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ДЕРЖАВНІ БАНКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
Процес трансформації економічної системи України виявився складним і
суперечливим, породив низку теоретичних і практичних проблем у діяльності
державних банків, зокрема: відсутність ефективних систем ризик-менеджменту
та дієвої системи реструктуризації та стягнень; слабкий рівень диверсифікації
кредитного портфелю; незбалансованість структурою пасивної бази банків, у
тому числі відносно низькою часткою зовнішніх джерел фінансування; вплив
зовнішніх факторів, які суттєво погіршили економічну ситуацію та знизили
якість кредитного портфелю та портфелю застав. Сьогодні, саме державні
банки відіграють ключову роль у банківському секторі України, від їх стану
залежить фінансова стабільність у країні та національна фінансова безпека,
особливо під час фінансово-економічних криз.
Згідно статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність ”
державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать
державі [1]. Основні проблеми діяльності державних банків: наявність
політичного впливу на процес прийняття рішень; підміна корпоративного
управління, що базується на кращих міжнародних практиках, директивним
підходом з боку урядів, що зумовлює зниження ролі наглядових рад; розвиток
банків, відмінний від покладених на них місій та пріоритетних напрямків
діяльності, і як наслідок перетворення державних банків в універсальні банки.
Основні фактори успішності державних банків: незалежність наглядових
рад та правління банків від політичної кон’юнктури; наявність інших
акціонерів в капіталі банків (приватних інвесторів, МФО, тощо); орієнтація
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банків на обслуговування комерційних клієнтів; ефективні операційні моделі та
функціональні структури банків порівняльні з приватними банками [2].
Частка активів державних банків на українському банківському ринку
становить близько 26%. На її зростання вплинули кризові процеси 2008-2009
років (обмежене кредитування українського бізнесу дочірніми банками
іноземних банківських груп) та економічна і політична ситуація 2014-2015
років (фактичне призупинення кредитування з боку приватних банків). Станом
на кінець третього кварталу 2015 року кредитний портфель державних банків
становив 231 млрд. грн. (з урахуванням резервів) та був сформований в
основному за рахунок кредитів корпоративним позичальникам. Фінансовий
стан банків характеризується високим рівнем проблемної заборгованості (на
кінець третього кварталу 2015 року – близько 89 млрд. грн. було сформовано
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів) та, як наслідок,
значною збитковістю (на кінець третього кварталу 2015 року чистий збиток
перевищив 13 млрд. грн., чистий збиток за 2014 рік склав близько 26 млрд.
грн.). Власний капітал банків знаходиться на рівні 31 млрд. грн., а загальний
розмір активів становить близько 339 млрд. грн. [2].
Станом на 01.03.2017 у Державному реєстрі банків зареєстровано 93
банки, з яких 38 - з іноземним капіталом. Міністерство фінансів України
визначає 4 державні банки: Укрексі́мбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та
ПриватБанк. Так, станом на 01.10.2016 розмір активів ПриватБанку становив
271,8 млрд. грн., тому банк посідає 1-е місце у банківській системі за цим
показником. Ощадбанк на 01.07.2015 мав 148,15 млрд. грн. активів та посідав 2е місце у банківській системі за їх розміром. Укрексі́мбанк на 01.07.2015 мав
144,55 млрд. грн. активів та посідав 3-е місце. Укргазбанк на 01.10.2016 мав
розмір активів у 57,9 млрд. грн. і посідав 4-е місце у банківській системі [3].
Міністерство фінансів за участі Міжнародного валютного фонду,
Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку
реконструкції та розвитку

розробило «Засади стратегічного реформування
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державного банківського сектору». Пріоритет розвитку на період 2016-2025
років надається збільшенню вартості банків, що відповідає довгостроковим
інтересам платників податків, а саме за рахунок: покращення фінансових
результатів банків, а не додаткової капіталізації з боку держави; дотримання
принципу самоокупності разом із застосуванням керівництвом банків зважених
кредитних політик; не допущення застосування директивного стилю у
взаємовідносинах Уряду з банками; встановлення відповідальності керівництва
банків за підтверджені збитки внаслідок прийняття недобросовісних бізнесрішень або прийняттям надмірного ризику; розподіл державних банків на дві
категорії:

системоутворюючі

(Ощадбанк

та

Укрексімбанк)

та

несистемоутворюючі (всі інші банки) та ін. [2].
Аналіз міжнародного досвіду свідчить про наявність різних підходів до
місця і ролі державних банків у банківському секторі. В обставинах суттєвого
погіршення економічної ситуації дії урядів, переважно спрямовані на надання
додаткової ліквідності банкам, яка в свою чергу може використовуватись для
підтримки окремих визначених державою програм.
Більш ніж у 30 країнах світу, у тому числі в Німеччині, Іспанії, Швеції,
США, Японії, Південній Кореї, Китаї, Індії, Чехії, Росії, Білорусі, Бразилії,
Мексиці тощо, створені та діють як інструмент економічної політики держави банки розвитку. Основними джерелами фінансування є цільові бюджетні
кошти, міжнародні кредити та емісія власних цінних паперів. Провідні банки
розвитку перебувають у державній власності, підпорядковуються центральним
органам державної влади та мають певні пільги в оподаткуванні.
До пріоритетних напрямів діяльності вітчизняного банку розвитку мають
відноситися:

стимулювання

ресурсозберігаючих

виробництв;

потенціалу регіонів; фінансування проектів, що сприятимуть

розвиток
подоланню

технічної відсталості та оновленню виробничого апарату; фінансування
виробництв, які здатні поліпшити експортний потенціал України та в
майбутньому

сприятимуть

притоку

інвестицій

у

країну;

підтримка
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національних виробників з метою збільшення конкурентних переваг відносно
іноземних конкурентів. Процвітання нашої держави, формування сучасної,
прогресивної та ефективної структури національного господарства, реалізація
наукового потенціалу країни можливі лише завдяки чіткій державній стратегії у
цьому напрямі[ 4, с. 68]. Реалізація даної стратегії має бути покладена
передусім на банк розвитку, який має забезпечити реальний сектор економіки
фінансовими

ресурсами,

що

необхідні

для

підвищення

його

конкурентоспроможності, розширення виробничого потенціалу України.
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