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Квартальне опитування банків  № 2 (3)  
 Червень 2008  

 

Поштове опитування банків для 
моніторингу оцінок та очікувань 
керівників підприємств щодо змін 
ділового середовища загалом та 
показників роботи банків.  
% повернення анкет 12,4% 

У цьому числі представлені 
результати опитування 15 квітня – 
15 травня 2008 

Показник: тра’08 до лют’08 

Очікування: сер’ 08 до тра’ 08 

Діловий клімат: оцінка травень 08, 
очікування на 6 місяців 

 

• Очікування менеджерів щодо майбутніх змін ділового 
клімату погіршилося: кількість “оптимістів” впала з 25% 
до 15,4%.  

• Оцінка фінансово-економічної ситуації банків 
погіршилась: індекс зменшився з 0,86 до 0,5.  

• У І-му кварталі 2008 року поточна кон’юнктура 
банківського сектору була в цілому сприятлива. Банки 
інформують про зростання попиту за минулі три місяці. 
На наступні три місяці очікується продовження цієї 
тенденції.  

• Банки очікують більше зростання попиту з боку фізичних 
осіб, ніж з боку юридичних. 

• Триває тенденція збільшення банками відсоткових 
ставок, як по кредитах, так і по депозитах.  

• Конкуренція в секторі очолює список кількох найбільш 
несприятливих факторів для ведення бізнесу в 
банківському секторі. 

• Інфляційні очікування і світові ціни на енергоносії 
названі основними факторами, які вплинуть на 
зростання споживчих цін у найближчі 12 місяців.  

Діловий клімат
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Діловий клімат 

Більшість українських банків (76,9%) вважає теперішню 
загальноекономічну ситуацію в Україні задовільною. 15,4% 
оцінює її як добру, а 7,7% як погану. Значення відповідного 
індексу становить 0,08. Це майже на 67 пунктів менше, ніж в 
грудні 2007 року. Тоді індекс оцінок ділового клімату сягав 
0,75. Слід зауважити, що в серпні 2007 року, напередодні 
позачергових виборів до ВРУ, банки так само, як і зараз, 
були песимістично налаштовані щодо зміни ділового клімату 
(індекс дорівнював 0,07).  

Очікування щодо майбутніх змін ділового клімату також 
погіршилися порівняно до кінця 2007 – початку 2008 року. В 
цьому кварталі лише 30,8% банків при прогнозуванні 
майбутнього ділового клімату передбачає його покращення. 
І далі незмінним його бачать 53,8% банків, 15,4% очікують 
його погіршення. Відповідний індекс дорівнює 0,15. Таким 
самим був індекс очікувань зміни ділового клімату в серпні 
2007 року, в той час коли у грудні 2007 року він зріс до 0,6. 

Фінансово-економічна ситуація банку 
Динаміка оцінки банками власної фінансово-економічної 
ситуації нагадує динаміку оцінки ділового клімату. Помітне 
покращення оцінок спостерігалось у четвертому кварталі 
2007 року, коли індекс цього показника склав 0,86. У цьому 
кварталі погляди банків щодо оцінки власної поточної 
фінансово-економічної ситуації та її змін у майбутньому 
розходяться. Жоден з банків не вважає свою фінансово-
економічну ситуацію поганою та не очікує її погіршення. 
Проте половина банків називає її доброю, а інша половина – 
задовільною. Відповідний індекс складає 0,5, що приблизно 
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дорівнює індексу оцінки фінансово-економічної ситуації у 
серпні 2007 року.  Чистий прибуток
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Поточний Прогноз

Зміна очікувань фінансово-економічної ситуації також 
подібна до динаміки прогнозів ділового клімату: індекс 
очікуваних змін фінансово-економічної ситуації на наступний 
квартал повертається до 0,5 – рівня серпня 2007 року – 
після стрімкого зростання до одиниці в кінці року. 50% 
банків прогнозують покращення фінансово-економічної 
ситуації в піврічній перспективі, а інші 50% кажуть, що вона 
залишиться без змін.  

