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Інфляція

За підсумками І півріччя 2019 р.
річний рівень споживчої інфляції
знизився лише на 0,8 п. п. і у
червні становив 9,0% (граф. 1).
Незважаючи на жорстку монетарну

політику
інфляції
цільовий

НБУ, поточний рівень
значно 

орієнтир,
перевищує 

встановлений
Основними засадами грошово-
кредитної політики1

для червня
2019 р. (5,5% +/- 2 п. п.).

Протягом січня-червня рівень цін
споживчого ринку зріс на 3,6%, що
істотно менше відповідних
показників кількох попередніх років
(граф. 2).

Уповільнення цінової динаміки 
відбулося  під  впливом  зміцнення 
обмінного курсу гривні, невисоких 
світових цін на нафту і природний 
газ, а також перевиробництва 
продукції птахівництва (зокрема яєць).

З точки зору агрегованих 
складових індексу споживчих цін2

найвищі темпи 
протягом  І півріччя

зростання цін 
2019  р.  було 

категоріямизафіксовано
«алкогольні

за
напої та тютюнові

вироби» (7,2%) та «зв’язок» (7,1%).
У першому випадку, основною
причиною було чергове збільшення
акцизів на цигарки, у другому –
підвищення вартості стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку загалом
на 11,4%.

Зниження цін на «одяг і взуття» з початку року на 0,2% було наслідком
зміцнення обмінного курсу гривні. За іншими групами товарів і послуг відбулося
зростання цін різної інтенсивності (граф. 3).

1 Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=77912166
2 Вагова структура для розрахунку індексу споживчих цін налічує 328 товарів і послуг, які
відповідно до класифікації індивідуального споживання за цілями об’єднано у 12 груп.
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Коливання цін на пальне (граф. 4) 
було обумовлене змінами світових
цін на нафту3 і динамікою
обмінного курсу, а також
перебоями в постачанні палива з
Білорусі та інформацією щодо
запровадження РФ обмежень на
експорт нафтопродуктів до України.
Проте загалом за підсумками
І півріччя ціни на паливо знизились
на 1,8%, що значною мірою
компенсувало підвищення вартості транспортних послуг на 7,6%4. Відтак в
цілому за категорією «транспорт» зростання цін за пів року становило 1,5%.

Найбільший вплив на загальний рівень інфляції за І півріччя 2019 р. мало
підвищення цін на «продукти харчування та безалкогольні напої» на 4,8%
(внесок становив 2,1 п. п.) на тлі відновлення висхідної динаміки світових цін на
продовольство. Протягом січня-червня Індекс продовольчих цін FAO зріс з 161,5
до 173, фактично повернувшись до рівня червня 2018 р. (172,7)5.

Високі темпи зростання цін на хліб і хлібопродукти обумовлені значним тиском
з боку виробничих витрат, зокрема внаслідок зростання світових цін на зернові,
вартості електроенергії та підвищення заробітної плати. Протягом січня-червня
хліб подорожчав на 6,8% (у річному вимірі – на 21%), борошно пшеничне – на
4,3% (18,4%), манна крупа – на 3,3% (18,7%), пшоно – на 50,9% (97,3%).

Аналіз цінової кон’юнктури споживчого ринку свідчить, що основний
інфляційний тиск формують чинники з боку витрат, а також інфляційні
очікування, які (попри зниження внаслідок ревальвації гривні) залишаються
відносно високими. Проте Національний банк не враховує цього і провадить
політику «дорогих грошей», спрямовану на пригнічення надмірного попиту,
якого у дійсності немає. З цього й випливає безуспішність антиінфляційної
політики регулятора.

Прогноз Національного банку передбачає на 2019 р. споживчу інфляцію 6,3%,
прогноз Уряду, що закладений у розрахунки бюджету, – 7,4%, консенсус-
прогноз – 7,6% (з мінімальним значенням 6,3% і максимальним 12,3%).

Тобто, усі наявні прогнози інфляції (включно з прогнозом НБУ), заперечують
реалістичність досягнення Національним банком цілі 5% +/-1 п. п.,
затвердженої Основними засадами грошово-кредитної політики на 2019 р.

3 Ціна нафти Brent зросла з 55 дол./бар. на початок року до 75 дол./бар. у третій декаді
квітня, проте на кінець І півріччя знизилась до 65 дол./барель.
4 Протягом січня-червня послуги залізничного пасажирського транспорту подорожчали на
26,7%, автодорожнього – на 5,5%.
5 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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Валютний ринок та обмінний курс

Станом на 26.07.2019 р. офіційний
обмінний курс НБУ становив
25,49 грн./дол., тобто з початку
року гривня зміцнилась на 7,9%,
фактично досягнувши свого

дворічного  максимуму. 
першої половини року

Упродовж
динаміка
загаломобмінного курсу

відповідала траєкторіям двох

попередніх років (граф. 5).

