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Квартальне опитування банків  

• Банки нейтрально оцінюють поточну економічну 
ситуацію і очікують її покращення в наступні півроку. 

• Не передбачається підвищення відсоткових ставок, крім 
незначного за короткостроковими кредитами.  

• Банки відмічають покращення своєї конкурентної позиції 
на ринку послуг як фізичних, так і юридичних осіб. 

• Банки інформують про зростання попиту за минулі шість 
місяців і роблять позитивні прогнози на майбутнє. 

• Попит з боку фізичних осіб менший за попит з боку 
юридичних, прогнозується подальше  зменшення. 

• Конкуренція в секторі і несприятлива політична ситуація 
названі найбільш несприятливими факторами для 
ведення бізнесу в банківському секторі. 

Діловий клімат 
25% банків, опитаних в рамках квартального опитування 
банків у грудні 2007 року, вважають поточну 
загальноекономічну ситуацію в країні доброю. 75% 
називають поточну загальноекономічну ситуацію 
задовільною. 40% опитаних сподівається на покращення 
загальноекономічної ситуації в наступні 6 місяців, а 60% 
респондентів думають, що і в майбутньому вона залишиться 
без змін. Жоден з банків не розглядає загальноекономічну 
ситуацію як погану, та не очікує її погіршення в наступні 
півроку.   

Фінансово-економічна ситуація банку 
14,3% опитаних банків вважають свою поточну фінансово-
економічну ситуацію доброю, 85,7% - задовільною, але всі 
100% очікують її покращення в майбутньому. Ніхто з 
респондентів не вважає її поганою, ані не очікує погіршення.  

Попит 

Банки інформують про зростання попиту восени і роблять 
позитивні прогнози на майбутнє. 85,7% банків говорять про 
зростання попиту восени порівняно до літа, а 14,3% – про 
те, що він не змінювався. Прогнози зміни попиту в 3-4 
місячній перспективі — позитивні: 85,7% банків очікують 
подальшого зростання попиту і 14,3% вважають, що він 
залишиться без змін. Тому індекси змін попиту як для 
минулого, так для наступного півріччя дорівнюють 0,86. 
Особливо позитивно оцінюють банки темпи зростання 
попиту з боку юридичних осіб. Всі 100% банків відзначили 
його зростання восени та сподіваються на його зростання. 
Відповідні індекси очікуваних змін дорівнюють 1. Менш 
оптимістично банки оцінюють попит з боку фізичних осіб. 
Значення відповідного індексу становить 0,86: 85,7% банків 
інформували про зростання попиту з боку фізичних осіб, а 
для 14,3% — про його незмінність. Проте індекс очікуваних 
змін попиту з боку фізичних осіб на наступне півріччя 
знизився до 0,71.  
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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 листопада 
– 14 грудня 2007 

Показник: гру’07 до сер’07 

Очікування: бер’ 07 до гру’ 07 

Діловий клімат: оцінка грудень 07, 
очікування на 6 місяців 

 

Оцінка фінансово-
економічної ситуації та її 

зміни
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Оцінка 
загальноекономічної 
ситуації та її зміни
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Доходи  

Чистий прибуток за минулі півроку українські банки 
оцінюють досить позитивно. Із загальним індексом 0,86 
85,7% респондентів відзначають його підвищення, а 14,5% 
не відмічають ніяких змін. Щодо загального доходу  — то  
71,4% банків інформували про його зростання, 14,3%—
зменшення й  для 14,3% опитаних залишився без змін. В той 
же час, банки одностайно прогнозують зростання і доходу, і 
чистого прибутку в наступному півріччі. Зі стома відсотками 
відповідей “Більше” на обидва питання індекси прогнозів 
сягнули одиниці.  

Збільшення процентних доходів за цінними паперами у 
минулому півріччі спостерігалось частіше, ніж збільшення 
процентних доходів за кредитами фізичним особам (0,86 
порівняно з 0,57). Серед них краща тенденція до збільшення 
виявилась щодо комісійних доходів за операції з клієнтами. 
Відповідний індекс змін восени дорівнював 0,86, а індекс 
очікуваних змін на найближчі півроку становить одиницю. 
Індекс змін комісійних доходів за операції з банками 
становить 0,71, і таке саме значення відповідного індексу 
очікуваних змін в наступному півріччі. Банки очікують 
зниження темпів зростання результатів від торговельних 
операцій протягом наступних півроку. Це виявляється в 
тому, що частка респондентів, що очікують зростання 
результатів від торговельних операцій в наступному півріччі 
(71,4%) менша за частку тих, що спостерігали зростання 
результатів протягом минулих шести місяців (85,7%). Разом 
з тим, частіше прогнозується, що результати від 
торговельних операцій залишаться без змін (28,6%), тоді як 
в минулому півріччі про незмінні результати повідомляли 
14,3% банків.   

