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ВИЖИВУТЬ НАЙСИЛЬНІШІ
Банкіри стверджують: пандемія 
COVID-19 змінила звички як населен-
ня, так і бізнесу. І це вплине на попит 
на кредити з боку МСБ і цього року. 
«Ми спостерігали погіршення яко-
сті кредитного портфеля МСБ на по-
чатку 2020 року за рахунок того, що 
бізнес-моделі цих клієнтів є більш 
вразливими, ніж великого бізнесу, 
відносно кризових явищ, які відбу-
ваються в економіці. Бізнес — малий 
та середній — намагався згорнути всі 
інвестиційні програми і, відповідно, 
акумулювати достатньо коштів для 
підтримання оборотного капіталу. 
На жаль, не всім це вдалося. Втім, 
розуміючи, що МСБ є більш мобіль-
ним і в горизонті декількох періодів 
швидше відновлюється, глобальних 
проблем з непогашенням ми не очі-
куємо», — розповідає заступниця 
голови правління з корпоративного 
бізнесу Банку Кредит Дніпро Тетяна 
 Поплавська.

За її словами, в результаті роботи 
з простроченими кредитами реально 
проблемними стали лише одиниці. 
Решті позичальників реструктуриза-
ція пішла на користь і дала можливість 
відновитися після локдауну навесні 
2020 року. «Основна маса клієнтів пе-
ренесли свої інвестиційні плани на 
2021 рік, при цьому пошук фінансуван-
ня для власних проєктів не зупинявся. 
Можна сказати, що 2020 рік був роком 
підготовки інвестиційних проєктів із 
реалізацією в 2021-му, — вважає на-
чальниця управління обслуговування 
клієнтів малого та середнього бізнесу 
банку «Південний» Кіра Лачина. — За-
галом 2020 рік вирізнявся досить агре-
сивною позицією з боку банків щодо 
нарощування обсягів кредитування 
юридичних осіб». 

Тетяна Поплавська не очікує гло-
бальної активізації фінансування 
МСБ у 2021 році, оскільки Україна 
залишається країною з сировинною 
економікою, що не дає змоги ство-
рювати стійкий внутрішній попит, 
який потрібен для розвитку МСБ. 
Тому кількість платоспроможних 
позичальників у сегменті МСБ не 
збільшиться. «А той обсяг клієнтів, 
який вже існує на ринку, буде роз-

>> у гривні, 8,5% річних у доларах США 
та 7,5% річних в євро. До того ж, окрім 
 разової комісії (0,5%), позичальник має 
сплачувати ще й щомісячну — 0,1% від 
суми кредиту. 

Проте варто зазначити, що з по-
чатком локдауну в березні 2020 року 
більшість банків заморозили кредит-
ні лінії навіть для наявних клієнтів, 
щоб мінімізувати ризик неповернен-
ня коштів. Але вже на початку літа 
клієнти, які вчасно виконували свої 
зобов’язання, отримали можливість 
повернути або навіть збільшити кре-
дитні ліміти. 

Активно пропонували банки сво-
їм клієнтам овердрафти. Наприклад, 
в Ощадбанку максимальна сума овер-
драфту становила 10 млн грн, розмір 
ліміту для забезпечених кредитів — 
до 100% від обігу, для бланкових — до 
40%. Строк кредитування — до 36 мі-
сяців, процентна ставка — від 14% 
річних. Новим клієнтам банк готовий 
оформлювати овердрафт під час від-
криття рахунку в сумі до 30% від обігу, 
але з умовою подальшого переведен-
ня оборотів в Ощадбанк.

У банку «Південний» новий ліміт 
овердрафту розраховується з огля-
ду на чисті потоки виручки клієнта 
за останні 6–12 місяців, залежно від 
наявності сезонності в діяльності по-
зичальника. Для нового клієнта стан-
дартно банк пропонує 10% від чистих 
оборотів в інших банках. Для діючого 
клієнта такий ліміт може бути вста-
новлено в розмірі 30% для бланкового 
овердрафту та у розмірі 50% — за умо-
ви надання застави.

У ПУМБ після стандартного фінан-
сового аналізу бізнесу позичальника 
може бути встановлено класичний 
овердрафт до 100% від суми чистих 
надходжень клієнта на його поточні 
рахунки, без обмеження щодо макси-
мальної суми, строком на 12 місяців 
і без вимоги щомісячного обнуління 
заборгованості.

В Укргазбанку ліміт овердрафту 
для діючих клієнтів МСБ встановлю-
ється на рівні 30% від середньомісяч-
них чистих надходжень за останні 
шість місяців, водночас для клієнтів 
інших банків — на рівні 15% з пе-
реглядом ліміту після переведення 

оборотів в Укргазбанк. Максимальна 
сума овердрафту — 5 млн  грн для клі-
єнтів середнього бізнесу та 1 млн грн 
для клієнтів малого бізнесу. Техніч-
на можливість автоматичного збіль-
шення кредитного ліміту є, але нара-
зі рішення ухвалюються лише після 
аналізу фінансового стану позичаль-
ника, тож поки що збільшення лімі-
ту не відбувається автоматично. Для 
нових клієнтів  малого та мікробізне-
су, які відкривають поточні рахунки 
в Укргазбанку, є можливість отри-
мати Welсome-овердрафт протягом 
одного робочого дня. Щоправда, 
максимальна сума позики — 5% від 
офіційної виручки позичальника за 
останній звітний рік, але не більш 
ніж 100 тис. грн.

