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Обговорення проблем становлення вітчизняної банківської системи 

неодмінно супроводжувалося та супроводжується донині суперечками щодо 
доцільності наявності іноземних банківських структур на внутрішньому 
фінансовому ринку. Вітчизняні банкіри вже не раз заявляли, що поява та 
діяльність іноземних інституцій подібного типу може призвести до втрати 
економічної незалежності держави. Спробуємо уважніше проаналізувати всі 
позитивні та негативні сторони цього процесу і зробити остаточний висновок 
у поставленій проблемі. 

Перше, що хотілося б відмітити на самому початку аналізу, так це 
неухильне зростання приступності іноземного банківського капіталу в нашій 
країні, незважаючи на всі протести вітчизняних банкірів. Якщо у 1994 р. 
кількість банків з іноземним капіталом становила 14, то у 1998 р. вже 28, у 
тому числі зі 100-відсотковою участю 1 та 9 відповідно [1]. Не можна 
обминути увагою й іншу помітну тенденцію, що спостерігається на 
кредитному ринку, який є основним видом діяльності банків. Кредитування в 
іноземній валюті, незважаючи на досягнення певної стабільності 
національної грошової одиниці, продовжує стрімко зростати. Так, якщо у 
1993 р. у гривнях видавалося 95 % кредитів, то у 1998 р. лише 33 % [2]. Другу 
тенденцію не можна прямо пов’язувати з першою через те, що вітчизняні 
банки вже давно працюють з іноземними кредитними лініями. Але те, що 
іноземним банкам значно легше дістати доступ до кредитів іноземною 
валютою, залишається беззаперечним фактом. Це є прямим свідченням стану 
фінансової системи України, де іноземна валюта досі залишається дієвим 
інструментом страхування інфляційних ризиків, свідченням того, яким 
важливим для КБ залишається чинник інфляційних очікувань, є рівень ставок 
за кредитами у нац. валюті, що приблизно вдвічі перевищує рівень ставок у 
національній грошовій одиниці. Якщо, наприклад, ЄБРР надає довгострокові 
кредити максимум під 15 % річних [3], то ставка відсотку у вітчизняних 
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банках по кредитах строком понад 90 днів складає 55-100 % [4]. І це при 
тому, що середній рівень рентабельності українських підприємств складає 
приблизно 5,1 %, а діяльність значної частини взагалі збиткова. Так, частка 
працюючих зі збитками підприємств у сільському господарстві сягала за 
одними даними 70 % [5], а за іншими взагалі до 85 % [6], на транспорті –59 
%, у галузі матеріально-технічного постачання і збуту 57,1 %. 

 Отже, ми виявили основний чинник легкого проникнення іноземних 
банків до України – це відсоткові ставки, під які надаються кредити. Вони 
значно нижчі за українські, й іноземні банки досить швидко знаходять собі 
клієнтів. Для українських підприємств, показники роботи яких ми мали змогу 
бачити вище, такий факт має багато позитивних наслідків. 

1. Це унікальна можливість отримати кредити за прийнятними 
відсотками для поповнення обігових коштів.  

2. Оновити основні фонди, які б відповідали світовим стандартам. 
Іноземні банки, які користуються значно більшим авторитетом, ніж 
вітчизняні банки у західних виробників, могли суттєво допомогти у 
цій справі. Про те, що це вкрай необхідно знов таки свідчить невтішна 
статистика. Фізичне спрацювання та моральне старіння основних 
фондів у нашій країні становить 60-70 %, що не дає змоги налагодити 
виробництво конкурентноспроможної продукції у великих масштабах 
за стислі строки [7]. За іншими показникам українська економіка теж 
не виглядає найкращим чином. Так, ресурсоємкість промисловості 
України в 3 рази, а енергоємкість в 9 разів перевищують європейські 
стандарти. Якщо в Німеччині єнергоємкість ВВП складає 0,19 
кілограмів умовного палива на долар, то в Україні 1,91. І це при тому, 
що Україна імпортує до 41 % потрібних їй енергоносіїв. Скорочення 
енергоспоживання значно б полегшила зовнішній борговий тягар, в 
якому левову частку складають борги за ці ж самі енергоносії, і який 
вже досяг з урахуванням девальвації критичного рівня – 54,2 % від 
ВВП [6]. 