Відсоткові ставки (кредити, депозити) 
Банки не очікують значних змін у розмірі відсоткових ставок 
на найближчий час. Індекси очікуваних змін щодо коливання 
відсоткових ставок за довгостроковими кредитами і 
короткостроковими депозитами дорівнюють нулю. Як щодо 
короткострокових депозитів, так і щодо короткострокових 
депозитів по 14,3% респондентів вважає, що відсоткові 
ставки або зменшаться, або збільшаться. І в обох категоріях 
по 71,4% банків не очікує ніяких змін. Індекс очікуваних 
змін відсоткових ставок за короткостроковими кредитами 
має додатне значення й дорівнює 0,14. Це зумовлено тим, 
що жоден з банків не очікує зниження відсоткових ставок за 
короткостроковими кредитами, 85,7% банків не розраховує 
взагалі на будь-які зміни, а 14,3% сподіваються на їх 
збільшення. Інша ситуація складається із довгостроковими 
депозитами. Від’ємний значення індексу очікуваних змін –  
-0,14 – спричинюється тут тим, що 28,6% банків очікують 
зниження відсоткових ставок в цій категорії, 14,3% очікують 
підвищення, а 57,1% не очікують ніяких змін. 

Числові результати, індекси 

1. Загальні показники: IV кв.
2007 

I кв. 
2008 

Фінансово-економічне 
становище  

0,86 1 

Загальноекономічне 
середовище  

0,75 0,6 

2. Показники поточної 
діяльності: 

  

Попит 0,86 0,86 

Попит з боку юридичних 
осіб 

1 1 

Попит з боку фізичних 
осіб 

0,86 0,71 

Чистий прибуток 0,86 1 

Процентні доходи за 
кредитами фізичним 
особам 

0,57 1 

Процентні доходи за 
цінними паперами 

0,86 1 

Комісійні доходи за 
операції з банками 

0,71 0,71 

Комісійні доходи за 
операції з клієнтами 

0,86 1 

Результат від 
торгівельних операцій 

0,85 0,71 

Доходи 0,57 1 

Співвідношення витрат 
на персонал та доходів 

0,71 0,71 

Кількість працюючих 0,57 0,71 

Обсяг кредитів фізичним 
особам 

 1 

Обсяг кредитів 
юридичним особам 

 1 

3. Відсоткові ставки    

Короткостроковими 
кредитами 

 0,14 

Довгостроковими 
кредитами 

 0 

Короткостроковими 
депозитами 

 0 

Довгостроковими 
депозитами 

 -0,14 

4. Оцінка кількості 
наявного персоналу:  

  

Фронтофіс 0,43  

Бекофіс 0,29  

5. Конкурентна 
позиція:  

  

- на ринку фізичних осіб 0,57  

- на ринку юридичних 
осіб 

0,57  
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Спеціальне питання 

У спеціальній частині банки мали назвати фактори, які на 
їхню думку стримують попит на короткострокові і 
довгострокові кредити.   

Факторами, які стримують попит на короткострокові кредити, 
були названі високий рівень відсоткових ставок (85,7%), 
недосконалість інструментів та механізмів застави (57,14%) 
та надмірні вимоги до вартості застави (42,9%). 
Стримуючими факторами щодо довгострокових кредитів 
виступили такі самі чинники: високий рівень відсоткових 
ставок (100%), недосконалість інструментів та механізмів 
застави (71,4%) та надмірні вимоги до вартості застави 
(42,9%). 

Конкурентна позиція 
Банки відмічають покращення своєї конкурентної позиції на 
ринку послуг як фізичних, так і юридичних осіб. Індекси для 
цих ринків однаковий – він складає 0,57. Оцінки 
конкурентної позиції також є подібними для обох ринків: 
71,4% респондентів вважає, що конкурентна позиція 
покращилась, і по 14,3% - що погіршилась або залишилася 
без змін.  
Перешкоди розвитку бізнесу 

Конкуренція в секторі була визнана найважливішим серед 
факторів, що обмежують збільшення обсягів операцій банку. 
На неї у своїх відповідях вказали 85,7% респондентів. На 
другому місці  знаходиться несприятлива політична ситуація 
— 57,1% відповідей. Далі за важливістю йдуть такі фактори, 
як несприятливий регуляторний клімат і брак кваліфікованих 
працівників (по 42,9%). По 28,6% респондентів зазначають 
варіант “Інше” або відсутність будь-яких перешкод. Про такі 
стримуючі фактори, як низький попит та податковий тиск, не 
повідомив жоден із банків.  

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)   
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збільшення обсягів 
операцій банку
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