Попит 
71,4% банків інформують про зростання попиту за минулі 
три місяці. 21,4% говорять, що він залишився без змін, а 
7,1% - що він знизився. Відповідний індекс попиту становить 
0,65. Разом з цим індекс прогнозів попиту на наступний 
квартал підвищується до 0,78. 84,6% банків передбачають, 
що попит зросте в наступні три місяці, а 7,7% вважають, що 
він залишиться без змін. Ще 7,7% очікують його зниження. 
Попит для фізичних та юридичних осіб протягом минулого 
кварталу залишався на однаковому рівні – з індексом 0,57. 
Але за прогнозами на наступний квартал, індекс попиту для 
фізичних осіб піднімається до 0,85, що більше за 
прогнозований індекс для юридичних осіб – 0,69.  

Комісійні доходи за 
операції з банками
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Фіннасові показники  

Чистий прибуток. За оцінками опитаних, чистий прибуток 
банків продовжує зростати. Для 71,4% банків у минулому 
кварталі він збільшився, для 14,3% - зменшився, і ще для 
14,3% залишився незмінним. Відповідний індекс складає 
0,57. Хоч він зменшився порівняно з індексом за попередній 
квартал, який дорівнював 0,86, але, разом з тим, зріс 
відносно першого опитування у третьому кварталі 2007 
року, в якому він дорівнював 0,38. У прогнозах на наступний 
квартал індекс очікуваної динаміки чистого прибутку 
піднімається до 0,92: 92,9% банків сподіваються на його 
зростання, а 7,1% не очікують змін. Це дещо менше за 
очікування минулого кварталу. Відповідний індекс досягнув 
одиниці за результатами опитування в четвертому кварталі 
2007 року, зрісши від 0,69 у третьому кварталі цього року.  

Комісійні доходи за 
операції з клієнтами
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Поточний Прогноз

Дохід. Індекс доходу за минулі три місяці становить 0,79. 
78,6% банків інформують про зростання доходу, 21,4% 
говорять, що він залишився незмінним. У наступні три місяці 
всі опитані банки надіються на зростання доходу, відповідно 
значення  індексу очікуваного доходу дорівнює одиниці.  

Процентні доходи. Про зростання процентних доходів за 
кредитами фізичним особам банки повідомляють частіше, 
ніж про збільшення процентних доходів за цінними 
паперами. Індекс доходів за кредитам фізичним особам 
дорівнює 0,85 за минулі три місяці, а індекс  очікуваних 
доходів сягає 0,92, в той час, як індекс доходів та індекс 
очікуваних доходів за цінними паперами становлять 
відповідно 0,39 та 0,33.  
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Комісійні доходи. Порівнюючи показники «комісійні 
доходів за операції з банками» та «комісійних доходів за 
операції з клієнтами», кращою виявилась тенденція 
зростання останніх. Хоча темпи їхнього зростання й 
зменшились порівняно з минулим кварталом (з 0,86 до 
0,62), вони є більшими за темпи зростання комісійних 
доходів за операції з банками, індекс яких зменшився з 0,71 
до 0,08. Порівняно з комісійними доходами за операції з 
банками, прогнози на наступний квартал щодо комісійних 
доходів за операції з клієнтами також є оптимістичнішими: 
індекс очікуваних змін дорівнює 0,92. Це менше, ніж було в 
минулому кварталі, коли відповідний індекс сягав одиниці, 
але помітно більше за прогнози у першому опитуванні, коли 
індекс очікуваних змін доходів за операції з клієнтами 
дорівнював 0,76. Індекс очікуваних змін комісійних доходів 
за операції з банками склав 0,58. Очікування покращились 
порівняно з  кварталом 2007 року, коли відповідний індекс 
дорівнював 0,46. 

