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(+156 млрд грн). «Незважаючи на три-
вожну ситуацію березня 2020-го, за 
підсумками року пасивна база банків 
зросла більш ніж на 30% у гривневій ча-
стині та на 1% — у валютній. І масшта-
би, і структура приросту зовсім не схожі 
на те, що ми звикли асоціювати з кри-
зою», — розповідає Вікторія  Михайльо.

Найбільше коштів клієнтів отри-
мали ПриватБанк (+78,1 млрд грн), 
Укрексімбанк (+39,3 млрд грн), Укр-
газбанк (+23 млрд грн), Райффайзен 
Банк Аваль (+21,5 млрд грн) та Укр-
сиббанк (+18 млрд грн). Найбільше 
втратили Ощадбанк (–14 млрд грн), 
Сітібанк (–2,6 млрд грн) та Сбербанк 
(–1,6 млрд грн).

Отримані кошти банки спрямува-
ли в найбільш безпечні й часто дохід-
ні інструменти. Вкладення в облігації 
внутрішньої державної позики зросли 
на 184,3 млрд грн (+55%), а залишки 
в депозитних сертифікатах НБУ — на 
11,4 млрд грн (+7,5%). Через активне 
інвестування вільних коштів в ОВДП, 
середньозважені ставки за якими упро-
довж року зросли з 9,97% до 11,03%, об-
сяг боргів уряду в портфелі банків досяг 
519,5 млрд грн і вперше перевищив їх 
корпоративний кредитний портфель.

Найбільше коштів позичили уря-
ду державні банки (+117 млрд грн) 
та банки з приватним капіталом 
(+42,1 млрд грн). Банки іноземних 
банківських груп збільшили порт-
фель лише на 25,2 млрд грн. У цих 
групах лідерами стали ПриватБанк 
(+55,1 млрд грн), ПУМБ (+6,3 млрд грн) і 
Райффайзен Банк Аваль (+6,5 млрд грн). 
Скуповувати ОВДП почали навіть бан-
ки, які ними не цікавилися: за рік 
кількість тримачів ОВДП зросла на 
чверть — із 51 до 64 банків, багато з 
яких купували їх на мільярди гривень.

Стрімке зростання, схоже, зупи-
нилося, хоча Мінфіну і потрібно фі-
нансувати дефіцит бюджету, який має 
зрости з 217,6 млрд грн за підсумками 
2020-го до 246,6 млрд грн. В умовах 
відсутності прогресу в переговорах з 
МВФ уряд лише в кінці квітня впер-
ше здійснив зовнішнє запозичення на 
$1,25 млрд, залучаючи основні кошти 
всередині країни. Але можливості бан-
ків обмежені — за січень — квітень 
вони збільшили портфель ОВДП лише 
на 5,6 млрд грн.

СТРЕСОВА СИТУАЦІЯ
У рік коронакризи НБУ звільнив банки 
від стрес-тестування. Замість теоретич-
ного падіння ВВП на 3,7% (такий про-
гноз на 2020 рік містився в несприят-
ливому сценарії стрес-тесту 2019 року) 
банки відчули на собі наслідки реаль-
ного 4-відсоткового падіння економі-
ки. Це була тимчасова «пільга»: вже в 
2021 році Нацбанк відновлює щорічне 
стрес-тестування, яке охопить 30 най-
більших банків.

Банки в 2020-му пройшли успішно 
тестування реальністю. Не було жод-
ного банкрутства банку через  дефіцит 
ліквідності чи різке погіршення якості 
кредитів. Хоча ринок у другій половині 
року покинули два невеликі гравці — 
банк «Аркада» та Місто Банк, а кіль-
кість банків скоротилася до 73. Банк 
«Аркада» в липні втратив найбільший 

зіткнулася з кризою неплатежів», — за-
значив Сергій Наумов.

