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Заява  
на завершення місії МВФ в Україні  

             (http://www.imf.org/external/lang/ukrainian/np/sec/pr/2016/pr16512u.pdf 

 
   -------------------------------------------------------- 

    Економічна політика влади і надалі має зосереджуватись 
на таких напрямах:  ……….   

 

  (iv) обачна грошово-кредитна політика, націлена на 
подальше скорочення інфляції і відновлення резервів в 
рамках режиму гнучкого обмінного курсу;     а також  
 

 (v) відновлення фінансової системи і відродження 
банківського кредитування 

http://www.imf.org/external/lang/ukrainian/np/sec/pr/2016/pr16512u.pdf


15-11-2016:  “КРЕДИТНИЙ  ДЕНЬ” у ВРУ. 
 результати: 

 Законопроект № 2455                                              
«Про споживче кредитування»                                    
прийнятий у другому читанні (247 - за)  

 

------------------------------------------------------ 

 

 Законопроект № 4529                                                               
«Про внесення змін                                                             
до деяких законодавчих актів України                               
щодо стимулювання кредитування в Україні» 
відхилений (217- за)  

   



 
Ринок банківських ресурсів: депозити і кредити, 

зміна в % 

Період Депозити Кредити  

2014 р.  - 13,7 /нац.вал./ 

- 37,2 /ін. вал./ 

- 8,6 /нац. вал./ 

- 22,1 /ін. вал./ 

2015 р.  

 

+ 6,2 /нац.вал./ 

- 32,1 /ін. вал./ 

 - 19,1 /нац. вал./ 

- 20,3 /ін. вал./ 

2016 р.  

(10 міс.) 

 

+ 15,4 /нац.вал./ 

+ 7,7   /ін. вал./ 

  + 3,0 /нац. вал./ 

- 8,4  /ін. вал./ 

Додаткові особливості 2016 р.:  

-  при значній ліквідності банків кредитування обмежене  

- спецринок – ринок сертифікатів НБУ з дохідністю 18% 

- девальвація гривні і сплеск “чорного” ринку валютообміну 

 

 

    
  

- 



Банки на ринку держборгу (прямого і гарантованого)  

         

 
 

 

     -   обсяги вкладень в ОВДП       на 78%,  

         частка держбанків в ринку ОВДП = 85 %.  

           Причина – зростання ліквідності і     ставок 

 

 

 
    - 13 банків є первинними дилерами на ринку ОВДП 
             (лист НБУ від 16.05.2016 р. № 40-0020/41287 ) 

 

 

     - транш(і) МВФ – не панацея 



Особливості 
 трансформації ринку позичкових капіталів 
 

 Залежність стану кредитних ринків від макрополітики  

 

 Домінування ресурсів НБУ і банків на внутрішньому ринку 
(депозитні сертифікати, ОВДП) 

 

 Зовнішній сектор продукує основні макроризики. 
Переважання коштів МФО як форми зовнішніх ресурсів 

 

 

 

 

 
  



 
 
  

Висновки, застереження  і пропозиції  

 
 
 

 

Зростають: 
- Ризики “звуження” кредитного ринку 
- Дисбаланси в інструментах ресурсозабезпечення (резидентність)      

 
 NB: Головне – внутрішній ринок ресурсів  

 Фінансова платформа розвитку         ресурс в нац. валюті 
 
 

При цьому:  

 Важливо не тільки ↓ зовнішню “кредитозалежність ”, а ↑ внутрішню 
інвестиційну активність.   Ресурсний попит – платоспроможний 

             
 Реформування регуляторної та іншої інфраструктури ринків  
             
 Інститути розвитку і фінансування сектора нефінансових 

корпорацій.  ЕКА, Банки розвитку 
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