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Квартальне опитування банків 
• Банки нейтрально оцінюють поточне економічну 

ситуацію й не очікують її погіршення в наступні три 
місяці. 

• Банки не прогнозують зростання відсоткових ставок за 
коротко- і довгостроковими кредитами і депозитами.  

• Конкурентна позиція банків на ринку фізичних осіб 
покращилась суттєвіше, ніж на ринку юридичних. 

• Банки інформують про зростання попиту літом та 
прогнозують продовження цієї тенденції до кінця року. 

• Попит з боку фізичних осіб є меншим, ніж з боку 
юридичних осіб, змін цієї тенденції не очікується. 

• Банки інформували про зростання прибутків літом, до 
кінця року тенденцію буде продовжуватися. 

• До кінця року банки очікують на суттєве зростання 
чистих прибутків.  

• Конкуренція в секторі та брак кваліфікованих 
працівників головні перешкоди розвитку бізнесу в 
секторі, на думку опитаних 

 
Діловий клімат 
76,9% опитаних представників банківських установ 
оцінюють загальноекономічне становище в країні як 
задовільне, з точки зору ведення банківського бізнесу. Ще 
15,4% опитаних дають позитивну, а 7,7% — негативну 
оцінку. Значення відповідного індексу дорівнює 0,07. 
Переважна більшість опитаних представників банківського 
сектору не очікує суттєвих змін загальноекономічного 
становища в країні — 84,6% опитаних впевнені, що нічого 
не зміниться протягом наступних шести місяців, а 15,4% 
банкірів  очікують, що загальноекономічна ситуація для 
банківського бізнесу покращиться. Жоден із опитаних не 
очікує погіршення ситуації. 

ПОТОЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ 

Фінансово-економічна ситуація та очікування 
Респонденти позитивно оцінюють поточне фінансово-
економічне становище своїх банків та мають позитивні 
очікування на наступні 6 місяців. 53,8% менеджерів дають 
позитивну оцінку фінансово-економічній ситуації свого 
банку, 46,2% — задовільну. В наступні 6 місяців 69,2% 
опитаних очікують, що фінансово-економічне становище 
банку покращиться, 15,4% — залишиться без змін, й ще 
15,4% — прогнозують погіршення фінансово-економічної 
ситуації банку.   

Попит 

В ІІІ-й кварталі майже всі опитані інформували про 
зростання попиту (значення відповідного індексу 0,91). До 
кінця року всі опитані банки очікують подальшого 
зростання попиту (індекс 1). Темпи росту попиту з боку 
юридичних осіб вищі, ніж з боку фізичних. Так, 92,3% 
банків інформували про зростання попиту з боку 
юридичних осіб літом порівняно до весни, тоді як про 
зростання попиту з боку фізичних осіб в цей же час 
інформували 66,7% опитаних банків (значення 
відповідних індексів становлять 0,92 та 0,50). До кінця 
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Поштове опитування банків для 
моніторингу оцінок та очікувань 
керівників підприємств щодо змін 
ділового середовища загалом та 
показників роботи банків.  
% повернення анкет 16,7% 

У цьому числі представлені 
результати опитування 30 липня – 
10 серпня 2007 

Показник: сер’07 до тра’07 

Очікування: лис’ 07 до сер’ 07 

Діловий клімат: оцінка серпень 07, 
очікування на 6 місяців 

Конкурентна позиція на ринку 
послуг для юридичних осіб
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року очікується продовження цих тенденцій до зростання. 
83,3% опитаних очікують на зростання попиту з боку 
юридичних осіб, 72,7% — з боку фізичних осіб. Хоча слід 
зазначити, що жоден із опитаних не прогнозує зменшення 
попиту з боку юридичних осіб, в той час як 27,3% 
опитаних чекають на зменшення попиту з боку фізичних 
осіб восени порівняно до літа. Загалом можна 
стверджувати, що позитивна тенденція зростання попиту 
буде продовжуватись, незважаючи на незначне 
зменшення попиту з боку фізичних осіб. 

