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Ощадбанк

Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 млн грн
Издание: Лига: Финансы
https://finance.liga.net/bank/novosti/scheta-yanukovicha-kiprskiy-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-
oschadbanka-700-mln-grn
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Информационные агентства - Русский - Новость
Дата: 23.04.2020

Издание: Минфин
https://minfin.com.ua/2020/04/23/44083167/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 23.04.2020
Издание: Business Information Network
https://bin.ua/companies/249325-scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya.html
Дата: 23.04.2020
Издание: АнтиРейд
https://antiraid.com.ua/news/scheta-janukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsja-otsudit-u-
oshhadbanka-700-millionov/
Дата: 24.04.2020
Издание: News.finstock
https://news.finstock.com.ua/news/37005/scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya-otsudit-
u-oshadbanka-700-mln-grn
Дата: 23.04.2020
Издание: Vsetke.com
http://news.vsetke.com/n/13458435-scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-
oshad
Дата: 23.04.2020

Суд открыл производство по иску Opalcore к Ощадбанку на 700 млн грн. Компания
фигурировала в деле о спецконфискации денег Януковича
-->
Хозсуд Киева открыл 21 апреля производство по иску кипрской компании Opalcore Ltd
к Ощадбанку о взыскании 689,5 млн грн. Об этом со ссылкой на материалы суда
сообщает Finbalance.
Свой иск компания обосновывает якобы ненадлежащим исполнением банком условий
договора об открытии счета в ценных бумагах в 2013 году и договора банковского
счета для иностранного инвестора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Фирмой Opalcore Ltd владеет американский бизнесмен украинского происхождения
Сэм Кислин. Компания фигурировала в деле об отмывании денег беглого олигарха
Сергея Курченко и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Арбузова.
В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о
конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и
ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка.
Спустя месяц, в апреле, Ощадбанк перечислил арестованные деньги в Госказначейство
конфискованных средств. Среди компаний, с чьих счетов были списаны деньги по
этому делу была и Opalcore (около $20 млн).
В мае 2019 года в Украину вернули $3 млн по делу о спецконфискации.
До змісту

https://finance.liga.net/bank/novosti/scheta-yanukovicha-kiprskiy-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-oschadbanka-700-mln-grn
https://finance.liga.net/bank/novosti/scheta-yanukovicha-kiprskiy-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-oschadbanka-700-mln-grn
https://minfin.com.ua/2020/04/23/44083167/
https://bin.ua/companies/249325-scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya.html
https://antiraid.com.ua/news/scheta-janukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsja-otsudit-u-oshhadbanka-700-millionov/
https://antiraid.com.ua/news/scheta-janukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsja-otsudit-u-oshhadbanka-700-millionov/
https://news.finstock.com.ua/news/37005/scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-oshadbanka-700-mln-grn
https://news.finstock.com.ua/news/37005/scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-oshadbanka-700-mln-grn
http://news.vsetke.com/n/13458435-scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-oshad
http://news.vsetke.com/n/13458435-scheta-yanukovicha-kiprskij-ofshor-pytaetsya-otsudit-u-oshad
h
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Дубинский: Афера на 600 миллионов гривен
Издание: Сайт Александра Дубинского
https://dubinsky.pro/news/privatbank-lish-v-2019-godu-ukral-u-gosudarstva-600-mln-griven-
pod-vidom-predostavleniya
Дата: 23.04.2020

Государственный Приватбанк на протяжении нескольких лет под видом
консультационных услуг выводит сотни миллионов гривен на юридическую компанию
"Астерс Консалт". Эта компания принадлежит Алексею Дидковскому из окружения
Порошенко-Гонтаревой, ею пользуются для обналичивания денег многие
государственные банки, в том числе и Национальный банк.
О схеме, которая при этом применяется, уже писалось в отчете Счетной палаты в
прошлом году. Есть соответствующее заключение за 2018 год и рекомендации по
устранению правонарушения. Однако на них не обращают внимания. В 2019 году через
компанию "Астерс Консалт" прошло 0,6 млрд гривен, которые выплатил Приватбанк за
консультационные услуги, связанные с национализацией банка, пишет Александр
Дубинский для dubinsky.pro.
Это притом, что еще в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины
открыло сразу 2 уголовных производства, фигурантами которых выступали
юридические компании с мировым именем:
По фактам злоупотребления служебным положением и растрате должностными лицами
НБУ и Приватбанка государственных средств на закупку консультационных услуг
иностранных компаний (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells) в 2016-2017 годах без
проведения конкурсов. О присвоении государственных средств в особо крупных
размерах должностными лицами НБУ, Приватбанка и Минфина совместно с
представителями компаний Kroll, Alix Partners и Hogan Lovells.
Данные компании получали незаконное вознаграждение и участвовали в схеме
хищения бюджетных средств на сумму более 200 млн гривен. Тогда также появилась
информация о том, что в данной афере принимала участие "любимая" юридическая
компания Гонтаревой-Порошенко - "Астерс Консалт", которая выступила в роли
субподрядчика по предоставлению консультационных услуг по завышенным ценам. В
результате чего завладела 80 млн. гривен.
Смотрящий по проблемным кредитам
"Астерс-Консалт" и ее собственник Алексей Дидковский часто фигурируют во многих
сомнительных историях, связанных с хищением бюджетных денег. Чему способствует
его "партнерство" с Екатериной Рожковой, которая сейчас является первым
заместителем председателя Нацбанка.
Одна из громких сделок, связанная с "Астерс" и Дидковским, - это продажа долгов
группы компаний "Креатив", которые потом удачно были разворованы через Ощадбанк.
А деньги оказались в руках олигарха Андрея Веревского.
Данной схемой управлял человек Дидковского - Андрей Пожидаев. Он начальник
департамента Управления проблемной задолженности Ощадбанка.
В узких кругах Дидковского называют смотрящим за проблемными активами
Ощадбанка. Также он обналичивал деньги при национализации Приватбанка. Потому
что платежи, которые выводились через Национальный банк на юридических
советников, сперва оседали в компании "Астерс", а потом выводились на подставных
лиц - физических, которые участвовали в аукционах по приобретению залоговой
недвижимости банков-банкротов в Фонде гарантирования вкладов физлиц через
площадку еще одной компании, которая также была подконтрольна "Астерс". Через
человека в ФГВФЛ.
Русский след "Астерс"

https://dubinsky.pro/news/privatbank-lish-v-2019-godu-ukral-u-gosudarstva-600-mln-griven-pod-vidom-predostavleniya
https://dubinsky.pro/news/privatbank-lish-v-2019-godu-ukral-u-gosudarstva-600-mln-griven-pod-vidom-predostavleniya
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Стоить упомянуть, что юркомпания "Астерс" могла получать платежи из России,
которые можно трактовать как взятки за проигрыш в судах в "борьбе" за интересы
своего клиента. Речь идет о государственном предприятии.
"Укрхимтрансаммиак", интересы которого "Астерс" представляла в судах с
"Тольяттиазот" (РФ).
Ну а совсем недавняя история, которая была официально задокументирована Счетной
палатой во время аудита Национального банка, всех подвергла в шок:
В 2018 году Нацбанк с "Астерс" оформил три акта выполненных работ на общую
сумму 16,4 млн гривен, в рамках договора о предоставлении юридической
консультации №100574/БТ от 1 ноября 2018 года, при подписании которого было
нарушено ряд нормативных документов.
В августе 2018 года юридический департамент Национального банка, как раз перед
проведением тендера, внес изменения к годовому плану закупок, где включил в
перечень новую услугу (код ДК 79110000-8) - "услуги юридической консультации и
юридического представительства". Ожидаемая стоимость по данной статье расходов
составила 312,4 млн гривен. Распоряжением НБУ, для организации закупки, была
создана рабочая группа. Юридический департамент подготовил проект коммерческого
предложения (прописал тех условия, критерии), в котором определил 6 потенциальных
юридических компаний, среди которой оказалась и "Asters". Все эти компании, вместе
с проектом, юридический департамент должен был согласовать с службой
безопасности НБУ. Но та обнаружила подвох: АО "Бейкер Макензи" и ООО "Астерс
Консалт" оказались связанными компаниями. Соучредитель "Бейкер Макензи" Сергей
Пионтковский также является бенефициаром ООО "Красная поляна", в капитале
которого участвует Алесей Дидковский.
Нацбанк и "Астерс"
"Астерс" ранее привлекался Нацбанком как субподрядчик. Замечания службы
безопасности, по понятным причинам, не были приняты во внимание и к конкурсу
были допущены две связанные компании. Собственно, только они и подали свои
документы. Поскольку, согласно еще одному пункту в тендерных условиях (о наличии
25 адвокатов в штате), Нацбанк напрочь "убил" других конкурентов. Победителем
конечно же стала "Астерс Консалт".
В дальнейшем фирма Дидковского стала координирующим советником НБУ. И все это
в рамках реализации юридической стратегии. В отчете Счетной палаты было сказано,
что существует риск не экономного использования средств, и не соблюдение
добросовестной конкуренции.
Как и следовало ожидать - договор от Нацбанка с "Астерс" подписывала лично
Катерина Рожкова.
Сотни миллионов Приватбанка для Дидковского
Но вернемся к взаимоотношениям "Астерс Консалт" с Приват Банком. Сотрудничество
в 2017 году с Приватбанком не было разовой акцией и нашло свое продолжение, в
результате чего только за 2019 год было выведено порядка 580 млн гривен.
В январе 2018 года ООО "Астерс Консалт" во главе с Алексеем Дидковским
подписывает с Приватбанком договор на:
предоставление юридических консультаций относительно любых вопросов, связанных
с национализацией Приватбанка и возможными последствиями такой национализации
в Украине; предоставления интересов клиента в различных судах Украины и органах
государственной исполнительной службы; предоставление юридических консультаций
относительно любых вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению любых дел в
зарубежных юрисдикционных органов и связанных с защитой прав, и интересов
клиента во время рассмотрения дел в зарубежных юрисдикционных органах;
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консультирование и помощь по другим вопросам по запросу клиента, международных
советников и т. д. в т. ч. какие угодно услуги по запросу клиента.
Договор вступил в силу в январе 2018 года, а его расторжение возможно по инициативе
одной из сторон. Несмотря на то, что со стороны Приватбанка он был подписан и. о.
председателем правления Галиной Пахачук - все это время банк возглавлял Петр
Крумханзл, который был назначен председателем правления также в январе 2018 года.
Сотрудничество получилось очень удачным, и продолжается по сегодняшний день.
Лишь за 2019 год (январь-декабрь) Приватбанк перечислил компании Дидковского
более 583 млн. гривен:
3 января 2019 года - 52,2 млн гривен; 25 марта 2019 года - 20,6 млн гривен; 10 апреля
2019 года - 21 млн гривен; 31 мая 2019 года - 22,7 млн гривен; 6 августа 2019 года - 20,8
млн гривен; 24 сентября 2019 года - 390 млн гривен; 27 сентября 2019 года - 21,9 млн
гривен; 5 ноября 2019 года - 19,9 млн гривен; 12 декабря 2019 года - 7 млн гривен; 12
декабря 2019 года - 13,6млн гривен.
Час работы сотрудников ООО "Астерс Консалт" рассчитали по пугающим тарифам,
любой консалтер обзавидуется:
управляющие партнеры - €315; партнеры - €200; советники - €150; старшие юристы -
€140; юристы - €120; помощники юристов и переводчики - €70. Страшно представить
должностные оклады перечисленных специалистов. Хотя очень похоже, что данный
договор - очередная афера по выводу бюджетных денег, и ничего общего с
предоставлением реальных услуг он не имеет.
Информация о многих судебных процессах, которые происходили в Приватбанке в
2019 году, согласно ст. 7 ЗУ "О доступе к судебным решениям", запрещена к
публикации. Даже притом, что сведения публиковались в СМИ:
В апреле 2019 года Окружной суд признал незаконной приватизацию ПриватБанка. С
октября-2019 процесс был заморожен до момента, пока окончательно не разрешится
суд - о самой национализации. В декабре 2019 года бывшие топ-менеджеры
государственного Приватбанка оспорили в суде его национализацию.
По этой причине не вызывает восторга новость о том, что в 2018 году юридическая
фирма "Астерс" успешно защитила интересы АО КБ "Приватбанк": предметом
судебного разбирательства были требования имущественного поручителя о признании
незаконным бездействия НБУ и обязательства АО КБ "Приватбанк" совершить
действия по перечислению более 2 миллиардов гривен. Ведь остается загадкой - какая
сумма была выплачена "Астерс" в 2018 году?
Если учесть все обстоятельства, то оплата Дидковскому в 2019 году 583 млн гривен
никак не оправдана. А зная его репутацию и цели - это схема по воровству денег.
Мною будет направлено официальное депутатское обращение в Приватбанк, чтобы
определить все затраты на консультационные услуги, которые якобы были
предоставлены "Астерс Консалт" за бюджетные деньги.
До змісту

Мошенники – пенсионер пожаловался на работу Ощадбанка
Издание: Replyua
https://replyua.net/finance/207079-moshenniki-pensioner-pozhalovalsya-na-rabotu-
oschadbanka.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020
Автор: Сергей Николаенко

Официальный сайт Минфина пополнился еще одним негативным отзывом на самый
известный банк в Украине – Ощадбанк. Жалоба поступила от пенсионера, который

h
https://replyua.net/finance/207079-moshenniki-pensioner-pozhalovalsya-na-rabotu-oschadbanka.html
https://replyua.net/finance/207079-moshenniki-pensioner-pozhalovalsya-na-rabotu-oschadbanka.html
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остался недоволен работой одного из отделений банка в Херсоне. По словам автора, он
уже три года является пенсионером. Ранее мужчина работал и получал зарплату на
карточку Ощадбанка. С выходом на пенсию не стал ничего менять и оформил
получение соцвыплат на карту данного банка.
После прекращения трудовой деятельности пенсионер начал замечать, что пенсия не
приходит в полном объеме, а с карты регулярно списываются деньги. На протяжении
трех месяцев автор жалобы ходил в отделение банка, чтоб выяснить, куда могут
пропадать деньги, однако каждый раз не получал внятного ответа. «Никто ничего не
говорил» - утверждал пожилой мужчина. В местном отделении банка регулярно
менялся персонал, и сотрудники были не в курсе происходящего.
Как оказалось, в договоре по кредиту, который мужчина брал ранее, было прописано,
что кредит в размере тысяча гривен, который был предоставлен банком, они выделили
не из собственных банковских средств, а из самой пенсии заемщика. Три года ему
никто ничего не сказал – возмущается заемщик. Теперь, после окончания срока
обслуживания карты, и когда автор жалобы оформил получение пенсии в другом банке,
Ощадбанк продолжает насчитывать штрафные санкции к сумме уже имеющегося долга.
При этом в Пенсионном фонде мужчину заверили, что ему не нужно лично посещать
учреждение - они сами откажутся от услуг этого банка.
Также Ощадбанк на период карантина предоставил бесплатное использование POS-
терминалов для владельцев малого бизнеса. В пресс-службе банка сообщили, что для
владельцев аптек, небольших продуктовых магазинов и других учреждений стал
доступен новый тип эквайрингового обслуживания. «Если вы ранее не работали с POS-
терминалами, карантин может стать отличным поводом адаптировать свой бизнес под
новые реалии» - сообщают эксперты. Бесплатное пользование будет продолжено до 31
июля нынешнего года.
До змісту

h
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Держрегулювання фінансового ринку

Банкам стане простіше отримати рефінансування НБУ
Издание: Финансовый клуб
https://finclub.net/ua/news/bankam-stane-prostishe-otrymaty-refinansuvannia-nbu.html
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Информационные агентства - Русский - Новость
Дата: 23.04.2020

«Останній місяць ми активно працювали над комплексом заходів з підтримки
економіки. За рахунок їх запровадження ми зможемо розширити для банків доступ до
рефінансування, яке вони зможуть спрямувати на кредитування реального сектору
економіки. Це має посилити стимулюючий ефект від зниження облікової ставки», –
повідомив голова НБУ Яків Смолій.
За його словами, нові заходи будуть запроваджуватися поступово в квітні – червні.
«Ми плануємо з наступного тижня збільшити термін надання рефінансування на
щотижневих тендерах з 30 до 90 днів. По-друге, ми маємо намір розширити перелік
прийнятної застави для залучення банками коштів за стандартними інструментами
підтримання ліквідності. Ми розглядаємо можливість включити до заставного пулу
корпоративні облігації, випущені під державні гарантії, а також муніципальні
облігації», – розповів Яків Смолій.
Третя новація – НБУ завершує роботу над інструментом процентного свопа, який
банки зможуть використовувати для мінімізації процентного ризику. «Ми очікуємо, що
він стане можливим в другому кварталі», – наголосив він.
«По-четверте, ми запровадимо довгострокові кредити рефінансування на термін до 5
років. Вони будуть надаватися під плаваючу ставку та й під ту ж заставу, що і тендерні
кредити. Зараз ми завершуємо технічну підготовку до запровадження цього
інструменту. Плануємо провести перший аукціон з надання довгострокового
рефінансування вже в першій половині травня», – анонсував Яків Смолій.
НБУ розраховує, що «банки зможуть використовувати це рефінансування для
підтримки економіки, зокрема інфраструктурних проєктів».
«Це сприятиме відновленню ділової активності та зниженню безробіття», – запевнив
він.
Нагадаємо, що наглядові ради Укрексімбанку і Укргазбанку дозволили
взяти рефінансування НБУ на 61,1 млрд грн.
До змісту

Виступ Голови Національного банку Якова Смолія під час пресбрифінгу щодо
рішень з монетарної політики
Издание: Сайт НБУ
https://bank.gov.ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-
presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8486
Украина - Общенациональный (UA) - Правительственные - Официальный сайт - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020

Доброго дня, шановні колеги!
Доводжу до вашого відома, що Правління Національного банку ухвалило рішення
знизити облікову ставку до 8%. Продовження пом'якшення монетарної політики має на
меті подальшу підтримку економіки в умовах пандемії та карантинних заходів
Що відбувалося з цінами з часу попереднього засідання з монетарної політики?

https://finclub.net/ua/news/bankam-stane-prostishe-otrymaty-refinansuvannia-nbu.html
h
https://bank.gov.ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8486
https://bank.gov.ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8486
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Інфляція у березні-квітні залишалася навіть нижчою, ніж ми очікували, попри
тимчасове зростання цін протягом перших тижнів карантинних заходів. У минулому
місяці інфляція сповільнилася до 2,3%.
Зростання цін стримували, насамперед, три фактори.
По-перше, здешевлення енергоносіїв на світових ринках.
По-друге, відображення залишкових ефектів від торішнього зміцнення гривні.
По-третє, збільшення пропозиції сирих продуктів харчування.
Ці чинники переважили ефект березневого послаблення гривні та ажіотажного сплеску
попиту на окремі товари протягом перших тижнів карантину.
За попередніми даними нашого онлайн-моніторингу, інфляція у квітні також
залишається низькою – менше 3%. Підвищений попит на товари першої необхідності
досить швидко вичерпався. Відтак, ціни на більшість продуктів харчування та ліки, які
зросли під час перших тижнів карантину, впродовж останніх тижнів знижувалися.
Вщухнув і ажіотажний попит на валютному ринку. У березні в умовах майже незмінної
пропозиції валюти на міжбанку сплеск попиту тиснув на гривню в бік знецінення. Але
вже у квітні на ринку попит не лише впав нижче рівня пропозиції – чиста пропозиція
валюти зараз є навіть вищою , ніж була у лютому до спалаху епідемії та запровадження
карантину в Україні.
Відтак, курс гривні знову дещо зміцнився цього місяця, а Національний банк отримав
можливість відновити обережну купівлю надлишкової валюти на ринку для
поповнення міжнародних резервів.
Якою буде інфляція надалі?
Інфляція у 2020 році залишиться в цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п. Зростання цін
помірно прискориться в наступні місяці й на кінець 2020 року становитиме 6%.
Заходи фіскальної та монетарної політик, спрямовані на підтримання бізнесу та
населення, частково компенсують падіння споживчого попиту. Однак, споживчий
попит буде залишатися пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії
карантину. Це стане на заваді зростанню інфляції понад цільовий рівень у поточному
році.
Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії, яке й надалі буде
позначатися на вартості палива на внутрішньому ринку.
Водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться, насамперед,
унаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні.
У першому кварталі 2021 інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через
ефект низької бази порівняння, але надалі уповільниться до рівня середньострокової
цілі в 5%. Там вона й залишатиметься. Утримувати її на такому рівні допоможе як
виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша фіскальна
політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності.
Що очікує на українську економіку в цілому?
Унаслідок глобальної кризи та карантинних обмежень для подолання пандемії
українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році. Негативний вплив пандемії на
українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним.
Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість
населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості
країни. За нашими оцінками, вплив цих чинників на економіку буде найбільш
відчутним упродовж другого кварталу цього року.
Однак, скасування карантинних обмежень зумовить досить швидке відновлення
української економіки в другому півріччі цього року. Цьому сприятиме також м’яка
фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на
подолання кризи і заходи Національного банку з підтримання банківської системи
зменшать негативний вплив пандемії на економіку.
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Вже в наступних роках економічне зростання становитиме близько 4%.
Загалом вплив пандемії на макроекономічні показники різносторонній, на одні –
негативний, на інші – навіть позитивний.
Зокрема, ми переглянули дефіцит поточного рахунку на 2020 рік у бік зменшення. У
цьому році він становитиме 1,7% ВВП, хоча січневий макропрогноз передбачав його на
рівні 3,2% ВВП.
Обсяги імпорту товарів в Україну скоротяться суттєвіше за експорт. В умовах
карантинних обмежень та падіння цін на світових ринках Україна зменшить обсяги
закупівель енергоносіїв і більшості товарів не першої необхідності. Негативні наслідки
пандемії для нашого експорту будуть слабшими з огляду на збереження досить
стабільного попиту на продовольство.
Водночас зниження переказів від трудових мігрантів буде з надлишком компенсоване
скороченням витрат українців на закордонні подорожі.
Після відновлення економічної активності у світі та в Україні дефіцит поточного
рахунку знову розшириться. Цьому також є декілька пояснень. У наступному році
очікується зниження надходжень від транзиту газу, а також реалізація відкладеного
попиту населення на споживчі товари і бізнесу – на інвестиційний імпорт. Втім,
показник дефіциту поточного рахунку буде залишатися в прийнятних межах. Він
становитиме 3-4% ВВП, як і передбачав наш січневий прогноз.
Від чого залежить, чи справдиться окреслений макропрогноз?
Ключовим припущенням щодо реалізації прогнозу Національного банку, як і раніше, є
продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом.
Україна впритул наблизилася до схвалення Радою директорів МВФ нової програми
співпраці. Наш оновлений прогноз передбачає отримання першого траншу
фінансування на суму близько 2 млрд дол. США вже у другому кварталі.
По-перше, це дасть змогу покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного
бюджету. Україна зможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження, а
також профінансувати заходи з підтримання бізнесу та населення в умовах, коли
сповільнюється ділова активність, знижується зайнятість і податкові надходження до
бюджету, а іноземні інвестори залишають ринки, що розвиваються.
По-друге, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів також
дасть змогу підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд дол. США
упродовж цього та наступних років.
Таким чином, співпраця з МВФ є головною передумовою збереження макрофінансової
стабільності в Україні під час світової кризи. Відповідно, відсутність програми з
Фондом залишається основним ризиком для втілення даного прогнозу.
Іншим важливим ризиком для реалізації зазначеного макропрогнозу є триваліший
термін пандемії коронавірусу та збереження обмежувальних заходів, необхідних для її
подолання, на довший період.
Від цього безпосередньо залежатиме швидкість відновлення як глобальної, так і
української економіки.
Актуальними залишаються також інші ризики:
ескалація військового конфлікту на Сході країни;
скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі
погодні умови;
збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні
зміни клімату та ризик посилення протекціонізму у світі.
Чому ж ми вирішили знизити облікову ставку на 2 п.п.?
Як і більшість країн, Україна опинилася в ситуації, коли економіка потребує суттєвого
підтримання через зниження показників ділової активності, споживання та зайнятості
населення. І для цього є простір, адже інфляційний тиск є помірним.
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Центральні банки інших держав зараз активно знижують ключові ставки та
впроваджують додаткові заходи монетарного стимулювання економік. Водночас ці
країни також обговорюють розумну межу, яка відділяє продуктивне стимулювання
економіки від надмірного бажання наповнити економіку грошима, які згодом можуть
похитнути макрофінансову стабільність.
Тож, беручи до уваги ці обставини, ми продовжили пом’якшення монетарної політики і
знизили облікову ставку на 2 п.п. до 8%. У комплексі з іншими заходами, вжитими
Національним банком, це надасть економіці стимул, необхідний для підтримання
населення і бізнесу в ці складні часи та швидкого відновлення ділової активності після
завершення карантину. Водночас ці заходи не похитнуть макрофінансову стабільність в
Україні.
Якою ми бачимо подальшу зміну облікової ставки?
Національний банк очікує на подальше зниження облікової ставки до 7% упродовж
цього року.
Оцінюючи можливу швидкість руху до цієї позначки, Національний банк зважатиме на:
перебіг переговорів із МВФ,
розвиток ситуації з коронавірусом та темпи згортання карантинних заходів,
антикризові заходи урядів та центральних банків інших країн.
Ми не виключаємо можливості суттєвішого пом’якшення монетарної політики в цьому
році у випадку, якщо скорочення споживчого попиту через карантинні заходи та
послаблення ділової активності будуть суттєвіше тиснути на інфляцію в бік її зниження,
ніж ми очікуємо зараз.
Перш ніж перейти до сесії запитань-відповідей, маю для вас анонс
Останній місяць ми активно працювали над комплексом інструментів із підтримання
економіки. За рахунок їх упровадження ми зможемо розширити для банків доступ до
фінансування, яке вони зі свого боку зможуть спрямувати на кредитування реального
сектору економіки. Це має посилити стимулюючий ефект від зниження облікової
ставки.
Наша мета – спроможність банків допомогти економіці України якомога швидше
"стати на ноги" після завершення карантинних обмежень.
Усі розроблені заходи ми будемо впроваджувати поступово у квітні-червні.
По-перше, ми плануємо з наступного тижня збільшити термін надання рефінансування
на щотижневих тендерах із 30 до 90 днів.
По-друге, ми маємо намір розширити перелік прийнятної застави для залучення
банками коштів за стандартними інструментами підтримання ліквідності. Ми
розглядаємо можливість включити до заставного пулу корпоративні облігації,
випущені під державні гарантії, та муніципальні облігації.
По-третє, ми завершуємо розробку інструменту процентного свопа, який банки
зможуть використовувати для мінімізації процентного ризику. Ми очікуємо, що він
стане доступним у другому кварталі.
По-четверте, ми запровадимо довгострокові кредити рефінансування на термін до 5
років. Вони будуть надаватися під плаваючу ставку та під ту ж заставу, що і тендерні
кредити. Зараз ми завершуємо технічну підготовку до запровадження цього
інструмента і плануємо провести перший аукціон із надання довгострокового
рефінансування вже в першій половині травня.
Цей інструмент стане додатковою гарантією підтримання достатньої ліквідності в
банківській системі у разі погіршення настроїв учасників фінансового ринку через
поширення коронавірусу.
Також ми розраховуємо, що банки зможуть використовувати цей різновид
рефінансування для підтримання економіки через більш активне кредитування проєктів,
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які потребують довгострокових вкладень, зокрема інфраструктурних. Це сприятиме
відновленню ділової активності та зниженню безробіття.
Дякую за увагу!
До змісту