Традиційно високий попит банкі-
ри зафіксували на кредити в рамках 
найрізноманітніших партнерських 
програм із виробниками і дистриб’ю-
торами агропродукції, виробниками 
та постачальниками пасажирського 
транспорту, а також сільськогоспо-
дарської техніки, спецтехніки та об-
ладнання. Особливо актуальними у 
2020 році були програми з придбан-
ня медичного обладнання. 

За словами Олени Гіль, в 2020 році 
мали попит партнерські програми з 
Фондом розвитку підприємництва 
та Європейським інвестиційним 
банком, які передбачають зниження 
процентних ставок за кредитами на 
1,25%, а також з Європейським інвес-
тиційним банком та Європейським 
інвестиційним фондом у частині 
гарантування кредитів бізнес-клі-
єнтів у розмірі до 70%. На початку 
минулого року з’явилася програма 
FinanceEast, яка дає змогу клієнтам 
сегмента ММСБ, які зареєстровані 
або провадять діяльність на підкон-
трольних уряду України територіях 
Донецької та Луганської областей, 
отримати фінансову підтримку ЄС у 
розмірі до 50% вартості інвестицій-
ного проєкту. Також Ощадбанк роз-
почав співпрацю з альтернативними 
каналами залучення клієнтів — плат-
формами Agro App та AgriAnalytica 
зі сфери фінтех, завдяки яким банк 
вже отримав понад 250 запитів на 
кредитування.

поділятися між банками залежно від 
їхньої готовності ставати оперативні-
шими і зрозумілішими для цього сег-
мента клієнтів», — пояснює Тетяна 
 Поплавська.

Заступник голови правління 
ПУМБ з корпоративного бізнесу 
Сергій Магдич головним фактором 
стримування корпоративного креди-
тування у 2021 році вважає виключ-
но фінансовий стан бізнесу та мож-
ливість обслуговувати свої кредитні 
зобов’язання. «Потенційний пози-
чальник, який працює офіційно, по-
казує прозору фінансову звітність, 
має стабільні обороти на поточних 
рахунках, навряд сьогодні зіткнеться 
з проблемою щодо видавання креди-
ту», — пояснює він. Серед обов’язко-
вих критеріїв — наявність стабіль-
ного бізнесу, досвід роботи на ринку 
щонайменше два роки, позитивна 
репутація і кредитна історія. 

Основними підставами для відмо-
ви, за статистикою банкірів, ставали 
негативна кредитна історія та ділова 
репутація,  поганий фінансовий стан, 
невідповідність цілям кредитування, 
необгрунтованість проєкту.

У 2021 році, впевнений Сергій 
Магдич, актуальною і затребуваною 
залишатиметься програма «Доступні 
кредити 5-7-9%», адже бізнес хоче от-
римувати державну підтримку у ви-
гляді компенсації процентних ставок 
за кредитами. Банки ж, зі свого боку, 
будуть вдосконалювати свої кредитні 
процеси і робити їх більш диджиталь-
ними для клієнта.

Уже сьогодні банки мають достат-
ньо ліквідності та можливостей, щоб 
розпочати повноцінне кредитування 
корпоративних клієнтів. Але багато 
чого залежить від можливостей та 
потреб самого бізнесу. Для збільшен-
ня цих можливостей певні кроки 
має зробити держава — забезпечити 
продовження структурних реформ, 
стимулювати зростання економіки, 
покращити інвестклімат у країні. 
А біз нес, зі свого боку, має працювати 
максимально прозоро. Лише за таких 
умов можливе збільшення обсягів 
кредитування реального сектора.

Ще одним трендом 2021 року 
може стати відкриття ринку землі з 
1 липня поточного року і поява но-
вих кредитних продуктів як на купів-
лю сільськогосподарської землі, так 
і під її заставу. Проте банки досить 
обережно оцінюють перспективи на 
2021 рік. Одна з причин — відсут-
ність ринкового ціноутворення на 
землю. «Я очікую пропозицію з боку 
фінансових організацій, не обов’яз-
ково банків, про допомогу фермерам 
у викупі паїв, які зараз перебувають 
в оренді. Але великої активності в 
перший рік лібералізації ми не очі-
куємо. Опитування показали, що до 
продажу буде запропоновано тільки 
10% усього банку землі, яка обробля-
ється. І, відповідно, обмеження сто-
совно можливості придбання — по 
100 гектарів і тільки фізособами — 
буде впливати на продуктову пропо-
зицію. Радикальних змін у 2021 році 
не очікуємо», — прогнозує Тетяна 
 Поплавська.

Лідери програми «Доступні кредити 5-7-9%» за обсягом виданих кредитів, млн грн   
ДЖЕРЕЛО: МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 26 КВІТНЯ 2021 РОКУ
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  Кредити рефінансування під 0%
  Антикризові кредити під 0-3% 
  Інвестиційні кредити під 5-7-9%
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