Введення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції» та послаблення
Національним банком низки валютних обмежень (вставка) не створювало
напруги на валютному ринку, оскільки відбувалось на тлі відносно сприятливої
зовнішньої кон’юнктури для українського експорту, здешевлення природного
газу, а також припливу значних обсягів спекулятивного капіталу на ринок ОВДП.
Зазначені фактори призвели до перевищення пропозиції іноземної валюти над
попитом на міжбанківському валютному ринку, що створило умови для
зміцнення обмінного курсу гривні.

Деякі зміни у сфері валютного регулювання, що набули чинності у першій половині 2019 р.
(з 07.02.2019 р., якщо не вказано інше)

1.Збільшення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними контрактами до 365
днів та скасування санкції у вигляді припинення зовнішньо-економічної діяльності за
порушення зазначених строків. Скасування граничних строків розрахунків для деяких
операцій з 16.05.2019 р.
2.Зниження норми обов’язкового продажу валютних надходжень з 50% до 30% з
01.03.2019 р. та повне скасування зазначеної вимоги з 20.06.2019 р.

3. Скасування валютного нагляду для експортно-імпортних операцій до 150 тис. грн.

4.Скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів у гривні для купівлі валюти
(Т+1).

5.Заміна індивідуальних ліцензій системою е-лімітів (2 млн. євро на рік для юридичних осіб,
50 тис. євро на рік для фізичних осіб).

6.Скасування ліміту (2 млн. євро на рік) на фінансування представництв українського бізнесу
за кордоном з 02.07.2019 р.

7.Підвищення ліміту на репатріацію дивідендів з 7 млн. дол. США до 7 млн. євро на місяць з
07.02.2019 р., до 12 млн. євро з 08.05.2019 р. та скасування усіх обмежень з 10.07.2019 р.

8. Скасування обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов'язань.

9. Заміна реєстрації зовнішніх запозичень на повідомчий характер надання інформації.

10.Дозвіл на онлайн-купівлю іноземної валюти фізичними особами (до 150 тис. грн. на день
в еквіваленті).

11.Збільшення ліміту на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для
фізичних осіб (з 15 до 150 тис. грн в один операційний день) тощо.

Джерело: НБУ
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Кілька разів упродовж І півріччя девальваційний тиск посилювався внаслідок
впливу психологічних чинників, зокрема через перехід до нової системи
валютного регулювання, політичну невизначеність, судові рішення щодо
Приватбанку, провокаційні заяви у пресі тощо. Проте, у більшості випадків
девальваційні настрої досить швидко вгамовувались під тиском з боку
пропозиції іноземної валюти, інтервенцій НБУ та активної стерилізації гривневої
ліквідності, відтак тренд на зміцнення гривні відновлювався.

Зміцненню гривні сприяла відносно стабільна пропозиція валюти з боку
експортерів, а також конвертація іноземної валюти нерезидентами для
вкладення у гривневі ОВДП.

Невиправдано жорстка  процентна  політика 
українських державних облігацій на один

НБУ  сприяла  перетворенню 
з найпривабливіших у світі

інструментів вкладення спекулятивного капіталу.

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП на первинному ринку у І півріччі
2019 р. становила 18,5% порівняно з 16,7% за відповідний період 2018 р.
Внаслідок невиважених дій НБУ та Мінфіну Україна потрапила у боргову
пастку, коли для погашення та обслуговування поточних зобов’язань Уряд
змушений вдаватися до нових запозичень за надвисокими ставками. За І
півріччя 2019 р. обсяг розміщення на первинному ринку державних облігацій у
національній валюті становив 121 млрд. грн.6, що є безпрецедентно великим
обсягом і майже вчетверо перевищує відповідний показник минулого року
(33,5 млрд. грн.).

Портфель ОВДП у власності нерезидентів з початку року зріс майже в 11 разів –
з 6,3 млрд. грн. до 69,1 млрд. грн. (станом на 23.07.2019 р.). Додатковим
поштовхом для активізації вкладень нерезидентів стало приєднання
українського ринку державних цінних паперів до міжнародного депозитарію
Clearstream з 27.05.2019 р. Ці процеси, посприявши зміцненню гривні у першій
половині року, несуть у собі значні девальваційні ризики на майбутнє (у разі
виведення нерезидентами коштів), які за силою впливу можуть значно
перевищити отриманий ревальваційний ефект.