Національний банк України знизив облікову ставку до 8%
Издание: Сайт НБУ
https://bank.gov.ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-04-23
Украина - Общенациональный (UA) - Правительственные - Официальный сайт - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 8%.
Продовження пом'якшення монетарної політики має на меті подальшу підтримку
економіки в умовах пандемії та карантинних заходів.
Інфляція у березні-квітні була нижчою, ніж очікувалося, попри тимчасове зростання
цін протягом перших тижнів карантинних заходів.
У минулому місяці зростання споживчих цін у річному вимірі сповільнилося до 2,3%.
Зростання цін стримували насамперед три фактори: здешевлення енергоносіїв на
світових ринках, відображення залишкових ефектів від торішнього зміцнення гривні, а
також збільшення пропозиції сирих продуктів харчування. Ці чинники переважили
зворотний тиск на ціни з боку березневого послаблення гривні та ажіотажного попиту
на окремі товари після запровадження карантинних заходів.
За попередніми даними онлайн-моніторингу НБУ, інфляція у квітні також
залишатиметься низькою. Підвищений попит на товари першої необхідності та ажіотаж
на валютному ринку, спричинений психологічними чинниками, досить швидко
вичерпалися. Тож ціни на більшість продуктів харчування та ліки, які зросли під час
перших тижнів карантину, впродовж останніх тижнів знижувалися.
Інфляція у 2020 році залишиться в цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п. Монетарні та
фіскальні заходи з підтримки економіки не стануть цьому на заваді.
Інфляція помірно прискориться в подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме
6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону. Заходи фіскальної та монетарної
політик, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, частково компенсують
падіння споживчого попиту. Однак споживчий попит залишатиметься пригніченим ще
досить тривалий час після завершення дії карантину, і це стане на заваді зростанню
інфляції понад цільовий рівень у поточному році.
Інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії, яке і далі буде
позначатися на вартості палива на внутрішньому ринку.
Водночас прискорення інфляції з поточних показників відбудеться, насамперед,
унаслідок перенесення на ціни нещодавнього знецінення гривні.
У першому кварталі 2021 інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через
ефект низької бази порівняння, але в подальшому уповільниться до рівня
середньострокової цілі в 5%, де й залишатиметься надалі. Утримувати її на такому рівні
допоможе як виважена монетарна політика Національного банку, так і стриманіша
фіскальна політика після завершення пандемії та відновлення економічної активності.
Унаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи
українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні
близько 4% у наступні роки.
Негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно
короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову
активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту
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також обмежує експортні можливості країни. За нашими оцінками, вплив цих чинників
на економіку найвідчутніше позначиться упродовж другого кварталу цього року.
Поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української
економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та
монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і
заходи Національного банку з підтримання банківської системи зменшать негативний
вплив пандемії на економіку.
Національний банк переглянув прогноз дефіциту поточного рахунку на 2020 рік у бік
зменшення.
У цьому році дефіцит поточного рахунку становитиме 1,7% ВВП (порівняно з 3,2% у
січневому прогнозі). Обсяги імпорту товарів в Україну скоротяться суттєвіше за
експорт. В умовах карантинних обмежень у всьому світі та падіння цін на глобальних
ринках Україна зменшить обсяги закупівель енергоносіїв і більшості товарів не першої
необхідності. Негативні наслідки пандемії для експорту будуть слабшими з огляду на
очікуване збереження попиту на продовольство. Водночас зниження переказів від
трудових мігрантів буде з надлишком компенсоване скороченням витрат українців на
закордонні подорожі.
Після відновлення економічної активності у світі та в Україні дефіцит поточного
рахунку знову розшириться. Це буде зумовлено реалізацією відкладеного попиту на
імпортні товари з боку населення, відновленням інвестиційного імпорту бізнесом, а
також очікуваним зниженням надходжень від транзиту газу. Втім, показник дефіциту
залишатиметься на рівні 3-4% ВВП, як і передбачав січневий прогноз Національного
банку.
Ключовим припущенням реалізації такого макроекономічного прогнозу є, як і раніше,
продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Україна впритул наблизилася до схвалення Радою директорів МВФ нової програми
співпраці. Оновлений прогноз НБУ передбачає отримання першого траншу
фінансування на суму близько 2 млрд дол. США у другому кварталі.
По-перше, це дасть змогу покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного
бюджету. Україна зможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження, а
також профінансувати заходи з підтримки бізнесу та населення в умовах, коли
сповільнюється ділова активність, знижується зайнятість і податкові надходження до
бюджету, а іноземні інвестори залишають ринки, що розвиваються.
По-друге, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів
допоможе підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд дол. США
упродовж цього та наступних років.
Таким чином, співпраця з МВФ є головною передумовою збереження макрофінансової
стабільності в Україні під час світової кризи. Відповідно, відсутність програми з
Фондом залишається основним ризиком для втілення даного прогнозу.
Іншим важливим ризиком для реалізації зазначеного прогнозу є триваліший термін
пандемії коронавірусу та збереження обмежувальних заходів, необхідних для її
подолання, на довший період.
Від цього безпосередньо залежатиме швидкість відновлення як глобальної, так і
української економіки.
Актуальними залишаються також інші ризики:
ескалації військового конфлікту на сході країни;
скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі
погодні умови;
збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні
зміни клімату та ризик посилення протекціонізму у світі.



15

Таким чином, Правління Національного банку ухвалювало рішення щодо зниження
облікової ставки в умовах, коли інфляційний тиск є помірним, а економіка потребує
суттєвої підтримки через негативний вплив карантинних заходів на показники ділової
активності, споживання та зайнятості населення.
Беручи до уваги цей комплекс обставин, Правління Національного банку продовжило
пом’якшення монетарної політики і знизило облікову ставку на 2 п.п. до 8%.
У комплексі з іншими заходами, вжитими Національним банком, зокрема з розширення
інструментарію для підтримання ліквідності банків, та запровадженням банками
пільгових умов для позичальників, це надасть економіці стимул, необхідний для
підтримання населення і бізнесу в ці складні часи та швидкого відновлення ділової
активності після завершення карантину.
Національний банк очікує подальшого зниження облікової ставки до 7% упродовж
цього року.
Оцінюючи можливу швидкість руху до цієї позначки, Національний банк зважатиме на
перебіг переговорів із МВФ, розвиток ситуації з коронавірусом та темпи згортання
карантинних заходів, а також антикризові заходи урядів та центральних банків інших
країн.
Національний банк не виключає можливості й більшого пом’якшення монетарної
політики у цьому році у тому випадку, якщо скорочення споживчого попиту через
карантинні заходи та послаблення ділової активності будуть суттєвіше тиснути на
інфляцію в бік її зниження, ніж ми очікуємо зараз.
Зниження облікової ставки до 8% ухвалене рішенням Правління Національного банку
України від 23 квітня 2020 року № 289-рш "Про розмір облікової ставки".
Новий детальний макроекономічний прогноз буде опубліковано в Інфляційному звіті
30 квітня 2020 року.
Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, яка передувала ухваленню
Правлінням Національного банку цього рішення, буде оприлюднено 4 травня 2020 року.
Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної
політики відбудеться 11 червня 2020 року відповідно до затвердженого та
оприлюдненого графіка.
До змісту

Смолий спрогнозировал глубину падения экономики Украины (инфографика)
Издание: Finance.ua
https://news.finance.ua/ru/news/-/469586/smolij-sprognoziroval-glubinu-padeniya-ekonomiki-
ukrainy-infografika
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Статья
Дата: 24.04.2020

Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового
внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.
Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021
году восстановительный рост составит 4,3%.
Как отметил Смолий, негативное влияние пандемии ожидается относительно
краткосрочным, однако “достаточно мощным”.
Напомним, в конце января Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз по
росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году на уровне 3,5%.
Кроме того, НБУ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,0%.
Однако после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прогнозы по
мировой экономике были резко ухудшены.

h
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В частности, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП
Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021
году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.

До змісту

НБУ планирует первый аукцион по долгосрочному рефинансированию в первой
половине мая - глава Нацбанка
Издание: Интерфакс-Украина
https://interfax.com.ua/news/economic/657162.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства - Русский -
Новость
Дата: 23.04.2020

Национальный банк Украины (НБУ) планирует первый аукцион по долгосрочному
рефинансированию в первой половине мая, сообщил глава центробанка Яков Смолий.
"Мы введем долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до пяти лет. Они будут
предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог, что и тендерные кредиты.
Сейчас мы завершаем техническую подготовку для введения этого инструмента и
планируем провести первый аукцион по предоставлению долгосрочного
рефинансирования уже в первой половине мая", - сказал Смолий в ходе брифинга в
четверг.
По его словам, этот инструмент станет гарантией достаточной ликвидности в
банковской системе в случае ухудшения настроений участников финансового рынка.
Он также отметил, что НБУ рассчитывает, что банки будут использовать этот
инструмент для более активного кредитования проектов, нуждающихся в
долгосрочном финансировании, в частности, инфраструктурных.
До змісту

h
https://interfax.com.ua/news/economic/657162.html
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НБУ ожидает в 2020г дефицита сводного платежного баланса Украины $1,1 млрд
и роста международных резервов до $27,2 млрд
Издание: Интерфакс-Украина
https://interfax.com.ua/news/economic/657171.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства - Русский -
Новость
Дата: 23.04.2020

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сальдо сводного платежного
баланса в 2020 году до дефицита в $1,1 млрд с профицита в $3,2 млрд, однако ожидает
восстановления его профицита уже в 2021 году.
Согласно обновленному в четверг макропрогнозу центробанка, в следующем году
профицит составит $0,6 млрд (прежняя оценка – $1,6 млрд), в 2022 году – $1,3 млрд
($0,4 млрд).
НБУ также ухудшил прогноз международных резервов на конец 2020-2022 годов,
однако они будут выше, чем на конец прошлого года.
Так, в этом году, по новым оценкам Нацбанка, резервы вырастут с $25,3 млрд до $27,2
млрд (прежняя оценка $29,3 млрд), в следующем сократятся до $28,6 млрд ($31,6 млрд),
в 2022 году – до $28 млрд ($32,3 млрд).
НБУ также снизил прогноз дефицита текущего счета в этом году до 1,7% ВВП с 3,2%
ВВП в январском прогнозе по сравнению с 1,3% ВВП в прошлом году (а без учета
платежа "Газпрома" 4,2% ВВП).
"Объемы импорта товаров в Украину сократятся существеннее экспорта. В условиях
карантина во всем мире и падении цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы
закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости.
Негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое
сохранение спроса на продовольствие. В то же время снижение переводов от трудовых
мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на
зарубежные путешествия", – отметил центробанк.
Регулятор уточнил, что в денежном выражении дефицит текущего счета ожидается в
этом году на уровне $2,5 млрд (прежняя оценка – $5,7 млрд) по сравнению с $1,3 млрд
в прошлом году ($4,2 млрд без платежа "Газпрома").
"После восстановления экономической активности в мире и в Украине дефицит
текущего счета вновь расширится. Это будет обусловлено реализацией отложенного
спроса на импортные товары со стороны населения, восстановлением инвестиционного
импорта бизнесом, а также ожидаемым снижением поступлений от транзита газа.
Впрочем, показатель дефицита будет оставаться на уровне 3-4% ВВП, как и
предполагал январский прогноз Национального банка", – говорится в сообщении.
На 2021 год, в частности, НБУ прогнозирует дефицит 3,1% ВВП, или $5,3 млрд, а на
2022 год – 4% ВВП, или $7,3 млрд.
"Ключевым предположением реализации такого макроэкономического прогноза
является по-прежнему продолжение сотрудничества с Международным валютным
фондом", – подчеркнул НБУ.
Его обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на
сумму около $2 млрд во втором квартале.
"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет
поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение этого
года и последующих лет", – говорится в сообщении.
До змісту

https://interfax.com.ua/news/economic/657171.html
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НБУ будет готов принимать в залог корпоративные облигации с госгарантиями и
муниципальные облигации
Издание: Интерфакс-Украина
https://interfax.com.ua/news/economic/657170.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства - Русский -
Новость
Дата: 23.04.2020

Национальный банк Украины (НБУ) будет готов принимать в залог корпоративные
облигации, выпущенные под государственные гарантии, и муниципальные облигации,
сообщил глава НБУ Яков Смолий.
"Мы намерены расширить перечень приемлемого залога для привлечения банками
средств по стандартным инструментам поддержки ликвидности. Мы рассматриваем
возможность включения в залоговый пул корпоративных облигаций, выпущенных под
государственные гарантии, а также муниципальных облигаций", – сказал он в ходе
онлайн-брифинга в четверг.
До змісту

https://interfax.com.ua/news/economic/657170.html
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Фінансові та банківські новини

Срочные гривневые депозиты населения сократились на 0,1%. Валютные — на
0,5% (отчет)
Издание: Минфин
https://minfin.com.ua/2020/04/23/44070362/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 23.04.2020

В первой декаде марта произошел слом тренда роста срочных гривневых и валютных
депозитов. Об этом говорится в отчете Нацбанка.
0
Как «худели» депозиты
От пиковых значений срочные гривневые средства населения уменьшились на 2,5%, а
валютные (в долларовом эквиваленте) — на 4%. Однако темпы оттока были
значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов.
За неделю, которая закончилась 17 апреля, гривневые средства населения выросли в
целом на 1,4% из-за выплаты зарплат и других платежей населению.
Читайте также: Доходность по депозитам ушла на карантин
Срочные гривневые депозиты сократились на 0,1%. Валютные средства уменьшились
за отчетную неделю на 0,5%, однако это было ниже чем неделю назад (-1,3%).

Отток срочных депозитов приостановил тенденцию снижения ставок по гривневым
депозитам.
С начала года стоимость 3-месячных гривневых вкладов снижалась умереннее, чем 12-
месячных, отмечается в обзоре.
Депозитные ставки украинских банков

https://minfin.com.ua/2020/04/23/44070362/
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Нацбанк отмечает, что сейчас крупнейшие украинские банки, несмотря на
незначительный отток средств клиентов, полностью платежеспособны и способны
справиться с кризисным оттоком средств клиентов в ближайшие 30 дней.
Оформить депозит и получить «Бонус от Минфина»
До змісту

Платежная система NovaPay получила сертификат международного стандарта
безопасности PCI DSS
Издание: Интерфакс-Украина
https://interfax.com.ua/news/economic/657161.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства - Русский -
Новость
Дата: 23.04.2020

Платежная система NovaPay (входит в ГК "Нова Пошта") получила сертификат о
соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных
карт PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), разработанному
международными платежными системами, в том числе Visa и MasterCard.
Как отмечается в сообщении пресс-службы "Нова Пошта", сертификация позволяет
компании работать с банками напрямую, исключая переход плательщика на сайт
третьей стороны.
"Этот сертификат подтверждает, что наша компания соответствует требованиям IT-
безопасности, которые позволяют хранить, обрабатывать и передавать данные. Это
даст нам возможность поддерживать клиентов самостоятельно, не прибегая к помощи
третьих лиц, а также быть более гибкими и быстро адаптироваться под новые вызовы
рынка, на котором мы видим огромный потенциал для развития", - заявил СЕО "Пост
Финанс" (разработала и развивает платежную систему NovaPay) Андрей Кривошапко.

h
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Как сообщалось, в январе "Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в
NovaPay, сделав ее международной.
Согласно данным Нацбанка, участником платежной системы NovaPay также является
финансовая компания "Артуа", конечным бенефициаром которой является генеральный
директор Dragon Capital Томаш Фиала.
ООО "Пост Финанс" (разработчик NovaPay )работает на рынке Украины с 2014 года и
наряду с компаниями "Нова Пошта", "НП Логистик" и "Нова Пошта Глобал" (ранее
"Нова Пошта Интернешнл") входит в группу компаний "Нова Пошта".
Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-
доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.
До змісту

Вперед у 90-ті: чи закликає Рада НБУ друкувати гроші
Издание: Економічна правда
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/22/659669/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Деловые - Интернет СМИ - Украинский - Новость
Дата: 22.04.2020

Вперед у 90-ті: НБУ закликають друкувати гроші…
Рада НБУ закликає правління Нацбанку надрукувати гроші, а потім позичити їх
державі …
Такі та подібні заголовки або меседжі деяких експертів можна побачити сьогодні у
ЗМІ.
Відповідально заявляю, що на засіданні Ради НБУ ми не закликали правління НБУ
друкувати гроші та позичати їх державі.
Такі заклики тоді б повністю протирічили ст. 54 закону "Про НБУ", де зазначено, що
Національний банк не має права надавати кредити в національній та іноземній валюті,
як прямо, так і опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, майно
якої перебуває у державній власності, на фінансування витрат державного бюджету
України.
Так, ми внесли незначні зміни до стратегії монетарної політики Національного банку
України.
Але це внутрішній документ і це аж ніяк не зміни до закону України про НБУ.
Стратегічні напрями монетарної політики (монетарний режим – інфляційне
таргетування, інфляційна ціль – 5%) чи валютно-курсової політики (проведення
політики плаваючого обмінного курсу) ми не змінювали.
На мою думку, ці напрями стратегічно є правильними і не потребують якихось змін.
Водночас слід розуміти контекст, у якому ухвалювалась стратегія монетарної політики
в 2018 році.
У 2014-2016 роках кумулятивні витрати держави на збільшення статутного капіталу
НАК "Нафтогаз", докапіталізацію державних банків, виплати ФГВФО та фінансування
інших квазіфіскальних потреб, що фінансувалися шляхом емісії урядом ОВДП та їх
подальшим викупом в портфель Національним банком, перевищили 400 млрд грн, або
15% ВВП.
Новий "антикризовий" бюджет: як уряд рятуватиме країну від коронавірусу
Це сприяло розгортанню інфляційних та девальваційних процесів в економіці, наслідки
яких було подолано лише в 2018–2019 роках.
Саме з метою недопущення повторення таких подій у тексті рішення з’явилися
відповідні пункти.
Однак ситуація 2020 року кардинально відрізняється від ситуації 2014–2015 років, тому
Верховна Рада прийняла таке рішення, що дозволяє правлінню повною мірою

