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ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХПРОЦЕСІВ

Проаналізувавши ймовірні заходи щодо покращення ефективності вітчизняного
ринку фінансових послуг, представимо основні сценарії його розвитку відповідно до
перспектив підписаної угоди про асоціацію з ЄС. Основними критеріями для ілюстрації
аспектів розвитку обираємо успішність проведення заходів підвищення ефективності
діяльності фінансових установ та стабілізацію макрофінансової ситуації на світовому і
вітчизняному фінансових ринках.

На нашу думку, існують чотири сценарії розвитку вітчизняного ринку фінансових
послуг. Так, згідно з теоретичним «сценарієм швидкого зростання», відбудеться
зростання якісних та кількісних характеристик діяльності фінансових установ до рівня,
адекватного потребам економіки. Так, передбачається активна мобілізація внутрішніх
ресурсів, особливо заощаджень домогосподарств, залучення в обіг нематеріальних
активів і посилення вимог стосовно аналізу банківських ризиків. Проведення пенсійної
реформи і заходи стосовно підвищення рівня довіри до фінансових установ
сприятимуть активному розвитку небанківських фінансових установ та зростанню
обсягу торгів на ринку цінних паперів. Частка спекулятивних операцій
знижуватиметься на тлі зростання притоку прямих іноземних інвестицій. Залежність
фінансових установ від зовнішнього фінансового ресурсу активно зменшуватиметься,
натомість активного розвитку набуде синдиковане кредитування під масштабні
інвестиційні проекти.

«Інерційно-тенденційний сценарій» передбачає фрагментарність результатів
реалізації державної політики залучення довгострокових фінансових ресурсів для
фінансових установ та розширення попиту на послуги фінансових установ, особливо
небанківських. Натомість стабільна ситуація на світовому фінансовому ринку
сприятиме зростанню зовнішнього фінансового ресурсу у фондуванні банків та
поставить залежність економічного зростання в країні від вартості зовнішніх
фінансових ресурсів.

В основі розвитку «кризового сценарію» та «сценарію віддаленого зростання»
знаходяться ризики продовження нестабільності на світовому фінансовому ринку та
наявність внутрішніх дестабілізуючих факторів (економічних, політичних).
Ураховуючи високий ступінь залежності вітчизняної економіки від експорту
(насамперед це стосується продукції металургії та хімічної промисловості) та
зростаюче від’ємне сальдо платіжного балансу, основну частку якого формують
зростаючі ціни на імпортовані енергоносії, продовження стагнації на зовнішніх ринках
отримає серйозний дестабілізуючий вплив на розвиток інвестиційної активності в
країні та розвиток фінансових установ у цілому.

Припускаємо, що в межах короткострокового періоду в рамках стабілізації
світових фінансових ринків в Україні відбуватиметься поступовий перехід від
кризового сценарію розвитку до інерційно-тенденційного. Разом з тим успішна
реалізація економічних реформ сприятиме формуванню нової оптимальної моделі
розвитку фінансового сектора та функціонування фінансових установ у межах
стимулювання економічного зростання. Відповідна модель, зокрема, базується на
припущенні щодо збереження провідної ролі банків на вітчизняному ринку фінансових
послуг, водночас за активної участі небанківського фінансового сектора. Зміна
співвідношення між активами банків і небанківських фінансових установ залежатиме
від швидкості та якості інституційних змін у кожному з підсекторів. Удосконалення
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правового забезпечення захисту майнових прав, загального інвестиційного клімату в
державі сприятиме зростанню активності небанківських фінансових установ та
операцій на ринку цінних паперів за рахунок залучення вільних грошових коштів менш
ризикових інвесторів (заощадження населення).

Є підстави міркувати, що в короткостроковій перспективі банківські депозити
залишатимуться переважаючим каналом трансформації заощаджень в інвестиції, однак
у рамках стабілізації економічного розвитку привабливість банківських депозитів буде
знижуватися, натомість роль інститутів спільного інвестування зростатиме. Таким
чином, у середньостроковій перспективі можна очікувати зниження частки активів
банків у структурі активів фінансового сектора з 90% до 75-80 %. У цей період
можливе також формування потужних фінансових об‘єднань (конгломератів) між
небанківськими фінансовими інститутами і банками. Це дозволить банкам
диверсифіковувати ресурсну базу і знизити ризик втрати ліквідності, натомість ІСІ та
НПФ отримають ширший доступ до споживачів фінансових ресурсів.

Існуючу на сьогодні конфігурацію фінансового сектора вважаємо умовно
прийнятною як з погляду розвитку та забезпечення конкуренції, так і з позицій
забезпечення стабільності до зовнішніх шоків. За умови розбудови оптимальної моделі
вітчизняного банківського сектора діяльність державних банків може посилитися в
питаннях реалізації завдань державної промислової політики інноваційного оновлення
виробничих потужностей країни та соціального розвитку населення країни. Масштаб
завдань, що постають перед державними банками, в перспективі визначатиме характер
присутності держави в банківському секторі. Діяльність великих приватних банків має
сконцентруватися на розвитку кредитування великого, середнього й малого бізнесу,
фізичних осіб, а також на взаємодії із суміжними сегментами фінансового ринку. Малі
та середні банки в умовах оптимальної моделі повинні відігравати роль провайдерів
послуг у регіонах, діяти на підставі державних програм, за агентськими договорами або
в межах договорів рефінансування.

Тенденцією, яка буде продовжуватися, вважаємо зростання ролі й активності
іноземних банків на фінансовому ринку країни. За умови ефективного регулювання та
контролю з боку держави цей процес у цілому позитивно впливатиме на ефективність
банківської системи, створюючи стимули для міжнародного фондування вітчизняними
банками, розвитку фондового ринку, зниження відсоткових ставок. Необхідним для
цього є розвиток форвардних операцій з іноземною валютою, використання
інструментів хеджування, протидія притоку спекулятивного капіталу до країни,
посилення ролі відсоткової ставки НБУ.

Ефективний розвиток може виявитися і в появі спеціалізованих іпотечних,
інвестиційних, споживачів банків. За умов суттєвого нарощення довгострокового
фінансування широкого поширення має отримати система дистанційного фінансового
обслуговування, яка об’єднуватиме продаж набору банківських, страхових послуг і
послуг з управлінням активів.

Розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті забезпечення
економічного зростання вимагає подальшого швидкого зростання активів банків.
Відповідно до значного попиту на кредитні ресурси та за умов розвитку
інфраструктури управління ризиками в банках можемо очікувати поступового
відновлення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу, іпотечного
кредитування. Зі зміною структури заощаджень на користь населення у банківських
пасивах зростатиме частка активів інституціональних інвесторів (НПФ, страхових
компаній, інститутів спільного інвестування), що акумулюють довгострокові
заощадження домогосподарств. Традиційні внески населення збережуться як один
з основних джерел залучених коштів, однак поступово будуть заміщатися ощадними й
інвестиційними сертифікатами.