Середньоденні обсяги продажу
іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку
(в доларовому еквіваленті) у січні-
липні 2019 р. становили 325 млн.
дол. (граф. 6), що майже на 40%
перевищує відповідний показник
попереднього року (233 млн. дол.).
Попри зазначене зростання, обсяг

6 У липні було розміщено гривневих ОВДП ще на 28,4 млрд. грн. (станом на 23.07.2019 р.).
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міжбанківського валютного ринку залишається практично удвічі меншим
порівняно з рівнем 2013 р. Це створює сприятливі умови для реалізації шоків
будь-якої природи та робить обмінний курс чутливим до впливу таких факторів
(окрім вищезазначених вкладень в ОВДП), як платежі бізнесу до бюджету,
відшкодування ПДВ7, репатріація нерезидентами дивідендів тощо.

Зазначені фактори мають чітку періодичність, що дає можливість
Національному банку, за бажання, ефективно впливати на курсову динаміку.
Водночас, аналіз дій регулятора свідчить, що НБУ не завжди схильний вживати
дієвих і своєчасних заходів для згладжування дисбалансів між попитом і
пропозицією на ринку. З огляду на загальний ревальваційний фон, обсяги
інтервенцій з купівлі іноземної валюти 
недостатніми.

За підсумками січня-липня 2019 р.8

Національний банк придбав на
валютному ринку 2 138,7 млн. дол.,
продав – 231,4 млн. дол. (граф. 7).
Таким чином, додатне сальдо

у першій половині року були

валютних
неповних
становило

інтервенцій НБУ за
сім місяців 2019 р.

1 907,3  млн.  дол.,  що
навіть менше приросту портфеля
ОВДП у власності нерезидентів
(62,7 млрд. грн. або 2,3 млрд. дол.).

Попри вищезазначене придбання
Національним банком іноземної
валюти, залучення міжнародного
фінансування, а також розміщення
Урядом єврооблігацій та ОВДП,
номінованих в іноземній валюті9,
міжнародні резерви за підсумками
січня-червня скоротилися з 20,8 до
20,6 млрд. дол. (граф. 8).

7 За даними ДФС, середньомісячний обсяг бюджетного відшкодування ПДВ у І півріччі
2019 р. становив 14 млрд. грн. Проте, у контексті впливу на валютний ринок принципове
значення має не лише обсяг, але й нерівномірність розподілу виплат протягом місяця.
8 Станом на 19.07.2019 р.
9 Протягом січня-червня 2019 р. було розміщено ОВДП на 2 214,5 млн. дол. та 189,3 млн.
євро. (у липні – ще на 1 005,6 млн. дол.). Крім того, у березні було залучено позику обсягом

512 млн. євро під гарантії Світового банку та розміщено єврооблігації на 357,1 млн. дол., у 
червні – на 1 000 млн. євро.
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Скорочення міжнародних резервів відбулося внаслідок значних виплат Уряду та
НБУ за зобов’язаннями в іноземній валюті (включно з ОВДП): обсяг платежів з
погашення та обслуговування державного боргу в іноземній валюті за січень-
червень 2019 р. становив 6,7 млрд. дол. США10.

З одного боку, НБУ повідомляє11, що обсяг міжнародних резервів на початок
липня покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання
зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

З іншого боку, у «Звіті про запровадження заходів захисту на валютному ринку
України» від 08.05.2019 р.12, йдеться про те, що за іншими критеріями обсяг
міжнародних резервів є нижчим від адекватного рівня. Зокрема, відношення
резервів до композитного критерію МВФ на початок 2019 р. становило 73%, що
значно нижче за норму (100%). Відношення міжнародних резервів до
короткострокового зовнішнього боргу є близьким до 45%, тоді як граничне
значення становить 100%13.

На готівковому валютному ринку
загальний обсяг операцій у січні-
червні 2019 р. (12,5 млрд. дол. в
еквіваленті) на 35% перевищив
відповідний показник минулого
року (9,3 млрд. дол.), що практично
повністю 
обсягів

відповідає 
безготівкового

динаміці 
сегменту

ринку (приріст 38%).

Проте, сальдо купівлі/продажу
банками 
населенню 
скоротилося

іноземної валюти 
2019 р.у І півріччі

до 247 млн. дол.
порівняно з 1 235 млн. дол. за
відповідний період минулого року
(граф. 10), що пов’язано з
випереджаючим зростанням
обсягів продажу валюти населенню
(52%) порівняно з обсягами купівлі
(21%).

10 Розраховано на підставі регулярних прес-релізів НБУ щодо стану міжнародних резервів.
11 Прес-реліз від 05.07.2019 р.:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=98472654&cat_id=55838
12 Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=94136785
13 http://optimacenter.org/research/zovnishnja-finansova-vrazlyvist-i-zovnishnij-sukupnyj-borg-ukrajiny-
potochnyj-stan-ta-ryzyky-stanom-na-01042019-r/
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Згідно з «Діловими очікуваннями підприємств України» за ІІ квартал 2019 р.14,
бізнес на наступні 12 місяців очікує девальвацію в середньому до рівня
28,82 грн./дол. (у І кв. – 29,32 грн./дол.).