h
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використовувати операції на відкритому ринку для подолання негативних наслідків
пандемії.
Здійснення таких операції (на відкритому ринку) є одним із засобів та методів грошово-
кредитної політики НБУ згідно зі ст. 25 закону "Про НБУ".
Позиція Ради НБУ в цьому питанні (використання операцій на відкритому ринку з
метою придбання державних цінних паперів на вторинному ринку) не є чимось
унікальним, зокрема аналогічні заходи були передбачені антикризовими планами дій
Польщі, Румунії та Туреччини (за даними МВФ).
Так у чому "зрада"? Як бачите, ніякої зради немає. Просто комусь вигідно
розрекламувати черговий міф, показати свою значущість!
Чому ви тоді не говорите про те, що у 2019 році ми мали одну із найвищих облікових
ставок у світі, яка негативно вплинула на економічне зростання в нашій державі (могло
бути більшим ніж 3,2%) та кредитування (мінус 13% у минулому році).
Чи найбільше у світі посилення курсу гривні до долара США у тому ж 2019 році), яке
нанесло мільярдні суми збитків експортерам та бюджету і т. д.
Як ви розумієте, на мою думку, питання є. І Нацбанк зі своєю політикою має бути не в
космосі, як зазначив один з екс-міністрів фінансів.
На засіданнях Ради НБУ у нас досить часто ідуть з правлінням НБУ гострі дискусії на
тему, як посилити роль НБУ в економічних процесах.
Свою позицію я завжди аргументую з врахуванням практичного досвіду країн, які
розвиваються (розвинені країни – це інша ліга і нам до них ще далеко) і стою на позиції
посилення ролі НБУ в економічних процесах.
Так от, і цього раз я спробую показати, як центральні банки різних країн сприяють
економічному зростанню з акцентом на розвитку МСП в умовах боротьби з COVID-19.
"При карантині за 3-4 місяці економіці точно "гайки". Голова економічного комітету
ВР Дмитро Наталуха
Було проаналізовано більше 15 країн, що розвиваються.
Заходи, які вживаються цими країнами для підтримки малого та середнього бізнесу,
підтримки кредитування в цілому як урядами, так і центральними банками в багатьох
аспектах подібні:
Туреччина
Збільшення державного фонду надання кредитних гарантій вдвічі (0,5% ВВП).
Зменшення/відтермінування податків для найбільш уражених галузей (зокрема
туристичної).
Посилення заходів підтримки ліквідності, в т. ч. довгострокове пільгове
рефінансування центральним банком комерційних банків.
Нові заходи кредитної підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) в
експортоорієнтованих галузях.
Угорщина
Звільнення 80 тис. підприємств МСБ від сплати "дрібних податків". Пом’якшення умов
рефінансування заборгованості для домогосподарств та компаній через:
1) забезпечення пільгового періоду повернення коштів отриманих підприємствами від
Фонду Фінансування Розвитку (пільгове фінансування МСБ за сприяння центрального
банку);
2) подовження короткострокових кредитів бізнесу до 30 червня;
3) запровадження мораторію на стягнення боргів до кінця року із затвердженням
правил їх реструктуризації, що не призводять до збільшення відсоткових платежів;
4) затвердження граничного розміру відсотків за новими споживчими кредитами у
розмірі облікової ставки + 5 в. п.
Аргентина
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Надання державою кредитних гарантій для підприємств МСБ, що виробляють
продукти харчування та продукцію "базових потреб".
Заходи щодо пожвавлення банківського кредитування:
1) зменшення резервних вимог щодо кредитів для домогосподарств та МСБ; 2)
обмеження можливостей банків щодо вкладень в ЦП центрального банку з метою
стимулювання кредитування МСП;
3) тимчасове послаблення вимог щодо застави та правил класифікації банківських
кредитів.
Loading...
Єгипет
Ставки за пільговими кредитами для МСБ, промисловості, туристичної галузі та
домогосподарств з низьким та середнім рівнем доходів були знижені з 10% до 8%.
Кредити з пільговим періодом (відстрочкою платежів) до 2 років для компаній, що
працюють в авіаційній галузі.
Короткострокові (до 1 року) пільгові кредити для компаній, що функціонують в
секторах, що зазнали найбільшого негативного впливу від епідемії (туризм, транспорт,
харчування тощо).
Казахстан
Пільгове кредитування в межах державної програми "Економіка простих речей" та
надання кредитів на підтримку обігових коштів для підприємств МСБ.
Послаблення вимог кредитування для МСБ, зокрема зменшення ваг кредитного ризику
для кредитів в тенге та іноземній валюті.
Марокко
Збільшення обсягу та продовження термінів надання кредитів рефінансування
центральним банком комерційним банкам з метою надання кредитів МСБ.
Гарантування 95% суми нових короткострокових кредитів підприємствам МСБ через
Централізований фонд гарантій.
Румунія
Компенсації самозайнятим та особам що перебувають під загрозою звільнення
впродовж початкового періоду (1 місяць).
Надання додаткових гарантій та компенсації відсотків за кредитами для МСБ в розмірі
1% ВВП як для поповнення обігових коштів так і для інвестиційних цілей.
Додаткові заходи:
1) пришвидшення термінів відшкодування ПДВ;
2) тимчасова заборона стягнення застави за простроченими кредитами;
3) заборона на податкові перевірки;
4) відтермінування сплати податків на майно на три місяці.
Росія
Часткова компенсація відсотків за кредитами МСБ.
Відтермінування сплати соціальних внесків для МСБ уражених пандемією секторів на
6 місяців.
Відтермінування сплати рентних платежів компаніями МСБ на користь держави.
Надання державних кредитних гарантій для підприємств МСБ та уражених секторів.
ЦБ РФ дозволив не погіршувати кредитний клас позичальників МСБ (тим самим
уникати потреби додаткового формування резервів) та враховувати ЦП за їх ціною від
1 березня 2020 року.
Запровадження нової програми підтримки МСБ у розмірі близько 0,8 млрд. дол. та
зменшення відсотків за існуючою програмою (близько 0,25 млрд. дол.).
Відтермінування платежів за існуючими кредитами на строк до 6 місяців.
Замість висновку
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Антикризові заходи інших країн свідчать про серйозність сприйняття ними кризи та
готовність до запровадження швидких заходів підтримки бізнесу та громадян.
На мою думку (як і думку багатьох експертів), ситуація в економіці, що складається у
зв’язку з епідемією корона вірусу, є екстраординарною.
Її походження зумовлено не економічними чинниками, тому використання виключно
"традиційних засобів" боротьби буде малоефективним.
Це вимагає відповідної реакції від органів державної влади. Вжиття більш рішучих
заходів вимагається не лише від уряду (розширення дефіциту бюджету, стимулююча
фіскальна політика), але й від центрального банку (більш активна участь у
протистоянні негативним наслідкам кризи в економіці).
На жаль, станом на середину квітня НБУ суттєво поступається східно-європейським
центральним банкам у рішучості здійснення заходів з підтримки економіки країни.
Тому нам потрібне посилення ролі НБУ в економічних процесах та розробка комплексу
заходів як щодо пом’якшення монетарної політики, так і спрощення доступу
позичальників до кредитування, розробки програм рефінансування та спрощення
доступу банків до такого рефінансування.
Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не
претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка
зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з
точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної
інформації і виконує винятково роль носія.
До змісту

Офіс генпрокурора відстоює 1 мільярд держави у справі ПриватБанку -
Венедіктова
Издание: Укринформ
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011590-ofis-genprokurora-vidstoue-1-milard-
derzavi-u-spravi-privatbanku-venediktova.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства -
Украинский - Новость
Дата: 23.04.2020

Офіс генерального прокурора відстоює у Верховному суді 1 млрд грн активів держави
в одній зі справ, пов’язаних із націоналізацією "ПриватБанку".
Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, відеозвернення якої розміщено на сайті
Офісу генпрокурора.
"Обов’язок Офісу генерального прокурора - відстоювати закон, права людини та
інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій палаті Верховного суду в
одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку", - сказала Венедіктова.
За її поясненням, суть цієї справи полягає у тому, що родина позивачів під час
націоналізації "ПриватБанку" підпала під ознаки пов’язаних із банком осіб, з усіма
визначеними законодавством наслідками.
"До них було застосовано загальноєвропейський механізм «bail-in». Він дозволяє
врегулювати неплатоспроможність банків або її високу ймовірність за рахунок
внутрішніх джерел, зокрема, шляхом списання власних коштів акціонерів", - зазначила
Венедіктова.
Вона наголосила, що під час націоналізації 1 млрд грн депозитів конвертували в акції,
які викупила держава.
Позивачі, за словами генпрокурора, вимагають від НБУ, ФГФВО та "Приватбанку"
скасувати це рішення і повернути вказану суму, бо не вважають себе особами,
пов’язаними із банком.
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Венедіктова поінформувала, що цей позов було задоволено постановою Окружного
адмінсуду міста Києва у 2017 році, а Київський апеляційний адмінсуд своєю ухвалою
залишив її в силі.
Після цього, як уточнила генпрокурор, НБУ, Мінфін і державний "ПриватБанк"
оскаржили судові рішення в касаційному порядку.
Читайте також: У Мін&amp;#39;юсті заявили про відсутність підстав для стягнення
коштів з ПриватБанку
За словами Венедіктової, Офіс генпрокурора вступив у цю справу у листопаді 2019
року з метою ефективного захисту та представництва інтересів держави.
"Прокурори, забезпечуючи участь у цій справі, переслідують винятково мету сприяти
суду у здійсненні правосуддя", - підкреслила вона.
Венедіктова акцентувала увагу на тому, що застосована до пов’язаних з
"ПриватБанком" осіб процедура конвертування депозитів у акції нова для української
банківської системи, проте вона застосовується в інших європейських державах і
ефективно працює.
Вона підкреслила, що це не покарання чи санкції, а заходи, покликані стимулювати
власників банку і пов’язаних з банком осіб не обнуляти активи та втримувати банк на
плаву.
"До того ж, самі позивачі у цій справі непослідовні у своєму ставленні до питання
пов’язаності з банком. У різних судових справах вони займають кардинально різну
позицію", - відзначила Венедіктова.
Вона наголосила, що ця справа за своєю важливістю - не просто спір, і підкреслила, що
представлене судом рішення матиме велике значення для забезпечення розвитку права і
формування єдиної правозастосовчої практики при розгляді інших позовів, пов’язаних
з націоналізацією "ПриватБанку".
"Адже цей позов – лише крапля в морі аналогічних - загальна сума вимог до держави у
таких справах складає ще понад 29 мільярдів гривень. Нині це чверть бюджету охорони
здоров’я", - зазначила Венедіктова.
За її словами, держава вже витратила на докапіталізацію банку понад 160 мільярдів
гривень і ця сума більша, ніж видатки бюджету на сферу оборони на 2020 рік.
До того ж у "ПриваБанку" сконцентровано до 40% депозитів всієї банківської системи,
зазначила вона.
"Таким чином у цій справі забезпечення верховенства права та законності, інтерес
Держави та інтерес кожного громадянина збіглися. Вони рівні по важливості та
становлять той суспільний інтерес, який покликаний захищати прокурор", - резюмувала
Венедіктова.
До змісту

Депозитные ставки замерли: сколько платят крупные банки вкладчикам
Издание: Минфин
https://minfin.com.ua/2020/04/23/44077117/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 23.04.2020

Крупные банки обещают вкладчикам максимальную доходность в гривне — 16%
годовых, в долларе — 3,5%, в евро — 3%. Об этом свидетельствуют данные в
депозитном обзоре, который еженедельно готовит «Минфин».
0
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За последние две недели только два банка рискнули поднять ставки по депозитам в
национальной валюте — на 1% годовых. Другие сделали паузу, ожидая решения
регулятора о размере учетной ставки.
Какие банки готовы платить больше
Подорожали гривневые депозиты на все сроки только в банке Львов — на 1% годовых.
Сейчас вклад на полгода можно разместить в финучреждении под 13% годовых. А
депозиты на 9 и 12 месяцев принесут годовой доход 13%.
Креди Агриколь Банк также поднял ставку на 1%, но только по гривневому депозиту на
полгода: вкладчики заработают на нем 12% годовых.
«Одни банки желают привлечь краткосрочные ресурсы, тогда как другие, в том числе и
Креди Агриколь Банк, наоборот − ресурсы на срок от шести месяцев. Но в целом
уровень депозитных ставок достаточно стабильный», — отметил и.о. директора
департамента маркетинга Креди Агриколь Банка Дмитрий Коваленко.
По его словам, кроме учетной ставки НБУ, на доходность депозитов влияет
потребность в ликвидности. Например, для банков, которые достаточно резко
сокращают объёмы кредитования, не целесообразно повышать депозитные ставки,
привлекая «дорогую гривню» и не имея возможности на ней зарабатывать.
Читайте также: Строкові гривневі депозити населення скоротилися на 0,1%. Валютні —
на 0,5% (звіт)
Три лучших предложения
На вершине топ-10 лучших предложений по гривневым депозитам на год
расположился Форвард банк. Он готов платить вкладчикам 16% годовых.
Второе место удерживает Восток Банк со ставкой 14% годовых по депозитам в гривне
на 12 месяцев.
Третью позицию занимает Мегабанк. Депозит в финучреждении на аналогичных
условиях принесет 13,6% годовых. Остальные банки десятки обещают клиентам 13,5%
годовых.
До змісту

ПУМБ компенсирует украинским медикам часть стоимости страховки от
коронавируса
Издание: Минфин
https://minfin.com.ua/2020/04/23/44078132/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 23.04.2020

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) с 23 апреля инициировал продажу
страховых полисов от коронавируса. Страховая программа «СтопКоронавирус» от
АСКА-Жизнь в первую очередь рассчитана на врачей, которые работают в зоне
повышенного риска, и для которых пока нет программ медицинского страхования.
Стоимость страхового полиса на 3 месяца составляет 450 грн, 40% от стоимости банк
оплатит за свой счет. Таким образом, страхование от COVID-19 обойдется врачам 270
грн. «Мы знаем, что для врачей нет доступных программ медицинского страхования,
особенно от коронавируса. Полторы тысячи наших клиентов-врачей ПУМБ уже
обеспечил страхованием, заплатив за свой счет всю стоимость страховки. Но в защите
нуждаются не только клиенты нашего банка, а все врачи. Поэтому следующим этапом
ПУМБ, как социально ответственный бизнес, готов покрыть часть расходов на
страховку для всех медиков, независимо от того, обслуживаются они в банке или
нет», — прокомментировал руководитель направления розничного страхового бизнеса
ПУМБ Вячеслав Мелихов.

h
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Максимальная сумма страховых выплат по страховке составляет 10 тысяч гривен.
Страховка покрывает первое заболевания COVID-19, которое привело к лечению в
условиях стационара или амбулаторного лечения. Размер страховой выплаты
составляет по 300 грн за каждый день лечения. В случае летального случая страховая
дополнительно выплачивает платеж в размере 10 тысяч гривен.
«В Украине пока нет специализированной государственной программы страхования
медицинского персонала от коронавируса. Поэтому большинство врачей в случае
инфицирования коронавирусом вынуждены будут лечиться за свой счет. В партнерстве
с ПУМБ АСКА-Жизнь инициировали программу «СтопКоронавирус», которая
рассчитана в первую очередь на врачей, поскольку случаи заражения инфекционными
заболеваниями в связи с их профессиональной деятельностью не считаются
страховыми случаями для обычной медицинской страховки и, соответственно, расходы
на лечение не подлежат возмещению. Такие проекты по страхованию врачей сейчас
очень необходимы. И они могут быть осуществлены только в партнерстве с
ответственным бизнесом», — прокомментировала Генеральный директор АСКА-Жизнь
Елена Пантова.
Страховку со скидкой 40% могут получить все работники учреждений здравоохранения
всех форм собственности не старше 70 лет. Страхование не предоставляется, если
страхователь последние 30 дней находился в других странах, где объявлен карантин в
связи с распространением COVID-19; на момент страхования уже находится под
наблюдением врача или на лечении именно коронавирусной инфекции COVID-19; на
момент страхования ему диагностировали такие заболевания, как диабет,
онкологические заболевания, инсульт, инфаркт, острую почечную недостаточность и
COVID-19.
Купить страховку можно в отделениях ПУМБ или дистанционно, заполнив форму на
сайте банка. Для не-врачей страховка от коронавируса доступна по полной стоимости.
Для страхователей, которые не входят в зону повышенного риска, сумма страховых
выплат составляет от 10 тысяч до 250 тысяч гривен. Страховые полисы доступны от СК
АСКА-Жизнь и ARX.
Напомним, ПУМБ за свой счет уже обеспечил полторы тысячи медиков медицинским
страхованием от заболевания COVID-19 (коронавирус). Страховку получили врачи
девяти опорных больниц, куда поступают больные с COVID-19 и где, соответственно,
медицинские работники находятся в зоне повышенного риска заражения, а также
медики больницы скорой помощи города Мариуполь.
С 17 апреля страховая программа «СтопКоронавирус» от страховой компании АСКА-
Жизнь сроком на три месяца доступна для медицинских работников Днепропетровской
областной клинической больницы им. И.Мечникова, Первомайской центральной
городской больницы, городской больницы № 3 города Краматорск, Мариупольской
городской больницы №4 им. И.Мацука, Мариупольской городской больницы № 9,
Больницы скорой медицинской помощи в городе Мариуполь, Подольской городской
больницы (Одесская обл), «Специализированной медико-санитарной части»
Энергодарской городского совета Запорожской области, Закарпатской областной
клинической больницы им. А.Новака и Бердянского территориального медицинского
объединения.
Ранее ПУМБ присоединился к глобальной инициативе Фонда Рината Ахметова по
оказанию помощи украинским больницам в борьбе против эпидемии COVID-19, и
поддержал клиники во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Донецкой и
Луганской областях. Несколько тысяч оксиметров, пульсоксиметров, санитайзеров, и
более 20 тысяч средств индивидуальной защиты (очки, респираторы, комбинезоны,
хирургические халаты, перчатки, длинные бахилы) будут переданы до конца апреля в
больницы в разные регионы Украины для оказания медицинской помощи больным,
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заразившимся коронавирусом COVID-19. Также в больницы Западного региона будут
переданы аппараты ИВЛ
До змісту

В иностранных банках отток гривневых депозитов — НБУ
Издание: Минфин
https://minfin.com.ua/2020/04/23/44072847/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 23.04.2020

За период с 6 до 17 апреля 2020 года объем срочных гривневых депозитов и
сберегательных сертификатов в банках с иностранным капиталом сократился на 800
млн грн. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.
0
фото: dengi.ua
А вот общая сумма гривневых средств населения на счетах банков с иностранным
капиталом, наоборот, росла. За период с 6 по 10 апреля — на 13 млрд грн, а с 13 по 17
апреля — еще на 4,9 млрд грн.

Читайте также: Доходность по депозитам ушла на карантин
С начала 2020 года депозитный портфель иностранных банков (без учета банков с
российским капиталом) в нацвалюте рос. Пик пришелся на начало марта. Далее НБУ
зафиксировал резкое падение.

h
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На графике иностранные банки (без РФ) обозначены бордовым цветом, иностранные
банки (РФ) — розовым.
Источник: НБУ
Читайте также: Доля просроченных розничных гривневых кредитов выросла — НБУ
Как писал «Минфин», в первой декаде марта рост срочных гривневых и валютных
депозитов населения в украинских банках в целом прекратился.
От пиковых значений срочные гривневые средства населения уменьшились на 2,5%, а
валютные (в долларовом эквиваленте) — на 4%. Однако темпы оттока были
значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов.
До змісту

Fitch подтвердило рейтинг ОТП банка на уровне "BB+", прогноз изменен на
"негативный"
Издание: Интерфакс-Украина
https://interfax.com.ua/news/economic/657307.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства - Русский -
Новость
Дата: 23.04.2020

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги
дефолта эмитента (РДЭ) ОТП банка в иностранной и национальной валюте на уровне
"BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтингов изменен на "негативный" со "стабильного".
До змісту

Данилишин вважає зниження Нацбанком облікової ставки напівмірою
Издание: Укринформ
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3011963-danilisin-vvazae-znizenna-nacbankom-
oblikovoi-stavki-napivmirou.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства -
Украинский - Новость
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Дата: 23.04.2020

Жорсткість монетарних умов, які сформовані правлінням Національного банку України,
не сприяє активізації ділової активності суб’єктів. Натомість, зниження облікової
ставки в нинішніх умовах є лише напівмірою.
Про це заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у
Facebook.
"Національний банк встановив облікову ставку на рівні 8% з 24 квітня 2020 року,
знизивши її на 2 в.п. В цілому потрібно привітати дане запізніле рішення щодо
пом’якшення монетарних умов, але зважаючи на те, які заходи в даному напрямі
здійснюють уряди інших країн – вважаю його малоефективним в даний час та
напівмірою", - написав Данилишин.
"При даних умовах як експерт, можу сказати, що рівень облікової ставки має
знаходитись в межах 6-7%. Він включає - 2,3% (споживча інфляція) плюс 3 відсоткових
пункти - рівень нейтральної ставки для України. Плюс ризики можливих зовнішніх і
внутрішніх загроз", - зазначив голова Ради НБУ.
Він наголосив, що навіть зменшення рівня облікової ставки в січні-квітні 2020 року на
5.5 в.п. суттєво не вплине на пом’якшення монетарних умов в першій половині 2020
року. А це було б вкрай необхідно для активізації економічної активності суб’єктів.
Читайте також: Нацбанк знизив облікову ставку до 8%
"Крім того, в 2018-2019 роках правління НБУ допустилося ряд грубих помилок, які
вплинули на жорсткі рішення з монетарної політики, а також не сприяли формування
достатнього запасу міцності для прискорення економічного зростання", - вважає
Данилишин.
На його думку, також є завищеними сподівання на МВФ, який "не буде за нас
приймати рішення щодо розвитку економіки та її фінансового забезпечення". Це
свідчить про те, що правління реально робить наголос на зовнішніх запозиченнях, а не
на стимулюванні розвитку економіки.
"Україна завдяки жорсткій монетарній політиці фактично втрачала від 0.7 до 1.5% ВВП
в період 2017-2019 років. Це ще раз доводить, що теперішня політика НБУ є
ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на
збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до
екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 років", - наголосив Данилишин.
Читайте також: Зниження облікової ставки підтримає економіку в умовах
"коронакризи" - Шмигаль
Він вважає це "перегрівом" монетарної політики, коли значення інфляції нижчі за
інфляційний таргет, що може становити реальну небезпеку для подальшого зростання
ВВП та наповнення державного бюджету.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ухвалив рішення про зниження
з 24 квітня облікової ставки до 8%.
Із 13 березня 2020 року облікову ставку було знижено до 10%.
Протягом останніх пів року ставку знижували ще двічі: з 31 січня 2020 року - до 11% та
з 13 грудня 2019 року - до 13,5%.
До змісту

НБУ "гне свою лінію": Як різке зниження облікової ставки допоможе пережити
кризу
Издание: Економічна правда
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/24/659753/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Деловые - Интернет СМИ - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020
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Автор: Олександр Колесніченко

