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Гроші на картках значно мобільні-
ші, ніж гроші на депозитах, навіть із 
опцією дострокового розірвання. «Сьо-
годні депозитні ставки не стимулюють 
людей надавати перевагу дохідності пе-
ред мобільністю грошей. Водночас бан-
кам немає з чого підвищувати ставки 
за вкладами, оскільки в Україні немає 
і навряд з’явиться масове валютне кре-
дитування. На жаль, іноземна валюта 
досі розглядається багатьма як валюта 
формування заощаджень», — зазначає 
Дмитро Мусієнко. Високу ставку — до 
4% — дають хіба що довгі депозити. «Се-
ред валютних вкладів високий попит 
мають строки 36–60 місяців, оскільки 
за ними банки можуть запропонувати 
цікаву дохідність», — розповіла Ірина 
Стрепетова.

Ще одна тенденція — міграція 
кош тів фізосіб між банками. Держав-
ні банки за рік втратили $359 млн 
(Ощадбанк — $134 млн, ПриватБанк — 
$106 млн), які перейшли до банків іно-
земних банківських груп (+$266 млн) 
та банків із приватним капіталом 
(+$135 млн). Абсолютним лідером за 
приростом валютних коштів став Уні-
версал Банк, який отримав $114,5 млн. 
До трійки лідерів увійшли також ОТП 
Банк (+$73 млн) та Райффайзен Банк 
Аваль (+$66 млн). При цьому саме банки 
з іноземним капіталом першими запро-
вадили «нульові» ставки, наприклад, 
ОТП Банк та Креді Агріколь Банк за до-
ларовими вкладами платять по 0,01%. 
Стільки само вже платить найбільший 
банк — державний ПриватБанк. Із ви-
тратами клієнтів на обслуговування по-
точного та карткового рахунку йдеться 
про де-факто від’ємні процентні ставки. 
Фактично не банк сплачує вкладнику 
кошти за користування його грошима, 
а клієнт оплачує банку послугу безпеч-
ного зберігання своїх заощаджень.

ПРОДОВЖЕННЯ ТРЕНДІВ
Упродовж минулого року депозитні 
ставки знижувалися, рухаючись за 
обліковою ставкою НБУ, яка впала до 
історичного мінімуму 6%. У січні — 
квітні 2021-го індекс UIRD ще трохи 
знизився з 8,7% до 8,33%. «За відсут-
ності інфляційних та курсових шоків 

Гривневі залишки в банках інозем-
них банківських груп зросли менш 
ніж на 20% (+13,1 млрд грн), тому їх 
частка на ринку зменшилась з 21,6% 
до 20,4%. Водночас четверту та п’яту 
позиції за приростом у системі зайня-
ли саме установи з цієї групи: грив-
неві заощадження українців у Райф-
файзен Банку Аваль зросли майже на 
4,5 млрд грн, а в Укрсиббанку — на 
3,4 млрд грн. Суттєво збільшили порт-
фелі Альфа-Банк (+2,7 млрд грн) і ОТП 
Банк (+1,3 млрд грн). Найбільше за сис-
темою скорочення гривневих коштів 
населення також було зафіксовано в 
цій групі: кошти фізосіб у Сбербанку, 
який скорочує присутність на ринку, 
зменшилися на 309 млн грн, а в Ідея 
Банку — на 348 млн грн. Минулого 
року поляки намагалися продати цей 
банк інвестиційній компанії Dragon 
Capital, але угода не відбулася.

Нова звичка українців більше ко-
штів тримати на поточних рахунках, 
аніж на депозитах, сильно вдарила 
по банках міжнародних груп. Сумар-
но їхні гривневі строкові депозити 
скоротилися на 3,2 млрд грн на фоні 
зростання залишків коштів на ви-
могу на 16,3 млрд грн. Із 20 банків 
групи скорочення гривневих депози-
тів зафіксували 12 установ. Найбіль-
ше втратив Райффайзен Банк Аваль 
(–1,6 млрд грн), клієнти якого пожер-
твували ставкою депозиту заради гнуч-
кості коштів на вимогу (+6,1 млрд грн). 
У березні 2021-го за строковим вкла-
дом платили до 6,75%, а за вкладом до 
запитання — 5%. «У поточних умовах 
клієнти віддають перевагу вкладам із 
вільним доступом до коштів», — сказав 
Сергій Анніков.

Щоб розвернути цей тренд, бан-
кам доведеться доплачувати за строко-
вість або скорочувати дохідність вкла-
дів до запитання. «Повернути кошти 
клієнтів із депозитів до запитання 
на строкові вклади можна шляхом 
збільшення різниці у дохідності цих 
продуктів, а також шляхом впрова-
дження різноманітних акційних про-
позицій безпосередньо за строковими 
депозитними програмами», — вважає 
Дмитро Дудник.