За оновленим прогнозом НБУ15,
дефіцит поточного рахунку у
2019 р. скоротиться до 3,8 млрд.
грн. порівняно з 4,3 млрд. дол. у
2018 р. (граф. 11). Однак, чисті
надходження за фінансовим
рахунком також зменшаться до 4,5
млрд. дол. (з 7,1 млрд. дол. торік).
Таким чином додатне сальдо
зведеного платіжного балансу
скоротиться у 2019 р. до 0,6 млрд. дол. порівняно з 2,9 млрд. дол. у 2018 р.

Проте і такий прогноз НБУ може виявитись занадто оптимістичним з огляду на
значне охолодження світової економіки та зростання ризиків настання нової
глобальної фінансово-економічної кризи. У разі реалізації зазначених ризиків,
зниження цін на сировинних ринках призведе до значного скорочення
надходжень від експорту, який має переважно сировинний характер (руда,
метал, аграрна продукція), що відповідним чином позначиться на динаміці
обмінного курсу.

За таких умов, девальвація гривні спонукає нерезидентів до виведення коштів з
ринку українських державних облігацій, що, у свою чергу, призведе до ще
більшого знецінення національної валюти.

Істотні ризики для валютної стабільності знаходяться у площині майбутніх
виплат за зобов’язаннями в іноземній валюті. За даними НБУ, у найближчі 5
кварталів держава витрачатиме на ці цілі у середньому по 2,6 млрд. дол.
щоквартально16. Враховуючи невеликий обсяг міжнародних резервів, для
успішного проходження періоду пікових виплат необхідним є продовження
співпраці з МВФ.

Крім того, критично важливою з точки зору забезпечення валютної і загалом
фінансової стабільності є відсутність невиважених і кон’юнктурних рішень у
справі Приватбанку.

14 Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=99301163
15 Інфляційний звіт НБУ (липень 2019), режим доступу:

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=99977777
16 Звіт про фінансову стабільність (червень 2019), режим доступу:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96887766
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Процентні ставки

На початку 2019 р. процентна політика Національного банку зазнала змін.
Шляхом внесення змін до Положення про основи процентної політики НБУ17

основними операціями з регулювання ліквідності банків було визначено не
лише тендери з розміщення депозитних сертифікатів до 14 днів, але й тендери
з підтримання ліквідності банків строком до 14 днів.

Внаслідок цього, до облікової
ставки було прирівняно не лише
ставки за депозитними
сертифікатами на 14 днів (що
відбулося  ще  у квітні 2016 р.),

за кредитами
на 14 днів, що
зниження на 2

але й ставки
рефінансування
призвело до їх
п. п. Це дещо здешевило ресурси
на міжбанківському кредитному
ринку (граф. 12), однак не
пом’якшило жорсткості монетарних умов загалом, оскільки вона визначається
передусім високим рівнем ставок за депозитними сертифікатами. Банки не
надаватимуть кредити в економіку за нижчими ставками, ніж вони заробляють
на депозитах в НБУ.

Після підвищення облікової ставки у вересні 2018 р. до 18%, під час чотирьох
наступних засідань Правління НБУ з питань монетарної політики (25.10.18,
13.12.18, 31.01.19, 14.03.19) ухвалювались рішення про її незмінність.

25.04.2019 р. Національний банк знизив облікову ставку до 17,5% і оголосив
про початок «циклу зниження облікової ставки». Підставою для такого кроку
було названо «стійку тенденцію до уповільнення інфляції до цілі 5%». Проте
вже на наступному засіданні з питань монетарної політики 06.06.2019 р.
Правління НБУ залишило облікову ставку незмінною. 18.07.2019 р. НБУ знизив
облікову ставку до 17%, та започаткував оприлюднення прогнозу облікової
ставки.

Зниження облікової ставки загалом на 1 п. п. є недостатнім для відновлення
кредитування реального сектору економіки. Згідно з прогнозом НБУ, облікова
ставка знизиться до 8% наприкінці 2021 р. за умови уповільнення інфляції до
5%. Зважаючи на безуспішність антиінфляційної політики НБУ, вищезазначений
прогноз свідчить лише про небажання регулятора робити реальні кроки у
напрямі сприяння економічному зростанню.

17 Постанова Правління НБУ від 21.04.2016 р. № 277, режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16
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Подальший огляд динаміки ставок на різних сегментах фінансового ринку через
особливості оприлюднення статистичних даних охоплює січень-червень 2019 р.
і не враховує зниження облікової ставки у липні.

Середньомісячна процентна ставка за гривневими кредитами овернайт на
міжбанківському ринку18 знизилась з 17,5% у грудні 2018 р. до 16,1% у червні
2019 р. (граф. 13).