Напередодні минулого рішення Національного банку по обліковій ставці були
побоювання, що регулятор боротиметься з черговою економічною кризою посиленням
монетарної політики за сценарієм 2014-2015 років. Тоді розмір облікової ставки сягнув
30% річних.
Проте 12 березня НБУ знизив облікову ставку на 1 відсотковий пункт – до 10% річних,
а напередодні дав зрозуміти, що не збирається скидати оберти – з 24 квітня облікова
ставка становитиме вже 8% річних.
Несподівано сміливий крок можна було б назвати імпульсивним, але у членів
правління НБУ було достатньо часу подумати над своїм рішенням на фоні
найсильнішої економічної кризи за останні 100 років, що розгортається на наших очах.
В цей день регулятор також дав свій прогноз щодо можливого падіння економіки
країни, зростання цін та окреслив свою позицію щодо емісії грошей.
Чому НБУ знизив ставку одразу на два відсоткові пункти? Чи треба Україні в унісон зі
світом йти до надм’якої монетарної політики? Як відрізняється нацбанківський прогноз
по ВВП та інфляції від урядового?
Як НБУ пояснює свій крок
За словами голови правління НБУ Якова Смолія, Україна опинилася в ситуації, коли
економіка потребує суттєвої підтримки через зниження показників ділової активності,
споживання та зайнятості населення.
"Центральні банки інших держав зараз активно знижують ключові ставки та
впроваджують додаткові заходи монетарного стимулювання економік. Водночас ці
країни також обговорюють розумну межу, яка відділяє продуктивне стимулювання
економіки від надмірного бажання наповнити економіку грошима, які згодом можуть
похитнути макрофінансову стабільність", – зазначив Смолій.
"У комплексі з іншими заходами, вжитими Національним банком, зниження облікової
ставки надасть економіці стимул, необхідний для підтримання населення і бізнесу в
складні часи та швидкого відновлення ділової активності після завершення
карантину", – додав керівник Національного банку.
Своїм кроком НБУ також нагадав, що залишається "вартовим інфляції". Її рівень
залишається нижчим за очікування та прогнози НБУ – за підсумками березня індекс
споживчих цін становив 2,3% за інфляційної цілі 5%+/-1 відсотковий пункт
На думку НБУ, зростання цін стримували здешевлення енергоносіїв на світових ринках,
ефект від торішнього зміцнення гривні та збільшення пропозиції сирих продуктів
харчування.
"За попередніми даними нашого онлайн-моніторингу, інфляція у квітні також
залишається низькою – менше 3%. Підвищений попит на товари першої необхідності
досить швидко вичерпався. Відтак, ціни на більшість продуктів харчування та ліки, які
зросли під час перших тижнів карантину, впродовж останніх тижнів знижувалися", –
пояснив Смолій.
Економіка впаде сильно, або дуже сильно
В останні роки макроекономічні прогнози Національного банку є ближчими до
реальності порівняно з урядовими.
Кілька тижнів тому уряд представив свій прогноз, згідно з яким падіння ВВП за
підсумками 2020 року становитиме 3,9%. Оцінка Нацбанку, яка була представлена
напередодні – 5-відсоткове падіння.
"Внаслідок глобальної кризи та карантинних обмежень для подолання пандемії
українська економіка скоротиться на 5% у 2020 році. Негативний вплив пандемії на
українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним", –
заявив Смолій на брифінгу.
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"Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість
населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості
країни. За нашими оцінками, вплив цих чинників на економіку буде найбільш
відчутним упродовж другого кварталу цього року", – попереджає очільник регулятора.
Однак, на думку НБУ, скасування карантинних обмежень зумовить досить швидке
відновлення української економіки в другому півріччі цього року. Цьому сприятиме
також м’яка фіскальна та монетарна політики.
"Вже в наступних роках економічне зростання становитиме близько 4%. Ми
переглянули дефіцит поточного рахунку на 2020 рік у бік зменшення. У цьому році він
становитиме 1,7% ВВП, хоча січневий макропрогноз передбачав його на рівні 3,2%
ВВП.
Обсяги імпорту товарів в Україну скоротяться суттєвіше за експорт. Негативні наслідки
пандемії для нашого експорту будуть слабшими з огляду на збереження досить
стабільного попиту на продовольство. Водночас зниження переказів від трудових
мігрантів буде з надлишком компенсоване скороченням витрат українців на закордонні
подорожі", – переконані в Національному банку.
Цікаво, що Кабмін прогнозує зростання індексу споживчих цін на кінець 2020 року на
рівні 11,6%, а НБУ – лише на 6%.
Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб пояснив, чому оцінки щодо інфляції у НБУ та
уряду так сильно відрізняються.
"Коли прогнозуються доходи і видатки держбюджету, основою цього прогнозу є
прогноз номінального ВВП. Незважаючи на розходження в прогнозах темпів інфляції
між НБУ та урядом, прогноз номінального ВВП наразі є дуже близьким. Це говорить
про те, що макроекономічну картинку ми і уряд бачимо приблизно однаково", – сказав
Сологуб.
Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує інфляцію в Україні на кінець
грудня на рівні 7,7%.
Танці навколо емісії
У квітні Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на цей рік, розширивши
дефіцит головного кошторису до 300 млрд грн. Частину дефіциту покриє майбутній
транш від Міжнародного валютного фонду та інших донорів, частину – запозичення
уряду.
Із останнім у Міністерства фінансів є певні складнощі – відомство уже четвертий раз
поспіль скасовує щотижневі аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної
позики. Підставити плече колегам міг би Нацбанк, але пряме кредитування уряду
Національним банком заборонено законом.
У НБУ вважають, що банківська система і так надліквідна – у банків є "заначка".
"Ліквідність банківської системи у національній валюті сягає 200 мільярдів гривень з
урахуванням обов’язкових резервів. В іноземній валюті ліквідність перевищує 8
мільярдів доларів", – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.
У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко розраховує на допомогу Національного
банку в ще більшому розширенні ліквідності на ринку. Про це він, зокрема, сказав в
інтерв’ю Liga.net.
"З боку Нацбанку є розуміння, що більшість країн світу зараз використовують ті чи
інші механізми підтримки ліквідності в банківській системі, в тому числі через
кількісне пом’якшення (викуп центробанком цінних паперів на ринку, – ЕП). Тому, я
думаю, НБУ в будь-якому випадку буде розширювати інструментарій підтримки
ліквідності, що зможе збільшити можливості Мінфіну для внутрішніх запозичень", –
заявив Марченко.
Як Нацбанк "заливатиме" ринок грошима
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Про прямий викуп цінних паперів уряду Нацбанком не йдеться взагалі, але є інші
легальні інструменти, які підготував регулятор. Голова НБУ Яків Смолій розповів про
комплекс інструментів, створених з метою підтримки реального сектору економіки.
По-перше, з наступного тижня НБУ планує збільшити термін надання рефінансування
на щотижневих тендерах із 30 до 90 днів.
Друкувати гроші не можна терпіти. Де поставить кому НБУ?
По-друге, НБУ має намір розширити перелік прийнятної застави для залучення
банками коштів за стандартними інструментами підтримання ліквідності. "Ми
розглядаємо можливість включення до заставного пулу корпоративних облігацій,
випущених під держгарантії, а також муніципальні облігації", – пояснив Смолій.
По-третє, Нацбанк, за словами керівника, завершує роботу над інструментом
процентного свопу, який банки зможуть використовувати для мінімізації процентного
ризику.
По-четверте, запроваджуються довгострокові кредити рефінансування на термін до 5
років. Вони будуть надаватися під плаваючу ставку та під таку ж заставу, що й тендерні
кредити.
"Зараз ми завершуємо технічну підготовку до запровадження цього інструменту і
плануємо провести перший аукціон з надання довгострокового кредиту вже в першій
половині травня", – заявив голова правління НБУ.
Він уточнив, що довгостроковий рефінанс стане додатковою гарантією підтримання
ліквідності в банківській системі в разі погіршення настроїв учасників фінансового
ринку через поширення коронавірусу.
"Також ми розраховуємо, що банки зможуть використовуватися цей різновид
рефінансування для підтримання економіки через більш активне кредитування проєктів,
які потребують довгострокових вкладень, зокрема, інфраструктурних. Це сприятиме
відновленню ділової активності та зниженню безробіття", – вважає Смолій.
"Наша мета – це спроможність банків допомогти економіці України якомога швидше
стати на ноги після завершення карантинних обмежень. Усі розроблені заходи ми
будемо впроваджувати поступово у квітні-червні", – додав голова НБУ.
Чи подешевшають кредити
Час показав, що заклики президента Володимира Зеленського та експрем’єра Олексія
Гончарука знизити облікову ставку не мали продовження у вигляді зниження реальних
ставок за кредитами комерційними банками.
Більше того, із запровадженням карантину банківські установи почали згортати
програми кредитування, зокрема, на придбання житла та автівок.
"Банки припинили кредитування. Покупцям, які пройшли кредитні комітети і яким
лишався день до видачі кредиту і покупки квартири, банки відмовили в останню
мить", – каже комерційний директор компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.
На що точно вплине зниження облікової ставки, так це на ставки рефінансування
регулятора для комерційних банків. Схоже, що саме через цей канал і
здійснюватиметься прихована емісія держбюджету.
Так, державний Укрексімбанк виявив бажання отримати 20 мільярдів рефінансу у НБУ,
щоб прокредитувати на ці кошти Укравтодор. Член правління НБУ Олег Чурій каже,
що отриманий рефінанс банки можуть використовувати на власний розсуд і НБУ їх не
контролюватиме у цьому напрямку.
"Ми не вводимо жодних обмежень на розмір об’ємів довгострокового рефінансування,
які ми готові давати ринку. Також ми не питаємо у банків, як вони планують
використовувати отримані кошти", – заявив Чурій на пресбрифінгу.
Він додав, що отримані кошти можуть використовуватися банками для підтримання
короткострокової ліквідності, фінансування реального сектору, інфраструктурних
проєктів та купівлі цінних паперів уряду.
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Чому різким зниженням ставки НБУ "вбиває двох зайців"
Змінений держбюджет на 2020 рік конструювався на основі курсу 29,5 гривні за долар.
З розгортанням кризових явищ на початку березня курс гривні до долара почав стрімко
знижуватися. Все йшло до того, що проблем з виконанням дохідної частини
державного бюджету не буде.
Проте паніка згасла і гривня знову почала зміцнюватися. Заступник голови НБУ Олег
Чурій повідомив, що з початку квітня Нацбанк викупив у резерви близько 600 млн
доларів.
Міністру фінансів Марченку не подобається ситуація зі зміцненням гривні й він
закликав НБУ створити умови для повільного знецінення гривні.
"...торговельне сальдо залишається від’ємним. Це означає, що економічно нам було би
доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні...
Вважаю, що абсолютною цінністю монетарної політики НБУ не має бути лише
інфляція. Важливими є і питання економічного зростання. Інакше відбувається
дефляція, яку бачимо зараз, та рецесія, яка почалася в Україні задовго до карантину", –
заявив голова Мінфіну в інтерв’ю Liga.net.
Члени правління Нацбанку не втомлюються повторювати, що своїми діями не
заважають вільному курсоутворенню, а інтервенціями лише згладжують коливання.
Втім рішенням НБУ в Мінфіні можуть бути задоволені: зниження облікової ставки
зробить гроші доступнішими і частина з них піде на валютний ринок. Відповідно,
пом’якшення монетарної політики сприятиме посиленню девальваційного тиску на
гривню.
Послабленням гривні Нацбанк збільшує надходження до держбюджету курсовим
каналом і в той же час автоматично зменшує "струмінь" емісійного каналу. На
Інститутській повинні сподіватися, що українці психологічно готові до можливого
нового витка девальвації гривні на фоні світової кризи.
До змісту

Баканов блокує ключову експертизу у справі Приватбанку — ексгенпрокурор
Издание: Економічна правда
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/24/659754/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Деловые - Интернет СМИ - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020

Глава Служби безпеки України Іван Баканов блокує проведення ключової експертизи в
одній із справ Національного антикорупційного бюро про виведення грошей з
Приватбанку.
Джерело: ексгенпрокурор Руслан Рябошапка у своїй колонці для Української правди
Пряма мова Рябошапки: "Ще одне надважливе для України провадження може бути
швидко завершено, щойно друг президента, Голова СБУ, розблокує проведення
ключової експертизи в одному із проваджень НАБУ щодо "Приватбанку".
Вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів
мільярдної схеми від повідомлення про підозру. Нагадаю, що згідно із законом
повідомити про підозру без встановлення експертизою збитків НАБУ/САП не мають
права.
Десятки проваджень, пов'язаних із резонансними справами, до яких могли бути
причетні колишні високопосадовці, ми збирали по всій країні, знову об'єднували їх,
відновлювали, фактично розпочинали заново".
До змісту

h
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Bail-in у Приватбанку: Верховний Суд відхилив позов вкладника на 15 млн грн
Издание: Finbalance
http://finbalance.com.ua/news/bail-in-u-privatbanku-verkhovniy-sud-vidkhiliv-pozov-
vkladnika-na-15-mln-hrn
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020

15 квітня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу вкладника
Приватбанку та залишив без змін постанову Апеляційного суду Дніпропетровської
області від 29.03.2018 (в справі №201/476/17), якою скаржнику було відмовлено в
задоволенні позову до Приватбанку про стягнення 15 млн грн.
Згідно з судовими матеріалами, ці кошти були списані з рахунків позивача в ході
націоналізації Приватбанку в грудні 2016 року в рамках операції bail-in на підставі
рішення НБУ про віднесення позивача до переліку пов’язаних з банком осіб.
Верховний Суд констатував, що посилання позивача на те, що його безпідставно
визнано пов`язаною особою з Приватбанком “не можуть бути досліджені судом при
розгляді даного позову, предметом якого фактично не є оспорювання відповідного
рішення комісії з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій
банків з такими особами Національного банку України” (цитата).
“Списання коштів з відповідних рахунків позивача здійснено за наявності відповідної
правової підстави, якою є договір про придбання акцій, укладений на виконання вимог
закону”, - йдеться в постанові суду касаційної інстанції.
Нагадаємо, в грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку під bail-in
(примусову конвертацію вкладів в акції банку) потрапили кошти вкладників та
інвесторів (у т.ч. держателів євробондів) загалом на 29,4 млрд грн. На цю суму був
збільшений статутний капітал Приватбанку. Після завершення цієї операції Мінфін
викупив Приватбанк у ФГВФО за 1 грн та зрештою "залив" у “статутник” 155 млрд грн
(додатковий випуск акцій на цю суму був оплачений держоблігаціями).

До змісту

Топ-20 самых популярных украинских мобильных приложений
Издание: The Page
https://thepage.ua/exclusive/top-20-samyh-populyarnyh-ukrainskih-mobilnyh-prilozhenij
Украина - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020
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Карантин многих заставил задуматься если не о переходе в интернет, то о развитии
своего онлайн-бизнеса. продолжает серию публикаций, посвященных этой теме.
Читайте также:
«Нова пошта», «Розетка» и «Ракета». Топ-10 самых популярных приложений для
смартфонов в Украине
На этот раз мы решили посмотреть, как карантин помогает украинским компаниям.
Выяснить, насколько их приложения, которые они тщательно разрабатывали и в
которые вложили немало средств, завоевывают потребителя. И как на это влияет
вынужденное затворничество потребителей.Мы проанализировали топ-100 мобильных
приложений из маркетов Android и iPhone на дату перед началом карантина в
Украине — 11 марта и на 21 апреля и выделили украинские компании и филиалы
иностранных, которые создают в Украине рабочие места, например, Vodafone, UberEats,
BlaBlaCar.Мобильные приложения в топеПервый тренд. Изменились позиции
компаний, которые занимаются доставкой, в том числе еды. Приложения Raketa,
UberEats, «Сильпо» поднялись рейтинге: из топ-100 – в топ-20. А из топ-20 – в топ-10
поднялось приложение «Нової пошти».Второй тренд. Почти все приложения
украинских компаний, попавшие в топ-100 Google Рlay и App Store — бесплатные.
Исключение составляют админуслуги, такие как сдача тестов в Нацполицию (стоит
199,99 грн) и медицинские обучающие тесты КРОК ($1,99), – оказывается, во время
карантина украинцы учатся на врачей и полицейских. Также в топ платных
приложений попали обучающие мобильные приложения для детей, например, по
украинском языку («Вчимося читати українською» — 59,99 грн). При этом даже
платные в других странах сервисы, такие как медицинские приложения для смартфонов
и телемедицина, у нас бесплатны.Третий тренд. Даже во время карантина в топ-100
остаются мобильные приложения такси и перевозок, такие как BlaBlaCar. Их
вхождение в рейтинги показывает, насколько активной остается украинская нация. С
одной стороны, такси, вопреки карантинному режиму, остается единственным
доступным видом транспорта для людей без своих машин и спецпропусков. Это и
Uklon, и Bolt, и Taxi383, и даже BlaBlaCar. Например, в родной Франции BlaBlaCar
вообще нет в списке 200 приложений. Хотя, к примеру, 6 января 2020 года на родине
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BlaBlaCar был на 52-м месте.Теневая экономика мобильных приложенийЛогично, что
для многих стран на карантине несколько приложений для перевозок в топ-100 —
редкость. Для примера посмотрим, как менялось место Uber в рейтинге приложений.В
топ-100 App Store в США Uber находится на 170-м месте. Тогда как до карантина он
стабильно был в топ-50. В израильском топ-100 в начале года Uber был в середине
рейтинга — 21 апреля же его вообще не было в топ-200. В Великобритании пару
месяцев назад Uber был в топ-30 (24-е место на 1 февраля), а несколько дней назад его
не оказалось и в топ-200.В Украине, среди приложений для iPhone, 21 апреля Uber был
на 126-м месте. При этом в других странах в разгар карантина в рейтинге практически
нет альтернативных приложений для поездок. Тогда как в украинский рейтинг входит
сразу несколько.
Читайте также:
Пользователи потратили рекордные $23,4 млрд на приложения из-за коронавируса
Это говорит о многом. Например, о высоком уровне теневой экономики в стране и
слабом контроле со стороны властей даже во время карантина.Также это указывает на
низкий уровень поддержки людей и бизнеса властями. Вопреки смертельной опасности
из-за низкой социальной поддержки со стороны правительства и властей на местах
украинцы вынуждены продолжать свое участие во многих бизнес-процессах. Нет ни
всеобщих кредитных каникул в банках, ни продуктовой или социальной помощи для
населения. В отличие от других стран, нет дотаций для бизнеса.Ну и, наконец, активное
использование транспортных приложений во время кризиса говорит о том, что
некоторые секторы не в состоянии перейти на удаленную работу и работают
исключительно с наличными.Мобильные приложения-посредники Также о деловой
активности населения говорит популярность сервисов объявлений: в топ-100 вошли
OLX, Prom.ua, Izi и Auto.Ria. В лидерах — сервисы доставки, банкинг, магазины,
объявления.Так, в топ-100 во время карантина стабильно входят приложения по
управлению сервисами крупнейших телеком-компаний: «Киевстар» и Vodafone. Из
банковских приложений наиболее популярные «Приват24», monobank и «Ощад24/7» с
миллионами клиентов. В зависимости от дня в топ-100 входят приложения Bolt, lifecell,
Ukr.Net Mail App, магазинов Eva, АТБ и т.д. Среди стабильных лидеров — приложение
«Розетки».Единственное медицинское приложение в топ-100 — «Мой Доктор»
компании «Киевстар». Одна из явных причин этого — большая база клиентов
оператора, а также то, что компания сделала сервис бесплатным перед карантином.
Читайте также:
Фитнес на карантине. Топ-5 приложений для занятий дома
Хотя у крупнейших торговых сетей, например, «Сильпо» и «МегаМаркет», есть свои
сервисы доставки, а АТБ реализует совместную доставку с «Розеткой», в топ-100
входят и приложения сервисов доставки — Glovo и «Ракета». Также в «карантинном»
топ-100 стабильно лидирует «Нова пошта».Как и в других странах, в Украине очень
популярными являются сервисы развлечений: Sweet TV, Київстар ТВ, Megogo. Именно
о них пойдет речь в следующей публикации.
До змісту

Гетманцев запросив МВФ долучитися до розгляду законопроєкту про банки
Издание: Финансовый клуб
https://finclub.net/ua/news/hetmantsev-zaprosyv-mvf-doluchytysia-do-rozhliadu-
zakonoproiektu-pro-banky.html
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Информационные агентства - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
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На початку засідання 23 квітня голова комітету Данило Гетманцев повідомив, що за
ініціативи членів комітету, підписав листа до МВФ із запрошенням його представників
долучитися до обговорення банківського законопроєкту.
Верховна Рада 30 березня ухвалила законопроєкт №2571-Д щодо удосконалення деяких
механізмів регулювання банківської діяльності в першому читанні.
Після цього до законопроекту було подано рекордні 16 586 правок, із яких профільний
комітет рекомендує врахувати 235.
Як повідомив член комітету депутат Ярослав Железняк, у четвер фінансовий комітет
пройшов 94% правок до банківського законопроєкту та зупинився на 15 631 правці.
«94% вже пройдено і зупинилися ми на 15 631 правці. Залишилось лише 8 абзаців», -
написав він.
Наприкінці засідання Гетманцев зазначив, що залишилось розглянути кілька підпунктів
законопроєкту та відкладений блок правок (щодо нотаріального посвідчення та
скасування призначених відкритих торгів ФГВФО), щодо яких позиція комітету ще не
узгоджена.
Наступне засідання фінкомітету відбудеться у понеділок, 27 квітня, о 10 ранку.
До змісту

Цифровая валюта Китая: в пилотном проекте берут участие McDonald’s
и Starbucks — СМИ
Издание: Новое время
https://nv.ua/biz/finance/cifrovaya-valyuta-kitaya-v-pilotnom-proekte-berut-uchastie-mcdonald-
s-i-starbucks-poslednie-novosti-50084140.html
Украина - Общенациональный (UA) - Общественно-политические - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Центральный банк Китая начал тестировать национальную цифровую валюту
в четырех городах в рамках экспериментальной программы, пишет Wall Street Journal.
Тестирование проводится в четырех крупных городах по всему Китаю — Шэньчжэнь,
Сучжоу, Чэнду и Сюнань. Подготовка к запуску пилотного проекта длилась с 2014
года.У новой валюты пока нет официального названия. Ее называют DC/EP
(аббревиатура от «digital currency/electronic payment» — «цифровая
валюта/электронный платеж»). Валюта будет иметь похожие характеристики, как
у криптовалют, в том числе биткоина или Libra, рассказали в Народном банке Китая.
При этом она не будет обеспечивать такой же анонимности, но в китайском
центробанке обещают защищать конфиденциальность
пользователей.Исследовательский институт Народного банка Китая сообщил, что
пилотный проект запускается на экспериментальной основе в рамках подготовки
к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В институте
отмечают, что запуск цифровой валюты на общенациональном уровне или в больших
количествах в ближайшем будущем не планируется.В Сянченге, районе в восточном
городе Сучжоу, власти начнут выплачивать государственным служащим половину
транспортных субсидий в цифровой валюте в следующем месяце. Чиновникам сказали
установить приложение, куда будет переводиться цифровая валюта.CNBC пишет
со ссылкой на китайские провластные медиа, что в пилотном проекте участвуют 19
компаний. Из них три — американские. Это McDonald’s, Starbucks и Subway. Читайте
также: Конец криптолихорадки. Facebook может превратить Libra в аналог платежной
системы
До змісту
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А что, если заставить НБУ денег напечатать. Количественное смягчение по-
украински — каким будет курс гривни и инфляция
Издание: Новое время
https://nv.ua/biz/finance/a-chto-esli-zastavit-nbu-deneg-napechatat-kolichestvennoe-
smyagchenie-po-ukrainski-kakim-budet-kurs-grivni-i-inflyaciya-50084082.html
Украина - Общенациональный (UA) - Общественно-политические - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

