надають 20 найбільших банків за
обсягом депозитного портфеля фізосіб; у 2019 році середньорічне значення індексу UIRD за вкладом на 12 місяців
становило 15,7%).

банк — зафіксував відтік гривневих
коштів. Привабити вкладників не
вдалось навіть «смачними» 17,5% річних за вкладом.
3,7 млрд грн коштів населення
залучив ПУМБ: практично до кінця
2019 року його ставка за гривневими
депозитами перевищувала 17% річних.

облікову ставку вже до 11%, їх ставки
були вищими за 17% річних. Неохоче
знижували ставки й решта кредитних установ. Але на початку травня
2020 року лише окремі банки пропонували розмістити вклад за ставкою
вище 14% річних.

ЧИМ ДОВШЕ  ТИМ ДОРОЖЧЕ
НАЗДОГНАТИ СТАВКУ
Минулого року НБУ почав цикл зниження облікової ставки. Протягом
року він шість разів знижував облікову ставку — з 18% до 13,5%. На початку
2020-го тенденція збереглася: вже у
квітні розмір облікової ставки становив 8%. Таке зниження мало допомогти банкам здешевити пасиви та відновити довгострокове кредитування.
Проте незважаючи на поступове зниження облікової ставки, банки вкрай
неохоче знижували ставки за депозитами. І завжди знаходились ті, хто
намагався залучити клієнтів завдяки
надзвичайно привабливим ставкам.
Найщедрішими протягом року були
Банк Форвард, Банк Кредит Дніпро,
А-Банк, Ідея Банк. Коли НБУ знизив

Після банкопаду 2014—2016 років
настав період фінансової стабільності. Банківська система надійна — в
цьому представники Нацбанку не
втомлювались переконувати українців. «Зараз в Україні найсприятливіші
умови для розміщення депозитних
вкладів, оскільки на ринку залишились найбільш надійні банки», — зазначає керівниця сектору розвитку
роздрібного бізнесу ОТП Банку Марина Должикова.
Проте довіра до банківського
ринку з боку самих громадян відновлюється повільно. Адже, з одного
боку, існує криза довіри вкладників
200+ тис. грн, які фактично втратили можливість повернути кошти зі
збанкрутілих банків. З іншого боку, >>
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