ВАЛЮТНИЙ СЕЙФ
Валютні заощадження населен-
ня в 2020 році зросли на 20%, або 
47,3 млрд грн, — до 285,1 млрд грн. Але 
в реальності зростання не було, оскіль-
ки гривня в цей період девальвувала 
на ті самі 20%. Перерахунок валютних 
заощаджень в долари показує зростан-
ня всього на 0,4%, або $42,3 млн. На 
перший погляд, у сегменті нічого не 
відбулося, але насправді зміни текто-
нічні. Українці більше не зацікавлені 
у строкових депозитах: у портфелі ва-
лютних роздрібних пасивів банків їх 
частка за рік впала з 71,2% до 58,3%, 
тоді як частка коштів на вимогу зрос-
ла з 28,8% до 41,7%. Депозити на суму 
$1,3 млрд, строк яких закінчився, 
були перераховані на поточні рахунки 
клієнтів і там залишилися.

Зміна поведінки клієнтів викли-
кана надзвичайно низькими депозит-
ними ставками, які впали вдвічі. За 
доларовим річним вкладом на початку 
року банки в середньому пропонували 
2,54%, а наприкінці — 1,36%. Ставка за 
вкладами в євро скоротилася із сим-
волічних 1,09% до непомітних 0,58%. 
«Основна причина падіння ставок — 
подальше зниження потреби банків у 
ресурсах в іноземних валютах через об-
меження активних операцій у них», — 
пояснив Дмитро Дудник. Валюта 
банкам не потрібна. «Сума валютних 
депозитів більша, ніж сума інструмен-
тів, у які банки можуть розміщувати 
залучені ресурси. Це класична ситуація 
зниження вартості товару, коли пропо-
зиція перевищує попит», — розповів 
Антон Тютюн.

Тому між строковим депозитом під 
1% без права дострокового розірвання 
і поточним рахунком під 0,01% річних 
дедалі більше українців обирають по-
стійний доступ до коштів. «Сьогодні 
клієнти частіше використовують вкла-
ди у валюті не як інструмент для на-
копичення, а, скоріше, як інструмент 
для зберігання та зниження ризику 
валютних коливань. Подальша дина-
міка депозитних ставок у валюті буде 
визначатися інфляційними та курсо-
вими трендами», — пояснює Катерина 
Шевченко.
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>> суттєвої різниці в прибутковості за 
депозитами відносно поточних ста-
вок у короткостроковій перспективі 
не очікується», — зазначила Катерина 
Шевченко. Багато банкірів прогнозу-
ють збереження тренда. «Ринок ще не 
досяг стану рівноваги і продовжить 
реагувати зниженням процентних 
ставок на макроекономічні зміни, що 
відбулися в 2020 році. Тенденція зни-
ження ставок буде зберігатись як необ-
хідність здешевлення кредитних ста-
вок», — каже Антон Тютюн. Воно може 
бути несуттєвим. «Зараз ставки перебу-
вають на історично найнижчому рівні, 
тому можливе лише незначне знижен-
ня», — зазначив Сергій Анніков.

Оскільки банківська система має 
надлишкову ліквідність, Дмитро Мусі-
єнко не очікує суттєвих коливань ста-
вок, які можуть змінюватися «плюс-мі-
нус на 1 в.п. залежно від поточних 
потреб банків». Ірина Стрепетова 
вважає, що в умовах високого попиту 
населення на депозити банки мають 
змогу не підвищувати ставки, які «цьо-
го року можуть зрости на 0,5–1 в.п.». 
Ключову роль у цьому зіграє Нацбанк. 
«У 2021 році все залежатиме від політи-
ки НБУ, рівня облікової ставки, інфля-
ції та політичної ситуації в Україні», — 
впевнений Олег Клименко. Через 
прискорення інфляції НБУ в березні 
почав повертатися до жорсткої моне-
тарної політики: облікова ставка зрос-
ла до 6,5%, а в квітні — до 7,5%. «У разі 
підвищення облікової ставки більш 
ніж на 1 в.п. допускаю зростання до-
хідності роздрібних депозитів до кінця 
року на 1 в.п.», — каже пан Дудник. Але 
банки часто реагують із запізненням 
на підвищення облікової ставки НБУ. 
«Маючи достатній запас ліквідності, 
вони не вдаватимуться до агресивної 
цінової конкуренції за депозити», — 
впевнений пан Демків.

Зниження ставок продовжиться і у 
валютному сегменті. «Розвороту тренда 
зниження дохідності валютних депо-
зитних програм у 2021 році не очікуємо. 
Навпаки, не виключаємо, що частина 
банків почне взагалі закривати програ-
ми залучення депозитів у іноземних 
валютах», — вважає Дмитро Дудник. 
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