3. Механізм залучення інвестицій через банківські кредити більш 
прийнятний з точки зору обговорюваної вище економічної безпеки, 
оскільки не дає інвестору прямих прав володіння підприємством. У 
той час, коли залучення інвестицій за рахунок емісії акцій може 
призвести до втрати контролю над ним, оскільки сама по собі акція є 
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правом володіння на частку майна і при купівлі певної кількості цього 
різновиду цінних паперів, можна стати повним власником емітенту. І 
не даремно, що саме такий шлях залучення іноземних інвестицій 
пробуксовує в Україні, адже для менеджменту вітчизняних АТ зміни у 
структурі власників можуть асоціюватися із загрозою втрати робочих 
місць. Не може пройти повз уваги ще один впливовий аргумент проти 
залучення через механізм акціонування: це можливості для 
проведення спекулятивних операцій, що в умовах, коли більша 
половина підприємств України працює зі збитками, ускладнить і без 
того непросту ситуацію.  

Єдиною перешкодою до отримання прямих іноземних кредитів є 
відсутність надійної застави, яким би підприємство могло гарантувати 
повернення кредитів. З огляду на наведені статистичні дані важко 
сподіватися, щоб банк прийняв як заставу основні фонди підприємств. 
Гарантії ж уряду на надані кредити часто-густо посилювали корупцію в 
органах державної влади та призводили до втрат державного бюджету 
України. Так, у 1993-96 рр. було видано під гарантію Уряду 1,5 млрд. дол. У 
разі, коли інвестиційний проект зазнає фіаско, бюджет відшкодовує втрачені 
кошти, які можна було б спрямувати на підвищення доходів працівників 
бюджетної сфери, централізовані капіталовкладення, тобто зрештою 
підвищити зайнятість [8]. Виникає гостра потреба у більш надійній заставі, 
яка б, окрім того, дозволила б скорити присутність держави в економіці. І 
таке джерело існує. Наприклад, вартість землі в АПК України оцінюється у 
140 млрд. [9]. І це при тому, що ціна за різні ділянки не є сталою. Так, 
грошова оцінка рілля складає 3734 грн. за 1 га, багаторічні насадження 13927 
грн., сіножаті 1842 грн., пасовища 1119 грн. Грошова оцінка земельних 
ділянок коригується з урахуванням їх віддаленості від населених пунктів, 
матеріально-технічного забезпечення продукції [10]. Якщо взяти навіть 
стандартний підхід наших банків до надання кредитів під заставу, то, 
наприклад АПК міг би вільно залучити 70 млрд. грн. кредитів. Звичайно, це 
можливо при вирішенні проблеми прав на власність на землю. Окрім того не 
слід забувати, що в урбанізованих місцевостях ціна землі значно вища, ніж на 
селі. Для підприємств вихід був би у наданні їм права приватизовувати 
земельні ділянки, на яких вони розташовані. Для держави такий підхід має 
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ще низку позитивних наслідків: 
1. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок. можна спрямувати 
на здійснення програм соціального захисту, а отже покращити стан 
виконання держбюджету. 

2. Податок на землю – більш надійне джерело надходжень до бюджету, 
ніж орендна плата за неї. 

3. Розвиток ринку нерухомості стабілізує ринкові ціни продажу землі та 
оренди. 

4. Нарешті, економіка отримає надійне джерело застави. 
Тобто, держава отримає зайву нагоду значно покращити стан своїх 

фінансів, і як ми побачимо нижче, це має чималий вплив на ставку відсотку в 
країні.  