Найістотніше зниження вартості
ресурсів на міжбанківському ринку
відбулося у січні і було обумовлене

вищезазначеними змінами у 
процентній політиці НБУ та
збільшенням рівня ліквідності
банківської системи. Зокрема, різке
зниження ставки міжбанку
овернайт з 17,2% до 16,6% мало
місце 18.01.2019 р. (граф. 12), тобто
у день проведення Національним банком першого тендеру рефінансування за
новими правилами (за обліковою ставкою), на якому Приватбанк отримав
7 млрд. грн. Показовим є те, що упродовж шести наступних місяців ставка
міжбанку овернайт знизилась на ту саму величину, що й за один день у січні.

Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку знизилась з 20,0% у
грудні 2018 р. до 17,0% у червні 2019 р. (граф. 13). Основною причиною цього
було збільшення попиту на державні облігації з боку нерезидентів (оскільки
їхня дохідність є однією з найвищих у світі), а також зниження ставок за
кредитами на міжбанку.

Ставки за банківськими кредитами
у гривні також мали низхідну
динаміку: середньозважена ставка
за кредитами у корпоративний
сектор за підсумками січня-червня
2019 р. знизилась з 20,9% до 18,4%,
домогосподарствам  – з 
31,8% (граф. 14).

У  Національному  банку 
ставок за кредитами

33,1%  до

зниження 
клієнтам

пов’язують зі зменшенням вартості ресурсів на міжбанківському ринку, що
свідчить про можливість регулятора, за бажання, впливати рівень ставок. Ще
одним стимулом для зниження ставок стало введення в дію з 04.02.2019 р.
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

18
Розрахована на основі щоденних  значень ставки  овернайт для «кредитів та депозитів

бланкових» українського індексу міжбанківських ставок (UIIR).
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відновлення кредитування»19, спрямованого на захист прав кредиторів. На
загальному рівні ставок у системі могло також позначитись запровадження
Приватбанком у лютому особливих умов кредитування у межах програми
підтримки малого бізнесу «КУБ» (Країна успішного бізнесу)20.

На початку 2019 р. припинилось
зростання ставок за депозитами,
яке у частині коштів корпорацій
тривало з кінця 2017 р., вкладень
фізичних осіб – з ІІІ кварталу 2018 р.
(граф. 15). Проте, після деякого
«просідання» у І кварталі, на кінець
ІІ кварталу (попри зниження
облікової ставки) зростання ставок
за депозитами відновилося. До
цього призвела потреба банків у ресурсах на тлі стрімкого розвитку споживчого
кредитування, а також висока дохідність ОВДП, які є привабливою
альтернативою для вкладення коштів.

Загалом за підсумками І півріччя середньозважена ставка за строковими
депозитами фізичних осіб у національній валюті зросла з 14,9% до 15,2%, ставка
за гривневими депозитами корпорацій знизилась з 14,5% до 13,5%.

Отже, процентні ставки на усіх сегментах фінансового ринку залишаються
надмірно високими. Облікова ставка майже вдвічі перевищує річний рівень
інфляції (9%). Реальний рівень облікової ставки (після зниження у липні до
17%) становить 11,2%21, що є одним з найвищих рівнів у світі.

Банки, маючи високоприбуткову та безризикову альтернативу у вигляді
депозитних сертифікатів НБУ та ОВДП, кредитують у гривні лише підприємства
зі швидким обігом капіталу (торгівлю), а також надають споживчі кредити
домогосподарствам за надвисокими ставками.

Жорстка процентна політика НБУ не здатна запобігти зростанню цін, яке має
характер інфляції витрат, натомість пригнічення виробництва через нестачу
кредитних ресурсів має навпаки проінфляційний вплив.

Національний банк, утримуючи свої процентні ставки на невиправдано
високому рівні за відносно сприятливих зовнішніх обставин, обмежує себе у
можливостях ефективно реагувати на кризові явища (шляхом підвищення
вартості грошей), що робить Україну ще більш вразливою на порозі нової
глобальної фінансово-економічної кризи.

19 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2478-19

20 https://kub.pb.ua/kreditny-programi

21
Номінальну  облікову ставку  дефльовано (шляхом ділення) на прогноз  інфляції НБУ на

кінець І півріччя 2020 р. (105,2%).
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Ліквідність банківської системи

Одночасно з корекцією процентної політики Національний банк на початку
року вніс зміни до Положення про застосування НБУ стандартних інструментів
регулювання ліквідності банківської системи22. У контексті цих змін було
внесено корективи до графіка проведення операцій з регулювання
ліквідності. Якщо раніше тендери з рефінансування проводилися щотижня, а з
розміщення депозитних сертифікатів двічі на тиждень, то з середини січня
тендери проводяться один раз на тиждень (у п’ятницю) по черзі: один
тиждень – тендер з рефінансування до 14 днів, інший тиждень – з
розміщення депозитних сертифікатів на 14 днів.