В Украине все больше голосов, требующих напечатать денег для антикризисной
поддержки экономики. Теперь это называют не целевой эмиссией, как в 90-х,
а количественным смягчением — как в США и ЕС Национальный банк, все еще
обладающий политическим иммунитетом в Украине, не намерен печатать деньги
и начал применять рыночные методы для стимулирования экономики. Если никто
и ничто не помешает правительству возобновить кредитование МВФ, то потребность
в дополнительном финансировании дефицита бюджета будет не настолько критичной,
чтобы рисковать финансовой системой страны и включать печатный станок.НБУ
вместо количественного смягчения (quantitative easing — QE англ.) решил для начала
стимулировать кредитование бизнеса и инфраструктурных проектов. А необходимость
в этом есть, так как НБУ ухудшил оценку динамики реального роста ВВП Украины
на 2020 год с роста в 3,5% до 5% падения. МВФ ожидает сокращения на 7,7% в 2020
году, а агентство Fitch — на 6,5%.Так, 23 апреля, вопреки ожиданиям аналитиков, НБУ
принял, решение агрессивно снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта —
до 8%. Это позволит снизить процентные ставки по кредитам, которые банки выдают
своим клиентам, в частности, бизнесу.Кроме того, глава НБУ Яков Смолий в ходе
брифинга сообщил, что в первой половине мая регулятор начнет выдавать банкам
долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет. «Они будут
предоставляться под плавающую ставку и под тот же залог (облигации внутреннего
госзайма — Ред.), что и тендерные кредиты. Сейчас мы завершаем техническую
подготовку к внедрению этого инструмента и планируем провести первый аукцион
по предоставлению долгосрочного рефинансирования уже в первой половине мая», —
рассказал он.Смолий добавил, что этот инструмент станет дополнительной гарантией
достаточной ликвидности в банковской системе в случае ухудшения настроений
участников рынка из-за пандемии коронавируса. НБУ рассчитывает, что банки будут
использовать этот инструмент для поддержки экономики через более активное
кредитование проектов, требующих долгосрочного финансирования, в частности
инфраструктурных.Кроме того, на следующей неделе НБУ увеличит срок
предоставления рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.НБУ
намерен расширить перечень приемлемых залогов, под которые банки смогут
кредитовать бизнес. «Мы рассматриваем возможность включить в залоговый пул
корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии, а также
муниципальные облигации. Мы завершаем работу над инструментом процентного
свопа, который банки смогут использовать для минимизации процентного риска.
Мы ожидаем, что он станет доступным во втором квартале», — заявил Смолий.В НБУ
неоднократно заявляли о том, что не намерены прибегать к дополнительной эмиссии
гривни для финансирования дефицита госбюджета. Ранее совет НБУ во главе
с Богданом Данилишиным принял решение разрешить банковскому регулятору
выкупать ОВГЗ на вторичном рынке, призывая правление НБУ рассмотреть
возможность применения количественного смягчения и просчитать его возможное
влияние.Вчера Яков Смолий во время брифинга еще раз подтвердил позицию НБУ,
напомнив, что законом о НБУ запрещено прямое кредитование правительства, а также
выкуп госбумаг на первичном рынке. Смолий напомнил урок недавнего прошлого,
когда страна пережида гиперинфляцию. «Украина уже находилась в той ситуации,
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когда НБУ напрямую кредитовал дефицит бюджета. Это было в начале 90-х годов,
и мы видели, чем это обернулось, инфляция была в десятки раз выше, чем до начала
таких действий», — сказал он.По словам Смолия, в 2014—2015 годах НБУ также
выкупил ценные бумаги, которые были инвестированы в капитал «Нафтогаза»
и госбанков, что привело к росту инфляции более чем на 40%. Глава НБУ добавил, что
сейчас ликвидность банковской системы и те, инструменты поддержки, которые
предлагает НБУ, «позволят пройти пиковые нагрузки по выплате долгов
и финансированию тех проектов, которые правительство приняло».«Мы не планируем
своими действиями прямое кредитование правительства», — подчеркнул он. Читайте
также:
О схемных кредитах, махинациях с НДС, доходах бюджета и фискализации ФОП после
коронакризиса. Интервью с главой ГНС Сергеем Верлановым Дискуссия в экспертном
сообществе относительного того, нужно проводить в Украине количественное
смягчение или нет, возникла из-за эпидемии коронавируса, которая остановила
экономику и привела к росту дефицита госбюджета в три раза (с 96,3 млрд грн до 298,4
млрд грн).Аналитики опрошенные НВ Бизнес, поддерживают использование НБУ
рыночных инструментов для стимулирования экономики. Но они считают, что даже,
если правительству удастся достичь соглашения с МВФ и получить поддержку
от других международных кредиторов, министерству финансов Украины нужно
дополнительно найти $2−3 млрд. Есть два варианта: Украине выпустить еврооблиоации
или же заставить НБУ провести дополнительную эмиссию гривни.
НВ Бизнес разбирался в том, при каких условиях НБУ будет вынужден применить
количественное смягчение и что может в таком случае произойти с курсом гривни,
инфляцией и экономикой.
Что такое QE и почему Украина не может использовать этот инструмент
Аналитики утверждают, что Украина не может использовать инструмент
количественного смягчения, которые используется в развитых странах, так как
у страны низкий кредитный рейтинг.
«Количественное смягчение — антикризисный инструмент, который по сути сводится
к эмиссии (печатанию) денег центральным банком. Использовать его могут далеко
не все страны из-за высоких рисков разбалансировать финансовую систему и,
в результате, больше навредить экономике, чем помочь. Ведь печатание денег, как
правило, ведет к девальвации валюты. И тут неважно, для чего печатаются деньги и как
распределяются. Они все равно попадают в экономику, а значит дают возможность
покупать больше иностранной валюты», — рассказала НВ Бизнес главный экономист
Dragon Capital Елена Белан.
Президент ИГ Универ Тарас Козак в комментарии НВ Бизнес напомнил, что в Украине
и так постоянно используются инструменты количественного смягчения.
«Количественное смягчение — это увеличение объема средств в экономике. Каким
образом этого можно достичь? Например, когда Национальный банк выкупает доллары
на межбанке — это тоже количественное смягчение, то есть гривни становится больше
(по итогам 2019 года НБУ увеличил золотовалютные резервы на $7 млрд путем выкупа
доллара, которые дешевел, в частности, за счет притока валюты в ОВГЗ — Ред.). Это
хорошее количественное смягчение, так как оно не влияет на курс, потому что
на выпущенную гривну в золотовалютных резервах у нас есть соответствующий объем
долларов. Это может влиять немного на инфляцию, так как гривни больше, но в целом
не сильно. Есть количественное смягчение, которое может влиять на курс, например,
предоставление банкам кредитов рефинансирования. Каждую пятницу у нас
проводятся аукционы, каждый день у нас проводятся аукционы овернайт, и под залог
ОВГЗ каждый банк может получить нужную сумму денег. Есть банка на миллиард
ОВГЗ, он дает их под залог и получает соответствующую сумму средств
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дополнительно на свой счет. Это тоже хорошее количественное смягчение, потому что
мы понимаем, что там есть под залогом», — пояснил финансист.
Мы хотим быть как большие ребята, а у самих еще не выросло, — Тарас Козак
То количественное смягчение, о котором сейчас ведется дискуссия в Украине — это,
по словам Козака, просто выкуп на баланс Нацбанка определенного количества ценных
бумаг, в первую очередь, ОВГЗ. «Такое количественное смягчение не является
безопасным, так как украинские ОВГЗ никак нельзя включить в состав золотовалютных
резервов. Если количественное смягчение делает Европейский или Японский
центральный банк, ФРС, то они покупают на свой баланс облигации своих стран,
которые являются инвестиционно-рейтинговыми и могут быть в составе
золотовалютных резервов. ФРС, покупая американские казначейские облигации,
увеличивают таким образом свои золотовалютные резервы, без влияния на их качество.
Но мы же не можем включить в золотовалютные резервы ОВГЗ, которые купил бы себе
Нацбанк. Это принципиальная разница. Об этом, к сожалению, мало говорят.
Мы хотим быть как большие ребята, а у самих еще не выросло», — разъясняет
инвестбанкир.
Почему возникла дискуссия о применении QE в Украине
Эксперты утверждают, что дискуссия возникла из-за того, что дефицит госбюжета
Украины резко вырос из-за коронакризиса. Это значительно усилило нагрузку в и так
пиковый по выплатам госдолга 2020 год. «В Украине разговоры о количественном
смягчении вызваны резким ростом дефицита бюджета, который требует
дополнительного финансирования. Идея в том, что НБУ будет выкупать
государственные облигации у банков в обмен на напечатанную гривню, а банки будут
использовать эту гривню, чтобы вновь купить гособлигации у правительства», —
рассказал Елена Белан.

Проблема в том, что, по словам руководителя аналитического департамента Concorde Capital
Александра Паращия, пока возможность Минфина финансировать дефицит бюджета
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рыночными методами является маловероятной. «Я к количественному смягчению отношусь как
к злу, но возможно, это зло будет необходимым. Потому что у нас дефицит бюджета 300 млрд
грн, и профинансировать его не так-то просто. Возможности профинансировать такой дефицит
заемным средствами пока не совсем реальны. Нам кроме этих 300 млрд грн дефицита бюджета,
нужно будет еще $4 млрд погасить внешних займов и еще столько же внутренних займов.
Внешние займы перекроет помощь МВФ и других партнеров, это где-то $7 млрд, часть из этих
денег можно направить на финансирования дефицита бюджета. Но дефицит бюджета у нас
грубо говоря $10 млрд и пока что не понятно сможет ли Минфин найти заемные средства,
чтобы покрыть полностью весь дефицит. Мы уже видим, что несколько недель подряд Минфин
откладывает аукционы по продаже ОВГЗ соответственно есть понимание, что большого
рыночного спроса на ОВГЗ нет, значит Минфину придется каким-то не рыночными методами
занимать средства. Например, договариваться с госбанками, чтобы они покупали ОВГЗ и при
этом, им, скорее всего, придется соответствующую сумму одалживать у Нацбанка — а это
в принципе и есть печатание денег», — сказал он.
Есть ли сейчас необходимость в том, чтобы НБУ выкупал ОВГЗ
Аналитики пока не видят предпосылок к тому, чтобы за счет резервов НБУ
финансировался дефицит бюджета Украины.
«На данный момент я не вижу необходимости в количественном смягчении со стороны
НБУ», — сказала Елена Белан из Dragon Capital.
Во-первых, МВФ и другие международные кредиторы согласны предоставлять
дешевые и длительные кредиты для финансирования дефицита бюджета. «Их нужно
использовать в первую очередь, причем как можно быстрее, поскольку страны уже
выстроились в огромную очередь за этими ресурсами», — отметила Белан. — Во-
вторых, Нацбанк не использовал потенциал стандартных инструментов, в частности,
процентной ставки, которая остается на уровне гораздо выше прогнозируемой
инфляции (5% - Ред.)".
В-третьих, по словам экономиста, вполне вероятно, что во второй половине года
мировая экономика вернется на траекторию роста, для правительства откроется доступ
к рынку еврооблигаций, а в Украину вернутся иностранные покупатели госбумаг.
«Пока есть шанс обойтись без необходимости печатать деньги. Если мы смотрим
на рынок еврооблигаций Украины, то они сейчас на довольно хороших уровнях
торгуются, то есть теоретически можно выпустить на 2−3 млрд еврооблигации
и закрыть вопрос. Но если не получится, то, наверное, на эту сумму придется занимать
у госбанков», — считает Александр Паращий из Concorde Capital. — Выплаты
по внешним долгам более чем перекрывают официальной финансовой помощью МВФ,
ЕС, Всемирный банк. Если их не будет, то это дефолт, печатание денег, гиперинфляция
и все что угодно. Мы пока исходим из того, что они будут. Если не будет МВФ,
то просто уволят всех в Нацбанке и поставят людей, которые умеют деньги печатать,
и мы вернемся в девяностые годы. Но судя по тому как продвигается ситуация
с антиколомойский законом про банки (ключевое требование МВФ— Ред.),
то к середине мая его должны принять и подписать".
Елена Белан не исключает, что через некоторое время ситуация изменится. «Станет
понятно, что кредитов от МВФ не хватает (не по вине Украины), доступ к внешним
рынкам по-прежнему закрыт, ставка НБУ на максимально низком уровне, а мировой
кризис затягивается. Тогда плюсы/минусы от количественного смягчения будут
выглядеть по-другому», — отметила она.
Паращий отметил, что в НБУ против эмиссии, потому что считают это очень опасным
прецедентом. «Это будет нарушение принципов независимости Нацбанка. В НБУ
правильная позиция, но я надеюсь, что они все-таки для себя что-то считают,
но публично говорят: ребята ищите в другом месте — и абсолютно правильно делают.
Но может так оказаться, что ближе к концу осени в этих других местах нас особо
не ждут, вот тогда придется договариваться», — предупреждает Паращий.



43

Тарас Козак из ИГ Универ не исключает, что НБУ может быть поставлен перед
сложным выбором. «В 2014 году, когда в бюджете не было денег, Украина в результате
царствования Януковича была должна России за газ Газпрома, были неоплаченные
счета и в России отказались поставлять газ вперед. Перед Нацбанком поставили
выбор — либо Украина замерзает без российского газа или Нацбанк делает эмиссию,
покупая в свой портфель на сто с лишним миллиардов гривень ОВГЗ. Он так и сделал,
нарисовал эти деньги, купил ОВГЗ себе на баланс, деньги поступили в бюджет,
государство у того же НБУ купило валюту, которую заплатили Газпрому. После этого
еще была эмиссия для поддержки украинских военных. Всего более 200 млрд грн было
эмитировано и закончилось это, если вы помните в феврале 2015 — наличная гривня
до 40 доходила, а безналичная — 30 гривен за доллар, это с 16−17 гривен», —
вспоминает он.

Как печатали деньги в прошлом, и к чему это приводило в Украине
Аналитики напоминают, что последствия от количественного смягчения в прошлом
были катастрофичными. «Опыт Украины показывает, что дополнительная эмиссия
приводит к высокой инфляции и даже гиперинфляции, а также стремительному
обесцениванию национальной валюты. Так, прямое кредитование Национальным
банком правительства и предприятий в 1992−94 привело к гиперинфляции в 1993
и двузначной инфляции в 1994—2000. За 1992−1995 среднегодовой курс доллара США
к украинскому карбованцу вырос более чем в 700 раз. Покупка ОВГЗ Нацбанком для
финансирования государственных банков и Нафтогаза в 2014−15 ускорила инфляцию
до выше 20% в 2014 и до выше 40% в 2015. Курс доллара по отношению к гривне за это
время вырос почти в три раза. Только в 2018 году, благодаря сильному ужесточению
монетарной политики НБУ, инфляция вышла на однозначные показатели», —
рассказал НВ Бизнес глава аналитического подразделения группы ICU Александр
Мартыненко.
Основная проблема дополнительной эмиссии в таких странах как Украина — резкое
увеличение денежной массы, не подкрепленное таким же ростом предложения товаров
и услуг. «В украинских условиях это усугубляется высокой зависимостью от импорта
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энергоносителей, продукции машиностроения и потребительских товаров. И если
негативный эффект QE на валюты развитых стран смягчается благодаря тому, что эти
валюты являются резервными в глобальном контексте и пользуются высоким спросом
в других странах, то у гривни такой привилегии нет. Ускорение инфляции и падение
курса гривни, вызванные дополнительной эмиссией, неизбежно приведут к резкому
снижению реальных доходов населения, которые и так серьезно пострадают
от пандемии и карантинных ограничений», — предупредил Мартыненко.
Александр Паращий из Concorde Capital не ожидает сильного падения курса гривни из-
за допэмиссии гривни. «Если мы займем на внешних рынках, то обесценивания гривни
не будет, если мы будет занимать у Нацбанка через госбанки, то есть определенные
риски, но зависит от суммы. Но я думаю, что в любом случае мы не выйдем
за те пределы, которые нам рисуют в Кабмине — 29,5 грн/$», — считает он.
По его словам, если даже лишние напечатанные деньги пойдут через госбюджет
в бизнес, то сейчас украинские предприниматели переживают не лучшие времена,
чтобы тратиться на валюту. «Сейчас у бизнеса и так непростые времена, особо денег
нет, тем более лишних, поэтому вряд ли будет сильный эффект», — резюмировал
Паращий.

До змісту

НБУ знизив ставку до 6-річного мінімуму – дешеві кредити будуть?
Издание: Укринформ
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3012149-nbu-zniziv-stavku-do-6ricnogo-minimumu-
desevi-krediti-budut.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства -
Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020

Експерти прогнозують зниження ставок за окремими програмами. Але, щоб реально
пожвавити кредитування, діяти треба рішучіше
Правління Національного банку вирішило знизити із 24 квітня ставку рефінансування,
від якої, з-поміж іншого, залежить “вартість” кредитних ресурсів. ПОКАЗНИК
ЗМЕНШИЛИ З 10% ДО 8% РІЧНИХ. Востаннє на такому рівні облікова ставка була
наприкінці 2013 року. Вже найближчим часом (але не “миттєво”) це має вплинути на
визначення банками відсоткових ставок за депозитами і кредитами, що надаються
бізнесу та населенню. Адже самі банківські установи зможуть дешевше позичати
кошти в НБУ – як рефінансування.
Утім, наразі, незважаючи на доволі швидкі темпи зниження Нацбанком цього
показника, кредитного буму Україна не дочекалася. Позички для бізнесу дорогі та
майже неокупні. Умови споживчого кредитування – іноді взагалі “здирницькі”.
Експерти пояснюють: це через половинчатість і непослідовність дій Регулятора.
Аргументи НБУ: Поспішаймо, але повільно
Ось уже рівно рік Нацбанк перманентно зменшує ставку рефінансування. За цей час
вона знизилася більш ніж удвоє. Нагадаємо, 26 квітня минулого року Регулятор вперше
після чергового піку (18%, досягнутого у середині 2018-ого), почав обережно
знижувати облікову ставку. Тоді ж в НБУ оприлюднили середньостроковий прогноз
перегляду цього показника: до кінця 2021 року планували знизити ставку до 8%.
Отже, завдання виконано достроково. Чи означає це, що національна економіка
нарешті отримає дешевий кредитний ресурс для того, щоб вижити в умовах карантину і
пришвидшити відновлення у посткарантинний пероід?
Яків Смолій

h
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В НБУ налаштовані оптимістично. Хоча конкретних прогнозів щодо ймовірних
кредитних ставок комерційних банків не дають. Натомість наводять цифри, які
спонукали членів Комітету з монетарної політики рекомендувати правлінню
пришвидшити темпи зниження облікової ставки (востаннє цей показник переглядали
лише місяць тому, 13 березня, знизивши його з 11 до 10%). Зокрема, як аргумент
наводять доволі оптимістичні прогнози щодо рівня інфляції в Україні. За словами
голови правління НБУ Якова Смолія, у 2020-му цей ПОКАЗНИК
ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ В ЦІЛЬОВОМУ ДІАПАЗОНІ 5% +/- 1 В.П – ПОМІРНО
ПРИСКОРИТЬСЯ У ПОДАЛЬШІ МІСЯЦІ – ТА ПІД КІНЕЦЬ РОКУ СТАНОВИТИМЕ
6%. За словами головного банкіра, у березні-квітні інфляція була нижчою, ніж
очікувалося, – попри тимчасове підвищення цін протягом перших тижнів дії
карантинних заходів. "Минулого місяця зростання споживчих цін у річному вимірі
сповільнилося до 2,3%”, – уточнив Смолій. Темпи підвищення стримували, передовсім,
три фактори:
здешевлення енергоносіїв на світових ринках,
дія залишкових ефектів від торішнього зміцнення гривні,
збільшення пропозиції сирих продуктів харчування.
Ці чинники переважили зворотний тиск на ціни через березневе послаблення гривні і
ажіотажний попит на деякі товари після запровадження карантинних заходів. За
попередніми даними онлайн-моніторингу НБУ, інфляція у квітні також буде низькою.
Бо ціни на більшість продуктів та ліки після березневого “галопу” повертаються до
колишніх рівнів.
Експерти: кредити під 12-14% будуть нескоро, допоможуть – несуттєво
“Стійку тенденцію до зниження облікової ставки загалом вважаю позитивом, –
наголошує в коментарі Укрінформу голова Експертно-аналітичної ради Українського
аналітичного Центру Борис Кушнірук. – Але навіть вона не виправдовує нелогічних дій
Нацбанку, який довго тримав ставку на високому рівні. Тоді, як навіть за прогнозами
самого Регулятора індекс споживчих цін не перевищував 2-3%, ставку рефінансування
зберігали на позначках 16-17% річних, тим самим гальмуючи економічне зростання,
провокуючи надмірне зміцнення гривні тощо”. Хоча розмір ставки, за словами експерта,
і справді дуже важливий, від Нацбанку чекають, насамперед, чітких сигналів щодо
подальших дій та оприлюднення конкретних цілей монетарної політики, яку він втілює.
Пан Кушнірук переконаний, що таким завданням має бути кардинальне зниження усіх
ставок (рефінансування, депозитних, кредитних) і гарантії їх утримання на такому рівні
упродовж тривалого періоду. “Тобто, ОБЛІКОВА СТАВКА МАЄ КОЛИВАТИСЯ У
МЕЖАХ 2-3%. А СТАВКИ ЗА ДЕПОЗИТАМИ ПОВИННІ БУТИ, МОЖЛИВО, ІЩЕ
НИЖЧИМИ, – каже економіст, – Адже тільки в українських реаліях чомусь вважається,
що на депозитах потрібно заробляти. Тоді як в усьому світі – це лише механізм
зберігання коштів. І тільки зменшення депозитних ставок принаймні до 3-4% річних
може пожвавити кредитування реального сектора економіки”. А запорукою цього має
стати чітка й прогнозована політика Регулятора.
Борис Кушнірук
Свій внесок у спільну справу повинні зробити і комерційні банки, які поки що в гонитві
за клієнтами розхитують “депозитний маховик”, навіть зараз ПРОПОНУЮЧИ
ЛЮДЯМ ВИПЛАТУ 14-15% РІЧНИХ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ВКЛАДАМИ. ЗА
ТАКИХ УМОВ НАДАВАТИ КРЕДИТИ ЦІ ФІНУСТАНОВИ МОЖУТЬ НЕ МЕНШЕ
НІЖ ПІД 18-20% РІЧНИХ. Починати змінювати ситуацію, на думку Бориса Кушнірука,
треба з державних банків – через вольові рішення Міністерства фінансів як власника
цих банківських установ – аби примусити їх в рази знизити депозитні ставки.
“Особливо – із урахуванням того, що держбанки стовідсотково гарантують повернення
коштів вкладникам. Відповідно, люди мають розуміти: вони отримають менші відсотки
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за депозитами в обмін на спокій. Бо їхнім заощадженням ніщо не загрожує, на відміну
від депозитів у комерційних банках, де гарантовані суми повернення обмежені”, –
радить Кушнірук. Відповідно, якщо меншими будуть ставки за депозитами, з’являться
можливості і для здешевлення кредитування.
Звісно ж, експерти очікують і позитивного впливу постійного перегляду ставки
рефінансування на вартість кредитних ресурсів. Але й ПІСЛЯ ОСТАННЬОГО
ЗНИЖЕННЯ НАВРЯД ЧИ МОЖНА ОЧІКУВАТИ, ЩО РЕАЛЬНІ КРЕДИТНІ
СТАВКИ ОПУСТЯТЬСЯ НИЖЧЕ 12-14%. Що для чесного бізнесу – особливо в
умовах кризи – теж є майже “непідйомним”. Окрім того, одномоментного зниження
навіть до таких параметрів очікувати не варто – банкам треба час на підготовку,
отримання нового рефінансування, розрахунків за чинними депозитними програмами.
Тобто, бодай на якийсь ефект можна буде розраховувати лише за 2-3 місяці.
“Водночас деякі позичальники можуть отримати доволі приємні “бонуси” уже зараз, –
стверджує в коментарі Укрінформу директор Інституту соціально-економічної
трансформації Ілля Несходовський. – Зниження облікової ставки для окремих видів
кредитів має вирішальне значення. Приміром, деякі банки пропонують кредитні
програми, вартість позик за якими розраховують, виходячи з розміру ставки
рефінансування + 2%. Для таких позичальників ставка кредиту відтепер складатиме
лише 10%. Звісно ж, у порівнянні з вартістю кредитів у інших країнах це також чимало,
але ж і не 20% та більше відсотків... Окрім того, СТАВКА РЕФІНАНСУВАННЯ
ВПЛИВАЄ НА РОБОТУ БАНКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЗАЙВУ ЛІКВІДНІСТЬ І
РОЗМІЩУЮТЬ ВІЛЬНІ КОШТИ НА ДЕПОЗИТНИХ СЕРТИФІКАТАХ НБУ.
Зменшення ставки означає, що їх прибутковість зменшиться, кошти у гривні
розміщуватимуть вже під 6%. Тому банки шукатимуть альтернативу”.
Ілля Несходовський
Альтернативними варіантами “прилаштування” грошей, за словами Іллі
Несходовського, можуть бути:
ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І НАСЕЛЕННЯ. Це –
якраз те, чого чекає держава. Адже такий крок має пожвавити економіку.
РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ В ОВДП. Що також буде неабияким позитивом, оскільки
країна не має особливої альтернативи щодо залучення позичкових коштів. А без них не
вдасться покрити дефіцит Державного бюджету.
МОЖЛИВЕ РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ У ВАЛЮТІ – в розрахунку на те, що вона
подорожчає. Але такий шлях Несходовський вважає помилковим. Адже ситуація на
валютному ринку нині стабілізувалася – НБУ, в основному, викуповує зайві євро і
долари. Й така ситуація збережеться до вересня. Тому що у літній період попит на
валюту традиційно падає, а її пропозиція – зростає.
В цілому, Ілля Несходовський не дуже вірить у суттєве зменшення (окрім згаданих уже
винятків) вартості кредитів. Адже ГОЛОВНОЮ ПЕРЕПОНОЮ ДЛЯ РОЗВИТКУ
КРЕДИТУВАННЯ ЗАЛИШАЮТЬСЯ РИЗИКИ, ЯКІ БАНКИ ЗАКЛАДАЮТЬ У
ВАРТІСТЬ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ.
Бодай частковому розв’язанню цієї проблеми, на думку Бориса Кушнірука, може
сприяти біда, в якій опинилася нині наша країна. Для цього потрібно переглянути
ідеологію запропонованих урядом програм підтримки малого й середнього бізнесу. І
перерозподілити виділений для цього фінансовий ресурс. “Відсоткові ставки за
кредитами мають бути низькими не тому, що частину платежів компенсуватиме
держава. Бюджетні кошти, які планують витратити на відповідні програми, можна
витрачати більш ефективно. Потрібно за допомогою інструментів регуляторної
політики, які є в Уряду і Національного банку, у рази знизити кредитні ставки для усієї
економіки. Як це відбувається у цивілізованих країнах, де ставка рефінансування,
зазвичай, коливається в межах 2-3%, а в умовах кризи навіть стає від’ємною”, – каже
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економіст і ПРОПОНУЄ ЯКОМОГА ШВИДШЕ СТВОРИТИ ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ, куди й спрямувати наявний ресурс. Це
сприятиме отриманню кредитів якомога більшою кількістю підприємців, які раніше
узагалі не мали змоги позичати під “притомні” відсотки. Бо головна проблема для них –
відсутність майна для забезпечення застави.
“ЗАСТАВОЮ” МАЮТЬ СТАТИ ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ БАНКІВ ЩОДО
ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИК – навіть, якщо малий та мікробізнес з тих чи інших причин не
зможе розрахуватися з кредиторами. Ризики неповернення позик суттєво знизяться. А
отже – знижуватимуться й додаткові комісії “за ризик”, закладені у кредитних
програмах”, – підсумовує Борис Кушнірук.
До змісту