Доходи 

Зростання доходів банків відбувається швидше за 
зростання чистого прибутку. Індекс змін доходів становить 
0,66 — 75% банків інформували про зростання доходів,  
8,3% про зменшення й 16,7% опитаних вважають, що їхні 
доходи залишились без змін., До кінця року 84,6% 
опитаних банків очікують на продовження зростання 
доходів,  15,4% - прогнозують, що доходи залишаться без 
змін (значення відповідного індексу очікувань становить 
0,84). Індекс змін чистого прибутку дорівнює 0,38. Про 
зростання цього показника інформували 61,5% опитаних, 
про зменшення — 23,1%, а у 15,4% опитаних він 
залишився без змін. До кінця року 76,9% респондентів 
очікують зростання чистого прибутку, 15,4% — що 
прогнозують, що він не зміниться, і лише 7,7%  — 
очікують на зменшення чистого прибутку порівняно до 
літніх місяців (індекс очікуваних змін 0,69). Загалом банки 
мають позитивні очікування стосовно всіх видів доходів. 
Проте найгірше вони оцінюють динаміку процентних 
доходів за цінними паперами: індекс змін становить 0,30. 
До кінця року респонденти прогнозують підвищення темпів 
зростання цього показника (індекс очікуваних змін — 
0,46). 

Перешкоди розвитку бізнесу 

Серед факторів, що обмежують збільшення обсягів 
операцій банку, найвагомішим є конкуренція в секторі 
(76,9% опитаних банків). Далі в ретингу перешкод йдуть 
такі фактори, як брак кваліфікованих працівників (53,8%), 
несприятлива політична ситуація і несприятливий 
регуляторний клімат (по 46,2%). Менш впливовими 
факторами є низький попит (30,8%) та податковий тиск 
(23,1%). 15,4% вважають, що немає перешкод для 
розвитку їхнього бізнесу.  

Відсоткові ставки (кредити, депозити) 
Індекси очікувань що стосуються відсоткових ставок на 
кредити та депозити мають від’ємні значення, це означає, 
що банки очікують зменшення відсоткових ставок у 
майбутньому. Це стосується відсоткових ставок як для 
короткострокових так і довгострокових депозитів та 
кредитів. Виключення є відсоткові ставки за 
короткостроковими кредитами — тут індекс очікуваних 
змін дорівнює нулю. Зокрема 83,3% банків очікують, що 
ставки залишаться без змін, 8,3% прогнозують зростання 
й стільки ж респондентів очікують зменшення ставок. 
Індекс очікуваних змін для довгострокових кредитів 
становить -0,16, зокрема, 25,0% опитаних планують 
зменшити ставку, 66,7% — залишать її без змін й 8,3% — 

Числові результати, індекси 

1. Загальні 
показники: 

ІІ кв. 
2007 

Очікува
ння на 
ІІІ-IV 
кв. 2007

Фінансово-економічне 
становище  

0,53 0,53 

Загальноекономічне 
середовище  

0,07 0,15 

2. Показники 
поточної діяльності: 

  

Попит 0,91 1 

Попит з боку 
юридичних осіб 

0,92 0,83 

Попит з боку фізичних 
осіб 

0,50 0,45 

Чистий прибуток 0,38 0,69 

Процентні доходи за 
кредитами фізичним 
особам 

0,84 0,92 

Процентні доходи за 
цінними паперами 

0,30 0,46 

Комісійні доходи за 
операції з банками 

0,46 0,41 

Комісійні доходи за 
операції з клієнтами 

0,69 0,76 

Результат від 
торгівельних операцій 

0,46 0,66 

Доходи 0,66 0,84 

Співвідношення витрат 
на персонал та доходів 

0,46 0,53 

Кількість працюючих 0,92 0,76 

Обсяг кредитів 
фізичним особам 

 0,92 

Обсяг кредитів 
юридичним особам 

 0,76 

3. Відсоткові ставки   

Короткостроковими 
кредитами 

 0,00 

Довгостроковими 
кредитами 

 -0,16 

Короткостроковими 
депозитами 

 -0,33 

Довгостроковими 
депозитами 

 -0,25 

4. Оцінка кількості 
наявного персоналу: 

