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КРЕДИТ ЯК БАЛАНСУЮЧЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ
ФОНДІВ
Впродовж останніх років банківська система України розвивається
динамічно, забезпечуючи високі темпи приросту основних показників своєї
діяльності. Сприятлива макроекономічна динаміка, монетарна та регуляторна
політика Національного банку України створили необхідні передумови для
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зростання обсягів капіталу, активів та залучених коштів, зміцнення фінансового
етапу банківських установ, що сприяло посиленню ринкової орієнтації
банківського сектора, підвищенню стійкості до криз; зміцненню довіри до
банківської системи з боку вкладників та інвесторів, активізації діяльності
банків із залучення коштів та їх трансформації в кредити для реального сектора
економіки.
У 2016 році комерційні банки за підсумками діагностичного обстеження
мали дефіцит капіталу, проводили капіталізацію відповідно до програм,
узгоджених із Національним банком. Статутний капітал із початку року зріс
майже на чверть, зокрема в результаті конвертації субординованого боргу.
Обсяг останнього, що враховується в регулятивному капіталі, за 9 місяців 2016
року зменшився на 46%, а питома вага в ньому скоротилася вдвічі – з 38% до
19%.
Від початку 2017 року запроваджуються нові правила оцінки банками
кредитного ризику. У зобов’язаннях банків збільшується частка внутрішніх
ресурсів, передусім депозитів корпорацій, які за обсягом практично наздогнали
вклади домогосподарств. Свої депозити в банках населення розміщує на короткі
терміни, хоча вони і повільно зростають. Банки продовжують конвертувати
зовнішній субординований борг та міжбанківські кредити в капітал,
задовольняючи вимоги докапіталізації. Зовнішні зобов’язання втрачають свою
вагу в ресурсах українських банків.
Із початку 2017 року обсяги депозитів юридичних та фізичних осіб зросли
на 7.4% у гривні та на 7.2% в іноземних валютах у доларовому еквіваленті (у
банках, які були платоспроможні на 01.10.2016, з урахуванням ощадних
сертифікатів). Кошти населення й бізнесу становили 74% сукупних зобов’язань
банків. Структура зобов’язань повернулася до показників, які склалися, коли
почалася експансія в Україну західних банків, що забезпечили приплив у
систему іноземного капіталу.
Короткострокові вклади мають домінуючі позиції у структурі зобов’язань
банків, 68% коштів населення становлять депозити на вимогу і терміном до
одного року. Поступово середній термін дії вкладів населення зростав. Частка
нових депозитів терміном понад 6 місяців зросла з 23% у грудні 2015 року до
29% у вересні 2016-го. На кінець ІІІ кварталу частка коштів НБУ у банківських
пасивах становила 2,5%.
Зовнішнє фінансування перестає бути істотним фактором у фондуванні
українських банків. Найбільші фінустанови, що мали потребу в докапіталізації,
протягом 2015 – 2016 років нерідко конвертували в капітал зобов’язання перед
материнськими структурами, а саме субординований борг та міжбанківські
кредити.
У 2016 році кредитування було млявим і нерівномірним попри те, що
банки мали чималу ліквідність. У цілому кредитний портфель скоротився, але
завдяки масштабній реструктуризації гривневі кредити підприємствам зросли, а
валютні – прискорили зниження. Банки систематично надавали нові кредити
лише агрокомпаніям.
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Основний тренд 2017 року – зміна валюти кредитів на
гривню в процесі реструктуризації зобов’язань. За три квартали
2017 року гривневі кредити зросли на 10%, особливо помітним
став стрибок у ІІІ кварталі. Водночас валютні кредити в
доларовому еквіваленті знизилися на 11%. Кредитний портфель
виріс тільки в державних банків – на 2.0% з початку року, в інших
груп зафіксовано падіння. Здешевлення фінансового ресурсу
призвело до зниження кредитних ставок. Великий вплив на
вартість гривневих кредитів для бізнесу мала масштабна
реструктуризація, в рамках якої нові гривневі ставки були ближче до
доларових, ніж до гривневих.
Висновки.
Можемо
константувати,
що
об’єктивна
необхідність кредиту в у мовах ринкової економіки зумовлюється
закономірностями кругообігу і обороту капіталу у процесі
розширеного відтворення і пов’язана з особливостями кругообороту
індивідуальних капіталів. Для нормального функціонування
виробничого процесу суб’єкт господарювання повинен мати
необхідні запаси, що створюються його власними коштами. Однак
через різні обставини специфічні для кожного суб’єкта
господарювання, потреба в оборотних коштах може раптово
зростати, що й зумовлює необхідність одержання кредиту. За
рахунок кредиту, як правило, покривається лише різниця між
загальною потребою в оборотних коштах і наявними в
розпорядженні суб’єкта господарювання власними коштами. Отже,
кредит виступає як балансуюче джерело формування оборотних
фондів та забезпечує нормальні умови господарської діяльності.
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