Лідером за приростом кредитно-
го портфеля юросіб став Альфа-Банк 
(+10,1 млрд грн). До п’ятірки най-
динамічніших увійшли Укргазбанк 
(+8,1 млрд грн), Креді Агріколь Банк 
(+4,7 млрд грн), банк «Південний» 
(+4,4 млрд грн) та ПроКредит Банк 
(+3,4 млрд грн). Найбільше скорочен-
ня бізнес-портфеля показали Укрек-
сімбанк (–4,8 млрд грн), Ощадбанк 
(–3,3 млрд грн) та Сітібанк (–3 млрд грн). 
«Криза показала ефективність біз-
нес-моделей корпоративних клієнтів: 
хтось дуже швидко переформатував 
свою бізнес-модель, вийшов на нові 
ринки, а хтось виявився трохи менш 
ефективним у відповіді на цей самий 
виклик. Тому для банків, як і раніше, 
залишаються важливими стійкість та 
ефективність бізнес-моделі клієнта», — 
пояснив голова правління Банку Кре-
дит Дніпро Сергій Панов.

2020-й став роком малого та серед-
нього бізнесу, чому сприяв запуск урядо-
вої програми «Доступні кредити 5-7-9%», 
яка мала сприяти створенню нового 
бізнесу. Але із запровадженням каран-
тину програму переформатували під 
підтримку діючого бізнесу, який рефі-
нансував заборгованість під 0% та отри-
мав обіговий капітал під 3%. У  2020-му 
до програми приєдналися 23 банки, 
які видали 17,5 млрд грн, у тому числі 
10,8 млрд грн рефінансування. «Цього 
року програма масштабуватиметься на 
середній бізнес із річною виручкою до 
20 млн євро, а тому отримати кредит за 
низькою ставкою зможуть і більш вели-
кі представники ринку», — вважає голо-
ва правління ПУМБ Сергій Черненко.

На кінець квітня 2021 року в про-
грамі брали участь уже 29 банків, які 
видали 35,8 млрд грн. Але навіть без 
цієї програми кредитування МСБ у бан-
ків у пріоритеті. «Всі умови для актив-
ного кредитування є, і ми однозначно 
бачимо підтримку МСБ одним зі своїх 
стратегічних напрямів діяльності. При 
цьому, як і в корпоративному бізнесі, 
малий та середній бізнес повинен мати 
зрозумілу ефективну бізнес-модель, 
яка в онлайн-режимі зможе реагувати 
на мінливі зовнішні умови», — пояс-
нює Сергій Панов.

Ще один нетиповий для кризи 
тренд — кредитні ставки не зростали, 
а падали. Через здешевлення ресурсів 
упродовж року середня вартість нових 
кредитів бізнесу скоротилася з 15,1% до 
9,3%, хоча у валюті зросла з 3,7% до 4,6%. 
Зниженню гривневих ставок сприяли 
гіперліквідність банківської системи, 
зниження облікової ставки НБУ з 13,5% 
до 6% та активне рефінансування бан-
ків Нацбанком на строк до п’яти років. 
Банки охоче позичили в НБУ додатково 
54 млрд грн (зростання у вісім разів). 
Із майже 62 млрд грн рефінансуван-
ня два держбанки — Укрексімбанк і 
Ощадбанк — залучили в регулятора 
21,5 млрд грн.

Аналогічні тренди спостерігалися в 
роздрібному сегменті: ставки за креди-
тами фізосіб впали на 3,4 в.п., а гривне-
ве споживче кредитування зросло лише 
на 5,2%. Роздрібні портфелі переважно 
скорочувалися в державних банках та >>