Але поряд з цим, звичайно ж, існують і негативні тенденції для 
економіки України в цілому: 

1. Іноземні банки фінансуються переважно експортні галузі. А це 
суперечить намаганням України розвивати свій внутрішній ринок [6]. 

2. Не слід забувати, що іноземні банки є представниками іноземного 
капіталу, який захищає інтереси своїх виробників. Так, зокрема за 
рахунок кредитних ліній МБРР можуть бути сплачені 100 % вартості 
товарів (робіт, послуг) іноземного походження, які застосовуються для 
реалізації проекту, і лише 80 % вітчизняного виробництва [11]. Це є не 
що іншим, як стимулювання експорту з більш розвинутих країн 
пайовиків МБРР, до інших з використанням міжнародних структур. 

Окремим рядком слід проаналізувати вплив на вітчизняну банківську 
систему.  

 
Позитивний вплив: 
1. Посилить конкуренцію між нашими та іноземними банками, що 
викличе покращення якості надаваних послуг з боку перших, оскільки 
другі мають значно більший досвід на банківському ринку з більш 
високим рівнем розвитку, ніж наш. 

2. Змусить вітчизняні банки проводити більш ретельну роботу із 
залучення коштів населення, щоб мати змогу надавати кредити під 
менші відсотки. Наприклад, за різними оцінками населення України 
нагромадило від 6 до 15 млрд. дол., коли загальна сума сплачених 
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статутних фондів банківської системи України складає лише 0,6 млрд. 
дол. [12].  

3. Змусить державу, яка є основним винуватцем високих ставок у країні, 
проводити більш зважену економічну політику для зниження 
відсоткових ставок, отже для підвищення конкурентоспроможності 
банківської системи не тільки на внутрішньому, але й зовнішньому 
ринку. Основні чинники, що впливають на рівень відсоткових ставок: 
• платоспроможний попит на кредит і банківські послуги; 
• пропозиція вільних кредитних ресурсів і банківських послуг; 
• умови конкуренції між суб’єктами ринку кредитних ресурсів і 

банківських послуг; 
• обсяг і структура грошової маси; 
• швидкість грошової обігу; 
• динаміка рівня інфляції; 
• інфляційні очікування економічних суб’єктів; 
• динаміка валютного курсу національної грошової одиниці; 
• стан виконання державного бюджету; 
• норма прибутку споріднених фінансових ринків (валютного, 

державних боргових зобов’язань, корпоративних цінних паперів); 
• зовнішньоекономічні чинники; 
• регулюючі заходи держави (рівень облікової ставки, норма 

обов’язкового резервування, розмір витрат комерційних банків на 
сплату відсотків за користування коштами державного бюджету, 
нормативи регулювання валютного ринку, податкова політика 
держави) [1]. 

 Отже, неважко побачити, що третина з них напряму пов’язана з 
економічною політикою держави, а ненапряму майже всі. Наприклад, 
кредитування поточного дефіциту державного бюджету (придбання ОВДП) 
вкрай негативно впливає як на обсяги виданих кредитів, так і на ціну 
кредитних ресурсів, адже спрямовуючи левову частку своїх коштів на цей 
ринок, банк створює автоматичний дефіцит на кредитному. Банк же в свою 
чергу поводить себе таким чином через надзвичайно високу норму відсотку, 
який пропонується державою.  

 Окремим рядком слід виділити державну політику щодо тіньового 
сектору, а точніше її відсутність. Про яку стабільну та плідну роботу 
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банківської системи можна вести мову, коли до 40 % оборотів в економіці є 
тіньовими? У 1997 р. через неохоплення тіньового сектору економіки 
держбюджет втратив 7 млрд. грн., що знов таки викликає потребу у 
фінансуванні через ринок ОВДП. А ця сума дорівнювала сукупним видаткам 
на охорону здоров’я, соціальний захист у зведеному бюджеті за 1998 р. [13]. 
Загальна ж сума неконтрольованої грошової маси складає суму 8,6 млрд. грн. 
Тіньова економіка веде до значних втрат бюджетних ресурсів, глибокого 
розмежування людей за рівнем доходів, унеможливлює створення 
сприятливого інвестиційного клімату, дестабілізує грошовий обіг, 
керованість соціально-економічними процесами. 