  

Фронтофіс -0,69  

Бекофіс -0,07  

5. Конкурентна 
позиція:  

  

- на ринку фізичних 
осіб 

0,41  

- на ринку юридичних 
осіб 

0,25  
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думають про її збільшення. Жоден із опитаних банків не 
планує збільшувати ставки по короткострокових депозитах 
(значення відповідного індексу становить -0,33). Що 
стосується довгострокових депозитів, то загальна 
тенденція вказує на зменшення ставок — 33,3% - 
опитаних прогнозують зменшення, 58,3% — незмінність 
ставок по цих депозитах, хоча 8,3% опитаних банків 
планують збільшити ставку. 

Конкурентна позиція 

Банки відмічають посилення своєї конкурентної позиції за 
останні три місяці як на ринку послуг для фізичних, так і 
юридичних осіб. Причому на ринку фізичних осіб банки 
оцінюють свої конкурентні переваги вище, ніж на ринку 
юридичних осіб. Значення відповідних індексів становить 
0,41 та 0,25. Зокрема 50,0% банків вважають, що їхня 
конкурентна позиція на ринку послуг для фізичних осіб 
покращилась, а 8,3% —  погіршилась. А для ринку послуг 
юридичним особам частка тих, хто вважає, що 
конкурентна позиція покращилась є меншою — 41,7%, а 
частках тих, хто вважає, що вона погіршилась, навпаки — 
більшою — 16,7%.   

Спеціальне питання: Галузі привабливі для 
інвестування  

Найбільш привабливим для кредитування на наступні 
півроку сектором визнано будівництво (92,3%). На 
другому місці знаходяться послуги (53,8%). А найменш 
привабливою для кредитування виявилась обробна 
промисловість – 7,7%.  

Методологія дослідження 

Дослідження проводилося за допомогою стандартного 
опитувальника, до якого входять запитання щодо 
загального економічного становища в країні, фінансово-
економічної ситуації банку, перешкод у діяльності банків, 
очікувань щодо відсоткових ставок для кредитів та 
депозитів. До генеральної сукупності було віднесено 156 
банків, які постійно представлені на ринку.  
Всі індекси рахуються за єдиною методологією. Ми 
зараховуємо відповіді як +1, коли банк відповідає, що 
показник збільшився, 0 - якщо він не змінився і -1 – якщо 
зменшився. Наприклад, якщо із 100 респондентів 20 
вказали на зростання доходів, 50 респондентів звітували 
про їх скорочення, і 30 зазначили, що все залишилося без 
змін, то відповідне значення індексу буде — –0,30. 
Додатне (від’ємне) значення індексу означає, що частка 
банків, у яких зросли доходи, є більшою (меншою), ніж 
кількість тих, де доходи зменшились. Кожний індекс 
більший за +0,09 або менший за –0,09, є статистично 
значущим і відрізняється від нуля з ймовірністю помилки 
5%. За детальною інформацію звертайтесь до Оксани 
Кузяків (Kuziakiv@ier.kiev.ua)   
 

Конкурентна позиція на ринку 
послуг для фізичних осіб

50.0
41.7

8.3

0

20

40

60

П
ок
ра
щ
ил
ас
ь

За
ли
ш
ил
ас
я

бе
з 
зм

ін

П
ог
ір
ш
ил
ас
ь

Найбільш привабливі для 
кредитування сектори, %

7.7

15.4

23.1

46.2

46.2

53.8

92.3

0 20 40 60 80 100

Обробна
промисловість

Виробництво та
розподілення
електроенергії,
газу, води

Добувна
промисловість

Оптова торгівля

Роздрібна
торгівля

Послуги

Будівництво