№ БАНК КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ

ЗМІНА КІЛЬКОСТІ ВІДДІЛЕНЬ 
ВІД ПОЧАТКУ 2020 РОКУ

1 ОЩАДБАНК 1837 490

2 ПРИВАТБАНК 1716 212

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 396 100

4 УКРГАЗБАНК 276 26

5 УКРСИББАНК 272 12

6 АБАНК 232 7

7 ПУМБ 224 16

8 АЛЬФАБАНК 218 39

9 МЕГАБАНК 154 4

10 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 147 3

11 БАНК ПІВДЕННИЙ 97 1

12 СБЕРБАНК 90 16

13 ТАСКОМБАНК 87 16

14 ОТП БАНК 86 2

15 ПОЛТАВАБАНК 83 2

16 КРЕДОБАНК 82 4

17 ІДЕЯ БАНК 82 0

18 АКОРДБАНК 79 8

19 УКРЕКСІМБАНК 60 0

20 БАНК СІЧ 60 6

21 МТБ БАНК 53 2

22 УКРБУДІНВЕСТБАНК 48 7

23 ПРАВЕКС БАНК 45 0

24 АЙБОКС БАНК 43 4

25 МЕТАБАНК 41 2

БАНКИ-ЛІДЕРИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ВІДДІЛЕНЬ

ДЖЕРЕЛО: НБУ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ

банках з іноземним капіталом, а збіль-
шувалися — в банках з українським 
капіталом. До трійки лідерів увійшли 
Універсал Банк (+5,6 млрд грн), який зро-
став завдяки проєкту «Монобанк», ПУМБ 
(+2,7 млрд грн) та А-Банк (+1,6 млрд грн). 
Найбільше скорочення портфелів по-
казали ПриватБанк (–3,6 млрд грн), 
Альфа-Банк (–0,8 млрд грн) та Ідея Банк 
(–0,35 млрд грн).

На початку пандемії парламент за-
боронив банкам у період коронавірус-
ного карантину підвищувати кредитні 
ставки за діючими договорами і штра-
фувати фізосіб за прострочення за кре-
дитами. А Нацбанк спростив вимоги до 
розрахунку кредитного ризику і закли-
кав банки надати кредитні канікули 
всім позичальникам, які постраждали 
від карантину, як фізичним, так і юри-
дичним особам. Натомість банки отри-
мали бонуси: від майже безлімітного 
рефінансування до відкладення нових 
вимог до капіталу.

Банки використали кризовий рік 
для очищення портфеля від непра-
цюючих кредитів. Найбільший обсяг 
NPL скоротили державні банки — 
87 млрд грн (–22%). Частка NPL в їхніх 
портфелях впала з 63,5% до 57,4%. Уся 
банківська система сумарно зменшила 
частку проблемних кредитів з 48,4% до 
41%. Найчастіше банки списували кре-
дити з балансу за рахунок сформованих 
резервів, рідше — продавали кредити 
чи проводили їх реструктуризацію за 
законом «Про фінансову реструктури-
зацію».

За два — три роки частка NPL має 
скоротитися до 20% кредитного порт-
феля. В 2021 році мало розпочатися 
вирішення проблеми простроченої 

валютної іпотеки — мораторій на стяг-
нення цих боргів мав завершитися 
21 квітня, згідно з Кодексом з процедур 
банкрутства, який передбачає механізм 
добровільного врегулювання боргу. Але 
депутати знову продовжили мораторій 
та ухвалили популістський закон про 
обов’язкову реструктуризацію валютної 
іпотеки на не вигідних для банків умо-
вах, здатних спричинити їм 10 млрд грн 
втрат.

Національний банк із 1 липня 
2020 року став регулятором для не-
банківських фінустанов: страхових, лі-
зингових, факторингових, фінансових 
компаній, кредитних спілок, ломбар-
дів. З цього моменту НБУ почав запро-
ваджувати нові регуляції, які, зокрема, 
зближують правила для небанківських 
установ і банків. «НБУ посилив вимоги 
до розкриття кінцевих бенефіціарів 
фінансових компаній. І якщо раніше 
якийсь банк міг заводити гроші на фін-
компанію, щоб з її балансу кредитува-
ти, не формувати резерви і не подавати 
спільну звітність, то це стане неможли-
вим, якщо НБУ визначить пов’язаність 
банку із цією фінкомпанією. Це наведе 
лад на ринку фінансових послуг і сут-
тєво змінить ландшафт споживчого 
кредитування», — вважає голова прав-
ління Банку Форвард Андрій Кисельов.

ПІДТРИМАЛИ УРЯД
«Равликові» темпи кредитування фік-
сувалися на тлі рекордного припливу 
коштів у банки — за рік їх зобов’язан-
ня зросли на 318,8 млрд грн (+24,6%), 
тоді як другий складник пасивів — ка-
пітал — лише на 10,7 млрд грн (+5,4%). 
Гривню та валюту заощаджували як 
населення (+130 млрд грн), так і бізнес 
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