4. Покращення стану основних фондів на підприємствах та їх стабільна у 
зв’язку з цим робота покращить стан самих вітчизняних банків. Адже 
не банки є джерелом створення додаткової вартості в економіці. Як 
видно з формули розрахунку нормативу, граничного максимуму 
сукупного кредиту, запроваджений НБУ: 
 
К < (ДП + РП) • 0,8 + ВК - Ф, 
 
де: К – граничний максимум сукупного кредиту; РП – кошти на розрахункових рахунках; 
ДП – депозитні ресурси; ВК – власні оборотні кошти банків; 0,8 – ставка резервування; Ф 
– основні засоби та нерухомість [14]. 

 
Кредитні ресурси банку формуються за рахунок коштів на 

розрахункових рахунках, депозитах юридичних та фізичних осіб та власних 
коштів банку. Не важко зрозуміти, чим більше і чим краще працює 
підприємство, тим більше у нього коштів на розрахунковому рахунку; чим 
більше в нього вільних коштів через значні прибутки, тим швидше 
зростатимуть депозити юридичних осіб.  

Окрім зазначеного вище, нагромадження коштів на розрахункових 
рахунках (РП) може бути прискорене в таких випадках: 

• коли проведення розрахунків через банки стане вигіднішим, ніж 
готівкою (концентрація оптової торгівлі та витиснення приватних 
осіб з торговельних операцій); 

• якщо розрахунки з фізичними особами вестимуться через банк, в 
результаті чого створиться постійний залишок коштів для 
розрахунків; коли застосовуються пільги щодо оподаткування 
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доходу фізичних осіб, який капіталізується на спеціальних 
депозитних рахунках або на рахунках пенсійних фондів (податкові 
зобов’язання виникатимуть лише в момент вилучення коштів з 
власного рахунку [15]. 

5. Витиснення з безготівкового обігу гривні через збільшення 
кредитування іноземною валютою, утворить надлишок гривні, що, 
знову ж, таки дозволить знизити відсоткові ставки в національній 
валюті. 

6. Врешті-решт держава розпочне більш жорстко поводитися зі 
збитковим підприємствами, більшість з яких є державними, які 
постійно потребують дотацій з держбюджету. 

Негативний вплив на банківську систему: 
• Іноземні банки значно потужніші за всіма показниками, а це створює 

постійну потенційну загрозу для банківської системи потрапити під 
їх вплив та слідувати їх інтересам, що далеко не співпадають як із 
суто банківським, так і з державними. 

Підбиваючи кінцевий підсумок, слід наголосити про необхідність 
присутності іноземного капіталу в Україні, як необхідної складової успіху 
національної економіки та її конкурентноздатності в умовах посилення 
процесів глобалізації, в якому Україна бере все активнішу участь. Так, за 
останні роки різко збільшилась кількість ділових відносин із західними 
економічними системами та скорочуються обороти з традиційними 
партнерами, обсяги експорту до яких мають стійку тенденцію до зменшення. 
Якщо у 1995 році на країни СНД припадало 56,9 % експорту, то у 1998 р. – 
вже 38,5 %, з Росією відповідно 40,5 % та 24 %. В інші ж країни далекого 
зарубіжжя постійно зростає 43,1 % та 61,5 % у 1998 році [16]. А це означає, 
що появу іноземних інституцій слід вважати закономірним процесом, який 
окрім зазначеного вище надасть можливість ще більше розширювати 
українські міжнародні зв’язки, і, отже, постійно підвищувати свій рівень 
розвитку та власну конкурентоспроможність, зміцнюючи таким самим 
неодноразово обговорювану вище економічну безпеку держави.  
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