Результат від торгівельних 
операцій
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Торгівельні операції. Банки очікують збільшення темпів 
зростання результатів від торгівельних операцій в наступні 3 
місяці. 66,7% прогнозують їх зростання, а 33,3% не очікують 
змін.  

Конкурентна позиція на 
ринку послуг для 
фізичних осіб
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Відсоткові ставки (кредити, депозити) 

Деяке зростання відсоткових ставок очікується банками в 
наступному кварталі. Індекс змін, планованих банками щодо 
відсоткових ставок на короткострокові кредити, становить 
0,43, зокрема, 42,9% банків очікують зростання відсоткових 
ставок за короткостроковими кредитами, а 57,1% не 
планують ніяких змін. Індекс очікуваних відсоткових ставок 
за довгостроковими кредитами дорівнює 0,57. Тут 57,1% 
банків  задумують їхнє зростання, а 42,9% не мають наміру 
вносити ніяких змін. Жоден з банків не планує зниження 
кредитних ставок. За короткостроковими депозитами у 
відсоткових ставках не очікують змін 50% банків. І хоча 
42,9% банків планують збільшення відсоткових ставок, 7,1% 
очікують їх зменшення. Значення відповідного індексу 
дорівнює 0,36. Також банки очікують зростання відсоткових 
ставок щодо довгострокових депозитів. Про це говорять 
57,1% респондентів. 42,9% не передбачають змін, і тому 
значення відповідного індексу становить 0,57.  

Конкурентна позиція на 
ринку послуг для 
юридичних осіб
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Конкурентна позиція 

Банки дають гіршу оцінку власній конкурентній позиції на 
ринку послуг для фізичних осіб порівняно до початку 2008 
року. Значення відповідного індексу зменшилося 0,57 до 
0,29. Це сталося за рахунок зменшення частки тих, хто 
вважає, що показник покращився: з 71,4% до 42,9% зараз. 
Оцінка позиції на ринку послуг для юридичних осіб дещо 
покращилась: індекс зріс з 0,57 до 0,64. Однак, слід 
зазначити, що композиція індексу змінилася: зменшилась як 
частка тих, хто вказують на покращення позиції  (з 71,4% до 
64,3%), так і частка тих, хто вказує на погіршення 
конкурентної позиції (з 14,3% до 0%).  
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Перешкоди розвитку бізнесу 
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Серед перешкод, що обмежують обсяг банківських операцій, 
найвагомішою виявилась конкуренція в секторі. Її відмітили 
84,6% опитуваних. По 61,5% банків назвали перешкодами 
несприятливу політичну ситуацію, несприятливий 
регуляторний клімат та брак кваліфікованих працівників. 
15,4% відмічають низький попит, а 7,7% - податковий тиск. 
23,1% обирають варіант “Інше”. 15,4% вважають, що для 
збільшення обсягів операцій їхнього банку немає перешкод.  

Спеціальне питання 

Іпотечна криза. 53,8% українських банків відчули 
наслідки світової фінансової кризи (іпотечної кризи в США). 
Це, за їхніми словами, виявилася в погіршенні умов 
іноземного фінансування, скороченні об’ємів запозичень та 
зростанні відсоткових ставок на світових фінансових ринках. 
Як наслідок спостерігається погіршення ліквідності 
банківського сектору, подорожчання депозитів, що 
залучаються на українському ринку, та регуляторні зміни 
НБУ – увага до збалансованості активів і пасивів за 
строками. Банки, з переважно українським капіталом, 
насамперед відмічають подорожчання залучених ресурсів та 
зріст активів, збільшення відсоткових ставок за депозитами.  