Незважаючи на скорочення
кількості планових тендерів, обсяги
розміщення депозитних
сертифікатів не зменшились, а
навпаки значно зросли (граф. 16):
за підсумками січня-червня 2019 р.
становили 2 175,4 млрд. грн., що на
28,2% перевищує відповідний
показник минулого року.

Водночас, у загальному обсязі
розміщення очікувано зросла частка депозитних сертифікатів овернайт (до 75%
у І півріччі 2019 р. з 64% торік). Як наслідок, залишки мобілізованих коштів
скоротилися з 62,1 млрд. грн. на початок року до 45,5 млрд. грн. на початок
липня (граф. 17).

Внаслідок змін у процентній політиці НБУ (зниження ставок за кредитами через
тендер) обсяги рефінансування помітно збільшились: 76,4 млрд. грн. за І
півріччя 2019 р. порівняно з 43,6 млрд. грн. за І півріччя 2018 р. З тих самих
причин істотні зміни відбулися і у структурі рефінансування: частка кредитів
овернайт зменшилась з 88% до 48%, відповідно, частка кредитів, наданих через
тендер, зросла з 12% до 52%. Крім того, дещо збільшилась кількість банків, які
звертались по ресурси в НБУ, проте рефінансування не набуло системного
характеру.

За підсумками січня-червня залишки за кредитами рефінансування скоротилися
з 61,6 млрд. грн. до 57,7 млрд. грн., з яких 46,2 млрд. грн. припадає на
неплатоспроможні банки. Тобто, обсяг «живих» кредитів рефінансування у
банківській системі на початок липня становив 11,5 млрд. грн., з яких 8,6 млрд.
грн. є залишком за стабілізаційним кредитом Приватбанку).

22 Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15/ed20190112
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Найбільший вплив на ліквідність банківської системи у напрямку зростання
мала чиста купівля Національним банком іноземної валюти на
міжбанківському ринку – обсяг емісії гривні за цим каналом за І півріччя
становив 36,5 млрд. грн.23.

Збільшення обсягу ліквідності банків у І півріччі було також зумовлене
скороченням обсягу готівки на 6,4 млрд. грн.

Найбільший стерилізаційний ефект на ліквідність банківської системи (з точки
зору залишків) мали операції Держказначейства та ФГВФО: за підсумками
січня-червня від’ємний вплив становив 45,3 млрд. грн.

У результаті монетарних операцій
НБУ (розміщення депозитних
сертифікатів, рефінансування,
валютні інтервенції) та впливу
автономних чинників (зміна обсягу
готівки, операції Держказначейства
і ФГВФО) залишки коштів на
коррахунках банків за підсумками
І півріччя зросли з 35,7 млрд. грн.
до 51,3 млрд. грн. Середньоденний
обсяг залишків протягом січня-червня становив 52,1 млрд. грн.

Загальний обсяг ліквідності (сума коштів на коррахунках і в депозитних
сертифікатах), після різкого зростання у січні-лютому до 117,1 млрд. грн., на
кінець І півріччя скоротився до 96,8 млрд. грн., що на 1 млрд. грн. менше рівня
на початок року (граф. 17).

Результатом скорочення обсягу готівки (поза банками і в касах банків) на
6,4 млрд. грн. і зростання залишків коштів на коррахунках банків на 15,6 млрд.
грн. стало зростання грошової бази з початку року на 9,3 млрд. грн. (або на
2,1%) до 445,1 млрд. грн. У річному вимірі темпи приросту грошової бази
скоротилися з 9,2% на початок року до 6,0% на кінець червня (граф. 18).

Отже, фактично єдиним каналом випуску коштів в обіг є купівля
Національним банком іноземної валюти на міжбанківському ринку. В умовах
наджорсткої процентної політики регулятора вільна ліквідність (понад обсяг
обов’язкових резервів) акумулюється у банківській системі і використовується
банками для вкладення у депозитні сертифікати. Як наслідок, за підсумками
січня-червня 2019 р. розрахунковий обсяг процентних витрат НБУ за
операціями з депозитними сертифікатами становив 4,4 млрд. грн.

23 За 25 днів липня через валютний канал було емітовано ще 17,3 млрд. грн.
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Пропозиція грошей

Скорочення обсягу готівки поза
банками на 1,2% до 359 млрд. грн.
було компенсоване зростанням
депозитів на 1,8% до 927 млрд.
грн., що призвело до збільшення
грошової маси за І півріччя 2019 р.
на 0,9%
У річному
грошової

до 1 289 млрд. грн.
вимірі  темпи  приросту 
маси за підсумками

І півріччя фактично не змінилися і у
червні становили 6,3% (граф. 18). Натомість річні темпи приросту готівки за пів
року скоротилися з 9,3% до 4,4%.