Компания Коломойского выиграла в Приватбанке суд на 17,6 миллиона
Издание: Минфин - форум
https://minfin.com.ua/2020/04/24/44125292/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Экспертные коммуникационные площадки (форум) -
Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-владельцы Приватбанка Игорь
Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллиона
гривен.
Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-владельцы Приватбанка Игорь
Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллиона
гривен. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, сообщает Finbalance.
Что постановил суд
Приватбанк должен заплатить компании «Арлан» 17,6 миллиона гривен долга. Долг, о
котором идет речь, возник еще до национализации Приватбанка. Тогда банк взял в
кредит рефинансирования Национального банка. Компания «Арлан» выступила
поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.
Предыстория
Осенью 2019 года Национальный банк начал требовать у «Арлан» деньги по кредиту,
поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись выплатить всю
сумму, о которой идет речь. Впоследствии «Арлан» подал в суд на Приватбанк, чтобы
компенсировать выплаченные Нацбанка деньги по кредитам, которые предоставлялись
Приватбанку.
Читайте также: Еще одна компания Коломойского пошла на мировую с Нацбанком
Приватбанк может обжаловать это решение суда в апелляции.
18 сентября 2019 года сообщалось, что суд утвердил мировое соглашение между
«Арлан» и НБУ.
6 мая 2019 года стало известно, что Национальный банк отсудил у компании «Арлан»
недвижимость в Днепре. Олигархи подали апелляцию на это решение суда.
Читайте также: Кто получит Приватбанк
28 августа 2019 года компания Коломойского впервые решила заплатить по
обязательствам перед Нацбанком: Хозяйственный суд Днепропетровской области
утвердил мировое соглашение между НБУ и «Никопольским заводом ферросплавов»
Коломойского.
До змісту
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Банк 3/4 виплатить майже 15 млн грн дивідендів
Издание: Финансовый клуб
https://finclub.net/ua/news/bank-3-4-vyplatyt-maizhe-15-mln-hrn-dyvidendiv.html
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Информационные агентства - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Про це банк повідомляє в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.
Таке рішення було прийняте акціонерами банку на загальних зборах 23 квітня та
затверджено наглядовою радою.
Строк виплати дивідендів - з 13 травня до 22 жовтня 2020 року. Спосіб виплати
дивідендів - через депозитарну систему; порядок виплати дивідендів - виплата всієї
суми дивідендів у повному обсязі.
Банк 3/4 заснований у липні 2008 року. Його єдиним акціонером (власником) і головою
правління є Вадим Іщенко.
За даними НБУ, на 1 січня 2019 року за розміром активів у 1,045 млрд грн Банк 3/4
посідав 54 місце серед 77 українських банків.
Ще 17 березня НБУ закликав банки утриматись від виплати дивідендів щонайменше до
липня, а потім подовжив цей термін до жовтня 2020 року через ситуацію з
коронавірусним карантином.
ПУМБ планує виплатити 2 млрд грн дивідендів та збільшити капітал на 1,5 млрд грн за
рахунок прибутків попередніх років.
Сітібанк теж заявляв про наміри виплатити 2 млрд грн дивідендів.
Мотор Банк виплатить майже 21 млн грн дивідендів і збільшить статутний капітал на
65 млн грн за рахунок прибутків минулих років.
До змісту

Кредиты для заробитчан. Шмыгаль анонсировал льготные 3% годовых
Издание: Лига: Финансы
https://finance.liga.net/personal/novosti/kredity-dlya-zarobitchan-shmygal-anonsiroval-lgotnye-
3-godovyh-4224490
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Информационные агентства - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Кредитная программа "Новые деньги" будет представлена на следующей неделе,
обещает премьер-министр Украины
-->
Банки введут льготные кредиты под 3% "Новые деньги" для заробитчан, которые
вернулись в Украину. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль 23 апреля
во время онлайн-брифинга на Закарпатье.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Следующий этап - это программа "Новые деньги". Собственно, для тех людей,
которые вернулись с заработков; которые хотят удержать рабочие места - для
действующего бизнеса. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил
президент, 3% процентная ставка", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр допускает, что льготная программа будет предусматривать отсрочку
уплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы для процентов.
По его словам, кредитную программу представят на следующей неделе. Сейчас
правительство обсуждает ее условия с банкирами.
Президент Владимир Зеленский анонсировал специальную льготную программу для
работников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 апреля. Он
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допустил, что для представителей некоторых сфер, которые особенно пострадали из-за
коронакризиса, процентная ставка составит 0% годовых.
По оценкам правительства, во время карантина в Украину вернулось около 2 млн
работников. Преподаватель Киевской школы экономики Анна Вахитова, опираясь на
данные пограничников, утверждает, что из-за рубежа вернулось гораздо меньше людей.
До змісту

Битва дебетовых карт: monobank vs ПриватБанк
Издание: Finance.ua
https://finance.ua/cards/bitva-debetovix-kart-monobank-vs-privatbank
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Finance.ua уже сравнивал кредитные и валютные карты ПриватБанка и monobank.
Последний недавно вывел на рынок новую – дебетовую карту белого цвета. Мы
подумали, это отличный повод устроить новое противостояние между картами обоих
банков, на этот раз дебетовыми, и сравнили их по 7 показателям. Вот что получилось.
В этот раз на «ринге» сойдутся «Карта для выплат» (КДВ) от ПриватБанка и «Белая»
(дебетовая) карта monobank.
Простота оформления
Если виртуальную дебетовую карту одинаково легко оформить и в Приват24, и
мобильном приложении monobank, то с пластиком у mono дела обстоят хуже.
Неименную пластиковую КДВ от «Привата» можно бесплатно оформить в любом
отделении банка, потратив на это минут 15. За «белый» пластик от monobank придется
выложить 150 гривен. И ждать его придется до 7 дней. Оформить неименную
дебетовую карту от mono возможности нет.
Резюме
Получить дебетовую карту проще и дешевле в ПриватБанке.
Стоимость обслуживания
Обе карты бесплатны в обслуживании.
Резюме
По этому параметру победителя нет.
Способы пополнения
«Карту для выплат» от ПриватБанка можно пополнить:
через терминалы самообслуживания, которые есть в каждом отделении банка,
столичном метро, а также в крупных торговых центрах и супермаркетах;
через кассы отделений банка;
безналичным способом – с помощью платежа по реквизитам с карты или счета другого
банка;
P2P-переводом с карты другого банка.
Карту monobank можно пополнить:
через терминалы Ibox и терминалы ТАСкомбанка;
через кассы отделений Универсалбанка, ТАСкомбанка и А-Банка;
безналичным способом – с помощью платежа по реквизитам с карты или счета другого
банка;
P2P-переводом с карты другого банка.
За пополнение Карты для выплат Приватбанка берется комиссия 0,5%. Белую карту
monobank можно пополнить без комиссии.
Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
Какая кредитная карта лучше?
Резюме
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Тут, пожалуй, ничья. Карту «привата» пополнить проще из-за огромного количества
его отделений и терминалов самообслуживания. Розничные сети трех банков-партнеров
mono куда скромнее. К примеру, отделения Универсалбанка есть даже не во всех
областных центрах. Но зато при пополнении КДВ берется небольшая комиссия (0,5%),
которой нет у monobank.
Снятие наличных
Снять наличные с «Карты для выплат» можно:
в кассах отделений ПриватБанка;
в банкомате любого украинского банка.
В обоих случаях снятие будет без комиссии.
Снять наличные с «белой» карты monobank можно:
в банкомате любого украинского банка;
в отделениях Универсалбанка, ТАСкомбанка и А-банка.
Во всех случаях комиссия за снятие составит 0,5% от суммы.
Резюме
Тут лидерство за КДВ. Снять наличку с карты monobank хлопотнее. Да, это можно
сделать в любом банкомате, но некоторые банки ограничивают сумму выдачи по
чужим картам. Поэтому если нужно снять крупную сумму, есть риск того, что придется
побегать. Ну, и снятие с «белой» карты проходит с комиссией.
Процент на остаток
По «Карте для выплат» от ПриватБанка процент на остаток собственных средств не
начисляется.
По «белой» карте monobank начисляется 10% на остаток средств свыше 100 гривен. Но
при условии, что на кредитке monobank (черной карте) не используется кредитный
лимит.
Оформить карту monobank
Резюме
Хранить излишки денег выгоднее на дебетовой карте monobank. Но лишь в том случае,
если ваша черная кредитка не находится в кредитном лимите. Вот так хитро в
monobank решили связать между собой две карты.
Кэшбэк
Карт с кэшбэком как таковым ПриватБанк не выпускает. Но для его клиентов действует
программа лояльности «Бонус плюс». Рассчитываясь КДВ в сети магазинов и аптек-
партнеров «Привата», они получают бонусы: от 1 до 5% от суммы покупки. Ими потом
можно расплачиваться в этой же партнерской сети.
По карте monobank можно каждый месяц выбрать две категории покупок (например:
продукты, одежда и обувь, путешествия, красота и медицина и т.п.) и по каждой
получать полноценный кэшбэк «живыми деньгами» в размере от 1 до 20%. Но тут
также стоит напомнить о связи двух карт monobank. Если черная (кредитка) будет в
кредитном лимите, то максимальный кэшбэк и по ней, и по «белой» будет 1%,
независимо от категории. То есть, повышенный кэшбэк в monobank можно
зарабатывать, тратя только свои деньги, а не банка. Независимо от того, какая у вас
карта: кредитка или дебетовая.
Максимальная сумма кэшбэка по «белой» карте – 500 гривен в месяц до
налогообложения. Затем с накопленной суммы удерживается 18% подоходного налога
и 1,5% военного сбора. Кэшбэком можно гасить задолженность по карте или потратить
на любые другие нужды без привязки к каким-либо магазинам, что значительно
повышает его привлекательность.
Битва валютных карт: monobank vs Приватбанк
Чей валютный пластик лучше?
Резюме
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Тут явное преимущество за «белой» картой от mono, с которой можно получать
неплохой кэшбэк, причем не бонусами, а «живыми» деньгами.
Использование передовых технологий
С помощью обеих карт – и КДВ, и «белой» от monobank – можно совершать
бесконтактные платежи с использованием технологий PayPass/PayWave, а также
добавлять их в мобильные платежные системы ApplePay и GooglePay.
В пластиковую «белую» карту, выпуск которой стоит 150 гривен, модуль для
бесконтактных платежей PayPass встроен в по умолчанию. В неименном базовом
варианте «Карты для выплат» его нет. Но можно за 100 гривен выпустить именной
вариант КДВ, который будет поддерживать PayPass/PayWave.
Оформить карту ПриватБанка
Вывод
Выбор той или иной карты должен завесить от задач, которые она будет решать.
Идеального варианта на все случаи жизни нет. Вот пара рекомендаций касательно КДВ
и «белой» карты от monobank:
Если планируете часто снимать наличные в банкоматах (для этого нужен пластик), то
лучше оформить карту ПриватБанка. Ее пластиковый вариант можно получить
бесплатно, а за пластик от monobank придется заплатить 150 гривен.
Если на вашей карте часто остаются собственные средства, то их лучше держать на
«белой» карте. По ней можно подключить депозитное свойство и зарабатывать 10%
годовых на остаток свыше 100 гривен (черная карта от mono при этом не должна быть в
кредитном лимите).
Если карта нужна для для расчетов в торговых сетях, стоит выбрать карту monobank. Ее
можно пополнить без комиссии, плюс с ней можно зарабатывать кэшбэк «живыми»
деньгами.
До змісту

Верховний Суд України скасував рішення судів попередніх інстанцій щодо
неправомірності визнання банку "Новий" неплатоспроможним
Издание: Сайт НБУ
https://bank.gov.ua/news/all/verhovniy-sud-ukrayini-skasuvav-rishennya-sudiv-poperednih-
instantsiy-schodo-nepravomirnosti-viznannya-banku-noviy-neplatospromojnim
Украина - Общенациональный (UA) - Правительственные - Официальный сайт - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020

Верховний Суд 15 квітня частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку
на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі № 826/779/18. У цій справі
суди попередніх інстанцій скасували рішення Національного банку про віднесення
банку “Новий” до категорії неплатоспроможних.
Нагадаємо, Національний банк визнав банк "Новий" неплатоспроможним 13 липня
2017 року. Підставою для такого рішення було зменшення розміру регулятивного
капіталу банку нижче однієї третини від мінімального рівня.
Акціонер банку Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К.
Янгеля" у січні 2018 року звернулося до Окружного адміністративного суду міста
Києва з позовом до Національного банку. Позивач вказав, що Національний банк
протиправно відмовив у погодженні плану припинення банківської діяльності банку
"Новий" та прийняв рішення про його віднесення до категорії неплатоспроможних.
Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача. Не
погодившись, Національний банк звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою.
У касаційній скарзі Національний банк зазначив, що суди першої та апеляційної
інстанцій допустили втручання у дискреційні повноваження регулятора, оскільки
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приймати рішення про погодження або відмову в погодженні плану припинення
банківської діяльності є повноваженням Національного банку.
Національний банк також зазначив, що суди попередніх інстанцій не надали правової
оцінки тому, що акціонер порушив свій обов’язок щодо докапіталізації банку "Новий"
до встановленого законодавством рівня, що призвело до настання
неплатоспроможності банку.
Касаційну скаргу 15 квітня 2020 року було частково задоволено, а саме: скасовано
рішення судів попередніх інстанцій, а справу направлено на новий розгляд до суду
першої інстанції.
Детальніше про причини і результати очистки банківського сектору можна дізнатися на
вебсайті "Велике банківське очищення".
До змісту

В НБУ разъяснили последствия решения суда по делу о вклады Суркисов в
ПриватБанке
Издание: РБК-Украина
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-razyasnili-posledstviya-resheniya-suda-1587723539.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства - Русский -
Дайджест
Дата: 24.04.2020

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
От решения Верховного суда зависит дальнейшая судьба ПриватБанка
Верховный суд 27 апреля рассмотрит дело, в котором Национальный банк доказывает
законность списания депозитов семьи Суркисов во время национализации
"ПриватБанка" в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, государство при национализации "ПриватБанка" списало
со счетов средства связанных лиц, то есть всех тех, у кого были общие бизнес-интересы
и родственные связи с Игорем Коломойским, в капитал банка. В целом списание
произошло на 29,4 млрд грн. В то же время на национализацию было потрачено 155
млрд грн.
В НБУ отметили, что семья Суркисов есть среди связанных лиц, учитывая хотя бы
совместное владение с Коломойским группой каналов "1+1" и "ТЕТ". Теперь они, как и
другие связанные лица, требуют в судах, чтобы их не считали связанными и вернули
деньги.
Цена вопроса конкретно в этом деле - чуть больше 1 млрд грн. Но поражение
государства в этом деле может привести к большим потерям - до 29 млрд грн,
говорится в сообщении.
Однако кульминация этого сюжета начнется после решения суда. "Ведь именно после
этого будут "разморожены" все другие дела по национализации ПриватБанка. Это те
дела, которыми Игорь Коломойский хочет признать незаконным национализацию и
вернуть банк себе", - говорится в сообщении НБУ.
Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2019 года Шестой апелляционный
административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного
админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе
"ПриватБанка" с рынка. Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате
Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.
Напомним, семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена
средств на акции "ПриватБанка" (bail-in). По данным НБУ, bail-in является стандартной
международной практикой, когда средства собственников и связанных с ними лиц
конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка
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это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков тратились на компенсацию
денег экс-владельцами и связанными с ними лицами. На сегодняшний день количество
исков к НБУ об отмене связанности и bail-in насчитывается около 50 на общую сумму
20 млрд грн.
До змісту

Депозити українців у банках за місяць зросли на 25 млрд грн
Издание: Финансовый клуб
https://finclub.net/ua/news/depozyty-ukraintsiv-u-bankakh-za-misiats-zrosly-na-25-mlrd-
hrn.html
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Информационные агентства - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня: вклади у національній
валюті склали 285,39 млрд грн (+4,8 млрд грн за місяць); вклади в іноземній валюті –
234,85 млрд грн (+29,85 млрд грн за місяць), повідомляє ФГВФО.
Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а загальна сума їх вкладів на 1
квітня склала 31,87 млрд грн (6,1% від загальної суми вкладів). Нагадаємо, з 1 січня
2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізосіб-підприємців.
Станом на 1 квітня у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банка.
Кошти 98,2% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами
(у розмірі від 10 грн до 200 тис. грн). Гарантіями Фонду повністю покривається 39,9%
від загальної суми вкладів, що складає 207,31 млрд грн.

До змісту
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Работа кипит: чем живут банки на карантине (опрос)
Издание: Maanimo - Отзывы о банках
https://maanimo.com/exclusive/143203-chem-zhivut-banki-na-karantine-opros
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Экспертные коммуникационные площадки (форум) -
Русский - Комментарий
Дата: 24.04.2020

Ситуация в банковской сфере Украины сейчас довольно стабильна. С приходом
карантина население хлынуло в банки забирать свои вклады и скупать валюту, однако
финучреждения оказались готовы к такому вызову. К счастью, небольшая просадка по
одним показателям подкрепляется положительной динамикой по другим. В том числе,
этому способствует и сам Нацбанк, помогая банкам адаптироваться. Кроме того, в
апреле многие финучреждения уже могут похвастаться новыми приложениями,
которые помогают осуществлять все возможные платежи онлайн.
Комментарии
Maanimo спросил у банков, как изменилась ситуация на рынке депозитов с начала
карантина, есть ли сейчас прирост вкладов, активно ли украинцы стали брать кредиты,
насколько выросло количество безналичных расчетов и сохраняется ли спрос на
наличность, а также что сейчас происходит с покупкой/продажей валюты.
ЗамотаевДмитрий Замотаев, начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банка:
На рынке депозитов ситуация довольно спокойная. Клиенты не паникуют и не
стремятся досрочно разрывать депозитные договоры, а по вкладам, которые
заканчиваются, процент перевложения остается практически на докарантинном уровне.
В период карантина Глобус Банк продолжает демонстрировать уверенные показатели
по депозитному портфелю. Так, портфель в национальной валюте практически не
изменился за счет высокого процента перевложения существующего (свыше 80%), а
также пополнения вкладчиками своих депозитов. По валютным депозитам банк
проводит политику уменьшения их доли в своем портфеле, за счет чего процент
перевложения здесь находится в районе 50%, а размер портфеля постепенно
уменьшается.
Кредитная активность клиентов практически остановилась. Это объясняется как
остановкой работы основных партнеров банка (торговые магазины, автосалоны), так и
опасениями клиентов по взятию на себя дополнительных финансовых обязательств. Но
это не означает, что заявок нет вообще – их количество уменьшилось где-то на 70%,
при этом новые кредитные заявки подаются клиентами с высоким уровнем
платежеспособности. Глобус Банк не останавливал кредитование ни на один день и
продолжает выдавать кредиты как на покупку товаров, так и более значительные
суммы - на покупку автомобилей и новой недвижимости. Так, с начала месяца было
выдано свыше 1,1 тыс. кредитов на общую сумму свыше 14 млн грн.
Конечно, карантин существенно откорректировал поведенческую модель клиентов и
увеличил потребность в удобных и быстрых онлайн платежах. Банки немедленно
отреагировали на запрос клиентов и активно запускали новые сервисы и
модернизировали существующие. К примеру, Глобус Банк предложил клиентам новый
сервис по онлайн погашению залоговых кредитов, при этом на период карантина
сделал его абсолютно бесплатным для клиента. С начала месяца данной услугой банка
при внесении ежемесячных платежей по кредиту воспользовались более 20% клиентов,
а средний чек по этому сервису составил 7,5 тыс. грн.
миховДенис Михов, директор по развитию бизнеса Банка Кредит Днепр:
На депозитном рынке на сегодняшний день ситуация рабочая. C учетом того, что
большинство депозитов являются срочными, т.е. не предполагают возможности
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досрочного снятия, депозитный портфель является более устойчивым, а его динамика –
более прогнозируемой. Запасы ликвидности достаточны для четкого выполнения
обязательств перед вкладчиками, кассы работающих отделений и банкоматы
функционируют бесперебойно и регулярно подкрепляются средствами в нужных
объемах. По окончании срока действия депозита клиент может переразместить
средства на желаемый срок, хранить их на текущем счету или же снять средства в
банкомате (гривна) или кассе банке (гривна и валюта), предварительно заказав
необходимую сумму через контакт-центр банка или обратившись к своему менеджеру в
отделении. Это позволяет эффективнее организовать обслуживание клиентов,
принимая во внимание текущие временные ограничения в работе сети отделений,
транспорта и логистики.
Вкладчики понимают, что и в сегодняшних непростых условиях банковский депозит
остается оптимальным инвестиционным инструментом с точки зрения доходности /
надежности / безопасности. Безусловно, на настроения вкладчиков негативно влияет
неопределенность ситуации, в результате мы видим перераспределение структуры
депозитного портфеля в сторону средств до востребования и коротких вкладов на 1-3
месяца. Очевидно, что при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике и на рынке
труда вкладчики будут вынуждены часть своих сбережений использовать для
повседневных трат. Банки это понимают и готовятся к такому сценарию,
пересматривая, в частности, свои кредитные бизнес-стратегии.
post 0192 0
Динамика розничного кредитования в марте была ожидаемо худшей, чем январе-
феврале, вследствие вынужденного сокращения темпов кредитования в ответ на
введение жестких государственных ограничительных противоэпидемических мер и
соответствующее снижение уровня доходов и платежеспособности заемщиков.
Вопрос качества кредитных портфелей в кризисных условиях не только не снимается с
повестки дня, но и становится ключевым для своевременного выполнения банками
своих депозитных обязательств перед вкладчиками. Мы вынужденно снижаем темпы
кредитования, при этом активизируем взаимодействие с добросовестными заемщиками,
идем навстречу тем, кто наиболее подвержен влиянию ограничительных мер. Мы
разъясняем клиентам, что «кредитные каникулы» не являются отменой или прощением
долгов, это лишь отсрочка их уплаты. Ведь банковские вкладчики рассчитывают
получить свои депозиты вместе с начисленными процентами и вряд ли откажутся от
них из-за того, что заемщики отказываются обслуживать свои кредиты. Мы
рассчитываем на ответственность наших клиентов и понимание ими необходимости
выполнения своих финансовых обязательств как важного условия стабильной работы
банков, финансовой системы и экономики страны.
Будучи социально ответственной компанией, мы главным приоритетом считаем
здоровье и безопасность людей, и ведем постоянную коммуникацию с клиентами для
выработки оптимального формата получения банковских услуг в данный период, с
акцентом на дистанционные каналы обслуживания. Большинство банковских
операций – управление депозитными и текущими счетами, платежи и переводы, обмен
валют – клиенты могут осуществить дистанционно: в системе интернет-банкинга
FreeBank, банкоматах и ПТКС, через Инфоцентр банка.
Погасить кредитную задолженность можно посредством p2p-платежа с карты любого
банка, в системе интернет-банкинга, посредством ПТКС и терминалов iBox, EasyPay,
ПриватБанка; переводом средств со счета в другом банке Украины; путем
автоматического списания ежемесячного платежа со счета клиента.
За время действия карантина более 1000 новых клиентов присоединились к нашему
сервису интернет-банкинга FreeBank, количество пользователей сервиса превысило 15
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тысяч, а количество совершенных операций увеличилось на 8,5% к докризисному
показателю.
Объем безналичных расчетов картами в период карантина в целом не изменился: с
одной стороны, их удельный вес по отношению к наличным расчетам возрос, но с
другой стороны, люди стали тратить средства экономнее, стараясь минимизировать
расходы в период кризиса и сокращения доходов. Карантин внес коррективы и в
структуру безналичных расчетов: резко сократились такие статьи оплат, как туризм и
развлечения, транспорт, рестораны и кафе, при этом существенно выросли расчеты за
продукты – как в количественном и денежном выражении, так и в размере среднего
чека.
Дефицит наличной валюты в банках во второй половине марта стал следствием
сочетания логистических проблем, вызванных закрытием международного
авиасообщения, и роста спроса на валюту со стороны населения на волне панических
настроений, раскручивающих девальвационный тренд.
На сегодняшний день ситуация стабилизировалась: с целью минимизации дефицита
наличной валюты Нацбанк провел несколько операций по обмену банкам безналичной
валюты. Курсовая стабилизация после резкого ослабления гривны, возвращение ее
котировок на позиции 27,5 грн/доллар и синхронизация курса наличного рынка с
межбанком также способствовали снижению спекулятивных настроений,
подогревающих спрос на наличную валюту. Большинство банков, в том числе наш,
предлагают клиентам сервис онлайн-обмена валют, что на сегодняшний день является
не только более удобным, но и более безопасным для здоровья.
default newsЕвгений Закалата, директор Департамента транзакционного бизнеса
ТАСКОМБАНКА:
Первая неделя апреля показала практически двойное снижение объемов операций по
снятию наличных, но кэш все равно остается в ходу. Только сейчас, когда люди
посидели дома, поняли, что кризис надолго, и потихоньку начинают вовлекаться в
работу, мы видим планомерный рост онлайн-покупок. Чаще всего украинцы
приобретают товары для красоты и здоровья, ноутбуки и игровые приставки, средства
индивидуальной защиты, настольные игры, товары для фитнеса.
Владислав Парьоха, начальник Казначейства ТАСКОМБАНКА:
Если говорить об изменениях на валютном рынке, необходимо отметить, что в целом
спрос на доллар с начала карантина сократился, хотя спрос на наличный доллар в связи
с прекращением авиасоединения некоторое время превышал предложение. Значительно
уменьшились и обороты. Что касается курса, то Национальный Банк Украины
предпринимает все меры, чтобы удерживать его на уровне 27,40 – 27,50 грн за доллар
США. Хотя мы ожидаем роста около 28 грн за доллар после завершения карантина,
когда запустится бизнес, и объемы транзакций возрастут.
На сегодняшний день спрос на валюту стабилизировался, а вопрос дефицита наличной
валюты, который был в начале апреля, полностью решен. Сейчас все отделения
ТАСКОМБАНКА подкреплены необходимым объемом наличных средств для
удовлетворения текущих потребностей клиентов.
бабаевСемен Бабаев, начальник Главного управления розничного бизнеса, заместитель
Председателя Правления ПРАВЭКС БАНКа:
Что касается кредитов, то спрос по ним в нашем банке упал почти в 2 раза. Это связано
с тем, что в период карантина клиенты сидят дома и, соответственно, много компаний
остановили свою работу. Сейчас банки более консервативно рассматривают заемщиков.
Но мы продолжаем активно кредитовать и предлагать одни из лучших продуктов на
рынке. Наш продукт Европейский персональный кредит по которому можно получить
до 1 млн гривен наличными без цели и без залога со ставкой 18,99%. Также, кредит под
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ипотеку с процентной ставкой 9,99% на первый 5 лет. Мы ожидаем, что после
окончания карантина прирост клиентов по кредитам увеличится.
Безналичные расчеты в нашем банке за время карантина выросли на 10%. Касательно
валюты, на сегодня ажиотаж спал.
До змісту