Чинники зростання цін. Фактором, який вплине на 
зростання споживчих цін у найближчі 12 місяців, більшість 
українських банків (92,9%) вважають інфляційні очікування. 
На другому місці – світові ціни на енергоносії (71,4%). Далі 
йдуть бюджетні витрати (57,1%) та доходи населення 
(50%). Політична ситуація і витрати виробництва набирають 
по 42,9%. Менш впливовими факторами зростання цін 
називають діяльність НБУ і врожай сільськогосподарської 
продукції 2008 року (по 28,6%) та боротьбу з контрабандою 
і обмінний курс (по 7,1%).  Фактори, які впливатимуть 
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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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Додаток 1. Числові результати, індекси та індекси 
очікуваних змін 

ПОКАЗНИКИ ТА ОЧІКУВАННЯ: ІІI квартал 2007 
(серпень) 

IV квартал 2007 
(грудень) 

І квартал 2008 (квітень-
травень) 

1. Загальні показники: Показни- 
ки 

Очікування (2-е 
півріччя 2007) 

Показни- 
ки 

Очікування (1е 
півріччя 2008) 

Показни- 
ки 

Очікування (2е 
півріччя 2008) 

фінансово-економічне становище 
підприємства є /буде  
сприятливим (+) / несприятливим (-) 

0,53 0,53 0,86 1 0,5 0,5 

загальноекономічне середовище є/буде 
сприятливим (+) / несприятливим (-) 

0,07 0,15 0,75 0,6 0,08 0,15 

2. Показники поточної діяльності: Показни- 
підвищаться (+)/ зменшаться (-) ки 

Очікування  
(ІV кв. 2007) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(І кв. 2008) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(ІІ кв. 2008) 

Попит 0,91 1 0,86 0,86 0,65 0,78 

Попит з боку юридичних осіб 0,92 0,83 1 1 0,57 0,69 

Попит з боку фізичних осіб 0,50 0,45 0,86 0,71 0,57 0,85 

Чистий прибуток 0,38 0,69 0,86 1 0,57 0,92 

Процентні доходи за кредитами 
фізичним особам 

0,84 0,92 0,57 1 0,85 0,92 

Процентні доходи за цінними паперами 0,30 0,46 0,86 1 0,39 0,33 

Комісійні доходи за операції з банками 0,46 0,41 0,71 0,71 0,08 0,58 

Комісійні доходи за операції з клієнтами 0,69 0,76 0,86 1 0,62 0,92 

Результат від торгівельних операцій 0,46 0,66 0,85 0,71 0,08 0,67 

Доходи 0,66 0,84 0,57 1 0,79 1 

Співвідношення витрат на персонал та 
доходів 

0,46 0,53 0,71 0,71 0,5 0,62 

Кількість працюючих 0,92 0,76 0,57 0,71 0,69 0,72 

Обсяг кредитів фізичним особам  0,92  1  1 

Обсяг кредитів юридичним особам  0,76  1  1 
3. Відсоткові ставки  Показни- 
зменшаться (-) / збільшаться (+) за ... ки 

Очікування  
(ІV кв. 2007) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(І кв. 2008) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(ІІ кв. 2008) 

короткостроковими кредитами  0,00  0,14  0,43 

довгостроковими кредитами  -0,16  0  0,57 

короткостроковими депозитами  -0,33  0  0,36 

довгостроковими депозитами  -0,25  -0,14  0,57 
4. Оцінка кількості наявного 
персоналу: потрібно більше (+) / 
потрібно менше (-) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(ІV кв. 2007) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(І кв. 2008) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(ІІ кв. 2008) 

фронтофіс -0,69  0,43  -0,39  

бекофіс -0,07  0,29  -0,08  
5. Конкурентна позиція: 
покращилась (+)/погіршилась (-) 

Показни- 

 

ки 
Очікування  

(ІV кв. 2007) 
Показни- 

ки 
Очікування  
(І кв. 2008) 

Показни- 
ки 

Очікування  
(ІІ кв. 2008) 

 - на ринку фізичних осіб 0,41  0,57  0,29  
 - на ринку юридичних осіб 0,25  0,57  0,64  
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