Депозити домашніх господарств протягом січня-червня зросли на 3,8% до
520,8 млрд. грн., в т. ч. у національній валюті – на 9,3% до 293,2 млрд. грн.
Зважаючи на незначне підвищення ставок, основними факторами збільшення
обсягу гривневих депозитів були зростання заробітної плати і ревальвація
гривні.

Депозити домогосподарств в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за
І півріччя зросли на 3,2% до 8,7 млрд. дол., проте їхній гривневий еквівалент
внаслідок курсової переоцінки скоротився на 2,5% до 227,6 млрд. грн.

Зростання загального обсягу
депозитів домогосподарств у гривні
було забезпечено за рахунок
приросту коштів на вимогу (10,1%) і
депозитів строком до 1 року (6,8%).
У строковій структурі депозитів
превалюють короткострокові

ресурси: станом на початок липня
частка коштів на вимогу становила
50,4%, депозитів до 1 року – 39,0%,

від 1 до 2 років – 10,0%, понад 2 роки – лише 0,6% (граф. 19).

Тобто банківська система фактично втратила довгостроковий ресурс,
необхідний для кредитування реального сектору економіки.

На відміну від вкладень домогосподарств, депозити корпоративного сектору
за підсумками січня-червня скоротилися на 0,6% до 405,7 млрд. грн., в т. ч. у
національній валюті на 2,2% – до 265,7 млрд. грн. (граф. 20), що частково було
обумовлено зниженням ставок за гривневими депозитами корпорацій.
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Попри зростання коштів бізнесу у
доларовому еквіваленті на 8,6%
до 5,4 млрд. дол., їхній гривневий
еквівалент внаслідок курсової
переоцінки за І півріччя збільшився
лише на 2,6% до 140 млрд. грн.

Слід також враховувати, що майже
дві третини депозитів корпорацій є
коштами на вимогу (на поточних
рахунках), що й обумовлює їх
значну волатильність упродовж року.

Темпи приросту грошових агрегатів
шостий рік поспіль є нижчими, ніж
рівень споживчої інфляції. Тобто, у
реальному 
скорочення 
економіці.

вимірі 
кількості 
Якщо

відбувається
грошей в

номінальний
обсяг грошової маси з початку 
2014 р. до червня 2019 р.
збільшився на 41,8%, то її реальний 
обсяг (з урахуванням інфляції)
скоротився  на  45,5%  (граф. 21),  зокрема за  І  півріччя  2019  р.  – на  2,7%.
Аналогічні зміни мали місце також в обсягах готівки і грошової бази: реальний
обсяг готівки з початку 2014 р. скоротився на 41,9%, грошової бази – на 44,3%.

Підсумовуючи слід акцентувати увагу на тому, що ступінь насиченості
економіки грошима є вкрай низьким: рівень монетизації (відношення
грошової маси до ВВП) скоротився з 55% у 2013 р. до 35% у 2018 р. Виходячи з
макроекономічного прогнозу НБУ можна спрогнозувати, що у 2019 р. рівень
монетизації скоротиться до 33%.

Отже, грошова сфера не створює жодного стимулюючого впливу на розвиток
економіки, понад те, жорсткі монетарні умови (не запобігаючи інфляції)
пригнічують економічну активність.
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Кредитування економіки

Надміру жорстка процентна політика НБУ, нестача довгострокових ресурсів у
банківській системі, а також невиправдано високі вимоги до оцінки банками
кредитного ризику (що тягнуть за собою необхідність формування значних
резервів за активними операціями)24 призвели до низки диспропорцій у
процесах кредитування економіки. Паралельно відбуваються два
деструктивних процеси: фактичне блокування кредитування виробництва та
стрімке нарощування банками портфеля споживчих кредитів.

За підсумками січня-червня 2019 р. загальний обсяг залишків за кредитами
скоротився на 4,5% (або на 48,7 млрд. грн.) до 1 054,5 млрд. грн. У річному
вимірі темпи приросту кредитного портфеля банків знизились з 5,6% на початок
року до 0% у червні.

Кредити у корпоративний сектор
протягом І півріччя скоротились на
6,3% до 819,3 млрд. грн., зокрема у
національній валюті – на 4,2% до
455,7 млрд. грн., в іноземній валюті
(у доларовому еквіваленті) – на
3,5% до 13,9 млрд. дол. (граф. 22).
Внаслідок курсової переоцінки
гривневий еквівалент залишків за
кредитами корпораціям в
іноземній валюті скоротився на 8,8% до 363,5 млрд. грн.