Instagram поддержит малый бизнес в Украине: компания запускает новую
функцию
Издание: PaySpaceMagazine
https://psm7.com/business/instagram-podderzhit-malyj-biznes-v-ukraine-kompaniya-zapuskaet-
novuyu-funkciyu.html
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Сервис по обмену фотографиями поможет бизнесу с продвижением
instagram
Instagram поддержит малый бизнес в Украине. Фото: appleinsider.ru
Приложение Instagram поддержит малый бизнес в Украине с запуском новой функции
для заказа еды онлайн. Также компания позволит предпринимателям знакомить
подписчиков со своими предложениями с помощью специальных стикеров в сторис
(Stories).
Теперь бизнес сможет использовать новые стикеры в сторис или добавлять
соответствующую опцию в свой профиль. Специальные стикеры доступны в наборе с
остальными стикерами. Чтобы добавить опцию заказа еды в профиль, нужно обновить
мобильное приложение до последней версии, после чего появится сообщение с
подробной пошаговой инструкцией.
Сообщается, что с данной функцией пользователи Instagram смогут легче знакомиться с
предложениями предпринимателей. Для этого достаточно нажать на стикер или
перейти в профиль компании.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Instagram удаляет кнопку IGTV со своей домашней
страницы. Сообщается, что с момента запуска в июне 2018 года приложение IGTV
скачало около 7 млн человек. В отличие от формата Stories, который довольно быстро
стал популярным среди пользователей, IGTV явно является неудачным примером
запуска нового сервиса.
К примеру, за аналогичный период времени приложение TikTok скачали около 1,15
млрд людей. Только в США начиная с июня 2018 года эту программу загрузили 80 млн
раз, в то время как IGTV скачали только 1,1 млн жителей Штатов.
До змісту

Приватбанк повністю погасив свої борги перед НБУ по рефінансуванню
Издание: Finbalance
http://finbalance.com.ua/news/privatbank-povnistyu-pohasiv-svo-borhi-pered-nbu-po-
refinansuvannyu
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020

Приватбанк погасив борг перед НБУ по кредитам рефінансування на 2,34 млрд грн,
внаслідок чого обсяг його боргових зобов`язань перед регулятором скоротився до нуля.

h
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Нагадаємо, в кінці лютого Приватбанк погасив борг перед НБУ по рефінансуванню на
3 млрд грн, а в кінці березня - на 2,2 млрд грн.
На початок 2017 року - тобто фактично відразу після націоналізації - обсяг боргових
зобов`язань Приватбанку перед регулятором становив 18 млрд грн.
Раніше Приватбанк за спонукання НБУ утримувався від погашення рефінансування,
поручителями по якому були Ігор Коломойський та пов’язані з ним структури,
сподіваючись таким чином стимулювати процес погашення заборгованості
корпоративних позичальників перед банком.
До змісту

Когда исчезнет понятие "нет денег"
Издание: Минфин
https://minfin.com.ua/2020/04/24/44126992/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Спасти экономику Украины могут только инвестиции. Для нормального развития
страны нам нужно 30% от ВВП, но мы не можем перешагнуть за отметку в 10%. В
результате экономика сокращается.
Почему так происходит и как изменить ситуацию, рассказал «Минфину» аналитик ИГ
«Универ» Михаил Федоров.
Формула развития экономики
Почти всегда экономику измеряют деньгами, гривнами, долларами, номинальными или
реальными значениями, но какова бы не была экономика любой страны в своем
размере, у всех стран почти всегда есть 100% от ВВП. И в этом контексте в мире все
относительно, и экономика в этом плане не является исключением.
Понятие бедная страна или богатая страна могут быть условными, если посмотреть на
проблему с другого фокуса.
У разных стран 100% ВВП по расходам внутри экономики делятся по-разному. У
одних стран 70% идет на потребление, а 30% на инвестиции.
У других на потребление идут те же 70% от ВВП, а на инвестиции всего 10% от ВВП.
Остальные 20% ВВП выливаются в отток капитала или же в резервирование в
иностранных валютах и активах. Последнее так же, по сути, является оттоком капитала,
поэтому страна де факто в своем распоряжении имеет только 80% от своего ВВП.
И есть страны третьего типа, у которых есть 110% от ВВП, где дополнительные 10%
получаются за счет притока капитала из тех стран, откуда капитал уходит.
Украина, к сожалению, относится к той части стран, откуда деньги вместо инвестиций
уходят из страны.
Формула развития любой экономики достаточно проста. На инвестиции должно идти
30% от ВВП и выше. Инвестиции в размере 10% часто не покрывают простую
амортизацию в экономике, то есть износ фондов. И с такими инвестициями экономика
постоянно сокращается. У Украины уже почти 30 лет происходит именно это.
Инвестиций почти нет, и нового строится очень мало.
Читайте также: В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину
Проблема экономики Украины заключается в том, что общий пирог сокращают почти
все люди, и бедные, и богатые, и честные, и не очень.
Простые люди, которые покупают доллары, изымают деньги из экономики, так же как
и коррупционеры, и олигархи делают страну беднее, выводя деньги из страны. Все кто
выводит деньги из страны в том или ином виде, сокращают потенциальные инвестиции
в экономике.

h
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В результате этого в распоряжении у страны остается не 100% от ВВП, а всего 80% от
ВВП. И тут начинается самое интересное. Все политические силы и не только
политические силы начинают делить оставшиеся 80% ВВП. Кто-то хочет меньше есть,
для того чтобы больше инвестировать, а кто то больше есть в ущерб и без того
мизерным инвестициям. И чем беднее становится страна, тем сложнее становится
инвестировать, поскольку все большая и большая доля ВВП уходит на потребление. И
все это приводит к порочному кругу бедности и на вид к безвыходной ситуации.
На перепутье
Есть два совершенно разных ключевых подхода в развитии экономики, которые
противоречат друг другу. Кто должен строить экономику? – Государство или частный
капитал?
В первом варианте стране надо строить коммунизм с Госпланом как в СССР, или
проникнуться идеями Томаса Гоббса о просвещённом абсолютизме. В этом случае надо
полностью отказаться от демократии со всеми ее плюсами, в том числе отказаться и от
признания прав и свобод человека, ведь иначе невозможно будет запретить людям
распоряжаться своими деньгами по их усмотрению.
Заставить людей покупать те товары, которые запланирует Госплан, и запретить
покупать другие товары, либо выставить запретительные барьеры для внешней
торговли. Надо будет усилить государственные институты контроля, усилить
репрессивный аппарат, потому что иначе частные деньги разбегутся с еще большей
силой, а чиновники будут больше воровать. Но все это мы уже проходили.
Или же надо строить по-настоящему рыночную экономику, где государство не является
главным строителем и источником инвестиций. Главная задача государства
заключается в создании условий для частного капитала, для того чтобы он мог
свободно работать. Государство должно отдать частной экономике дееспособность,
полномочия и ответственность. Сократить излишнее регулирование, убрать большую
часть контрольных органов и ослабить репрессивную машину. Тогда частный капитал
сможет вздохнуть свободно и будет меньше убегать из страны, а будет больше строить
и инвестировать.
Но Украина, к сожалению, пока еще не построила полноценной рыночной экономики,
и в то же время Госплана и командно-административной системы тоже уже нет.
Поэтому сложилась, образно говоря, срединная ситуация при которой никто не строит
и не инвестирует. Страна одной ногой стоит в рыночной экономике, а другой ногой
продолжает стоять на осколках командно-административной системы, и эти осколки
мешают рынку.
Читайте также: Как эпидемия изменила экономические прогнозы для Украины
Для частного капитала не созданы условия для мотивированного труда, поэтому этот
капитал уходит из страны. И причем важно понимать, что капиталистом является почти
каждый человек с деньгами, в том числе и с небольшим количеством денег, ведь все
люди в вопросе денег руководствуются одной и той же мотивацией. Люди хотят
надежности и сохранности, люди хотят доходности. И если условия для этого не
созданы, то деньги уходят в другие страны с лучшими условиями и в этом их нельзя
винить.
И в этом плане абсолютно бессмысленно говорить об украинских деньгах или
иностранном капитале. Все деньги одинаковые с точки зрения своих желаний.
В век глобализации и демократии частный капитал принадлежит самому себе и волен
перемещаться между странами так, как ему будет выгодно. Поэтому если в стране нет
условий для капитала, то у этой страны нет никаких денег, ни своих, ни чужих.
Если же в стране будут созданы условия для работы частного капитала, то напротив,
понятия «нет денег» не будет существовать. Если не хватит своих денег, то на
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выгодные условия придет иностранный капитал. И у страны будет в распоряжении не
80% от ВВП, а 110% ВВП; не 10% инвестиций, а 40% инвестиций.
И в этом контексте у страны есть выбор, который она насколько я понимаю, уже
сделала.
Для развития Украине надо до конца достроить рыночную экономику и полностью
уйти от осколков командно-административной системы. Тогда страна сможет создать
условия для нормальной работы частного капитала, и он не будет убегать из страны, а
будет работать на нее. Тогда 80% от ВВП в распоряжении страны превратятся в
нормальные 100% от ВВП, а в лучшем случае и в 110% от ВВП. И тогда размер
инвестиций увеличится до нужных 30% ВВП и выше. И страна будет развиваться, а ее
экономика будет по-настоящему расти.
Читать также: С какими потерями Украина выйдет из кризиса. Три сценария
Нет демократии – нет рыночной экономики
Помимо рыночной экономики нельзя забывать и про демократию, поскольку без
нормального развития демократии, как показывает практика, не удается выстроить и
полноценную рыночную экономику.
При строительстве демократического государства нужно ориентироваться на
основополагающие принципы демократии, такие как равенство, свобода слова,
незыблемость права на частную собственность, права и свободы человека, принцип
разделения властей и другие.
Эти принципы банальны, ведь все они давно перечислены в учебниках и всем известны.
Однако важно не только знать о них, а применить их на практике, а не только
провозгласить.
И если все сделать правильно, и построить по-настоящему рыночную экономику и
демократическое государство, то частный капитал заработает и будет инвестировать в
страну, более того, в такую страну придет и иностранный капитал. Объем инвестиций
вырастет до 30% от ВВП и более, и экономика начнет устойчивое развитие. И такой
ситуации как «нет денег» просто не будет.
Выбери свои инвестиционные инструменты и получи «Бонус от Минфина»
До змісту

Півмільярда за рік: ТОП-10 українських стартапів 2019 року, які зірвали куш
Издание: Економічна правда
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/24/659769/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Деловые - Интернет СМИ - Украинский - Новость
Дата: 24.04.2020
Автор: Всеволод Некрасов

Українські стартапи отримали 510 млн дол інвестицій в 2019 році. Це в півтора рази
перевищує показник 2018 року – 337 млн дол. При цьому кількість угод дещо
зменшилась – з 115 в 2018 до 111 в 2019.
Такими є основні результати річного огляду українського венчурного та приватного
капіталу за 2019 рік, який напередодні презентувала Українська асоціація венчурного
капіталу та приватного капіталу (UVCA).
Як зростають інвестиції в українські стартапи і які саме стартапи в 2019 отримали
найбільше грошей на свій розвиток?
Середній чек інвестицій в український стартап – 5,7 мільйона доларів
2019 рік відзначився 29 угодами українських інвесторів, при чому середній чек угоди
зріс на 78% і становив 5,7 млн дол.

h
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Компанії, що розробляють програмне забезпечення, стали лідерами за кількістю угод та
їх об'ємом, посунувши онлайнові сервіси на друге місце. Об'єм угод ТОП-10 виріс
майже удвічі – до 456 млн дол. 90% залучених інвестицій – капітал із США.
Україна з кожним роком посилює свої позиції на міжнародній ІТ-арені, збільшуючи
об'єм інвестицій, залучених по всьому світу, і стаючи домівкою для юнікорнів та
R&amp;D хабом для іноземних компаній, наголошують в UVCA.
"Із року в рік наш звіт демонструє зростання об’єму інвестицій на українському ринку.
Незважаючи на те, що у 2019 році країна пройшла через вибори, інвестиції в низку
галузей продовжували зростати. Зокрема у сфери, пов’язані з розробкою програмного
забезпечення, хардверних продуктів та онлайн-сервісами", – розповідає партнер
"Делойт" в Україні і співавтор річного огляду Володимир Юмашев.
"Хоча 2020 рік вносить свої корективи, звіт демонструє, що в Україні дійсно є значний
потенціал для інвестування. Щойно економічна ситуація у світі стабілізується, Україна
зможе похизуватися новим зростанням інвестицій", – додає він.
Відповідно до звіту, переважна більшість – це інвестиції "зростання" – 439 млн дол.
При цьому з них 268 млн дол отримав лише один український стартап GitLab. Обсяг
ранніх інвестицій – "перед-посівні", "посівні", раунд А, раунд В – залишається
невеликим.
Раунди інвестицій – це етапи залучення коштів на розвиток бізнесу. Є три ранніх етапи
залучення інвестицій для стартапів – pre-seed (передпосівна стадія), seed (посівна
стадія), Round A. Решта стадій – пізні – Round B, Round C, Round D. Назва раунду
відповідає стадії бізнесу – це зручно для стартапів і для інвесторів. Стартапи одразу
розуміють, до яких інвесторів йти, а останні можуть сфокусуватись на тих сегментах,
які їх цікавлять.
Структура інвестицій в українські стартапи
Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019
Угоди до 0,5 млн дол досі залишаються найбільш популярними.
Структура угод за сумою
Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019
Найбільшу суму і найбільшу кількість угод отримали стартапи, що займаються
розробкою програмного забезпечення – 272 млн дол і 18 угод. На другому місці
онлайн-сервіси, на третьому – "залізо".
Структура угод за секторами
Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019
Відповідно розкритих угод, 423 млн дол з 510 млн дол в 2019 році в українські стартапи
було інвестовано зі США. З України було проінвестовано лише 8 млн дол.
Структура інвестиційного капіталу за країною походження
Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019
ТОП-10 угод 2019 року
Інвестиції у зростання (growth)
GitLab, 268 млн дол
GitLab – це платформа DevOps (для взаємодії фахівців з розробки ПО з фахівцями з
інформаційно-технологічного обслуговування і взаємна інтеграція їх робочих процесів
для забезпечення якості продукту), що постачається у вигляді єдиної програми. Він
увійшов до списків нових єдинорогів у 2018 році.
— оцінка компанії: 2,8 млрд дол
— загальна сума фінансування: 436,2 млн дол
— офіси: відсутні, співробітники працюють повністю віддалено
— співробітники: 1000
Grammarly, 90 млн дол
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Grammarly – онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги у написанні
текстів англійською мовою. Він увійшов до списків нових єдинорогів у 2019 році.
— оцінка компанії: 1,3 млрд дол
— загальна сума фінансування: 200 млн дол
— офіси: Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ванкувер.
— Співробітники: ~ 250
People.ai, 60 млн дол
People.ai – CRM-платформа зі штучним інтелектом. Має шанси стати єдинорогом
найближчим часом.
— оцінка компанії: 0,5 млрд дол
— загальна сума фінансування: 100 млн дол
— офіси: Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Атланта
— Співробітники: ~ 150
JiJi.ng, 21 млн дол
JiJi.ng – це африканський сайт онлайн-оголошень, який є портфельним активом
української компанії Genesis. Сайт розвивають з 2014 року. Він працює в Нігерії, Кенії,
Гані, Уганді, Танзанії.
Раунд A
Allset, 5 млн дол
Allset – це додаток, через який можна забронювати столик в ресторані і оплатити
рахунок, а також отримати рекомендації по стравах в конкретному закладі. Засновники
Стас Матвієнко і Ганна Поліщук.
У березні 2020 стало відомо, що стартап залучив 8,25 млн дол в рамках раунду серії B.
Unstoppable Domains, 4 млн дол
Unstoppable Domains – блокчейн-стартап американця Бреда Кема з офісом в Києві.
Стартап займається створенням власних доменних зон (поки що доступна тільки .zil) і
продає домени в них користувачам за цінами від 10 дол.
Клієнти отримують власні .zil-домени, які зберігаються в гаманці так само, як
криптовалюта. Сервіс побудований на Zilliqa-блокчейне, а контент зберігається в IPFS
або подібних децентралізованих мережах.
MyCredit, 3 млн дол
MyCredit – це сервіс швидкого кредитування, що надає гроші на карту в режимі онлайн.
Проект був запущений в 2016 році і за три роки увійшов до трійки лідерів ринку
онлайн-кредитування України.
AllRight, 1,5 млн дол
AllRight – це онлайн-школа для вивчення англійської мови для дітей від 4 до 12 років.
Компанія продає індивідуальні онлайн-уроки з репетиторами і заробляє на комісії.
Поки найбільше продажів в Росії, Україні та країнах СНД. Нещодавно AllRight.io також
запустився на ринках Польщі і Іспанії. Стартап заснований українцем Олегом Оксюком.
Посівні інвестиції
PromoRepublic, 2,3 млн дол
PromoRepublic – сервіс, який допомагає малому та середньому бізнесу, маркетологам
створювати контент для соціальний мереж. Монетизація – модель підписки з
щомісячною оплатою за користування послугами сервісу. Проект є фінно-українським.
Співзасновник сервісу Макс Печерський.
RetargetApp, 1,5 млн дол
RetargetApp розробляє рішення, яке автоматизує рекламні кампанії. Клієнт повинен
тільки уточнити мету кампанії та її бюджет.
RetargetApp аналізує рекламну статистику клієнта, знаходить найкращі варіанти,
створює рекламні кампанії (сервіс надає більше 12 форматів на 4 платформах через API,
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включаючи Facebook і Google) і в процесі ділить бюджет між найбільш вдалими
кампаніями.
За даними стартапу, за чотири роки завдяки рекламі від RetargetApp онлайн-магазини
по всьому світу продали товарів на 60 млн дол. CEO проєкту – Павло Матвієнко.
Очікування інвесторів на 2020
Відповідно до дослідження, в 2020 році венчурних інвесторів більш за все будуть
цікавити стартапи, які працюють в секторі штучного інтелекту, великих даних та
аналітики.
Найбільш привабливі сектори для венчурних інвесторів
Джерело: Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2019
До змісту

Как коронавирус меняет денежные переводы в Украине?
Издание: Минфин
https://minfin.com.ua/blogs/degrik/138862/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