У строковій структурі залишків за кредитами нефінансовим корпораціям частка
короткострокових кредитів (до 1 року) на початок липня становила 49,3%
(зрісши з початку року на 1,2 п. п.), кредитів на строк від 1 до 5 років –
відповідно 32,5%, понад 5 років – 18,3%.

Особливості валютної та строкової
структури кредитування реального
сектору економіки знайшли
відображення у специфічному
розподілі кредитів за видами 

Тобто, у
банки

економічної діяльності.
національній 
кредитують

валюті
переважно галузі зі

швидким обігом капіталу, натомість
виробнича сфера значною мірою
кредитується в іноземній валюті.

24 Постанова Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351, режим доступу:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
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Станом на 01.07.2019 р. половина
гривневих кредитів бізнесу
припадала на оптову та роздрібну
торгівлю, тоді як частка кредитів
підприємствам аграрного сектору і
промисловості разом становила
лише 25% (граф. 23). Водночас,
понад половину кредитів в
іноземній валюті (55%) надано у
промисловість (граф. 24).

За підсумками І півріччя 2019 р. залишки за кредитами домогосподарствам
збільшились на 3,3% до 202,4 млрд. грн., в т. ч. у національній валюті – на
11,2% до 150,7 млрд. грн. Кредити в іноземній валюті (у доларовому
еквіваленті) скоротилися на 9,5% до 2 млрд. дол., а їх гривневий еквівалент,
враховуючи курсову переоцінку, – на 14,5% до 51,8 млрд. грн.

Найбільш активним сегментом
кредитування домогосподарств
третій рік поспіль є надання
короткострокових споживчих
кредитів за надвисокими ставками
(граф. 25). Протягом І півріччя
залишки за споживчими кредитами
у гривні зросли на 11,8%, у річному
вимірі – на 30,0%.

Банки, з одного боку, кредитують у гривні підприємства торгівлі, які значною
мірою орієнтовані на продаж імпортованих товарів, а з іншого – надають
споживчі кредити домогосподарствам на придбання цього імпорту.

Рівень покриття ВВП кредитами
скоротився з 57% у 2013 р. до 29% у
2018 р., в т. ч. кредитами у
корпоративний сектор – з 44% до
24% (граф. 26). Є усі підстави
стверджувати, що у 2019 р. кожен з
цих показників зменшиться ще на
2 п. п. Враховуючи те, що понад
половину 
банків

кредитного портфеля 
становлять непрацюючі

кредити, реальне відношення кредитів до ВВП є удвічі меншим.

Критично незадовільний рівень кредитування є однією з головних причини
повільного економічного зростання, передусім промислового виробництва, і
через це консервації сировинної структури економіки України.
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Результати діяльності банків

Доходи банків у січні-травні 2019 р.
становили 98,9 млрд. грн., що на
26,3% перевищує відповідний
показник попереднього року.
Стрімкого зростання доходів було
досягнуто 
процентним

завдяки
ставкам

високим
та

використанню банками прихованих
схем нарахування відсотків за
споживчими кредитами.

Витрати банків за п’ять місяців становили 75,4 млрд. грн., продемонструвавши
значно нижчі темпи зростання (15,2%) порівняно з доходами.

Як наслідок, прибуток банків за підсумками січня-травня становили 23,4 млрд.
грн. (граф. 27), що на 83% більше відповідного значення 2018 р. і є найвищим
показником за всю історію банківської системи України.

З наведених фактів випливає, що жорстка процентна політика НБУ є цілком
прийнятною для банків, оскільки дозволяє отримувати рекордні прибутки на
тлі мінімальних темпів кредитування реального сектору економіки.

Аналіз стану грошової сфери у І півріччі 2019 р. свідчить, що ключовим
фактором підтримання її хиткої рівноваги була ревальвація гривні, зумовлена
відносно сприятливою зовнішньою кон’юнктурою та припливом
спекулятивного капіталу на ринок державних запозичень.

Необґрунтовано жорстка монетарна політика НБУ призводить до стиснення
грошової пропозиції, блокує кредитування реального сектору, відтак гальмує
економічний розвиток. Банківська система перестала виконувати функцію
ефективного перерозподілу ресурсів – перетворення заощаджень населення у
джерело фінансування розвитку економіки. Замість цього банки, надаючи
споживчі кредити на купівлю імпортованих товарів, фактично кредитують
виробників інших країн.

У підсумку, українська економіка ризикує зустріти нову глобальну кризу
(у кращому разі рецесію) цілком незахищеною. За умов зниження цін на
сировинних ринках, скорочення надходжень валюти від експорту та втечі
спекулятивного капіталу відносна рівновага на валютному ринку порушиться,
що потягне за собою девальвацію гривні, прискорення темпів інфляції, відтік
депозитів з банківської системи та чергове підвищення процентних ставок.

18