Карантин ожидаемо продлили — все, кажется, уже привыкли к ситуации удаленной
работы, а 1000 и 1 рецепт успеха того, как эффективно перевести сотрудников на
работу из дома, уже становится рутиной, а не чем-то новым.
Пока оффлайн-бизнес подсчитывает понесенный ущерб и думает, как дотянуть до
конца карантинных мер, онлайн все растет, изменяя привычки украинцев в
потреблении товаров и услуг. Одной из наиболее понятных платежных услуг,
безусловно, являются денежные переводы. О них и поговорим сегодня.
Переводы от трудовых мигрантов
В первую очередь, нужно внимательно прочитать релиз-отчет на сайте Всемирного
банка. Именно перейти на их сайт, а не брать отрывочную информацию об Украине,
которую активно растиражировали наши медиа.
Основной источник для денежных переводов в Украину — наши трудовые мигранты.
Количество переведенной от них валюты в нашу страну росло каждый год и под конец
его можно было сравнивать с финпомощью от МВФ. В своей статье Мировой Банк
называет Украину страной-рекордсменом по количеству принятых денег — $16 млрд в
2019 году. Как по мне, цифра довольно смелая, ведь, по данным НБУ, объем денежных
переводов оценивается в $2,271 млрд. С другой стороны, цифра регулятора не
учитывает банки.
Коронавирус заставил сотни тысяч трудовых мигрантов вернуться в Украину, а потом
рекордные показатели 2019 года играют с нами злую шутку. Вместо прогнозируемого
среднего спада в 20% Украина как сильно зависящая от трудовой миграции потеряет
больше, в районе 30-40%. Однако я не могу быть уверенной в этих цифрах, ведь
неизвестно, какие пост-карантинные меры будут принимать страны, и когда Украина
возобновит пассажирское сообщение. К тому же, мы не знаем реальных цифр по нашим
соотечественникам, которые не вернулись на родину.
Внутренние переводы
Наиболее логичный вывод — оффлайн-кассы от Western Union, Moneygram и
остальных потеряют в обороте. Они не закрыты, ведь банковские отделения работают
на карантине. Однако сдерживающий фактор карантина все же сократил посетителей
касс до минимума. Онлайн-сервисы стали новой нормой жизни, а потому банковские и
небанковские сервисы, позволяющие переводить деньги, сейчас явно наблюдают
повышение спроса. Оценивать его в точных цифрах всего рынка я не могу, однако

h
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средний рост в 30-35% в моем бизнесе вполне можно считать средним показателем
рынка.
Особенно усилятся давно работающие fintech-сервисы, которые до карантина уже
имели сильные позиции и стабильную клиентскую базу. Также рост получат уже
запущенные онлайн-банкинги, которые будут сохранять бескомиссионные переводы
между своими счетами и максимально лояльные комиссии на карты других банков.
До змісту

Важно | "Суперчетверг" для бизнеса. НБУ понизил ставку и дал 5 важных
месседжей. Детали
https://finance.liga.net/ekonomika/article/superchetverg-dlya-biznesa-nbu-ponizil-stavku-i-dal-
dal-5-vajnyh-messedjey-detali

НБУ понизил учетную ставку и дал прогноз падения ВВП. Как Украина будет жить
после коронавируса?
23 апреля – "суперчетверг" для украинского бизнеса. В этот день неопределенности с
будущим стало меньше: Нацбанк понизил учетную ставку до 8% и опубликовал свои
прогнозы ВВП, инфляции и стоимости кредитов до 2022 года.
Своими решениями НБУ дал примерную картину того, с каким экономическим
багажом Украина выйдет из карантина, если он не затянется.
Как сильно обвалится экономика и когда удастся отыграть потери? Что будет с ценами?
Как правительство сможет профинансировать дыру в бюджете почти на 300 млрд грн?
LIGA.net пересказывает пять главных месседжей Нацбанка.
У НБУ больше оптимизма, чем у бизнеса
Нацбанк в седьмой раз подряд снижает учетную ставку. С октября 2019 ставка
снизилась почти вдвое: с 15,5% до 8%.
Несмотря на такие темпы, все шесть банкиров и финансистов, которых накануне
опрашивала LIGA.net, прогнозировали более сдержанное решение НБУ в апреле.
Причина – коронакризис. Большинство склонялось к снижению ставки на 1
процентный пункт. Некоторые опасались, что Нацбанк оставит ставку на уровне 10%
из-за большой макроэкономической неопределенности.
"Низкая инфляция и стабилизация гривни дают потенциал для снижения ставки на 2
п.п. Но учитывая задержку в переговорах с МВФ и рост инфляционных ожиданий,
прогнозируем снижение ставки до 9%", – говорила в комментарии LIGA.net главный
экономист Dragon Capital Елена Белан.
НБУ не впервые удивляет рынок оптимизмом: 12 марта, сразу же после обвала на
мировых фондовых рынках и новостей о пандемии вируса в Европе и за день до начала
карантина в Украине, НБУ снизил ставку на 1 п.п. до 10%. Этим решением (ставка
влияет на экономику с задержкой в 9-18 месяцев) регулятор показал, что несмотря на
большие проблемы прямо сейчас, среднесрочно в экономике не все так плохо.
Нынешнее решение выдержано в похожем ключе: Нацбанк хочет стимулировать
экономический рост. В теории низкая ставка – это более дешевые кредиты.
Экономика упадет до уровня 2018 года, восстановится – не раньше 2022-го
По оценке НБУ, в первом квартале 2020 ВВП Украины сократился на 0,5%. Основной
обвал вследствие карантина придется на второй квартал, но уже в третьем начнется
восстановление, считают в Нацбанке.
Общий прогноз НБУ на 2020 – "минус" 5% ВВП: за год страна потеряет львиную долю
роста 2018-2019 годов.
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Восстановиться так же быстро не получится: прогноз Нацбанка на 2021 год – "плюс"
4,3%. Превысить уровень 2019-го экономика сможет только в 2022-м (оценка НБУ –
"плюс" 4% роста).
Для украинского бизнеса эти прогнозы означают, что полноценная деловая активность
восстановится не раньше конца 2020 года или даже позже.
В НБУ ожидают, что к концу года инфляция ускорится до 6%, а в первом квартале
2021-го превысит эту планку (это верхняя черта целевого диапазона НБУ, который
хочет держать постоянные темпы роста цен в районе 5±1%). Причины – отложенный с
2020-го потребительский спрос, особенно на импортные товары, а также возобновление
инвестиционной активности бизнеса.
Прогноз падения ВВП от Нацбанка более оптимистичен, чем, например, у МВФ,
который говорил о 7,7%. Кто ближе к правде, покажет второе полугодие.
Пока экономику поддерживают неплохие тренды в международной торговле. Падение
цен на топливо, снижение импорта из-за карантина и стабильный экспорт продукции
АПК компенсируют снижение переводов из-за рубежа и падение на рынках металла,
отмечает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.
НБУ не собирается обнулять ставки. Минимум – 7%
Согласно прогнозу учетной ставки, который с прошлого года регулярно публикует
Нацбанк, максимум, на который готов НБУ в следующие три года – 7%.
Вероятно, регулятор дойдет до этого уровня в ближайшие месяцы (новый пересмотр
учетной ставки будет 14 июня) – из-за низкой инфляции. Темпы роста цен еще в начале
года выбились из целевого коридора НБУ, упав ниже 5%. В марте инфляция составила
2,3%. Примерно на этом же уровне она сохранится и в следующие несколько месяцев,
ожидает начальник аналитического департамента Альфа-Банка Украина Алексей
Блинов.
Опустить ставку ниже 7% Нацбанк может только если период супернизкой инфляции
затянется, заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
Означает ли низкая ставка, что банки начнут более охотно кредитовать бизнес и
население? Возможно, но не сейчас: в кризис банки всегда очень осторожно кредитуют
бизнес из-за повышенных рисков, говорит руководитель по вопросам продаж
фининструментов Райффайзен банка Аваль Эмал Бахтари.
Хорошая новость: ужесточения политики от НБУ долгое время не будет. Для этого
нужен резкий рост инфляции, что сейчас маловероятно, считает директор департамента
риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.
Печатного станка не будет, но НБУ и банки помогут закрыть дыру в госбюджете
Другой важный момент в коммуникации НБУ – регулятор прояснил первые детали
своей помощи госбюджету, который из-за коронакризиса получил дыру в 298 млрд грн
или 7,5% ВВП.
Речь точно не идет о классическом использовании "печатного станка" для
финансирования правительства (Нацбанк печатает гривню и покупает на нее ОВГЗ, как
было в кризисы 2008-09 и 2014-15 годов), что запрещено законом.
НБУ только усовершенствовал процедуры рефинансирования – теперь украинские
банки, в том числе государственные, смогут привлекать ресурс Нацбанка на срок до
пяти лет. Суммы и целевое предназначение НБУ ограничивать не будет, сообщил на
брифинге замглавы НБУ Олег Чурий.
"Единственное ограничение – это залоги, которые нам может предоставить банк.
Остальные аспекты – это их коммерческие решения, – сказал Чурий. – Банки могут
финансировать инфраструктурные объекты, могут покупать ценные бумаги
правительства. Мы их не ограничиваем".
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Для госбюджета снижение ставки – это действительно большой позитив, который мог
сам по себе повысить спрос на ОВГЗ (Минфин уже месяц не проводит аукционов из-за
слабого спроса высоких ставок), отмечает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.
Пятилетнее рефинансирование от НБУ может еще больше облегчить жизнь Минфину.
По информации высокопоставленного собеседника LIGA.net в правительстве, речь идет
о том, что Нацбанк прокредитует банки примерно на 60 млрд грн. С учетом этой суммы
Минфину останется занять на внутреннем рынке еще около 200-250 млрд грн.
НБУ не меняет политику. И это хорошо
Опрошенные LIGA.net финансисты отмечают: одна из самых важных интриг от НБУ в
разгар кризиса – будет ли регулятор отказываться от прежней политики ради спасения
экономики.
Ответ – нет. Нацбанк опасается пересечь "разумный предел" между продуктивным
стимулированием экономики и желанием залить кризис деньгами, отметил на брифинге
Смолий.
Причина – финансовая стабильность, к которой Украина приблизилась в последние
годы, оказалась шаткой. В таких условиях проводить политику "дешевых" денег
сложно - страна постоянно нуждается в поддержке МВФ, говорит Войткив из
Аккордбанка. Альтернативный вариант со стимулированием экономической
активности через "печатный станок" имеет ограниченный эффект и только в
краткосрочной перспективе, добавляет он.
"С точки зрения монетарной политики план действий понятен – нужно смягчать. Это
поддержит экономику, не провоцируя инфляцию, – говорит Белан из Dragon Capital. –
Единственный фактор, который сдерживает скорость смягчения в Украине –
неопределенность с программой МВФ. А это несет большие риски для финансовой
стабильности".
До змісту

Кредитные каникулы: какие уступки вы можете получить от банка во время
карантина
https://finance.liga.net/personal/article/kreditnye-kanikuly-kakie-ustupki-vy-mojete-poluchit-ot-
banka-vo-vremya-karantina

Получить "кредитные каникулы" могут заемщики более 30 банков. Какие условия
предлагают должникам (укр).
Карантин створив свято на вулиці неплатників по кредитах. Банки, фінансові компанії
та інші фінансові установи не мають права штрафувати за прострочення кредитних
платежів з 1 березня до 30 квітня, значиться у законі про підтримку громадян на період
карантину.
Але пригледітись і можливо скористатись послабленням кредитних умов вартує й
дисциплінованим позичальникам. Зміна не тільки в тому, що наклали мораторій на
штрафи і пені: Нацбанк дав рекомендації банкам, як виконувати ці норми закону. Й
регулятор порадив не тільки скасувати штрафи на два місяці, а й надати “кредитні
канікули” боржникам.
Рекомендація виявилась досить дієвою: до НБУ дослухалися близько тридцяти
українських банків. Банкіри підкреслюють, що рішення запроваджувати “кредитні
канікули” чи ні приймають саме кредитні установи.
Правда, поняття “кредитні канікули” банки трактують по-різному.
Як пояснили в Нацбанку, терміном “кредитні канікули” називають весь спектр
пільгових умов для позичальників, який включає у тому числі відсутність штрафів за
прострочення платежів та реструктуризацію кредиту.

http://www.liga.net/
http://www.liga.net/
h
https://finance.liga.net/personal/article/kreditnye-kanikuly-kakie-ustupki-vy-mojete-poluchit-ot-banka-vo-vremya-karantina
https://finance.liga.net/personal/article/kreditnye-kanikuly-kakie-ustupki-vy-mojete-poluchit-ot-banka-vo-vremya-karantina
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-IX
https://scontent.fiev20-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/92811338_2547686762112147_1455601142879748096_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=F9ueNx-_oDkAX8p52Q5&_nc_ht=scontent.fiev20-1.fna&_nc_tp=6&oh=e4c7c6f8686d41d5aaac0eff419dd493&oe=5EB98F43
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Реструктурізація - це зміна істотних умов кредиту з метою пом'якшення вимог до
боржника у зв'язку з його фінансовими труднощами та необхідністю створення
сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за кредитом. Реструктуризація може
включати зміну процентної ставки, часткове прощення боргу, зміну розміру комісії.
Щоб провести реструктуризацію банк укладає додаткову угоду з боржником.
Ми розібралися, що саме банки запропонували споживачам і кому варто скористатися
"кредитними канікулами".
Що робити, якщо потрібні "кредитні канікули"?
По-перше, не треба нікуди фізично йти.
Позичальник має заповнити онлайн-форму на сайті, написати банку у соцмережі чи
подзвонити, щоб отримати "кредитні канікули". Треба повідомити прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та індивідуальний податковий номер. Заповнена заявка або
запис телефонної розмови з працівником колл-центру буде вважатись згодою
позичальника на впровадження "кредитних канікул".
Після цього клієнт банку отримає смс-повідомлення або повідомлення на Viber чи
інший месенджер на свій фінансовий телефон про активацію “кредитних канікул”. У
ньому буде вказана сума платежу на період "канікул" та після них. Якщо у споживача
два або більше кредитних договори, то зареєструвати потрібно лише одну заявку.
"Канікули" будуть застосовані до усіх договорів, наголошують у ПУМБ.
Що Нацбанк порекомендував банкам
Нацбанк рекомендував банкам керуватись положенням № 97, змінюючи умови
кредитів в рамках "кредитних канікул".
Заступник Голови Національного банку Олег Чурій на прес-брифінгу 3 квітня назвав
три типових варіанта умов “кредитних канікул”.
По-перше, банки можуть відтермінувати виплату основного боргу (або тіла кредиту) - в
той же час клієнти продовжують платити відсотки. Це дозволить на три місяці знизити
фінансове навантаження приблизно вдвічі, підкреслюють у ПУМБ. Тоді як платежі за
тілом кредита потрібно буде сплатити пізніше.
Другий варіант - банки можуть повністю дозволити клієнтам на період карантину не
платити основну суму разом з відсотками.
І третій варіант - банк може проводити реструктуризацію кредитів позичальникам, які
вчасно виконували свої обов’язки до початку цих кризових явищ.
НБУ дав банкам рекомендації, про які варто знати споживачам банківських послуг:
банки не повинні погіршувати умови кредиту за результатами реструктуризації - не
повинні підвищувати ефективну процентну ставку, вимагати від клієнтів комісій за
проведення реструктуризації;
банки не можуть погіршувати кредитну історію клієнтів через їхнє прохання
реструктуризувати кредит на період карантину;
ініціювати реструктуризацію може як банк, так і клієнт;
банки не мають право нараховувати споживачеві неустойку за прострочення виплат по
кредиту з 1 березня по 30 квітня.
Що банки пропонують позичальникам?
Банки в першу чергу будуть пропонувати лояльні умови тим клієнтам, які виконували
свої обов’язки за кредитом до початку карантину. Серед опитаних нами банків лише у
Укргазбанку сказали, що підуть на поступки споживачам, які на момент звернення вже
мали прострочення. Пропонують визнати прострочений борг строковим і не
нараховувати на нього вищу ставку.
В ОТП банку готові реструктуризувати борги за кредитами, забезпеченими іпотекою,
та споживчими беззаставними кредитними договорами.
Банк Кредитні продукти Умови "кредитних канікул"

https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/5854-rozyasnennya-schodo-umov-nadannya-kreditnih-kankul
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0097500-19
https://www.youtube.com/watch?v=Eljf4KegVCE&fbclid=IwAR2UOLVWdlDN5AnSOabW9ljTt4nlVdQtVrR44uEMzxJR90ia_BM2f5jMr5Q
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-IX
https://www.otpbank.com.ua/about/news/226610/
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Прива
тБанк

"Авто в розстрочку"
"Житло в кредит”
"Кредит під заставу
нерухомості"

Перенесення строків усіх чергових платежів до 31
липня

Укргаз
банк

“Тепла оселя”
Іпотека
Автокредити

Відтермінування виплати відсотків за березень-
травень до кінця року, тіла кредита – перенести на
кінець строку кредитування

ПУМБ

Кредити готівкою
Кредити на придбання
товарів
*якщо залишок терміну за
договором складає 4 і
більше місяців

Протягом 3 місяців - виплата лише відсотків.
Платежі по тілу кредита рівномірно розподілять на
кількість місяців до повної виплати боргу.

Кредо
банк

Іпотечні кредити
Кредити на транспорт
Кредити готівкою

Відтермінування на строк до 3 місяців платежів за
тілом кредиту або частини щомісячного платежу

ІдеяБа
нк Готівкові кредити

З 1 березня до 30 квітня припиняється нарахування
штрафних санкцій, сплати тіла та інших платежів
по кредиту.

Наскільки популярні "кредитні канікули"
У банках кажуть, що позичальники активно звертаються з проханням полегшити умови
платежів. Так, Кредобанк вже отримав запити на реструктуризацію кредитів від кількох
сотень фізосіб. Сума цих кредитів складає приблизно 5-6% від кредитного портфеля
роздрібного бізнесу, повідомили ЛІГА.Money у банку.
ПУМБ за перший тиждень дії “кредитних канікул” погодив реструктуризацію 10 000
кредитів готівкою і на покупку товарів на загальну суму 200 млн грн.
"З першого дня оголошення про реструктуризацію ми отримали відразу майже тисячу
заявок на сайті. До кінця першого тижня показник зріс до майже 2 тисяч заявок на день.
Це значно більше, ніж очікувалося", - сказав начальник управління кредитних
продуктів ПУМБ Дмитро Дудник.
Коли варто скористатися "кредитними канікулами" та в чому ризики
"Кредитними канікулами" варто скористатися, коли виникли фінансові складнощі і
споживач не може внести черговий платіж. Наприклад, якщо під час карантину
позичальник залишився без роботи, каже екс-начальник департаменту роздрібного
бізнесу МТБ Банку Дмитро Клименков.
Він радить скористатися "кредитними канікулами" і в разі, коли грошей впритул.
“Можна, наприклад, домовитись з банком про частину платежу: погасити нараховані
відсотки без оплати тіла кредиту, або внести 50% платежу”, - пропонує Клименков.
Не варто користуватися "кредитними канікулами", якщо немає проблем із грошима.
Якщо у позичальника є кошти для внесення чергового щомісячного платежу по
кредиту - краще його здійснити згідно з графіком, вважає банкір.
"Кредитні канікули" збільшують термін кредиту, відповідно - кредит дорожчає для
клієнта. Термін кредиту збільшується на період дії кредитних канікул, а відсотки за цей
час продовжують нараховуватися”, - пояснює Клименков.

До змісту

https://privatbank.ua/news/2020/4/14/1183
https://privatbank.ua/news/2020/4/14/1183
https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12349-klienty_ukrgazbanka_smogut_poluchit_kreditnye_poslableniya_na_vremya_deyistviya_karantina
https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12349-klienty_ukrgazbanka_smogut_poluchit_kreditnye_poslableniya_na_vremya_deyistviya_karantina
https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/5865-rozyasnennya-schodo-umov-nadannya-kreditnih-kankul
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-vprovadzhuye-programy-kredytnykh-kanikul-dlya-rozdribnykh-pozychalnykiv
https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-vprovadzhuye-programy-kredytnykh-kanikul-dlya-rozdribnykh-pozychalnykiv
https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank-proponue-kreditni-kanikuli-na-period-karantinu
https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank-proponue-kreditni-kanikuli-na-period-karantinu
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Кадри

Ніколайчук очолив департамент досліджень в ICU
Издание: Финансовый клуб
https://finclub.net/ua/news/nikolaichuk-ocholyv-departament-doslidzhen-v-icu.html
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Информационные агентства - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

«Група ICU оголошує про призначення Сергія Ніколайчука головою департаменту
макроекономічних досліджень. Сергій - економіст найвищого класу, автор ряду
важливих досліджень у сфері макроекономіки та монетарної політики», - повідомляє
пресслужба компанії.
ICU зазначає, що Ніколайчук відповідатиме за аналітичну підтримку інвестиційних
рішень групи на ринках, що розвиваються, та на глобальних ринках капіталу, а також за
розробку відповідних рекомендацій для клієнтів фінгрупи.
«Протягом своєї професійної кар'єри, Сергій зробив великий вклад в реформу
монетарної політики НБУ, яка отримала високі оцінки міжнародних фінансових
інститутів і досі допомагає країні справлятися з фінансово-економічними проблемами,
які викликані коронавірусною пандемією», - коментує призначення засновник групи
ICU Макар Пасенюк.
«Дуже радий приєднатися до команди професіоналів. Щиро сподіваюся, що мої досвід і
знання будуть корисні ICU в цю епоху змін. І водночас упевнений, що нові виклики та
спільна робота в команді - це відмінна можливість продовжити прикладне
використання моїх знань та розвинути нові компетенції», - прокоментував Сергій
Ніколайчук.
Нагадаємо, з 2004-го по 2019 рік Ніколайчук працював в Національному банку на
посадах від економіста до директора Департаменту монетарної політики та
економічного аналізу. Відіграв значну роль у впровадженні режиму інфляційного
таргетування, розробці системи прийняття рішень з монетарної політики на основі
правил і розвитку дослідницької функції в НБУ.
З вересня 2019 року Ніколайчук обіймав посаду заступника ексміністра
економрозвитку Тимофія Милованова, на якій відповідав за аналітичну підтримку
рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз та залучення інвестицій у
країну.
13 квітня уряд Дениса Шмигаля звільнив Сергія Ніколайчука з посади заступника глави
Мінекономіки.
Наразі Ніколайчук викладає у Київській школі економіки, а з квітня 2020 року став ще
й науковим співробітником школи. Також є викладачем Київського національного
університету ім. Шевченка, який він закінчив із відзнакою у 2004 році зі ступенем
магістра з економіки. Там же у 2008 році він захистив дисертацію та отримав ступінь
кандидата економічних наук.
Група ICU - незалежна фінансова група, яка надає послуги з управління активами та
приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної та Східної
Європи.
До змісту
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Доход "Укрзализныци" в 2019 году превысил 90 миллиардов.
Издание: Бизнес.Цензор.Нет
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Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
Дата: 24.04.2020

АО "Укрзализныця" в 2019 году уплатила более 21,8 млрд грн (без учета НДС) налогов
и сборов в государственный и местные бюджеты, что составляет 24% от чистого
дохода компании, который составил 90,4 млрд грн.Об этом со ссылкой на пресс-службу
"Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор. По словам и. о. главы правления компания
Ивана Юрика, отчисления в бюджеты всех уровней выросли на 37% по сравнению с
2018 годом. При этом темп роста объема уплаченных налогов значительно превышает
темп роста доходов. Например, в 2018 году налоговая нагрузка составляла 19,1%
чистого дохода, в 2017 – 17,8%, в 2016 – 15,6%. "За прошлый год мы вынуждены
заплатить около 4 млрд грн налога на землю, от которого освобождены почти все
железные дороги мира, и еще 1,5 млрд грн акциза на топливо. На эти средства
компания могла бы приобрести 196 новых пассажирских вагонов или 12 пригородных
электропоездов в 10-вагонной комплектации", - сказал Юрик. В 2019 год в госбюджет
компания отчислила почти 11,9 млрд грн, из которых более 7,3 млрд грн – НДС, 1,8
млрд грн – налог на прибыль, 118 млн грн – дивиденды, 590 млн грн – военный сбор и
другое. Более 8,2 млрд грн также ушло на уплату единого социального взноса. Кроме
того, в 2019 году на 52,5% увеличились отчисления в местные бюджеты и составили
почти 9 млрд грн.
До змісту
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